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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:  
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Åbningstid: kl 8-14 

Telefoner og mails, se bagsiden 
 

Lokalcentrets hjemmeside med Gnisten:  
www.lokalcenter skæring - rul ned til Gnisten 
 

Facebook: 
www.facebook.com 
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KORT NYT FRA BRUGERRÅDET 

 

Der var et vel besøgt Høstmarked ved Skæring Kirke den 8. september. 

Der var stor tilstrømning til alle de lokale boder, skønt regnvejret 

selvfølgelig kom og drillede lidt. Men humøret var højt under marki-

serne. Søndagskaffe var taget på udflugt med de lokale busser, og de 

kom til veldækkede borde med blomster og rødternede duge. Der blev 

sunget fra højskolesangbogen, så alt var som det skulle være. Vi må 

takke alle de frivillige, der løb rundt og fik stablet en dejlig dag på 

benene. 
 

Vi ser frem til vores Cabaret-arrangement den 3. oktober. Sidste 

chance for køb af billet er den 1. oktober. Se opslag og side 5. 
 

Hvert efterår afholdes der et Årsmøde, hvor det nye brugerråd skal 

vælges. Sæt allerede kryds i kalenderen ved den 8. november, hvor der 

er Årsmøde kl. 11.30 efterfulgt af en dejlig middag med efterfølgende 

kaffe og lagkage, som brugerrådet er vært for. Vi håber at se rigtig 

mange brugere af lokalcentret, der vil give deres besyv med i forhold 

til, hvad der er godt, hvad der kunne gøres bedre, og hvad der slet ikke 

er tænkt på endnu. Der vil komme opslag og invitation senere med 

oplysninger om, hvordan man tilmelder sig. 
 

Årets influenzavaccination foregår den 6. november kl. 9.00-12.00. 

Brugerrådet står klar med en kop kaffe eller te, og som noget særligt 

denne dag serveres den varme ret fra kl. 11.00. Glæd jer til suppe og 

tarteletter for 50 kr. For dem, der er forhindret denne dag, vil der være 

mulighed for vaccination igen den 3. december kl. 9.00- 10.00.  
 

Du skal også sætte kryds i kalenderen den 14. november kl. 18.30, 

hvor vi gentager vores succes med Irsk Aften med bandet Mugshot.  

 
Så efteråret kan bare komme an. Vi har 

masser af dejlige ting, vi kan hygge os 

med indendørs. 
 

G.L. 
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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 
 

Vel mødt! 

Brugerrådet på Skæring Lokalcenter 

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

vejen igen! 
 

Pottemageregnens 
Amatørforening 

 

Søndagskaffes 5 års fødselsdag den 22/9 2019 
 

Omkring 60 glade gæster indtog bordene, der var 

dækket med fødselsdagsservietter i de ventende 

kaffekopper. 

Stemningen var høj, og der blev sunget til på åbnings-

sangen ”Hvem sidder der om bordet” - hvor vi alle - 

”med og uden skæg og hvide hår - atter mødtes - og 

vil blive ved med det i mange, mange år!” 

Lene Riis spillede op med ”Hyp lille Lotte”, mens de mange 

frivillige bragte tallerkenen med høns i aspargessalat, toppet 

med bacon, og flutes rundt til de forventningsfulde gæster.  

”Men 5 år er stort og flot”, sagde Grete i sin fødselsdagstale og 

udtrykte glæde over, at så mange slutter op om Søndagskaffe 

hver eneste søndag hele året - og roste de trofaste frivillige, der 

altid står klar med et par hjælpende hænder. 

Lene Riis akkompagnerede ivrige dansepar i et par valsenumre 

- dejligt at se, at ånden er der endnu! Ja, i sandhed: ’Her var 

alt, hvad der skulle være’. 

Tak til Søndagskaffes ’stab’ og til Brugerrådet for en dejlig eftermiddag! 

5 år 

IH 
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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. 

 

 

 

 

Så er hverdagen igang igen på 

lokalcentret - og godt for det - selvom det 

sikkert har været rart nok med andre 

omgivelser og oplevelser i et par måneder. 
 

Vi har ventelister - så husk at kontakte os, hvis I ønsker at skifte hold, 

eller stoppe - så andre kan komme til... 

