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Efterårssæsonen er så småt ved at være i gang Som altid er der en 

summen af aktivitet i alle lokaler hele ugen Det er dejligt, at der er liv 

og glade dage i huset igen 

 

Årsfolderen er lavet og står på reolen til fri afhentning  

I den er listet alle kurser og aktiviteter i sæsonen 19/20 

Aktuelle arrangementer skal som altid ses i Gnisten, der  

stadig koster 10 kr. 

 

Høstmarked i kirken finder sted søndag den 8 

september. Der startes med en gudstjeneste kl 10, og 

derefter er der marked med boder fra lokalområdet. Vores 

lokalcenter er selvfølgelig også repræsenteret, og der er 

arrangeret buskørsel i rutefart frem og tilbage mellem lokalcentret og 

kirken, startende kl 930. Se nærmere på side 5 

 

Vores succesfulde søndagskaffe holder 5 års fødselsdag den 22. 

september kl 12.30 Det er utroligt, som tiden går, når man er i 

godt selskab. -  Tak til Grete og alle de frivillige, der sørger for liv 

på centret hver eneste søndag. Se side 27 

 

Skæring Lokalcenter er blevet certificeret som senior- 

idrætscenter, og det bliver indviet mandag den 30.9 med  

deltagelse af rådmand Jette Skive. Det foregår 14.30-16.00, og den nye 

krolfbane skal samtidig tages i brug. Der kommer nærmere oplysninger 

senere. Se side 8 
 

Brugerrådets første, store arrangement i år er 

vores populære ’Cabaret’ fra Pottemageregnens 

Amatørforening, som løber af stablen torsdag den  

3. oktober. Se side 30 

 

Vi ser frem til et dejligt og aktivt efterår! 
 

GL  

KORT NYT FRA BRUGERRÅDET 
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HØSTFESTIVAL SØNDAG DEN 8 SEPTEMBER KL 10-15 
 

Vi samles til et brag af en høstfestival for alle i Skæring  

- kom og vær med! 
 

Vi begynder med festgudstjeneste kl 10. Herefter åbner markedet på 

kirkens græsarealer med grill- og caféafdeling, boder og masser af 

muligheder for oplevelser og aktiviteter. Et stort antal institutioner, 

forretninger, foreninger og grupper fra Skæring har været med i plan-

lægningen, og der bliver vinsmagning, spejderaktiviteter og hoppeborg, 

men også mulighed for at nyde musikalske indslag og opvisning fra 

HEI’s springhold. I boderne kan du købe marmelade og grøntsager, lave 

dit eget urtesalt og eddike, presse dine æbler til juice, flette en krans og 

meget mere. Glem heller ikke at slå vejen forbi grillkøkkenet eller caféen 

med kagebod. Høstfestivalen er også dagen, hvor du kan få mere at vide 

om lokalcenteret, DanMission Genbrug og forsamlingshuset, hvor Føtex 

præsenterer nogle af sine varer - og du kan møde Snapselauget. 
 

Foreløbigt program for dagen: 

 10.00:  Høstgudstjeneste ved sognepræst Karen Togsverd Hansen med  

  festlig spillemandsmusik KFUM-spejderne medvirker,  

  og Skæring skole har lavet altertavlen 

 11.00:   Pladsen åbner med café, boder og spejdeaktiviteter 

 11.15:    Per og Jettes grillkøkken er åbent 

 11.30:   Konkurrence om årets største solsikke, tomat og agurk i   

   Skæring Dommer er Peter Vang fra Plantorama 

 12.00:  Skødstrup Sogns Jagtforening spiller og fortæller - går derefter  

  rundt på pladsen og spiller 

13.00:   HEI Springhold optræder og guider alle, der har lyst til at lære  

  at lave en flikflak! 

 13.30:   Spillemændene inviterer til høstdans - spiller også rundt på  

  pladsen i løbet af dagen 

14.15:    Fællessang i teltet ledet af organist  

  Charlotte Schiøtz 

15.00:   Høstfestivalen lukker 
 

- Håber, vi ses? 
 

Sognepræst Karen Togsverd Hansen 

Fra Skæring Kirke 
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Velkommen  

til en ny sæson, 

allesammen ! 

 

”Ud af Røret” har i år pt. 135 tilmeldte 

deltagere og fylder rigtigt meget på lokalcentret, som også skal have 

plads til andre interessegrupper. Derfor har vi valgt at lukke for flere 

hold, selvom interessen er der. 
 

Ang. ventelisten: I er på nærværende blevet kontaktet af os, hvis der 

har været plads på det ønskede hold. Hvis ikke, bliver I stående på 

ventelisten, og ved eventuelle fremtidige afmeldinger bliver I kon-

taktet. I betaler først i det øjeblik, I er optaget på et hold. Undrer du 

dig over, at du ikke er optaget på dit hold - for du sagde jo ja før 

sommerferien til at fortsætte - skyldes det, at du ikke har betalt til 

tiden - dvs inden 8/8. 
 

