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FORORD 
 
 

 

Kære brugere af Lokalcenter Skæring. 

 

På centret hersker der en livlig aktivitet inden for en række 

forskellige områder. For at give dig en mulighed for at få et 

overblik over, hvad der faktisk foregår, har brugerrådet 

udarbejdet denne oversigt over de samlede aktiviteter. 

 

Brugerrådet vælges for et år ad gangen på et stormøde og 

består pt. af otte personer.  

Rådet består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og 

fire menige medlemmer. 

 

Brugerrådet arbejder bl.a. med at koordinere det frivillige 

arbejde i bred forstand. I praksis foregår det ved, at brugerne 

beskæftiger sig med det, de har interesse for. På de følgende 

sider er der inden for hver aktivitet anført en kontaktperson, 

som du kan henvende dig til. Telefonnumre mv. side 22-23. 

 

Hvert år får brugerrådet en lille pose penge, som vi anvender 

til arrangementer med musik eller foredrag for alle brugere. 

De enkelte arrangementer bliver annonceret i Gnisten og på 

opslag på centret. 

 

Brugerrådet er brugernes talerør over for kommunen/

forvaltningen og du kan altid kontakte brugerrådet, hvis du 

har spørgsmål eller forslag. 

 

 

 

Tage Holst 

Brugerrådsformand 
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CAFÉEN - VELKOMMEN TIL ALLE 
 

Lige inden for hovedindgangen kommer man til  

caféen, som er hjertet i lokalcentret.  

Alle er velkomne, åbningstiden er 8-14. 

Her kan man mødes, sætte sig med en kop kaffe, købe 

Gnisten - og i øvrigt orientere sig på lokalcentret.  
 

I køkkenet regerer Randi og Lita på fuld tid, Britt, der er 

fleksjobber, samt rigtig mange dejlige frivillige. Tal med 

køkkenet, hvis du har et ønske - de er altid til at tale med. 

Der bliver serveret god mad lavet fra bunden med fortrinsvis 

økologiske råvarer.  

Hverdage serveres fra kl. 11.30 dagens varme ret, caféret, dessert og 

salatbar. (Salatbar dog ikke fredage.) 

Der er selvfølgelig altid kaffe, te, øl, vand, vin. Og dejlige kager og 

småkager.  

Der kan købes friskbagt brød med hjem hver dag. 

Der findes en Take-away menu, der skifter efter årstiden, lige til at 

tage med hjem og varme. 
 

Caféudvalget afholder forskellige arrangementer (se s. 5). 

Når der ikke er et eftermiddagsarrangement, er der mulighed for at 

bruge caféen til kortspil, brætspil og hyggeeftermiddage efter 

caféens lukketid. Man bestiller blot kage og kaffe, der så bliver stillet 

til side.  
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FASTE AKTIVITETER I CAFÉEN  
 

Skæring Lokalcenter har et caféudvalg, hvis vision bl.a. er at  

afholde arrangementer for en bred målgruppe. 
 

Cirka fire gange årligt har vi tøjsalg med mannequinopvisning,  

præsenteret af vore egne fire, modige damer. Samtidig kan nydes 

køkkenets lækre kage med flødeskum. 
 

Der er skosalg forår og efterår med et rigt udvalg af sko og 

vejledning til vanskelige fødder, om så ønskes. 
 

Seks gange årligt inviteres til suppeaftener for hele familien - unge, 

ældre og børn. Tidspunktet er 17.30 -19.00. Der underholdes med 

sang og musik imens.  
 

 

Caféens telefonnummer kl. 8-14: 8713 2892 
 

 

 

Caféudvalget v/Gitte Lajer 

 

 

 

 

 

 

 

KUNST på vægge og i montrer. 
 

KUNST: I caféen, på gangene og i lokalerne er der skiftende  kunst-

udstillinger. Oplysninger om den aktuellet kunstner kan ses i 

Gnisten og ved glasmontren i caféen. 
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Skæring Lokalcenters månedsblad GNISTEN 
 

I slutningen af hver måned udkommer bladet 

Gnisten, som kan købes for 10 kr. på lokalcentret i 

caféen. 

