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Tlf. 2965 9388 
 

Mail: 

 

Inga Hansen 

Tlf. 2442 1902  
 

Mail:  

ingafindal@gmail.com ulla.bangsund@webspeed.dk 

Gnisten er Skæring Lokalcenters månedsblad, drevet af frivillige.  

Bladet  fortæller, hvad der foregår på lokalcentret og evt. i 

lokalområdet for at bringe mennesker sammen  

omkring aktiviteter og arrangementer. 

Alle er velkomne til at bidrage. Send mail til redaktionen, ring eller 

læg indlæg i redaktionens postkasse på reolen i caféen. 
 

Sidste indleveringfrist for indlæg til Gnisten er den 15. i måneden. 

Skæring Lokalcenters adresse:  
Sommersmindevej 2, 8250 Egå 

Åbningstid: kl. 8-14 

Telefoner og mails, se bagsiden 
 

Gnistens hjemmeside:  
https://8250 lokalcenter skæring 
 

Facebook: 
https://www.facebook.com/skaeringlokalcenter/ 
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Hvert år i august tilbyder FO (Folkeligt Oplysningsforbund)  

en række kurser, afstemt efter områdets ønsker, kaldet  

”Ud af Røret”. FO har indgået en økonomisk aftale med Sundhed 

og Omsorg, og kurserne er derfor på et niveau, hvor alle kan være 

med.  

På Skæring er der i undervisningsåret 2019-2020, september-maj/

juni, 14 hold, som alle pensionister i Aarhus Kommune kan deltage 

på, forudsat at honoraret er betalt, og at der er ledige pladser på 

holdene. 
  

Så er det NU, der er tilmelding og betaling på Skæring Lokalcenter 

for dem af jer, der ikke allerede deltager på et hold  - eller som 

endnu ikke har betalt...  

  

  
  

  

  

  

  

  

Vi, Ulla og Inga, er frivillige administratorer for FO af holdene på 

Skæring, og for at spare underviserne for papirarbejde mv., bedes 

alle henvendelser stilet til os. 

  

Vi er også dem, der laver GNISTEN - så telefon mv. ses på side 2 

PRISEN er 525 kr. for et helt undervisningsår. 

Ulla Bangsund og Inga Hansen tager imod tilmelding 

og betaling - meget gerne på det aftalte beløb  
  

torsdag den 8. august kl. 10-12 i caféen  

HUSK 

tilmelding  

8. august  

kl. 10-12 



5 

 

”Ud af  Røret” kurser ny sæson 2019-2020  

holdbetegnelse lokale tidspunkt underviser 

Fredagsforedrag 
starter 13/9 

413 
A&B 

Fredage 
kl. 9.30-11.20 

Ulla Bangsund 
Inga Hansen 

Gymnastik 1 
starter 3/9 

413 
Tirsdage 
kl. 09.00-9.55 

Anne-Marie  
Bøttcher 

Gymnastik 2 
starter 3/9 

413 
Tirsdage 
kl. 10.00-10.55 

Anne-Marie  
Bøttcher 

Mandemad 
start ? 

Køkken 
& café 

Torsdage 
kl. 14.10-17.50 

? 

Malehold 
starter 4/9 

413 B 
Onsdage 
kl. 9.30-11.50 

Karin Magdalena 
Arberg Jensen 

Samfundsfag 
start: ? 

407 
Onsdage ? 
kl. 10.45-12.35 

Mette Falkenberg 

Sommersmindekoret 
starter 12/8 

caféen 
Mandage 
kl. 14.45-16.35 

Annette 
Trollegaard 

Stolegymnastik 1 
starter 3/9 

407 
Tirsdage  
kl. 11.15-12.10 

Anne-Marie  
Bøttcher 

Stolegymnastik  2 
starter 3/9 

407 
Tirsdage 
kl. 12.10-13.05 

Anne-Marie  
Bøttcher 

Yoga 1  
starter 16/8  

413 
Fredage 
kl. 12.00-13.50 

Sandra  
Breitenbach 

Yoga 2 
starter 16/8 

413 
Fredage 
kl. 13.50-15.40 

Sandra  
Breitenbach 

Yoga 3 
starter  9/9 

413 
Mandage 
kl. 8.30-10.10 

Gitte Ambrosia  
Jacobsen 

Yoga 4 ’Yoga for 
fortsættere’  
+ Mindfulness    
starter 9/9    

413 
Mandage 
kl. 10.10-12.30 

Gitte Ambrosia  
Jacobsen 

Yoga 5 
starter 3/9 

407 
Tirsdage 
kl. 8.30-10.20 

Sandra  
Breitenbach 
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Savner du én at dele  

hverdagens glæder med? 
 

 

Har du nogensinde overvejet muligheden for 

at flytte sammen med en ung person i alderen 

18-29, som skaber liv og giver et frisk pust til hjemmet?  

- En måde at bryde stilheden på, som hersker over hjemmet, hvis man 

bor alene og måske skaber en følelse af ensomhed. Én, man kan dele 

alle hverdagens hyggestunder med - som at lave kaffe, handle ind og 

nyde et måltid med.  
 

Befinder du dig i sådan en situation, så er løsningen måske tættere på 

end du tror: Det nye initiativ går ud på, at ældre og unge flytter 

sammen. De to grupper kan hjælpe og supplere hinanden. Flere og 

flere ældre står i den situation, at de har forladt arbejdsmarkedet, men 

er lige så friske, som de var for 20 år siden. De er stadig aktive og 

deltager i diverse arrangementer for at holde sig i gang - men hvad med 

de mange timer hjemme?  