OG vi gør igen opmærksom på vigtigheden af: 

 at aftale med underviser, hvordan I gør i tilfælde af fravær - jeres 

eget såvel som undervisers. Dertil har I telefonlisten, som til enhver 

tid bør være ajourført.  

 at I giver besked ved fravær. Fire gange fravær i træk uden besked  

til jeres underviser sletter jer af holdlisten. Dette af hensyn til 

aspiranter på ventelisten. 

 at ordne lokalet efter jer til de næste. Følg venligst de retningslinjer, 

der kan være angivet for møbleringen. 
 

 at I kontakter én af os i tilfælde af holdskifte eller afmelding. 
  

Som I kan se på næste side, er der i sommerens løb sket ændringer: 

Mandemad har fået Isabella Nygaard Larsen som ’madmor’,  og på 

 Yoga 5 er Celinah Jakobsen nu holdkaptajn  
 

I er naturligvis altid velkomne til at kontakte os  

med spørgsmål om Ud af Røret. 
 

  Vi ønsker jer et rart undervisningsår! 
 

Ulla Bangsund           Inga Hansen  

tlf 2965 9388          tlf 2442 1902 

Konto: 2267  8983 320 970 
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”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 09.00-09.55 

Anne-Marie  
Bøttcher 

Gymnastik 2 
starter 3/9 

413 
Tirsdage 
kl 10.00-10.55 

Anne-Marie  
Bøttcher 

Malehold 
starter 4/9 

413 B 
Onsdage 
kl 09.30-11.50 

Karin Magdalena 
Arberg Jensen 

Mandemad 
starter 5/9 

Køkken 
& café 

Torsdage 
kl 14.15-17.55 

Isabella Nygaard 
Larsen 

Samfundsfag 
starter 11/9 

407 
Onsdage  
kl 10.45-12.35 

Mette Falkenberg 

Sommersmindekoret 
er startet 

caféen 
Mandage 
kl 14.30-16.20 

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  
er startet 

413 
Fredage 
kl 12.00-13.50 

Sandra  
Breitenbach 

Yoga 2 
er startet 

413 
Fredage 
kl 13.50-15.40 

Sandra  
Breitenbach 

Yoga 3 
starter  9/9 

413 
Mandage 
kl 08.30-10.10 

Gitte Ambrosia  
Jacobsen 

Yoga 4  
Yoga + mindfulness    
starter 9/9    

413 
Mandage 
kl 10.10-12.30 

Gitte Ambrosia  
Jacobsen 

Yoga 5 
starter 3/9 

407 
Tirsdage 
kl 08.30-10.20 

Celinah Jakobsen 
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Ældre Sagen tilbyder 

Sorg- og Livsmodsgruppe på 

Lokalcenter Vejlby  
 

 

Gruppen er for ældre, der har mistet deres ægtefælle, livsledsager eller 

voksne børn.  

Vi mødes mandage i lige uger kl 10-12, hvor vi sammen deler sorgen 

og støtter hinanden på vejen frem mod det nye ståsted, og stille og 

roligt får vi nyt livsmod.  

Gruppen kan på sigt blive til en netværksgruppe med fælles arrange-

menter og udflugter.  

Gruppen ledes af to erfarne ledere inden for området. 

 

Vi glæder os til at se dig: 
 

Sisse Baklund - træffes på 23 11 71 62 - og 

Eva Taps - træffes på 28 45 79 40 
 

Det er gratis at deltage. Medlemskab af Ældre Sagen ikke nødvendigt. 

Mandag den 30. september kl. 14.30-16.00, caféen 

bliver skæring Lokalcenter certificeret som Senior Idrætscenter, og 

lokalcentret er vært for et lille traktement. 

Certifikatet overrækkes af DAI Jyllands formand, Aase Klitte Holmgren 

 i overværelse af rådkvinde Jette Skive.  

Derefter er der rundvisning blandt lokalcentrets idrætsaktiviteter. 
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Vil du med ud at cykle og få vind i håret? 
Alle ældre og gangbesværede mennesker kan komme ud i naturen 

 

Hvem er cyklen for? 
 

Cyklen er for alle, der har svært ved selv at komme ud - uanset  

om I bor i plejebolig eller i eget hjem. 

Vi henter dig ved din dør. 

Sammen med en frivillig chauffør kan du få en cykeltur rundt i 

nærheden af dit område, få en snak og gode oplevelser i den  

friske luft. 

Du aftaler turen med en af os - ”din lokale cykelpilot”:  

Hvor turen skal gå hen, og hvornår på dagen du vil køre. 
 

Husk passende tøj! 

 

Jeres cykelpiloter er: 

Du kan få en gratis tur i en  

rickshaw cykel, der er plads til to. 

Så du kan ta’ din nabo, ven  

eller dit barnebarn med! 