Bladet redigeres, trykkes og distribueres af to  

frivillige, som gør deres bedste for at udbrede  

oplysninger om aktuelle aktiviteter og arrange-

menter på centret - hvad der skal ske og er sket, 

nyttige telefonnumre til administration og kom-

mune, caféens menuer og Take-Aways, ofte en side 

fra Skæring Kirke,  korte referater fra brugerrådet, 

kvartalsmæssige nyheder fra Områdechefen samt 

kort nyt fra lokalcentrets tvilling: Plejehjemmet. 

Indlæg er altid velkomne.  

 

Bladet kan også ses på hjemmesiden: www.lokalcenter skæring - 

scroll ned til ’Gnisten’ - eller på  

Facebook: https://facebook.com/skaeringlokalcenter/ 
 

Gnistens redaktion ønsker alle velkommen  

til et levende lokalcenter! 
 

Ulla Bangsund og Inga Hansen 
 

 

FO-KURSER ”UD AF RØRET” / 525 kr. årligt 
 

Kurserne oprettes via FO og udføres af FO-undervisere.  

Samarbejdet mellem FO og Aarhus Kommune betyder,  

at der kan oprettes hold for et lavt beløb pr. deltager.  

På de omstående sider er holdene beskrevet i alfabetisk 

rækkefølge.  

Kurserne løber over hele året, september-maj/juni, og  

det er muligt at tilmelde sig undervejs - med forbehold for 

overtegning.  
 

Alle henvendelser vedr. FO’s kurser bedes rettet til:  

Ulla Bangsund tlf. 2965 9388  eller Inga Hansen tlf. 2442 1902 
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FO-KURSER, ”Ud af Røret”  

 
 

 

 

GYMNASTIK 1 og 2 
Tirsdag kl. 09.00-09.55 & tirsdag kl. 10.00-10.55 i lokale 413 
 

Vi lægger blødt ud: Stille og roligt til blid musik - arbejder med  

åndedrættet og "åbner kroppen op”... 

Styrke - balance - smidighed skærper den mentale skarphed, udfor-

drer os med forskellige tempi i træningen... 

Vi vil lege træningen ind - der skal være plads til leg og latter og sjove 

input - puls! 

Vi afslutter med et beroligende powernap, hvor vi får kroppen i zen-

ro. 

Velvalgt, motiverende musik loves! Redskaber bruges efter ønske og 

behov! - Kom ud af røret og vær med! 
 

v/ Anne-Marie Bøttcher  

 

 

 

STOLEGYMNASTIK 1 og 2 
Tirsdag kl. 11.15 - 12.10 og tirsdag kl. 12.10-13.05, lokale 407 
 

Henvendt til alle, der har lidt eller meget svært ved at holde 

balancen samt til andre der blot hellere vil sidde sikkert og godt... 

Vi vil arbejde med STYRKE - SMIDIGHED - BALANCE - 

med øvelser, der gør det sjovt og udfordrende for hjernen! 

LEG, LATTER og sjove input er nøgleordene i min undervisning… 

der skal være plads til at være sig selv... 

- Glæder mig til at LEGE med jer - vær velkommen til alle af begge 

køn. 
 

v/ Anne-Marie Bøttcher  
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FO-KURSER, ”Ud af Røret” fortsat 
 

 

FREDAGSFOREDRAG 
Fredag kl. 9.30-11.20 i lokale 413 
 

Er foredrag, som afholdes, så længe ordningen mellem FO og Aarhus 

Kommune består. 

Deltagernes emneønsker søges i videst muligt omfang opfyldt.  

Se indholdet i folderen ”Fredagsforedrag” i brochureholderen i caféen  

- eller månedsvis i Skæring Lokalcenters månedsblad GNISTEN. 
 

v/ Ulla Bangsund & Inga Hansen  

 

 

MADLAVNING FOR MÆND: ”Mandemad” 
torsdag kl. 14.10-17.50 i køkken og café 
 

Gruppen er et kursus bestående af max. 10 mænd, som undervises i 
madlavningens kunst. 
Holdet er lukket for tilgang (Venteliste). 

 

v/ ?  
 
 

MALEHOLD - Akvarel og akryl 

Onsdag 9.30-11.50 i lokale 413B 

 

Akvarelmaling er en særlig malemetode, hvor malingen blandes op 

med vand, og du justerer farvestyrken ved at putte vand i malingen. 