- Disse timer hjemme kan også blive fyldt ud med selskab. De unges 

selskab er både spændende, nytænkende og fuldt af liv. Ved at flytte 

sammen med en yngre kan det skabe et nyt og spændende liv i hjemmet.  
 

Dine tanker er måske, at det lyder besværligt - og hvordan ved man, at 

den yngre er en høflig og troværdig ung person? - Der er ingen grund til 

bekymring, du vil blive hjulpet til at finde den rigtige person at bo 

sammen med samt få hjælp til at udarbejde en lejekontrakt mellem dig 

og din lejer.  
 

Initiativtageren hedder Mathies Skov Jeppesen, som fik idéen, da hans 

bedstemor mistede sin mand og flyttede fra hus til 

lejlighed. 

Han er studerende på Aarhus BSS (Aarhus Business 

School) med p.t. en Bachelor i økonomi og på vej 

videre frem til en kandidatgrad. 
 

Kontakt: 

tlf. 3025 9093 eller  

mail: mathies95@live.dk 
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HER ER NORDs SOMMERHØJSKOLEUDVALG 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og her er underviserne,  

flankeret af vores højskole-pianist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Philip Thomsen Tabita Lyngdrup Jens Rasmussen Jørgen Rich 

Grete 
Holmegaard 

De fire 

dygtige kvinder 

med grønne 

fingre 

formåede 

endnu engang  

at så og dyrke 

et vellykket 

program 

Frivillig- 

konsulent 

Marianne 

Keiser 

Lisbet Lundby Gitte Lajer 

Højskoleånden blomstrer på Skæring 

hvert eneste år i juni: 

Stiklinger klippes, plantes og vandes, 

tanker sås i et højbed i sindet. 

Latter og smil bindes op i solen, 

plukkes en dag i gråvejr og regn 

til en broget buket af fler’ tonet TAK! 
 

Fra årgang 2019 

Siden sidst 
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KORT NYT FRA PLEJEHJEMMET 
 

Udflugt til Pøt Mølle torsdag den 27/6 
 

ALT VAR MED OS - vejret, omgivelserne, de forventningsfulde deltagere.  

Pøt Mølle modtog os med et flot pyntet kaffebord - snakken gik lystigt, 

der blev sunget fællessang, og alle nød hinandens selskab i de utroligt 

smukke omgivelser. Vi var heldige at have en fantastisk chauffør, der 

kunne sin historie om Frijsenborg: Alle lyttede og nød hans fortælling. 

Hyggen fortsatte, da vi sluttede af i Skæring med øl, sodavand og chips. 
 

En god dag må ikke få ende, uden at alle er klar til en ny tur - og det var 

alle! 

Plejehjemsrådet og aktivitetudvalget siger tusind tak til beboerne for 

deres dejlige humør,  samt til dem der gjorde det muligt for os at komme 

afsted. 
 

FESTEN ER IKKE SLUT.  

Lørdag den 31. august vil der være familie-sommerfest i plejehjems-

haven for beboerne, deres venner og børn, børnebørn, oldebørn. 

Det er lykkedes at finde en pølsevogn fra 1950, der kommer til at stå i 

haven, Preben Andersen spiller på keyboard, og der bliver fællessang og 

små boder med kager mm. Haven bliver omdannet i Morten Korch stil, 

og vores egen forstander, Helen Hermansen, vil være tilstede. 
 

- OG selvfølgelig bliver vejret godt! 
 

I den senere tid har plejehjemsrådet arbejdet på, at vandfaldet i haven 

skal komme igang. Det er lykkes at finde frem til de gamle brugerråds-

medlemmer, som i tidernes morgen lavede det og fik sponsoret den 

store smukke, sten - samt at finde midler til at bekoste en elektriker, der 

dukker op i uge 31. 

Det har været et rart samarbejde med de tidligere medlemmer - at se, 

hvor ivrige de var for at få pumperne fri og få alt på plads - og  ikke 

mindst at høre om, hvordan et vandfald opbygges! 

Tak for jeres hjælp og det gode samarbejde. Det er så glædeligt, når 

samarbejdet fungerer på tværs - det gør vores hus til et glad hus! 
 

Ønsker alle en dejlig sommer! 

Plejehjemsrådsformand Lisbeth E. Robdrup 

(Se billedreportagen næste side) 
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Det 

udtørrede 

vandfald 

 

 

PøtMølle 

udflugt 
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Hvem er de, der går rundt på vores lokalcenter ? 

- Et interview med Poul Ellekrog - 

 

 
    En af vore nestorer på Skæring Lokalcenter fortæller danmarkshistorie. 
Men er det nu også dét? Han selv tvivler. 
- Udgøres et lands historie ikke af mennesker, der har tænkt og handlet - 
som har været her og sat deres aftryk? - Han modtog i hvert fald 
Ridderkorset for 40 års ’lang og tro tjeneste’ inden for søværnet i 1992. 
 

    Poul blev født i 1935 i Fjerritslev, hvor hans far, landbetjenten, ikke kom 
godt ud af det med den tyske kommandant under krigen og bad om 
forflyttelse. Det blev til Skive, hvor Poul sammen med sine fem andre 
søskende voksede op, indtil han i 1951 efter realeksamen startede som mat- 
elev på Holmen i København - på Radioskolen som telegrafist-elev. Efter 1 
års uddannelse sejlede han et års tid på motortorpedobåde og steg stille og 
roligt i graderne til oversergent, fenrik og til sidst (i 1981) orlogskaptajn. 
 