Lis - tlf Poul - tlf Torben - tlf 

2330 5481  2047 9275  6019 3715 
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KORT NYT FRA PLEJEHJEMMET 
 

 

En aftentur til Ebeltoft for at synge solen ned - sådan blev det ikke -  

derimod en tur til Ebeltoft Rådhus at se og møde vægterne, der kom ind 

i bussen og sang en sommersang for os. Og selvfølgelig sluttede 

vi af ved ishuset på havnen. Her blev der hygget med store is, 

fællessang  - og Preben Andersen gav en revyvise. Trods voldsomt 

regnvejr, hvor vi nærmest sejlede hjem, var det en fantastisk tur. En tur, 

beboerne gerne ser gentaget 

 

Forberedelserne til familiefesten på plejehjemmet den 31. august  skal 

lige have et par ord med:  

Plejehjemsrådet var ved at rense springvandet og klargøre det, og  

selvom næstformand Jes ikke er hveken ung eller tynd, hoppede han 

ned i brønden og fik pumperne op. Flere beboer og pårørende kom forbi 

til kaffe og boller og gav et nap med at vaske bænke af og samle have-

affald op. 

Tak for jeres indsats og det gode humør, der fik lattermusklerne igang! 

 

Søndag den 8 september deltager plejehjemmet i Skæring kirkes 25 års 

jubilæum på markedspladsen med en lille bod, hvor der blandt andet vil 

være grønt fra haven og en billedeserie fra plejehjemmets hverdag. 

Lokalcenterbussen vil hente og bringe beboere og borgere fra pleje-

hjemmet og lokalcentret fra kl 10 til 15. 

Håber at se mange på markedspladsen ved Skæring kirke den 8. 

september. 
 

- Se også kirkens omtale af arrangementet på side  
 

Formand for Plejehjemsrådet 

Lisbeth E. Robdrup 

 

Vægterne var en slags natpoliti, som skulle opretholde ro og orden i byen og give 

signal ved brand. Desuden skulle vægterne markere hvert timeslag ved at afsynge  

et vægtervers, så borgerne kunne være sikre på, at vægteren ikke sov i sin vagt. 

Københavns første vægterkorps blev oprettet af Ole Rømer i 1683 og bestod i 

200 år. Viseoldermand i Det Europæiske Natte- og Tårnvægterlaug, Hans 

Kaarde Gundesen, oplyser, at denne vægtersang er skrevet af Thomas Kingo 

efter forlæg fra gamle middelaldervers, og at melodien er nedskrevet af 

Thomas Laub.  
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Hov vægter! Klokken er slagen 8. 
Når mørket jorden blinder, 
og dagen tager af, 
den tid os da påminder 
om dødens mørke grav. 
Lys for os, Jesu sød, 
ved hvert et fjed 
til gravens sted, 
og giv en salig død! 
 
Hov vægter! Klokken er slagen 9. 
Nu skrider dagen under, 
og natten vælder ud. 
Forlad for Jesu vunder 
vor synd, o milde Gud! 
Bevare kongens hus, 
samt alle mand 
i disse land 
fra fjendens vold og knus! 

 
Hov vægter! Klokken er slagen 10. 
Om du vil tiden vide, 
husbonde, pig' og dreng, 
da er det på de tide, 
man føjer sig til seng. 
Befal dig Herren fri! 
Vær klog og snild! 
Vagt lys og ild! 
Vor klokke er slagen ti. 
 
Hov vægter! Klokken er slagen 11. 
Gud Fader os bevare, 
de store med de små! 
Hans hellig engleskare 
en skanse om os slå! 
Selv vogte han byen vel! 
Vort hus og hjem 
har Gud i gem, 
vor ganske liv og sjæl! 

Vægtersang Tekst: Thomas Kingo Melodi: Thomas Laub 

Kilde: https://www.ugledk/hov_vaegterhtml IH 

https://www.ugle.dk/hov_vaegter.html
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10 september  

Rundvisning på Aarhus Universitet. 
 

Vi mødes til en god frokost og lidt  

hygge, hvorefter vi kl 13.30 kører fra 

lokalcentret mod Aarhus Universitet. 

Lennie Boesen vil guide os rundt i den smukke 

universitetspark og give os fortællingen om de 

spændende bygninger, deres tilblivelse og hvilke 

aktiviteter, bygningerne rummer. 

Ud over turen i universitetsparken vil der blive lejlighed til at se nogle af 

de uddannelsesfaciliteter, der i et internationalt miljø danner ramme for 

en række uddannelser på højt niveau for mange danske og udenlandske 

studerende.Besøget på Aarhus Universitet forventes slutte ca kl 16.00. 
 

 

24 september  

Den transsibiriske jernbane.   
 

Ved dagens møde skal vi høre 

om en rejse, som de færreste 

har prøvet, nemlig verdens 

længste togrejse på ’Den 

transsibiriske jernbane’  
 

Til at fortælle om den kommer Torben Heuer, der er cand mag i russisk 

og engelsk Torben har boet i Rusland i flere omgange - sammenlagt i 

seks år - og har bl.a undervist i dansk på Statsuniversitetet i Skt. Peters-

borg. Torben har ligeledes på sine mange rejser rundt i det store land  

fået et indgående kendskab til dets mennesker og kulturer. Torben er 

endvidere formand for censorkorpset i slaviske sprog ved universiteterne. 