Det er sjovt og let at male med akvarel, og metoden egner sig godt til 

fine motiver og abstrakt kunst.  
 

Akrylmaleri kan være så mange forskellige ting, fra stramt formelt 

maleri til fabulerende og fortællende. Der er frit slag og mange 

muligheder, og det er skønt og givende at fordybe sig i farver, former, 

teksturer, stemninger, motiver og udforske, hvad akrylmalingen kan 

og vil - hvad enten man har malet i årevis eller aldrig før.  

(fortsættes næste side) 
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FO-KURSER, ”Ud af Røret” fortsat 
 

 

MALEHOLD, fortsat 
 

Der vil blive fokuseret bredt på mange forskellige typer af motiver og 

stilarter med udgangspunkt i den enkeltes ønsker - gerne egne 

fotografier. 
 

Hver enkelt arbejder selvstændigt og vejledes individuelt og efter behov 

med udgangspunkt i de malerier, der produceres i værkstedet.  
 

Ambitionen er, at alle flytter sig rent fagligt og prøver noget nyt.  

Afslutningen på dagen er en fællesudstilling - hvad enten man arbejder 

med akryl eller akvarel. 
 

Materialer: Lærreder, akvarel og akrylmaling skal du selv medbringe.  

Da der er begrænset plads, og da vi ingen staffelier har, kan du kun 

medbringe lærred på max. 50x50 cm.  
 

v/ Karin Magdalena Arberg Jensen 

 

 

 

SAMFUNDSFAG 
Onsdag kl. 10.45-12.35, lokale 407 ? - UAFKLARET  
 

Er du nysgerrig på, hvad der sker i Danmark og verden, så se her:  

Vi stiller skarpt på en lang række spændende, samfundsfaglige emner og 

problemstillinger: Hvorfor spiller Putin med musklerne? Hvem/hvad er 

5-stjerne bevægelsen? Hvordan går det i EU? - Disse kunne være emner, 

vi tager op og fordyber os i. Du har måske selv et emne eller en 

problemstilling, du har lyst til at blive klogere på eller disku-tere med 

andre - så bliver det temaet for en af gangene.  

Dette er et forløb, hvor vi gennem oplæg og fælles diskussioner bliver 

lidt klogere på, hvad der rører sig nationalt og globalt.  

Sagt på godt jysk: Vi klarer lige verdenssituationen på to timer.  
 

v/ Mette Falkenberg 
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FO-KURSER  ”Ud af Røret” - fortsat 
 

 

SANGKOR:  ”Sommersmindekoret”  
Mandag 14.30 - 16.20 i caféen.  

 

Vi skal synge en masse blandet repertoire - både nyt og gammelt, 

rytmisk og klassisk - og gerne flerstemmigt i det omfang vi har lyst. 

Glæden ved at synge er vores samlingspunkt, og alle er derfor meget 

velkomne i koret. Vi starter altid undervisningen med en god 

opvarmning af krop og stemme. 
 

v/ Annette Trollegaard 

 

 
 

YOGA 1 og 2  
fredag kl. 12-13.50 & 13.50-15.40 i lokale 413, begge hold 

 

YOGA 5  

tirsdag kl. 8.30-10-20, lokale 407 
 

”Vi har det sjovt. Alle er med og gør deres bedste. Vi har alle aldre 

med på holdene fra 60 til 85 år.  

Vi laver yoga, som indeholder både blide og styrkende øvelser, 

dynamiske øvelser ligesom øvelser i ro med lange og dybe stræk - 

stående, siddende og liggende. 

Åndedrætsøvelser og en dyb afspænding til sidst er også en del af yoga 

timen.  

Yoga er energigivende, styrker muskler og led, forbedrer balancen, og 

gør kroppen smidigere. Den gavner dig også mentalt – øvelserne øger 

koncentrationsevnen og giver ro i sindet. 

Tag gerne et tæppe med, hvis du har mulighed for det. Det er rart at 

have under afspændingen og kan også bruges til andre øvelser 

undervejs.  