    I 1953 var han med på ’Ægir’, moderskib for ubådene, til Irland, hvor 
Ægir deltog i en storstilet NATO anti-ubådsøvelse. På grund af sygdom på 
korvetten ’Tetis’, blev han i Londonderry overført til tjeneste i dette skib, 
der også deltog i øvelsen. Ægirs funktion som moderskib var i havn eller til 
ankers, at give ubådenes besætning i den ”snævre” ubåd mulighed for at få 
sig et bad og strække kroppen lidt ud. Og her er så noget væsentligt: I alt 
hvad Poul har foretaget sig har han haft med kommunikation og 
uddannelse at gøre - ud over det rent tekniske i form af elektronik. Men 
han selv har også gentagne gange været på kurser for selv at lære og for at 
kunne lære fra sig. 
 

    I 1955 blev han ’udstukket’ til en tur til New York for at afhente en ny 
minestryger, betalt af Marshall hjælpen. Han fik besked på at skifte sin blå 
uniform ud med en khaki og lade sig befordre med Norske Amerika-liniens 
”Stavanger-fjord” på en cruise via Norge, Hamburg og Halifax (Canada) til 
New York. Hans job var her at deltage i ’tilrigning’: at sørge for reservedele 
og forbrugsvarer til vedligehold og evt. reparationer under hjemsejlads til 
Danmark. Efter tilrigningen og gennemført prøvesejlads, blev der ved en 
mindre højtidelighed  ’hejst kommando på skibet’ – dvs at nedhale ’Stars 
and Stripes’ og i stedet  hejse Dannebrog.  
 

    I 1958 blev han efter endt uddannelse som fenrik udsendt til tjeneste  på 
Marinestationen  i Grønland. Her blev han leder af radiostationen. 
Grønnedal var under 2. verdenskrig en amerikansk base, der ligger i 
nærheden af Ivigtut. Her var han blandt andet involveret i eftersøgningen 
af ’Hans Hedtoft’, som den 30/1 1959 forliste, og alle 96 omkom.  
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På vej til Grønnedal sejlede han med SS ’Julius Thomsen’ - et ældre skib, 
som nyligt havde skiftet kulfyret ud med oliefyr. De blev ved Kap Farvel 
overfaldet af et kraftigt stormvejr, hvor regn og søer bevirkede, at masser af  
vand trængte ned i bunden af skibet, så alle passagerer fra søværnet (12 
mand) måtte danne kæde med spande og øse fra bunden af skibet. Uvejret 
havde slået dem så meget ud af kurs, at turen tog 21 dage - imod alminde-
ligvis 5-7 dage fra København. Undervejs oplevede de også en fødsel, hel-
digvis med et vellykket resultat: Vel ankommet til marinestationen blev 
pigen i overværelse af alle på skibet døbt  ’Oceania’ som mellemnavn. 
 

   ’Ægir’, som  han før havde sejlet med, var i mellemtiden blevet til et 
skoleskib, og her var han i 1964-67 kommunikationsofficer og underviser 
for kadetter (sergenter). Eksempelvis underviste han 2. og 3. års eleverne i 
elektronisk navigation. 
 

   1967 – 1973 gjorde han tjeneste ved Flåderadio Aarhus, hvor kommuni-
kationen til søværnets skibe blev styret.  I perioden var han flere gange 
tilknyttet Søværnets Signalskole, hvor han ledede kurser i sikkerhed og i 
kryptoteknologi.  1973 – 1982 varetog han tjenesten som leder af Flåde-
radio Aarhus.  

   I 1982 søgte han og fik stillingen som Hovedkvarterskommandant ved 
Søværnets Operative Kommando. Med stillingen fulgte ansvaret for 
administration af civilt og militært personel, bygninger arealer og 
motorkøretøjer. 

 

    I 1995 blev han pensioneret og havde derefter forskellige jobs, - stadig 
med emner omhandlende sikkerhed - hos ’Terma’ i Lystrup. 
 
   Helen og han fandt hinanden og giftede sig i 1962. De flyttede til Egå, 
hvor deres to piger blev født, som begge nu er voksne, og han har nu  to 
børnebørn.  
 

   Efter nogle svære år med pasning af Helen (demens) og hendes død går 
Poul nu som 84-årig omkring og hygger sig på centret med billard, at være 
’skubber’, med ’Mandemad’, som chauffør på 
lokalcenterbussen  og - når vejret er til det - som pilot 
på Rickshaw’en. 
 

   Lokalt har han været formand for brugerrådet i syv år 
og medlem af Ældrerådet i Aarhus Kommune i fire år. 
 

   Ud over de rent korporlige spor, han har sat sig i form 
af to døtre, har han været med til at passe på Danmark - 
blandt andet under den kolde krig (1945-1989). 

IH 
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13. august  

Lægen og redningshelikopteren (Ansv. BS) 

Ulrik Edelmann er uddannet læge i 1974. Efter en år-

række i hospitalsvæsenet og alm. praksis blev han ansat 

som læge i flyvevåbnet, og fløj med på en rednings-

helikopter. Efterfølgende udnævntes han til overlæge på 

flyvestation Aalborg, hvor han bl.a. som ledende læge fløj 

med på udenlandske missioner - blandt andet missioner for AIREVAC, 

der henter syge og sårede soldater hjem. 

Som en del af tjenesten i flyvevåbnet har han deltaget i de årlige 

overlevelsesøvelser på Grønlands indlandsis. Det skabte interesse for det 

arktiske, som medførte, at han bl.a. i en periode var læge på Thulebasen. 

Ulrik sluttede sin karriere som overlæge ved Regionshospitalet i Randers 

og slutteligt ligeledes som overlæge ved Smerte Center Skørping. 