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. 



13 

 

Fire 
friske 
forslag 
til alle 

fri-
villige 

fra  
 
 

For- 
enings- 
butik- 
ken 

Kloster
gade 
37 

 
 

Med 
hilsen 

fra 
Sund-

hed 
og 

Om-
sorg 

WORKSHOP 
GRAFISK 

FACILITERING 
 

v/Charlotte 
Pedersen 

 

Alle kan være 
med - alle kan 

lære det - og det 
er sjovt! 

 

Skab overblik og 
større forståelse 

vhja billeder 
 

Du får  
 En grafisk 

værktøjskasse 
 Nye, 

inspirerende 
måder at for- 
evige møder 
på mm. 

 Øvet dine 
tegnefærdig-
heder 

 
 

Mandag 28/10 
kl 1530-1830 i 

Klostergade 
Caféen 

 

PRIS: 60 KR 
inkl. 1 god, sort 
tusch og papir, 

kaffe/te, hjemme-
bagte boller og 

hyggeligt samvær 
 

Bindende 
tilmelding senest 

24/10  
tlf 3044 1593 

Max. 14 deltagere 
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Aarhus Festuge 

30/8 - 8/9 2019 

 

’SnapSeklubben’ på Skæring - aliaS ”egå brændevinSlaug” 
 

Mange af os på lokalcentret hører med jævne mellemrum om 

’Snapseklubben’ - med slet dulgt håb om medlemsskab (?) 

Klubben afholdt i august en tredages tur til Nordfyn, som 

tilsyneladende er nydt uden alt for mange snapse  

- med det arsenal af seværdigheder, turen har budt på. 
 

’Snapseklubben’s rigtige navn er: ”Egå Brændevinslaug”, og dens 

motto lyder: ”Bevar naturen - sæt den på snaps”! 

Lauget består pt af 37 medlemmer, der mødes et par gange om året for 

at indsamle blade, urter, grene, bær eller nødder for at sætte dem på 

brændevin og dermed skabe deres egen brændevinssmag, men afholder 

årligt også en længere tur, som denne gang gik tre dage til Nordfyn 

med indkvartering i Bogense, hvorfra der hver dag var rigeligt med 

seværdigheder. Aftenerne blev fyldt med at lytte til - og synge sammen 

med  Birgitte og Tove, der havde medbragt harmonika, guitar og 

sanghæfter.
 

Lauget er i øvrigt i fuld gang med at brygge kirkesnapsen, ”Egå 

Mølledram” til Skæring Kirkes høstfestival. (Se side 5) 
 

Der er plads til flere medlemmer - så længe de har bopæl i 8250 Egå!  
 

Interesseret i medlemskab? - Kontakt:  

Oldermand : Arne Vestergaard   

M: arnevestergaard@stofanetdk  T: 2427 8589  
 

 

(Tur tilrettelæggelse til Nordfyn:Henning Holck Nielsen og Hans 

Sommer. - Referat venligst tilsendt af H. Holck Nielsen) IH 
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Kunstneren i de næste måneder  

på vægge og i montren er: 
 

Ulla Rosenkilde 

http://wwwgalleri-rosenkilde-djursland.dk  

Tlf 5160 4698 

http://www.galleri-rosenkilde-djursland.dk/
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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 pt en Bachelor i økonomi og på vej 

videre frem til en kandidatgrad. 
 

Kontakt: 

tlf 3025 9093 eller  

mail: mathies95@livedk 
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Måske har I set det i Århus Onsdag / Lokalavisen Aarhus Midt: 
 

Det tidligere bibliotek i Mølleparken  hedder BOOK1 

er nu ved at blive omdannet til et moderne hostel:  
 

BOOK1 - er navnet - pga historikken og det engelske ords dobbelte 

betydning: ’Book’: bog og reservation. 1-tallet henviser til, at der kan 

reserveres en seng, en hel sovesal eller en suite. 

Det ’moderne’ består dels i de nye reservationsmuligheder, dels i, at der 

skabes ’ekstraordinære oplevelser med events’, samt nye mad- og 

barmuligheder - til både hostelgæster og de ’lokale’. 

Hotelkæden ”Design Hostel” fortæller, 

at de har fundet inspiration fra 

udenlandske ’pod’ og ’dorm capsule’ 

hoteller, hvor man sover iblandt andre, 

men er private i sin egen seng (!)  

En app. sørger for funktioner som 

nøgle, ind- og udcheckning og regning 

for ophold & forbrug. Værelserne har installeret ’intelligent belysning’ 

med sensorer, der sørger for, at kun gulvet, og ikke hele rummet, oplyses 

let, når gæster kommer ind i sovesalen om natten. 
 