Undervisningen er tilrettelagt, så alle kan følge med. 
 

v/ Sandra Breitenbach 
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FO-KURSER  ”Ud af Røret” - fortsat 
 
 

YOGA 3  
mandag kl. 8.30 - 10.20 i lokale 413  

 

YOGA 4 med mindfuldness 

mandag kl. 10.10 -12.30  

Holdet er lukket for tilgang (Venteliste) 

 
Formålet med yoga er bl.a. at opøve smidighed, styrke og 

kropsbevidsthed. Yoga er for alle aldre. Vi starter med en kommen-til-

stede øvelse og øver vejrtrækningen, derefter varmer vi op og går så til 

de mere krævende øvelser.  

Vi laver åndedræts- og balanceøvelser, forskellige yoga øvelser og dyb 

afspænding. Disse øvelser styrker dine muskler, led, balance og øger 

din smidighed og koncentrationsevne samt giver dig mere  

energi. 

Til sidst laver vi kropsscanning og meditation under de medbragte 

tæpper, som hjælper til med udrensning af kroppen.  

Der vil i undervisningen blive taget hensyn til den enkelte, så alle 

kan følge med.  

 

v/ Gitte Ambrosia Jacobsen 
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AKTIVITETER styret af tovholdere 

 
 

BILLARD 
Vi har et godt billardlokale på Skæring Lokalcenter, så vi kunne godt 

tænke os, at der kom flere spillere.  

Der er ledige pladser mandag, tirsdag og torsdag eftermiddag samt 

hele fredag. 
 

v/ Finn Pedersen 

 
 

BORDTENNIS - efter kl. 17, lokale 413 

Vi har et nyt bordtennisbord til fri afbenyttelse. Det er nødvendigt at 

bestille lokalet efter kl. 17 på hverdage og i weekends. 
 

Kontakt: Gitte Lajer 

 
 

BRIDGE 
Mandagsbridge kl. 12-50-16.30 i lokale 413 A+B. 

Kirsten Hansen og  

Alice Deleuran 
 

Torsdagsbridge kl. 12-50-16.30  i 413 B:  

Vi er 28 personer omkring bridgebordene. Vi hygger os, det er  

spændende, og det holder de "små grå hjerneceller" i gang. 

Birgit Bahnsen      

 

 

BYT-EN-BOG REOLEN      

mandag kl. 12-13 i lokale 406  
 

På brugerrådskontoret er der etableret en byt-en-bog-reol,  

der efterhånden er vokset til et bibliotek, hvor man  

hver mandag fra 12-13 kan få en bog med hjem og eventuelt aflevere 

én, man har læst. 
 

v/ Gitte Lajer 
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AKTIVITETER styret af tovholdere, fortsat 
 
 
 

GUDSTJENESTE 
for beboere i ældreboligerne afholdes den anden torsdag i måneden i 

ældreboligernes fælleshus med sognepræsterne Karen Togsverd 

Hansen og Louise Holmen. 

v/  Birtha Nielsen 

 

 

GÅ-GRUPPEN 
tirsdag kl. 10-12       

Mødested: Ved Skæring Lokalcenters indgang A 
 

Deltagerne inddeles i grupper efter niveau. Du kan når som helst 

komme og være med. Rollatorer er velkomne!  

Vi går cirka en time, og bagefter mødes alle grupper i lokalcentrets 

café til fælles hygge. Her skrives også logbog for de enkelte deltagere/

grupper.  

- Vel mødt til nogle friske ture uanset vejr og vind - blot rigtigt klædt på! 
 

v/ HEI tennisinstruktør Ann Hansen 

 

 

IT-AKTIVITETER  i IT-lokalet,  407 

I sæson 2019-2020 tilbyder vi PC og iPad kurser  og vil efter aftale 

være behjælpelige med små problemer omkring iPad, PC eller mobil-

telefoner. 
  

Interesserede i kurser - sædvanligvis løbende 4-6 gange over et par 

måneder - bedes kontakte tovholderen. 
  

Aktiviteterne foregår ved undervisere og hjælpere:  

Birgit Ditlefsen, Birthe Fuglsang,  Frede Hørup, 

Alex Hartmann og Niels Peter Rode  

- alt efter deres indsigt i emnet. 
  

Kontakt: Tovholder Benny Bjergbæk 
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AKTIVITETER styret af tovholdere, fortsat 

 
KVINDEGRUPPE ”Havfruerne 8250” 

 Første tirsdag i måneden i lokale 413 - eller ’ud af huset’ kl. 12.30-17. 
 