Det er os, I skal kontakte - ikke underviserne. 
 

Nogle undervisere holder efterårsferie i uge 42 - spørg jer for på jeres 

hold! 

Go’ arbejdslyst! 
 

 Ulla Bangsund     Inga Hansen  

 tlf 2965 9388     tlf 2442 1902 

Konto: 2267  8983 320 970 
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”Ud af  Røret” kurser sæson 2019-2020  
på Skæring Lokalcenter 

holdbetegnelse lokale tidspunkt underviser 

Fredagsforedrag 
413 
A&B 

Fredage 
kl 9.30-11.20 

Ulla Bangsund 
Inga Hansen 

Gymnastik 1 413 
Tirsdage 
kl 09.00-09.55 

Anne-Marie  
Bøttcher 

Gymnastik 2 413 
Tirsdage 
kl 10.00-10.55 

Anne-Marie  
Bøttcher 

Malehold 413 B 
Onsdage 
kl 09.30-11.50 

Karin Magdalena 
Arberg Jensen 

Mandemad 
Køkken 
& café 

Torsdage 
kl 14.15-17.55 

Isabella Nygaard 
Larsen 

Samfundsfag 407 
Onsdage  
kl 10.45-12.35 

Mette Falkenberg 

Sommersmindekoret caféen 
Mandage 
kl 14.30-16.20 

Annette 
Trollegaard 

Stolegymnastik 1 407 
Tirsdage  
kl 11.15-12.10 

Anne-Marie  
Bøttcher 

Stolegymnastik  2 407 
Tirsdage 
kl 12.10-13.05 

Anne-Marie  
Bøttcher 

Yoga 1  413 
Fredage 
kl 12.00-13.50 

Sandra  
Breitenbach 

Yoga 2 413 
Fredage 
kl 13.50-15.40 

Sandra  
Breitenbach 

Yoga 3 413 
Mandage 
kl 08.30-10.10 

Gitte Ambrosia  
Jacobsen 

Yoga 4  
Yoga + mindfulness    

413 
Mandage 
kl 10.10-12.30 

Gitte Ambrosia  
Jacobsen 

Yoga 5 407 
Tirsdage 
kl 08.30-10.20 

Celinah Jakobsen 
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holder pause.  

 

 

Til foråret er der måske lidt større tilslutning - og så prøver vi igen... 

Til da: Jeg vil fortsat gerne være tovholder - så ring, hvis der er 

interesse i at fortsætte... 
 

Søren Dueholm, tlf. 2022 4471  

 

 

 

er for pensionister, der har lyst til at være sammen med ligesindede  

til en gang bowling og hyggeligt samvær. 

 

Vi spiller hver fredag kl. 11- 12 på Århus Bowlingcenter,  

Pris: kr.150 pr. måned. 
 

Har du prøvet det før, er det fint. Har du ikke: Så kom ind og få en 

prøvetime for at se, om det er noget for dig - den er gratis. 

Vi har flere medlemmer, som dagligt kommer i lokalcenteret:  

Tag evt. en snak med Gunnar Jensen - hvis du kender ham. 
 

Du er også velkommen til at kontakte undertegnede 

 

Venlig hilsen 

Skæring-Egå & Omegns Bowlingklub 

Erik Frølich 

Tlf. 21473541 hverdage efter kl. 18 

Mail : efrl@privat.dk  

 

mailto:efrl@privat.dk
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Vores tirsdags-skrædderinde er for ofte kommet til 

Skæring, uden at nogen er mødt op med ønsker, så 

fremover kan hun kontaktes pr. telefon eller Facebook. 

Mao. dukker hun ikke længere op på lokacentret om 

tirsdagen, med mindre hun bliver opfordret. 

 

Trine Vesterby 
Mobil 2023 4450    

www.trinevesterby.dk 

Facebook - se under:  

 ’skrædderi og design’ 

 

Rickshawkørsel 
 

Skønt efterårsmåned kan oktober godt have dage, 

hvor solen smiler og lokker ud af røret - så er vi 

cykel-piloter stadig klar til at køre en tur.  

Husk bare på at ha’ det rigtige tøj på! 