OM DET NYE HOSTEL 
 

 Åbner i marts 2020 som nyt design hostel 

 396 senge fordelt over bunk dorms til 4-14 personer og pod dorms 

 24 private dobbeltværelser 

 4 private hostel suiter 

 Food court med forskellige madkoncepter 

 

Se evt dette fra Reykjavik ’podhostel’. 

www.booking.com/hotel/is/galaxy-pod-hostel.da.html  

https://www.booking.com/hotel/is/galaxy-pod-hostel.da.html
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Caféen modtager DANKORT på beløbet 
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Take 
Away  

menu: 
s 20 

 
Tlf  

 

8713 2892 

MENU september  2019 

DATO Dagens middag kr 45,- 
Forret/
dessert 

kr 20,50  

Man 2/9 
Skinkesnitzel m. bearnaise-
sauce, kartofler, ærter 

  

Tirs 3/9 
Sejkrebinet m. porre, 
persillesauce, kartofler, 
råkost 

Dagens 
dessert 

Ons 4/9 
Frikadeller, stuvet hvidkål, 
kartofler, rødbeder 

  

Tors 5/9 
Gullasch m. bagt kartoffel-
mos og surt 

  

Fre 6/9 
Rullesteg m. svesker, 
kartofler, sauce og rødkål 

Dagens 
dessert 

Lør-
søn 

7-8 Caféen er lukket   

Man 9/9 
Forloren hare m. vildtsauce, 
kartofler og agurkesalat 

Dagens 
dessert 

Tirs 10/9 
Honningmarineret skinke m. 
flødekartofler og grøn salat 

  

Ons 11/9 
Stegt lever m. løgsauce, 
kartofler og dampet blomkål 

  

Tors 12/9 
Grillkølle m. kryddersauce, 
kartofler og marinerede 
bønner 

Dagens 
dessert 

Fre 13/9 
Stegt medister m. sauce, 
kartofler og rødkålsråkost 

  

Lør-
søn 

14.-1.5 Caféen er lukket   

Man 16/9 
Italiensk kødsauce m. pasta/
kartofler og revet ost 

Dagens 
dessert 
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MENU september 2019 

 

Tag mad 
med hjem 
til week- 
enden: 

 

Tlf  

8713 2892 
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Der er plads til overraskelser på menuen 

DATO DATO Dagens middag 45 kr 
Forret/
dessert 

kr 20,50  

Tirs 17/9 
Fiskefrikadeller m. persille-
sauce, kartofler og råkost 

  

Ons 18/9 
Farsbrød m. sauce, kartofler 
og tomatsalat 

  

Tors 19/9 
Kalvefrikassé m. persilledrys 
og kartofler 

Dagens 
dessert 

Fre 20/9 
Brændende kærlighed m. 
gulerod og rødbeder 

  

Lør-
søn 

21-22 Caféen er lukket   

Man 23/9 
Område Nord gryde m. bagt 
kartoffelmos og surt 

Dagens 
dessert 

Tirs 24/9 
Hamburgerryg m. asparges-
sauce, kartofler og  gemyse 

  

Ons 25/9 

            Amerikansk burgerdag 
Ud over burgerne byder vi på  
amerikanske scones og Brownies med is. 
Se s. 20 og opslag. 

Tors 26/9 
Fyldt fisk m. sauce, kartofler 
og råkost 

  

Fre 27/9 
Dansk bøf m. bløde løg, 
sauce, kartofler og rødbeder 

  

Lør-
søn 

28-29 Caféen er lukket   

Man 30/9 
Kyllingebryst m. bacon, 
sauce, kartofler og rodfrugter 

Dagens 
dessert 
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Husk: 
 Vi tager imod dankort 
 

 Alle menuer er hjemmelavede                  
og frosne 

 

 Tilberedningsvejledning 
medfølger 

 

 Afhentning i caféen efter aftale 
 

 Ret til ændringer forbeholdes 
 

 Åbningstider: man-fre kl 8-14 

 

  
 

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,- 

 

SUPPEAFTEN 
 

i caféen på  

Skæring Lokalcenter 
 

Mandag den 23. september 

 kl. 17.30-19.00 
 

Squashsuppe med bacon og hjemmebagt brød 
 

- Spis så meget du kan!! 

Alle er velkomne:Familier med børn,  

par, singler, studerende. 
 

Voksne: kr. 40,-  ●  Børn under 12 år: kr. 25,- 
 

Drikkevarer kan købes. 

Husk, vi tager imod Dankort. 
 

Tilmelding i caféen senest torsdag 19.9  

  eller på tlf. 87 13 28 92 

 

Jeg hedder Anne Marie og er 
ernæringsassistent elev. 

Jeg vil glæde mig til at se jer  
i caféen: 

onsdag den 25/9  
kl. 11.30-13.00 til 

 

amerikansk burgerdag. 
 

Valget står mellem 
Klassisk burger:  

Bøf, salat, tomat, agurk, løg, 
ost, bacon og ketchup  

og: 
Kyllingeburger:  

Kylling, salat og Coleslaw  
m. barbecuedressing. 

Begge evt. med pommes 
frites 

 

PRIS: 35 kr. 
Pommes frites: 10 kr. 
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Nogle er mere udødelige  

end andre 

Else Christensen er en af dem, der 

huskes! 