Omkring fyrre seniorkvinder fra lokalområdet mødes til frokost og  

efterfølgende foredrag eller udflugt. 

Gruppens formål er at etablere fællesskaber, skabe gode, fælles 

oplevelser, inspirere hinanden og danne netværker også uden for de 

fælles møder/arrangementer. 

”Havfruerne” optager ikke flere medlemmer 
 

 v/ Ruth Krogh, tlf. 2461 5637 

 
 

KVINDEGRUPPE ”Hejrerne”  

Èn tirsdag i måneden kl. 12-16.30 ca. i lokale 413 
 

Det hejre-træk, gruppen har mest fokus på i denne kvindegruppe,  

er trenden med at finde sammen - de langbenede fugle bor gerne i 

kolonier og færdes ofte i store flokke. 

Skærings hejre-flok samles på lokalcentret og lærer hinanden at kende  

i et miljø med samvær, spisning og sang. Senere sættes kursen mod 

oplevelser andre steder, som der allerede er skabt økonomisk basis for.     
 

v/ Susan Himmelstrup 

 
 

KVINDEGRUPPE  ”Ternerne”  

Første onsdag i måneden kl. 12.20-16 i lokale 413 B. 
 

Er en seniorgruppe på cirka tredive kvinder. Vi mødes den første 

onsdag i hver måned bortset fra juli og august.  

Vi er ofte ude af huset, f.eks. på byvandring, på museum eller på kig 

efter nye byggerier.  

Når vi ikke er ude, er vi her på lokalcentret, hvor vi spiser en let frokost, 

synger en sang eller to og har et emne eller foredrag på programmet. 
 

v/ Kirsten Østergaard 
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AKTIVITETER styret af tovholdere, fortsat 
 

 

LITTERATURGRUPPER - begge i lokale 408 

Vi bestemmer sammen, hvilke bøger vi vil læse. De bestilles via  

bibliotekets læsetaske-service - og så går det løs med snak om dem. 

Læsekredse: kontakt Gitte Lajer 

 
MANDEKLUB  ”2000” 
onsdag kl. 10-11.30 lokale 408 
 

En åben klub for mænd i den modne alder - pt. er deltagerne fra 63 til 

90 år. Klubben forudsætter intet medlemskab, og der opkræves intet 

kontingent. Deltagerne samles omkring socialt samvær med udveksling 

af livserfaringer og drøftelse af aktuelle emner. Klubbens formål er at 

skabe et socialt netværk for den enkelte til imødegåelse af ensomhed. 
 

v/ Ejvind Bernth   

 

 

 

MANDEGRUPPE  ”Seniormænd Skæring-Egå”  

2. onsdag/md. kl. 12.30 i lokale 413 B 

Vores formål er at få nogle hyggelige timer sammen, hvor vi helst vil ud 

at opleve noget i Østjylland. Vi mødes altid ved Skæring lokalcenter og 

kører ud derfra. 
 

v/ Jan Ovesen, tlf. 2575 7374 

 

Læsekreds 2 v/ Gitte Lajer 

Tredje onsdag i måneden kl. 13-15  

Læsekreds 1 v/ Inge Baltzer    

Sidste tirsdag i måneden kl. 13-15  
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AKTIVITETER styret af tovholdere, fortsat 
 

MANDEGRUPPE  ”Seniormænd 8250” 
Anden og fjerde tirsdag i måneden kl. 12 - 15-17 i lokale 413 
 

Idéen med klubben er - i den tredje alder - at styrke venskaber, 

udveksle livserfaring, inspirere hinanden og danne netværk - også 

uden for mandeklubbens regi. 
 

Vi mødes hver anden tirsdag til fælles frokost efterfulgt af foredrag af 

historisk/kulturel art, eller hvad der er relevant for "den tredje alder".  

Vi tager på virksomhedsbesøg og ture i naturen, debatterer samfunds-

forhold (- dog ikke af partipolitisk karakter), besøger kultur institu-

tioner og dyrker det sociale samvær. 