 

 

27. august  

På cykel til verdens ende. (Ansv. HL) 

Her fortæller Mikkel Wejdemann, hvordan han i 

2015 cyklede gennem Andesbjergene til Syd-

amerikas spids - og ikke nok med det: I 2016 tog 

han en tur på cykel rundt om kloden med besøg i 

Thailand, Indien, Tanzania og Mexico. Inden 

afrejsen blev han kontaktet af COOP, der gerne 

ville have ham som “GO COOK”-ambassadør til et 

madprogram for børn og unge. 

Vi skal høre, hvordan han rundt om i verden lærte det fælles sprog, som 

madlavning er. 

Foto fra  
Aarhus Stiftstidende   

(ingen dato) 

Generelt gælder: 

Vores møder afvikles på Skæring Lokalcenter, hvor dagens 

program starter med frokost kl. 12. indtil kl. 15-16.  

Kan slutte senere, om ønsket. 

Møder, der helt eller delvist afvikles andre steder, vil være  

oplyst under dagens program. 



15 

 

 

Husk Aarhus Festuge!  

30/8 - 8/9 2019 

Husk: 
 Vi tager imod dankort 
 

 Alle menuer er hjemmelavede                  
og frosne 

 

 Tilberedningsvejledning 
medfølger 

 

 Afhentning i caféen efter aftale 
 

 Ret til ændringer forbeholdes 

 

  
 

Hjemmelavede menuer - nem og dejlig mad til alle 

Caféen tlf. 87 13 28 92  

Åbningstider: mandag - fredag kl. 8-14 

Sommersmindevej 2  · 8250 Egå 

 

   

 boller i karry til 4 pers 65 kr,  
 

 skinkestang 65 kr, 
 

 pandekager med oksekød  
4 stk 65 kr, 
 

 Ostelagkage med pynt  
6 personer kr. 65,- 

 

Fra køkkenet: 
HUSK: 

 

I tidsrummet mandag 1/7  

- fredag 9/8, begge dage incl.,  

lukker caféen hver dag kl. 13.30 

EFTERLYSES: 
 

Frivillig AFLØSER ved 

sygdom og fravær i caféen? 

Kontakt Randi eller Lita  

- se tider på side 16-17 
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Caféen modtager DANKORT på beløbet 
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Take 
Away  

menu: 
s. 15 

 
Tlf.  

 

8713 2892 

MENU august 2019 

DATO Dagens middag kr. 45,- 
Forret/
dessert 

kr. 20,50  

Tors 1/8 
Brændende kærlighed m. 
gulerødder, rødbeder 

  

Fre 2/8 
Krydder-nakkesteg m. sauce, 
kartofler, salat 

  

Lør-
søn 

3.-4. Caféen er lukket   

Man 5/8 
Fiskefilet m. persillesauce, 
kartofler, råkost 

Koldskål med 
kammerjunkere 

Tirs 6/8 
Karbonade m. stuvede grøn-
ærter, kartofler 

  

Ons 7/8 
Millionbøf, pasta, kartofler, 
revet ost 

  

Tors 8/8 
Kalvekød i sommergrønt m. 
kartofler 

Dagens 
dessert 

Fre 9/8 
Grillkølle m. flødekartofler, 
salat 

  
  

Lør-
søn 

10.-11. Caféen er lukket   

Man 12/8 
Kylling m. sauce, kartofler, 
agurkesalat, rabarberkompot 

Dagens 
dessert 

Tirs 13/8 
Honning-skinke m. sauce, 
kartofler, gemyse 

  

Ons 14/8 
Bøf m. bacon, sauce, 
kartofler 

Dessertkage 
med is 

Tors 15/8 
Kalkun gorden bleu m. 
bearnaisesauce, kartofler, 
årstidens salat 

  

Fre 16/8 
Boller i selleri, kartofler, 
persille 

Dagens 
dessert 
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MENU august 2019 

 

Tag mad 
med hjem 
til week- 
enden: 

 

Tlf.  

8713 2892 

  
Å

b
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r
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DATO Dagens middag 45 kr. 

Forret/
dessert 

kr. 20,50  

Lør-
søn 

17-18. Caféen er lukket   

Man 19/8 
Farseret porre m. sauce, 
kartofler, stegte gulerødder 

  

Tirs 20/8 
Stegt torsk, sauce, kartofler, 
gemyse 

Fromage m. 
flødeskum 

Ons 21/8 
Kotelet m. paprikasauce, 
kartofler, sommersalat 

  

Tors 22/8 
Frikadeller m. sauce, 
kartofler, marinerede bønner 

  

Fre 23/8 
Husarsteg m. vildtsauce, 
rysteribs, kartofler 

Dagens 
dessert 

Lør-
søn 

24-25. Caféen er lukket   

Man 26/8 
Paneret flæsk m. persille- 
sauce, kartofler, rødbeder 

Triflie med 
flødeskum 

Tirs 27/8 
Enebærgryde m. kartoffel- 
mos, græskar 

  

Ons 28/8 
Fiskefrikadeller, sauce 
kartofler, råkost 

  

Tors 29/8 
Kyllingebryst m. bagte 
rodfrugter, sauce, kartofler 

Dagens 
dessert 

Fre 30/8 
Forloren hare, sauce,  
kartofler, bønner, gelé 

  

Lør 31/8 Caféen er lukket   

Der er plads til overraskelser på menuen... 
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Vi vil gerne mindes Else Christensen med opskrifter  

fra hendes månedlige klumme:  ’En gnist fra Elses køkken’ 

Det gør vi her med denne hurtige opskrift fra august 2011: 

 

 Pasta rejesalat, 4 personer 
 

200 g. pasta - koges og afkøles. 

200 g. rejer 

1 fennikel snittes i fine, små stykker 

1 spsk. persille hakkes  

2 fed hvidløg 

5 dl. creme fraiche, 18% 

2 spsk. mælk 

2 spsk tomatketchup 

2 tsk. hvid- eller rødvinseddeke 

Chilipulver efter smag eller sød chilisauce 

Salt. 
 