Den 18/8 2018 blev hendes  

sidste dag på denne klode 

Hun lever endnu  

i manges - i vore - tanker: 

Ulla & Inga 

 

 

Septembers snapseGNIST:  
 

Der er lyngblomster på Skæring hede Saml dem i 

gråvejr - så skal man ikke konkurrere med bierne  

Pluk kun spidsen - undgå det grønne - eller pluk 

blomsterne af stænglerne. Det bliver en fin rød 

og mild snaps Trække tid 5 - 8 dage Vinder ved lagring. 
 

God fornøjelse og skål ! 

Gunnar Sørensen       

 

Også Benny Andersen forlod os september sidste år... 

Her er han  med en lille husker: 

”Afkroge er ikke, hvad de har været.” Fra ”Denne kommen og gåen” 
 

Man leder efter et ord, 

og finder et sprog. 

Man kysser en mund,  

og bli’r gift med et folk. 

Man graver i haven  

og støder på en planet. 

Man ser forundret op 

- og man er forår. 
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Dag Dato Tidspunkt DET SKER, omtalt på side… 

Søn 1/9 1430 - 16.00 Søndagskaffe s. 27 

Man 2/9 
10.00…………. 
12-13……….... 

Strandture 
Bytte-bog reolen 

Tir 3/9 
10.00............. 
12.30-ca.16.... 
14-17.............. 

Gå-Gruppen 
Havfruerne, s. 24 
Skæring Tirsdagsklub s. 24 

Ons 4/9 
10-11.30........ 
12.30............. 

Mandeklub 2000 
Ternerne s. 25 

Tor 5/9 
14.30-16........ 
15-17.............. 

Torsdagssang s. 26 
Petanque  

Søn 8/9 12.30 
Søndagskaffe s. 27             NB! Høstfestival 
i Skæring Kirke + transport  se s. 5 

Man 9/9 
10.00…………. 
12-13……….... 

Strandture 
Bytte-bog reolen 

Tir 10/9 

10.00............. 
11.00.............. 
12.00............. 
14-17.............. 

Gå-gruppen 
Skrædderinde Trine Vesterby 
Seniormænd 8250 ude s. 12 
Skæring Tirsdagsklub s. 24 

Tor 12/9 
12.50-16.30... 
14.00............. 
15-17.............. 

Torsdagsbridge starter op s. 25 
Gudstjeneste i Fælleshuset s. 25 
Petanque  

Fre 13/9 9.30-11.40 Fredagsforedrag starter s. 26 

Søn 15/9 14.30 - 16.00 Søndagskaffe s. 27 

Man 16/9 
10.00…………. 
12-13……….... 

Strandture 
Bytte-bog reolen 

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

Tir 17/9 
10.00............. 
11.00.............. 
12-16.............. 

Gå-Gruppen 
Hejrerne s. 25 
Skæring Tirsdagsklub s. 24 

Ons 18/9 13-3+0 ’Smartex’ og modeshow s. 28 

Tor 19/9 15-17 Petanque  

Fre 20/9 9.30-11.40 Fredagsforedrag s. 26 

Søn 22/9 14.30 - 16.00 SøndagsFØDSELSDAGSkaffe s. 27 

Man 23/9 
11.00............ 
12-13……….... 

Strandture 
Bytte-bog reolen 

Tir 24/9 

10.00............ 
11.00............ 
12.00............ 
14-17............. 

Gå-Gruppen 
Skrædderinde Trine Vesterby 
Seniormænd 8250 s. 12 
Skæring Tirsdagsklub s. 24 

Ons 25/9 10-11.30........ Mandeklub 2000 

Tor 26/9 
14.30-16........ 
15-17.............. 

Torsdagssang s. 26 
Petanque  

Fre 27/9 
9.30-11.40..... 
18.30-22.30.. 

Fredagsforedrag s. 26 
DanseGlad på Hjortshøj Lokalcenter s. 28 

Lør 28/9 14.30-17 Lørdags brætspil s. 29 

Søn 29/9 14.30 - 16.00 Søndagskaffe s. 27 

Man 30/9 
11.30............. 
14.30-16........ 

Fællesspisning for 90+’erne s. 30 
Certificering af lokalcentret - Se opslag! 

Tor 03/10 19.00 Cabaret ”Vi’r på vej’n igen” s. 30 

KALENDER  september 2019, fortsat 
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SKÆRING TIRSDAGSKLUB  
  

SEPTEMBER 2019 

Arrangementer kl. 14-17 i caféen  

 

Så starter vi igen: 
 

3/9:   BANKO - 25 kr. med kaffe/te 

 

10/9:  Jørgen Sølvsten underholder 

   - 50 kr. for underholdning og kaffe/te 

 

17/9:  BANKO - 25 kr. med kaffe/te 

 

24/9:  ”Sarah og ældrebyrden” v/ Svend Løwe 

   - 50 kr. for underholdning og kaffe/te 

 
Tirsdagsklubbens kontaktpersoner: 

Formand:  Esther Hansen   tlf. 2331 1652 

 Kasserer:   Bente Funder    tlf. 8622 5605 

 

HAVFRUERNE 

 
Tirsdag, den 3. september 2019 kl. 12.30 - ca. 16.00 

 
 

 

 

Frokost og efterflg. foredrag v/ psykoterapeut og foredragsholder 

Gunhild Weisbjerg: “Charmekursus for mænd og kommunikations-

kursus i mild og blid stemmeføring for kvinder” - et både alvorligt, 

men også humoristisk foredrag, hvor lattermusklerne bliver rørt ! 