"Seniormænd 8250" har nået max. deltagerantal, hvorfor det p.t. ikke 

er muligt at optage nye medlemmer. 
 

v/ Niels Peter Rode 

 
 

NØRKLERNE: 
Torsdag kl. 9.00 -12.00 i lokale 413 B 
 

Vi er 15- 20 damer, som laver kort til jul og fødselsdage, strikker 

bluser og strømper. Vores frembringelser bliver solgt i caféen. Først 

og fremmest snakker vi og hygger os, og der bliver også tid til 

formiddagskaffen. 
 

v/ Ingrid Mildahl 

 
 

PETANQUE 
Torsdag kl. 15.00 på petanquebanen ved caféen. 

Vi er nogle dejlige damer og et par interessante herrer, der spiller  

petanque under kyndig og humoristisk ledelse af Søren Dueholm. 

Vi dyrker denne afslappende sport også med tid til konversation. 

Bare mød op! 
 

v/ Søren Dueholm 
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AKTIVITETER styret af tovholdere, fortsat 
 

 
RICKSHAW-TURE 
 

Vil du med ud og cykle og få vind i håret? 

Lokalcentret råder over en rickshaw, hvor gangbesværede kan få en 

rask cykeltur med en af vores friske piloter ved styret. Der er plads til 

to passagerer, så inviter din nabo med. I bliver hentet ved døren og 

aftaler turen med piloten. Det er gratis, og turene afhænger af vejr, 

vind og pilot. 
 

v/ Poul Ellekrog 

 

 

STRANDTURE  - ”Skubberne” 
(Maj-august:)  mandag kl. 9.45 - ca. 11.15 

Mødested: caféen 
 

Vi er en del frivillige, der kører med kørestolsbrugere, eller ledsager 

deltagere med rollator. Beboerne henter vi i ældreboligerne og i 

plejehjemmet - eller de møder selv op i caféen. Om sommeren går 

turen ned til stranden med kaffe og småkager i bagagen. Om vinteren 

går vi en lille tur med dem, der har lyst, og bagefter nyder vi en kop 

kaffe i caféen. 
 

v/ Elly Jørgensen og Elna Laursen 

 

 

SØNDAGSKAFFE 
søndag kl. 14.30-16.00 i caféen  

Kaffe og flødeskumskage kr. 25,-  
 

Vi drikker kaffe/te og spiser kage, synger nogle sange, fortæller en 

lille historie. Men det vigtigste er, at alle får mulighed for en god 

snak og et dejligt samvær. Vores to pianister kommer af og til 

forbi. - Kom og vær med i vores fællesskab. 
 

v/ Grete Holmegaard 



20  

 

AKTIVITETER styret af tovholdere, fortsat 
 

TIRSDAGSKLUBBEN 
tirsdag kl. 14-17 i caféen 
 

Kom og mød andre mennesker under hyggelige forhold og gør nye 

bekendtskaber. Der er banko den første tirsdag i måneden, og de 

andre gange er der god underholdning. Vi får selvfølgelig også kaffe/

te og kage, og sangbøgerne kommer frem, så vi får rørt stemmerne.  

Der laves et udførligt program hvert halve år. Der er intet medlem-

skab, så bare mød op - alle fra lokalområdet er velkomne! 
 

v/ Esther Hansen & Bente Funder 

 
 

TORSDAGSSANG - ”Syng dig glad!” 

Torsdag kl. 13.45 -15.15 i caféen  •  Kaffe og brød kr. 21,- 
 

Vores to pianister vil på skift føre os ind i Danmarks sangskat med 

blandt andre Sigfred Petersen, Benny Andersen og Jens Rosendahl,  

og der vil være mulighed for sangønsker fra deltagerne. 

Alle er velkomne. 
 

v/ Grete Holmegaard  

 
 

FÆLLESSPISNING for 90+’ere  
Den sidste mandag i måneden kl. 11.30. 
 

Lause, Birthe og Marianne spiser med og hygger om jer på Skæring 

Lokalcenter, og  frivillige chauffører sørger for kørsel frem og tilbage.  

Kørsel: Kontakt Lause 

  
 

TRÆVÆRKSTEDET 
torsdag kl. 8.30 - 12 i kælderen     
 

Vi er 8-10 mænd, der mødes hver torsdag på lokalcentret, hvor vi har 

et fint lille værksted. Vi laver mejsekasser, pindsvinehuse og meget 

andet. Der er 5 drejebænke, og der bliver drejet mange fine ting.  