Det  hele blandes sammen og serveres med flutes til. 
 

Velbekomme ! 

 

 

SnapseGNISTEN: 

Røllike snaps 

 

 

 

 

Pluk en buket Røllike blomster, klip de hvide eller lyserøde blomster af 

stænglerne så tæt på blomsten som muligt,  

dæk dem med rigelig vodka og ryst flasken dagligt.  

Trækketid 4-8 dage. Fortyndes efter smag. Er smertelindrende.  

Kan tørres og bruges til te. 

 
 

God fornøjelse og skål ! 
 

Gunnar Sørensen       
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Marianna Pedersen og Jette Sørensen  

udstiller på vægge og i montrer 

 

Jeg hedder Marianna Pedersen, og jeg bor på det nordlige Djursland lige 

ved skov og strand. Naturen uden for min dør 

har inspireret mig til at gå i gang med at 

udtrykke mig på lærreder, hvilket jeg startede 

med for 8 år siden. For at videreudvikle mig 

tager jeg på forskellige kurser. Jeg maler 

sammen med ligesindede, hvilket giver en 

masse inspiration, og jeg inspireres af natu-

rens mangfoldigheder lige uden for min dør. 

Jeg har mit eget værksted og galleri, hvor jeg 

bor, og dér fremstiller jeg værker med 

akrylmaling på lærreder i forskellige 

størrelser. 

Det er mig en stor glæde at få lejlighed til at vise mine malerier. Det har 

jeg gjort mange steder, og jeg glæder mig til at vise nogle af mine 

malerier også hos jer.  

 

Jeg hedder  

Jette Sørensen 

og er 66 år. 

Startede med  

at male som  

62-årig, da jeg  

gik på efterløn.  

Begyndte at  

deltage i kurser.  
 

Syntes, det var spændende og fortsatte min 

kreativitet på lærredet.  

Underviser nu i maling i Ældresagen. - Det er en spændende udfordring. 



20

 

Dag Dato Tidspunkt DET SKER, omtalt på side… 

Tor 1/8 
14.30-16........ 
15-17.............. 

Torsdagssang s. 22 
Petanque  

Søn 4/8 12.30 Søndagskaffe s. 22 

Man 5/8 
10.00…………. 
12-13……….... 

Strandture 
Bytte-bog reolen 

Tir 6/8 
10.00............. 
14-17.............. 

Gå-gruppen 
Skæring Tirsdagsklub s. 21 

Tor 8/8 
10-12............. 
14.00............. 
15-17.............. 

Ud af Røret tilmelding/betaling 
Gudstjeneste i Fælleshuset s. 21  
Petanque  

Søn 11/8 14.30 - 16.00 Søndagskaffe s. 22 

Man 12/8 
10.00…………. 
12-13……….... 

Strandture 
Bytte-bog reolen 

Tir 13/8 
10.00.............
. 
12-16.............. 

Gå-Gruppen 
Seniormænd 8250 s. 14  

Tor 15/8 
14.30-16........ 
15-17.............. 

Torsdagssang s. 22 
Petanque  

Søn 18/8 14.30 - 16.00 Søndagskaffe s. 22 

Man 19/8 
10.00……….. 
11.00............ 
12-13……….... 

Skrædderinde Trine 
Strandture 
Bytte-bog reolen 

Tir 20/8 
10.00............ 
12.00............ 
14-17............. 

Gå-Gruppen 
 
Hejrerne s. 23 
Skæring Tirsdagsklub s. 21 

Ons 21/8 10-11.30........ Mandeklub 2000 

KALENDER  august 2019 
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Dag Dato Tidspunkt DET SKER, omtalt på side… 

Tor 22/8 
14.30-16........ 
15-17.............. 

Torsdagssang s. 22  
Petanque  

Søn 25/8 14.30 - 16.00 Søndagskaffe s. 22 

Man 26/8 
10.00…………. 
11.30.............. 
12-13……….... 

Strandture 
Fællesspisning for 90’+erne 
Bytte-bog reolen 

Tir 27/8 
10.00............. 
12-16.............. 

Gå-Gruppen 
Seniormænd 8250 s. 14  

Ons 28/8 10-11.30........ Mandeklub 2000 

Tor 29/8 
14.30-16........ 
15-17.............. 

Torsdagssang s. 22 
Petanque  

Lør 31/8 14.30-17 Lørdags brætspil s. 23 

Søn 1/9 14.30 - 16.00 Søndagskaffe s. 22  

KALENDER  august 2019, fortsat 

 

SKÆRING TIRSDAGSKLUB  
 

  

6/8 og 20/8 kl. 14-17:  

’sommerbanko’ 

 
Tirsdagsklubbens kontaktpersoner: 

Formand:  Esther Hansen   tlf. 2331 1652 

 Kasserer:   Bente Funder    tlf. 8622 5605 

 

Gudstjeneste i fælleshuset  

Torsdag den 8. august kl. 14  

v/Karen Togsverd Hansen 



22

 

                   

 
 

” Sang giver glæde” 
 

Torsdagene 1. 15. 22. 29. august  

kl. 14.30 - 16.00 i caféen. 

Kaffe/te og brød 21 kr. 

 

Kom og syng med. Du kan få opfyldt dine sangønsker! 

Vores pianist Knud vil følge os på klaveret. 

Du er meget velkommen - vi vil rigtig gerne se dig i vores 

fællesskab. 
 