 

Vel mødt ! 
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Gudstjeneste i fælleshuset  

Torsdag den 12. september kl. 14  

v/Karen Togsverd Hansen 

 

 

TERNERNE 

  

Onsdag den 4. september kl. 12.30 på lokalcentret 
 

 
Vores indskud i festugen er et foredrag af Christen Væver - tidligere 

sognepræst og styrmand. Vi glæder os til at høre ham i et humoristisk 

causeri med en række muntre historier " Så længe skuden kan gå". 
 

Frokostprisen er nu 55 kr. 
 

Vel mødt! 

 
 

Torsdagsbridge begynder igen torsdag den 12. 
september kl. 12.50. 

Husk at medbringe 350 kr. for hele efterårssæsonen 
incl. kaffe". 

 
Birgit Bahnsen 

 

 

HEJRERNE 
 

Tirsdag den 17. september  

 

går turen til Mols med bus,  

- Vi mødes ved Lokalcentret kl. 11.00 
 

Pris ca. kr. 200,- for bustur + frokost) 

 

 

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

 

Torsdagene 5. og 26. september 

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. 9.30 - 11.40 i lokale 413 
 

13/9:  Velkommen - gennemgang af det nye program 

   v/ Ulla Bangsund og Inga Hansen 

 

20/9:  ”På rejse fra Tahrir Pladsen til Donald Trump” 

   v/ Claus Aagaard Qvistgaard 

 

27/9:  A. Udflugt med biler til Rømerhaven m/medbragt kaffe 

   B. Udflugt med biler til Væksthuset m/medbragt kaffe 

 

04/10:  Hvordan er det at være døv-blind? 

   v/Dorte Eriksen 

 

”Fredagsforedrag” er gratis for alle, der har betalt undervisnings-

honoraret, i år 525 kr.  Kaffe & brød i pausen koster 15 kr. 

Folderen med samtlige foredrag forefindes i folderholderen ved  

siden af Gnisten på reolen i caféen. 

Lokalet har indlagt teleslynge, og foredragsholderne bruger altid 

mikrofon. 

Vel mødt til en ny, spændende sæson! 
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Det er noget særligt, som vi vil fejre med et musikalsk besøg  
af Lene Riis, der kommer med sit gode humør.  
Vi får mulighed for at tilbringe nogle lystige og glade timer til  
kendte sange, som vi kan synge og nynne med på.  
Aase Munchs fødselsdagssang skal synges - og selvfølgelig 
skal der lyde et højt hurra! 
 

Der bydes på en lille anretning samt kaffe/te og fødselsdags- 
lagkage, pyntet af Leo. 

PRIS 65 kr. 
Drikkevarer kan købes. 

Billetter købes i caféen fra mandag den 9. september kl. 8-14 
 

 

 

 

Søndag den 8. september starter Skæring kirke sin høstfestival.  

Søndagskaffe deltager med hjælp fra lokalcentrets egen bus og 

flinke chauffører. Bussen vil hente og bringe beboere og borgere 

fra plejehjemmet og lokalcentret fra kl. 10 til kl. 15. 

 
 

De øvrige søndage i september løber af stablen, som de plejer, 

med hyggeligt samvær, kaffe/te & kage, sange og måske en lille 

historie 
 

Kom og vær med i vores fællesskab   

-  Alle er velkomne! 

 

Grete Holmegaard, Brugerrådet 

fejrer 5 års fødselsdag 

søndag den 22. september 

kl. 12.30-15 i caféen 
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Vi danser igen fredag 27. september   

på Lokalcenter Hjortshøj 
 

kl. 18.30: Serveres en let anretning 

kl. 19.30-22.30: danser vi til  musik af Erik Sletting, kendt fra det 

ganske land.  

Pris: 100 kr. for medlemmer     125 kr. for ikke-medlemmer 

Tilmelding senest 20/9 til Søren Rasmussen 

Tlf: 61 96 21 22     Mail: halk@live.dk 
 

Bestyrelsen hilser og glæder sig til at se rigtigt mange deltagere. 

SKO  • sandaler • tasker • hjemmesko • SKO  
 

Karina dyhr 

præsenterer sit varesortimentet af sko og 

tasker 

tirsdag den 24. september  

kl. 10.00-12.30 

 

”Jeg glæder mig til at besøge jer og yde en personlig betjening. 

Alle er velkomne til at se og prøve”. 
  