- Kom og vær med! 
 

v/ Knud Mildahl 
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”Idrætsforeningen  
Selvtræner-fitness Område Nord” 

Medlem af: 
DAI (Dansk Arbejder Idræt),  
DIF (Dansk Idræts Forbund) og 
DGI (Dansk Gymnastik og Idrætsforeninger 

 

 

 

 

SELVTRÆNING på SkæringLokalcenter 

 Medlemskab pr. kalenderår:  

 1. år 250 (nøgle) - følgende år: 150 kr 
 

Vi har fine styrketræningsfaciliteter på Skæring  

Lokalcenter. Træningen varetages af idrætsforeningen ”Selvtræner-

fitness Område Nord”, og hvis du vil træne, skal du være medlem af 

foreningen. 

Det er muligt at selvtræne på Skæring Lokalcenter 85 timer om ugen, på 

følgende tidspunkter: 
 

mandag og onsdag........……….. 07.00 - 10.00 og 12.00 - 20.00 

tirsdag og torsdag........…………. 07.00 - 11.00 og 12.00 - 20.00 

fredag, lørdag og søndag.......…. 07.00 - 20.00 
 

Hver tirsdag og torsdag er der instruktører i træningslokalet fra kl. 9  
 

Når selvtrænerne ikke er i træningslokalet, er det reserveret  

fysioterapeuterne. De har i flere år kørt ”Træn i naturen” - 

et genoptræningsforløb på lokalcentret 
 

 

SVØMNING på SØLYSTSKOLEN  

lørdage kl. 13-15  
 

På grund af stigende omkostninger til hal leje og leje af professionelle 

livreddere, ser vi os desværre nødsaget til at opkræve et mindre 

ekstrabeløb af de medlemmer, der også ønsker at svømme.  
 

Tilmelding og yderligere oplysninger kan fås på 

tlf. 3045 5466 - Jørgen Juul Pedersen 
 

Certificering af Skæring Lokalcenter som Senioridrætscenter forventes 

at finde sted medio september, hvorefter det vil være muligt at spille 

Krolf og Kurling på centret. 

Naturtræning starter ligeledes midt i september med vandring i naturen og 

indlagte øvelser. 
 

Vil du vide mere, kontakt Jørgen 
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Billard 

Finn Pedersen tlf. 2325  7766  

 

Bordtennis, whist - kontakt: 

Gitte Lajer                        Mail: 

gittebrugerradet@gmail.com 

 

Bridge - mandag: 

Kirsten Hansen tlf. 27 99 11 55’ 

Alice Deleuran  tlf. 40 40 51 37 

torsdag:  

Birgit Bahnsen tlf. 86 22 23 06 

 

Brætspil (Lørdags brætspil) 

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. 30 20 14 65 

 

FO - UD AF RØRET, alle hold 

og månedsbladet GNISTEN: 

Ulla Bangsund tlf. 29 65 93 88 

Inga Hansen tlf. 24 42 19 02 

 

Gudstjeneste i ”Fælleshuset” 

Birthe Nielsen tlf. 22 41 00 79 

2. torsdag / md. 

 

Fællesspisning for 90’+erne 

Lause tlf. 2176 3977 

 

 

 

 

 

Gå-gruppen - 

Ann Hansen tlf. 25 33 60 68  

 

IT-aktiviteter, koordinator: 

Benny Bjergbæk tlf. 21 25 89 52 

bennybjergbaek@gmail.com 

 

Kunstudvalg 

Margit Wessberg tlf. 30 20 16 60 

Mail: margit@steenwessberg.dk 

 

KVINDEGRUPPER: 
 

”Havfruerne” 

Ruth Krogh tlf. 24 61 56 37 

Mail: ruth.krogh@mail.tele.dk 
 

”Hejrerne” 

Susan Himmelstrup  

tlf. 29 61 33 29 
 

”Ternerne” 

Kirsten Østergaard  

tlf. 40 34 14 84 

Mail: ki-le@webspeed.dk 

 

Lokaler (reservation af) 

Gitte Lajer - kontaktes pr. mail 

gittebrugerradet@gmail.com 

 

Læsekredse: 

Gitte Lajer tlf. 22 78 96 50 

Mail:  

gittebrugerradet@gmail.com 

Tovholderne må gerne  

kontaktes direkte 

  