Grete Holmegaard   

 
 

kl. 14.30 – 16.00 i caféen 
 

Vi frivillige byder hver søndag velkommen  

til en eftermiddag, hvor vi drikker kaffe/te, synger nogle sange - og 

hører måske en lille historie. Men det vigtigste er, at vi får mulighed  

for et dejligt samvær. 

Vores to pianister Knud og Thomas kommer af og til forbi. 
 

Søndagskaffe gør opmærksom på søndag den 8. september, hvor 

Skæring kirke starter sin  høstfestival. Søndagskaffe vil deltage med 

hjælp fra lokalcentrets egen bus og flinke chauffører. 

  

Søndagskaffe har 5 års fødselsdag den 22. september, og det skal 

fejres, som nogets ærligt. Yderligere oplysninger til september i 

Gnisten. 
 

Kom og vær med i vores fællesskab   

-  Alle er velkomne 

 

Grete Holmegaarsd, Brugerrådet 
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HEJRERNE holder årsmøde  

tirsdag den 20. august kl. 12  

med frokost på lokalcentret, valg af bestyrelses-

repræsentanter, evaluering, evt. lynhistorier og sang 

 

Så vel mødt efter en dejlig sommerferie! 
 

Husk at melde afbud til Susan, hvis I ikke kan komme (s. 30) 

TERNERNE 

Holder ferie til 4. september. Se Gnisten næste måned. 

HAVFRUERNE 

Holder ferie til 3. september. Se Gnisten næste måned. 

Efter velfortjent ferie dukker vores  

tirsdags-skrædderinde igen op i caféen  

tirsdag den 20. august kl. 11.00  

Dernæst den 10. og 24. september 

Trine Vesterby 
Mobil 2023 4450    

www.trinevesterby.dk 

Facebook - se under:  

 ’skrædderi og design’ 

 
 

 

 

på Skæring Lokalcenter 
 

Lørdag den 31. august kl. 14.30-17 
 

Efter spillet serverer vi en caféret til 30 kr.  

til dem, der har lyst. - Øl og vand kan købes. 
 

Tag naboer, venner og børnebørn med! 

Evt. spørgsmål, ring til Gunnar på tlf. 40 95 34 08 
 

Grete Holmegaard, Gunnar Sørensen og  

Leo B. Andersen  

LØRDAGS BRÆTSPIL 
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holder ferie i juni -august, men kommer danseglade tilbage 

fredag den  27. september 

 
 

 

Fællesspisning for 90+’erne: 
 

Mandag den 26. august kl. 11.30  

som sædvanlig på Skæring Lokalcenter. 
 

Der er reserveret et bord i caféen til fællesspisningen. Du bliver taget 

imod af to frivillige, Birthe og Lause, som vil spise sammen med jer. 

Der er ingen tilmelding, - du kommer som almindelig besøgende, 

køber din mad i caféen og deltager i et hyggeligt samvær. 
 
 

 

KØRSEL TIL OG FRA CENTRET: 

Har du brug for kørsel til og fra centeret, kan du kontakte en 

frivilligchauffør, som kan hente og bringe dig: 
 

Vi glæder os til at se jer! 

 

Lause, Birthe og Marianne       ·        Spørgsmål? :  Lause tlf. 2176 3977 

Skæring:     

Lisbeth Robdrup, tlf.: 3020 1465 
 

Rosenbakken:    

Stanly Mortensen, tlf.: 4117 6080 
 

Bjørnshøj:     

Benny Jensen, tlf.: 2446 753 

Hjortshøj:     

Ole Vang Nielsen, tlf.: 2131 4615 
 

Hørgården:    

Per Hammer, tlf.:2244 2595 
 

Lystrup: 

Johannes Sørensen, tlf. 2179 2737 
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BLÅBÆR 
 

 

Der findes forskellige typer blåbær, men fælles for dem alle er, at de 

indeholder gævt mange gavnlige og sunde antioxidanter og vitaminer. 

Sæson: Fra juli til september. 
 

Almindelig blåbær (vilde bær: vaccinium myrtillus): 

15-40 cm. høj busk med grønne, kantede gerne. Bærrene 

er blåsorte med et vokslag, som får dem til at se duggede 

ud. Grenene er kantede og ofte grønne, og bladene fint 

savtakkede. De har mørkt frugtkød. Saften farver tunge 

og fingre  blåviolette i modsætning til mosebøllebær).  

De vokser gerne i skygge i skove med både bøgetræer og/eller nåletræer. 

De har i tidens løb været anvendt mod diarré i naturmedicinen, da de 

menes at have en desinficerende og lægende virkning. 
 

Mosebøllebær (vaccinium uliginosum): 

har hvidt eller lyst frugtkød og er mere aflange end 

almindelig blåbær. Grenene på mosebøllebær er runde og 

brune, og bladene er helrandede. De smager ikke helt så 

kraftigt som almindelig blåbær. 
 

Amerikanske blåbær (vaccinium corymbosum): 

er oftest dem, man køber og dyrker i sin have. I følge 

fødevarestyrelsen er det disse bær, der oftest sælges i 

butikkerne under betegnelsen blåbær. De amerikanske 

bær er lyse i frugtkødet. Købt i butikkerne skal 

emballagen være mærket med oprindelsesland. På den 

måde oplyses det, hvilken type der er tale om. 
 

Almindelig blåbær i frisk tilstand er i sæsonen almindelig på markedet i 

det øvrige Skandinavien og i Østeuropa, men i Danmark markedsføres 

de især som frosne bær.   
 

PS! Fra Samvirke juli 2019: Skyl friske blåbær godt - og SKOLD frosne 

inden brug, med mindre det er angivet, at de kan anvendes i smoothies. 
 