 

Kontakt os for en køretur. Vi er: 

Lis - tlf Poul - tlf Torben - tlf 

2330 5481  2047 9275  6019 3715 

Hvis du er medlem af Ældre Sagen, tilbyder de flg.: Hjælp til isyning  

af knapper og lynlåse eller lignende håndarbejdsmæssige opgaver ud 

over praktisk hjælp til hjemmeboende ældre, der ikke har mulighed  

for at få hjælp andetsteds til fx at hænge et billede op, få skiftet en pære, 

få indstillet tv-kanaler, få ny jord i altankassen og meget mere. 

Telefonnummer - se side 31 ”Nyttige kontakter” 
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Endnu en kvindegruppe i Skæring/Egå 

 

 

 

Den fjerde kvindegruppe i Skæring/Egå er født. Den havde stiftende 

generalforsamling den 16/9, hvor Annette Borg Jensen blev valgt som 

formand for bestyrelsen. 
 

Gruppen har foreløbig fundet plads på FRISTEDET, da der ikke var 

lokaler til rådighed på Skæring Lokalcenter.  

Fristedet har den procedure, at der kun kan reserveres to datoer ad 

gangen. Det betyder bl.a, at ugedagene kan variere. Så hold øje med 

næste dato i Gnisten - eller kontakt Annette Borg.  
 

Et medlemsskab koster 400 kr. for 10 årlige mødegange.  

Beløbet dækker betaling af foredragsholdere og øvrige udgifter. 
 

Kvindegruppen er pt. uden navn, men det er besluttet at holde 

afstemning om et godt navn på næste møde, som er:  

 

Mandag den 7. oktober kl. 11.30 - 14.30 

på Fristedet, Plantagevej 14, 8250 Egå. 
 

Der er plads til flere interesserede - for tilmelding kontakt  
 

Annette Borg på tlf. 2635 6409 

Mail: annette.borg.jensen1@gmail.com 

 

 

 

Skulptur af Henny Grodal, Cheminova Kunstforening 
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To friske foredrag  og et kursus   
til alle frivillige 

fra Foreningsbutikken Klostergade 37 
 

Med hilsen fra Sundhed og Omsorg 

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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Har du problemer med din : 

iPad 

Pc 

Tablet 

iPhone 

SmartPhone 
 

kan vi : 

Alex Hartmann 

Birgit Ditlefsen 

Birthe Fuglsang 

måske hjælpe dig. 

 

Denne hjælp kan fås  

hver torsdag kl. 10.00 - 12.00 i perioden 3/10 - 28/11.  

i IT-lokalet,  407 

Tag alle dine koder til iPad mv. med. 

 

Frede Nielsen kører sideløbende et pc-kursus  

hver torsdag fra kl. 13.00   

 

Henvendelse til: 

IT-koordinator Benny Bjergbæk  

Tlf: 2125 8952  

Mail: bennybjergbaek@gmail.com 

 

tel:21258952
mailto:bennybjergbaek@gmail.com
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Kunstneren i de næste måneder  

på vægge og i montren er: 
 

Ulla Rosenkilde 

http://www.galleri-rosenkilde-djursland.dk  

Tlf 5160 4698 

http://www.galleri-rosenkilde-djursland.dk/
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KORT NYT FRA PLEJEHJEMMET 

 

Plejehjemshaven var sat i Morten Korch stil den 31. august med den 
dejligste familiefest for beboerne. Haven spruttede  af liv og glæde  
med ’Verdens mest Berejste Pølsevogn’ fra 1950. Alle fik hotdogs, kaffe, 
hjemmebagt kringle og småkager – altsammen nydt med velbehag i 
selskab med beboernes familier, forstander Helen Hermansen, kok 
Charlotte, brugerrådsformand Tage Holst, Nørklerne o.fl. 
Der var egentlig planlagt forskellige lege, men de viste sig unødvendige, 
da alle nød hinandens selskab i det skønne vejr med fællessang og 
Preben Andersens musiceren. 
 
Plejehjemmet deltog i Skæring Kirkes 25 års jubilæum og høstfestival 
den 8. september. Flere beboere deltog hele dagen: En flot pyntet kirke, 
gudstjeneste og markedsplads, hvor senioridræt og plejehjemmet 
havde en lille bod, der var godt besøgt. Søndagskaffe med Grete 
Holmegaard var flyttet til markedspladsen med stor deltagelse. 
Plejehjemmet have en lille konkurrence om, hvor meget en agurk vejer. 
Præmien var et gavekort på en frokost for to til lokalcentrets café. 
Agurken vejer 711 gr. Vinderen, der var tættest på, tippede 733 gr. 
 