Tovholdere til aktiviteter på Skæring Lokalcenter 2019 

mailto:gittebrugerraadet@gmail.com
mailto:gittebrugerraadet@gmail.com
mailto:gittebrugerraadet@gmail.com
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MANDEGRUPPER:  
 

”Seniormænd Skæring-Egå” 

Jan Ovesen tlf. 25 75 73 74 

Mail: mie.jan.ovesen@gmail.com 

 

”Seniormænd 8250” 

Niels Peter Rode tlf. 20 46 22 26 

Mail: s.np.rde@gmail.com 

 

”Mandeklub 2000” 

Ejvind Bernth tlf. 22 30 03 07 

 

”Nørklerne”/Åbent værksted 

Ingrid Mildahl tlf. 86 22 28 31 

 

Petanque 

Søren Dueholm tlf. 20 22 44 71 

Mail: dueholmerne@gmail.com 

 

Rickshaw-ture  

Poul Ellekrog tlf. 20 47 92 75 

Mail: ellekrog@oncable.dk 

 

Selvtræning & svømning 

Jørgen Juul Pedersen  

tlf. 30 45 54 66 

Mail: juulconsult@post.tele.dk 

 

Strandture 

Elly Jørgensen tlf. 26 41 86 80 

Elna Laursen tlf. 20 46 80 63 
 

 

Søndagskaffe 

Grete Holmegaard tlf. 25 64 68 18 

Mail: gholmegaard@youmail.dk 

 

Tirsdagsklubben 

Esther Hansen tlf. 23 31 16 52 

Bente Funder tlf. 86 22 56 05 

 

Torsdagssang 

Grete Holmegaard   

tlf. 25 64 68 18 

 

Træværkstedet 

Knud Mildahl tlf. 86 22 21 68 

 

 

 

 

 

 

 

Brugerrådsformand  

Tage Holst  tlf. 86 22 21 68 

Holst198@hotmail.com 

 

 

Frivilligkonsulent  

Marianne Keiser tlf. 87 13 89 29 

må også gerne kontaktes -   

helst  kl. 8-9 , men bedst på 

Mail: mak@aarhus.dk 

Tovholderne må gerne  

kontaktes direkte 

Tovholdere til aktiviteter på Skæring Lokalcenter 2019 
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Sådan kontaktes Skæring Lokalcenter i Område Nord 

Hoved telefonnummer: 
Linjen til Sundhed og Omsorg: 

87 13 16 00 

Hoved mailadresse: 
Hjemmeside: 

omraade-nord@mso.aarhus.dk 
www.aarhus.dk/omraadenord 

Områdechef 
Susanne Sejr  
Christensen 

87 13 16 00 
M: suse@aarhus.dk 

Viceområdechef  
Vibeke  
Dahmen 

87 13 16 00 
 M: vid@aarhus.dk 

Forstander Skæring plejehjem 
Helen  
Hermansen 

87 13 29 54 
Hoved mailadressen 

Frivilligkonsulent 
Marianne 
Keiser 

24 78 29 10 

M: mak@aarhus.dk 

Forebyggelseskonsulent 
Anne-Grethe 

Jakobsen 

21 70 32 22 

M: agja@aarhus.dk 

 

SUNDHEDSENHEDEN:   
  
 

Borgerkonsulenter, sygeplejersker  
træningsafdeling, genoptræning 
og aflastning  
 

Sundhedsklinikken, tidsbestilling: 

 Tlf. tid: 

Hverdage 

kl. 08 -15  
 
Hverdage 
kl. 8.00-9.00 

 

87 13 16 00 
 

 
87 13 29 10 

 

HJEMMEPLEJEN: 
  
Kontakt i hjemmeplejen i området: 
 
Leder i hjemmeplejen   
Jonna Jensen: 
  
 
Døgnplejen : Hverdage efter kl. 15 
og lørdage, søn- og helligdage:  
Akuthjælp (via brandstationen): 

Tlf. tid: 
  
 

Hverdage 
kl. 08-15 
 

 
 

 

kl. 15 - 08 

 

87 13 29 00 

 
87 13 29 23 
 
 

86 12 10 21 

Café/køkken, Skæring 
Tlf. tid: 

kl. 08 - 14 
87 13 28 92 

Pedel Pedelkontor 87 13 29 40 