 

Kilde: www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Blåbær.aspx 

IH 
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I år fejrer højskolerne deres 175 års jubilæum. I den anledning udskrev 

de i 2018 en sangtekst konkurrence, hvor Lisbeth Smedegaard 

Andersen løb af med sejren med nedenstående digt, der vil indgå i den 

nye højskolesangbog, som udkommer november 2020:  

 

 

”For vist vil de komme” 

 

1.    Med byer, der ligger ved hav og bugt 

med blæst mod de græsklædte skrænter, 

hvor solstråler spiller en fuga i lys 

på brændingens hvide tangenter - 

mit land er, hvor vintrene tøver før sommer 

i regnklare forår, når viberne kommer - 

for vist vil de komme, 

vil viberne komme igen...  

 

 

2.    et land, der forbindes på kryds og på tværs 

af veje og broer og skinner, 

der løber langs skove og vandløb og eng - 

hvor arter dør ud og forsvinder 

og stier langs marker, hvor nogen kan huske 

en maj måneds læhegn af blomstrende buske - 

for vist skal de blomstre, 

skal hegnene blomstre i maj... 

 

 

3.    og dufte og hviske om længsler og savn, 

så hjertet blir kærlighedsdrejet 

og åbent for det, der er ukendt og nyt 

og det, der er mer’ end vort eget - 

som hylden, der breder de svalende hænder 

og rækker os sange med stjerneantenner - 

for vist skal de leve, 

skal sangene leve i os... 
(fortsættes næste side) 
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4.    og synge om byer med huse og træer 

og parker med plæner og bede, 

hvor børn spiller bold, og de elskende går 

og samler det lys, de skal sprede - 

ja synge, så hjerterne næsten må briste 

om det, vi er tankeløst nær ved at miste - 

for vist skal der drømmes, 

skal drømmene drømmes af os... 

 

5.    en drøm om et folk, der med udsyn og ånd 

bevarer en ligevægtssfære, 

hvor livet kan forme sig værdigt og frit 

og mer’ ikke blot kræver mere - 

en fremtid, der skabes i tæt symbiose 

med lærker og viber i engdrag og mose - 

for vist vil de komme, 

vil viberne komme igen. 
 

Lisbeth Smedegaard Andersen. 2018 
 

 

Om Lisbeth Smedegaard Andersen 

 

Dansk præst, salmedigter og 

kunsthistoriker, født 1934.  

Hun er cand.theol. fra Aarhus 

Universitet i 1979, og har virket 

som præst i Sømandskirken, 

Risskov Kirke, Holmens Kirke 

og ved den danske kirke i Paris. 

Hun er desuden cand.art. i kunsthistorie, også fra Aarhus Universitet. 

Lisbeth Smedegaard Andersen er repræsenteret med adskillige salmer i 

Den Danske Salmebog og mangfoldige andre salmeudgivelser. 

Derudover har hun bidraget med salmer og sange i bøger som "Sange til 

morgen og aften" (2004), "Sprækker i virkeligheden" (2008) "Himlens 

lys i dine hænder" (2008) og "I tid og evighed" (2014).   

            (fortsættes næste side) 
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I samråd med forfatteren henvendte dommerpanelet sig til komponis-

ten Bent Fabricius-Bjerre, som beredvilligt påtog sig opgaven at sætte 

teksten i musik. 

 

Om Bent Fabricius-Bjerre 
 

Bent Fabricius-Bjerre blev født i 1924 på Frederiksberg. Uddannet som 

pianist ved Det kgl. Danske Musikkonservatorium i 1946; Oprettede i 

1950 grammofonselskabet Metronome og har senere udvidet 

aktiviteterne til også at omfatte film, biografer, video og TV. Solgte 

Metronome-koncernen i 1996 og har siden virket som komponist og 

pianist. 

 

Kilder: Jørgen Rich og www.hojskolesangbogen.dk/nyheder/2019/maj 
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NYTTIGE KONTAKTER  

Alarmcentralen  112 

Ved akut sygdom, kontakt: 
 

Egen læge ………………….. 

Lægevagten ………………… 

 

kl. 08 - 16 …………….. 

kl. 16 - 08 …………….. 

 

- 

7011 3131 

Skadestuen kan ikke kontaktes pr. telefon.  
Er beliggende: Palle Juul-Jensens Boulevard 161,  indgang j3 

Demenslinjen  Tirsdage kl. 15-16 8678 2420 

Telebus Handicapservice 8740 8300 

Besøgstjenesten 
Karin  

Grum-Schwensen  

22 31 22 80/ 

86 74 00 33 

Ældresagens  

”Hjælpende hånd” 

Omkostninger:  

50 kr. 
8613 0926 

Bisidder Tage Holst 
8622 2168 

holst198@hotmail.com 

Ældrerådet i Aarhus Mandag kl. 12-13 8614 0747 

 
Udbetaling Danmark  
 
 

Postadresse: 
Kongens Vænge 8,  
3400 Hillerød 

Hjælp til digital betjening: 
www.borger.dk 
 

Ma.-ons.16-21 
Tor. 18-21 
Fre. 15-18 
Lør.-søn. lukket 

Hjælp via telefon betjening: 
 

7012 8061 
 

Ma.-ons. 8-16  
Tor. 8-18 
Fre. 8-15 
Lør.-søn. lukket 

Boligstøtte 
samme tider som  
Udbetaling Danmark 

7012 8063 
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Billard 
Finn Pedersen, tlf. 2325 7766  
 
Bordtennis, whist - kontakt: 
Gitte Lajer, tlf. 22 78 96 50 
 
Bridge 
Kirsten tlf.  2799 1155 (man.) 
Alice tlf. 4040 5137 (man.) 
Birgit Bahnsen tlf.8622 2306 
(tors.) 
 