Jeg modtager kontanter, Dankort, Master-  

og Visa Cards og Mobile Pay 

SKO 
til daglig  

til fest 
til arbejde 
til knyster 
- du ikke  
mærker 

 

 

 
 

Tøjsalg og modeshow 

Onsdag den 18. september 

 kl. 13.30 i caféen 

 

Vore fire, flotte 

mannequiner viser tøj,  

og der er kaffe/te og 

flødeskumskage  

 

SMARTEX   

forhandler bl.a: 
 

Brandtex, 
Skovhuus strik, 
Etage,  Godske, 

Quimo strik, 
Meyer, Bastex, 

Sara Louise, 
Signature, Ofelia,  

Refa, C-RO, 
Long Island 

SMARTEX 

tilbyder: 
 

 

Mærkevaretøj til  

modebevidste 

damer og herrer 

 

 

Masser af  

andre tilbud. 

MÆRKER 
 

Rohde 
Sanita 

Sketcher 
Jaco 

Arcopedico 

mailto:halk@live.dk
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på Skæring Lokalcenter 
 

 

Lørdag den 28. september 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 

 

 

”AKTIVE SENIORMÆND”, som blev introduceret i Gnisten i maj og 

juni i år, holder sit indtog på HØRGÅRDEN sidst i august  med Willy 

Bregnhøj som tovholder. 

Der er grund til at takke ham for den store indsats, han lagde i at 

oprette den nuværende - og første -  mandegruppe ”SENIORMÆND 

8250” i 2015 i Skæring. Og der er grund til at ønske ham alt muligt  

held og lykke med den nye mandegruppe på Hørgården.  
 

Gruppen mødes i september den 9. og 23. kl 12.30 i mødelokalet ved 

siden af caféen. Det forlyder, at der er stadig er plads i gruppen på 

Hørgården.  

Interesseret? - Kontakt Willy  

Tlf 8622 9004 / 2019 3754  ●   Mail: willybregnhoj@hotmailcom 

Penge, der i kisten klinger,  

sundhed, samvær, glæde 

bringer! 
 

- Og ingen som 

helstantydning  

af Skærsild! 
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Fællesspisning for 90+’erne: 
 

Mandag den 30. september 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 

 

CABARET 2019 
Torsdag den 3. oktober kl. 19.00  

på Skæring Lokalcenter 

Pris: 100 kr. inkl. 

1 sandwich & lækre snacks,  

1 øl/1 glas vin/sodavand 
 

Billetter købes i caféen 24/9 - 1/10 kl. 8-14     

Tlf. 8713 2892 
 

Vel mødt! 

Brugerrådet på Skæring Lokalcenter 

”Vi ka’ ik’ la’ vær’!” 
- Vi skal en tur ud på 

vejen igen! 
 

Pottemageregnens 
Amatørforening 
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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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UGENTLIGE AKTIVITETER på Skæring Lokalcenter  

Ud af  Røret   September 2019 

Fag Lokale Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Billard billard-
rum 9-16 9-16 9-16 9-16 9-16 

Bridge 413  12.50-
16.30   12.50-

16.30  

Fredags- 
foredrag 413     9.30-

11.20 

Gymnastik  I 413  9.00-9.55    

Gymnastik II 413  10-10.55    

Gå-gruppen 
Mødested: 

Center- 
indgang A  10-12    

Havfruerne 
8250  
1. tirsdag i  
lige uger/md 

413  11.30-16    

Hejrerne 
En tirs. i lige uger 413  11.30-16    

IT-aktiviteter 407    9.30-
14.30  

Læsekreds 1 
Sidste tirs/md 408  13-15    

Læsekreds 2 
3. ons/md 408   13-15   

Mandemad køkken  
& café    14.15-

17.55  

Malehold 413 B   9.30-11.50   

Mandeklub 
2000 408   10-11.30   

Nørklerne 413 B    09.30-12  

Petanque     15-17  

Samfundsfag 407   10.45-
12.35   
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UGENTLIGE AKTIVITETER på Skæring Lokalcenter  

Ud af  Røret   September 2019 

Fag Lokale Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Sangkor café  14.30-
16.20     

Torsdagssang 
(1. 3. & 4. (5.) 
tor. /md.) 

café    14.30-
16.00  

Seniormænd 
8250 
Tir. /ulige uger 

413  12 -16    

Seniormænd 
Skæring-Egå 
2. ons/md. 

413 B   12.00-15-
16   

Skæring 
Tirsdagsklub 

café  14-17    

Stolegymnastik 
1 407  11.15-

12.10    

Stolegymnastik 
2 407  12.10-

13.05    

Strandture caféen 10.00     

Ternerne 
1. ons/md 413 B   13-15   

Træ-
værkstedet kælder   08-12 08-12  

Yoga 1 413     12-13.50 

Yoga 2 413     13.50-
15.40 

Yoga 3 413 8.30-
10.10     

Yoga 4 413 10.10-
12.30     

Yoga 5 407  8.30-
10.20    

Søndagskaffe kl. 14.30-16.00, caféen 
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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 
bennybjergbaek@gmail.com 
 
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 