Brætspil - Lørdagsspil 
Gunnar Sørensen tlf. 40 95 34 08 

 
Bytte-bog-reolen, lokale 406  
Gitte Lajer tlf. 22 78 96 50 
Åbningstid: Mandage kl. 12-13 
 
Centerbussen 
Lisbeth E. Robdrup tlf. 3020 1465 
 
FO - UD AF RØRET, alle hold: 
Ulla Bangsund tlf. 2965 9388 
Inga Hansen tlf. 2442 1902 
 
Gudstjeneste i ”Fælleshuset” 
Birthe Nielsen tlf. 22 41 00 79 
 
Gå-gruppen Tirsdage kl. 10 
Ann Hansen tlf. 2533 6068 
 
IT-aktiviteter, koordinator: 
Benny Bjergbæk tlf. 21 25 89 52 
benny@bjergbaek.dk 
 
Kunstudvalg 
Margit Wessberg, tlf. 30 20 16 60 
margit@steenwessberg.dk 

 

Kvindegruppen Havfruerne 
8250 
Ruth Krogh tlf. 24 61 56 37 
Mail: ruth.krogh@mail.tele.dk 
 
Kvindegruppen Hejrerne 
Susan Himmelstrup tlf 29613329 
Mail: sushim@post.tele.dk 
 
Kvindegruppen Ternerne 
Kirsten Østergaard tlf. 4034 1484 
Mail:  ki-le@webspeed.dk 
 
Lokaler (reservation af - kun pr. 
mail) 
Gitte Lajer  
Mail: 
gittebrugerraadet@gmail.com 
 
Læsekredse 
Gitte Lajer, tlf. 22 78 96 50 
Mail: 
gittebrugerraadet@gmail.com 
 
Lørdagsspil - se Brætspil 
 
Mandeklubben  
onsdage kl. 10-11.30 lokale 408 
Ejvind Bernth tlf. 22 30 03 07 
 
Nørklerne/Åbent værksted 
Ingrid Mildahl tlf. 22 31 25 07 
 
Petanque  Torsdage kl. 15 
Søren Dueholm tlf. 20 22 44 71 
 
Rickshaw-ture  
Poul Ellekrog tlf: 20 47 92 75  
 

 
Tovholderne må gerne  

kontaktes direkte 

Tovholdere til aktiviteter på Skæring Lokalcenter 2019 

mailto:sushim@post.tele.dk
mailto:gittebrugerraadet@gmail.com
mailto:gittebrugerraadet@gmail.com
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Selvtræning & svømning 
Jørgen Juul Pedersen tlf. 30 45 54 66 
juulconsult@post.tele.dk 
 
Seniormænd Skæring/Egå 
Jan Ovesen tlf.2575 7374 
Mail: mie.jan.ovesen@gmail.com 
 
Seniormænd 8250 
Niels Peter Rode, tlf. 20 46 22 26  
Mail: s.np.rode@gmail.com  
 
Spil: Se Brætspil 
 
Strandture 
Elly tlf. 26 41 86 80  
Elna tlf. 20 46 80 63  
 
Søndagskaffe 
Grete Holmegaard tlf. 25 64 68 18 
 
Tirsdagsklubben 
Esther Hansen tlf. 2331 1652 
Bente Funder tlf. 8622 5605 
 
Torsdagssang  
Grete Holmegaard tlf. 25 64 68 18 
 
Træværkstedet 
Knud Mildahl tlf. 22 31 25 07 

 
 
BRUGERRÅDSFORMAND 
Tage Holst  tlf. 86 22 21 68 
Mail: holst198@hotmail.com 

 
 

Tovholdere til aktiviteter på Skæring Lokalcenter 2019 

Tovholderne må gerne  
kontaktes direkte 



 

 

Sådan kontaktes Skæring Lokalcenter i Område Nord 

Hoved telefonnummer: 
Linien til Sundhed og Omsorg 

8713 1600 

Hoved mailadresse: 
Hjemmeside: 

omraade-nord@mso.aarhus.dk 
https://8250 lokalcenter skæring 

Områdechef 
Susanne Sejr  
Christensen 

8713 1600 
suse@aarhus.dk 

Viceområdechef  
Vibeke  
Dahmen 

8713 1600 
vid@aarhus.dk 

Forstander Skæring Plejehjem 
Helen  
Hermansen 

8713 2954 
Hoved mailadressen 

Frivilligkonsulent 
Marianne 
Keiser 

2478 2910 

mak@aarhus.dk 

Forebyggelseskonsulent 
Anne-Grethe 

Jakobsen 

2170 3222 

agja@aarhus.dk 

 

SUNDHEDSENHEDEN:   
 Borgerkonsulenter, sygeplejersker, 
træningsafdeling, genoptræning og 
aflastning 

 
Sundhedsklinikken,  
tidsbestilling: 

Tlf. tid: 
 

Hverdage 

kl. 08 -15  
 

 
Hverdage 

kl. 8.00 - 9.00 

 
 

8713 1600 
 

 
 

 

8713 2910 

 

HJEMMEPLEJEN: 
  

Kontakt til hjemmeplejen i området: 
 

Leder i hjemmeplejen  
Jonna Jensen: 

  

 
Døgnplejen: Hverdage efter  
kl. 15 og lør- søn- og helligdage:  
Akuthjælp (via brandstationen): 

Tlf. tid: 
  
 

Hverdage 
kl. 08-15 

 

 
kl. 15 - 08 

 
8713 2900 
 

8713 2923 
 
 

 

8612 1021 

Café/køkken, Skæring 
Tlf. tid: 

kl. 08 - 14 
8713 2892 

Pedel Pedelkontor 8713 2940 

  

 

 

IH 