Inden de to store arrangementer kørte nogle beboere og 
plejehjemsrådet en aftentur til Ry og fik en stor is. Når den røde bus 
starter, går snakken lystigt og fortsætter senere omkring hyggen, livet, 
os selv og de små, gode oplevelser på torvet i Ry. 
 
Inden længe er plejehjemsråd og aktivitetsudvalg klar til at indvie  
springvandet i Orangeriet. Det skal fejres med irsk kaffe efter 
beboernes ønske.  

 

Tak til alle, der har lagt et stort stykke arbejde i at få 

tingene til at lykkes samt for deres deltagelse i  

familie-festen og i kirkens høstgudstjeneste ! 

 
Der er så meget at glædes over -  og vi er gode til at tage imod alle 
glæderne på plejehjemmet i Skæring.   
Plejehjemsrådet bestræber sig på fortsat at bringe glæde og hygge til 
beboerne og sender alle mange rare efterårshilsner 

 
Formand for Plejehjemsrådet 

Lisbeth E. Robdrup 
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Bemærk: Der er sansegudstjeneste på plejehjemmet  

torsdag den 3. oktober kl. 11.00 med Karen Togsverd Hansen. 

Springvandet i haven har ligget hen i flere år. 

Nu har rådet besluttet sig for at rengøre det og 

få pumperne i gang.  

Vandet kommer op igennem den flotte 

Bornholmersten, doneret af det tidligere 

brugerråd, som så mulighederne i vandet og 

lyset på stenen, udsigten -  og lige i den 

dejligste krog af haven. 

Is på torvet i Ry 
Familiefest 31/8 - sang, hotdogs, liv og glæde  

på en dejlig sensommerdag 
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Skæring Kirke takker for samarbejdet  

om årets store høstfestival 
 

Kirken var stuvende fuld, da kirkeklokkerne ringede sammen til en 

festlig høstgudstjeneste søndag den 8. september kl. 10.  

Der måtte hentes ekstra stole og åbnes ind til de tilstødende lokaler for 

at få plads til alle, og et luksusproblem var det da også, da salmebøgerne 

slap op, så vi måtte bede folk om at se sammen to og to. 

Gudstjenesten blev indledt med festlig musik af klaver, bas, harmonika 

og violin, der ledsagede Skæring Kirkes Voksenkor.  

Imens gik børn og konfirmander ind i procession anført af præsten med 

de mange lækre grøntsager, som spejderne havde høstet på markerne 

ved Hjortshøj Andelssamfund.  

Altertavlen var lavet af 1. klasser fra Skæring Skole, og rummede ud over 

flotte og meget forskellige billeder af solsikker også ordet ”TAK”.  

Og TAK var da også nøgleordet i en festgudstjeneste, der handlede om at 

få åbnet øjne og ører for Guds gaver og velsignelser og få åbnet stemmen 

til at sige/synge tak.  

Tak for høsten og maden – og for livet med alle de muligheder, vi har. 
 

Efter gudstjenesten var der festival med et hav af forskellige boder og 

aktiviteter fra mange forskellige aktører i Skæring. Der var alt fra 

vinsmagning og mulighed for at købe hjemmestrik, genbrug og ting fra 

træværkstedet til ”hoppekirke” for de mindste og mulighed for at bage 

pandekager eller riste popcorn over bål. Man kunne også presse sine 

æbler til most, lave sit eget urtesalt eller en blomsterkrans og besøge 

caféen med grillmad samt kaffe og kage på menuen. Der var dejligt 

mange gæster på festivalen - især de første par timer, indtil nogle 

voldsomme byger gjorde det mindre attraktivt at bevæge sig udenfor. De 

mange telte på pladsen gav dog fint ly for regnen. 
 

Vi siger tak for samarbejdet - også til Skæring Lokalcenter – og for 

besøget af gæsterne fra søndagskaffen. Vi glæder os allerede til næste års 

høstfestival!  
 

Sognepræst Karen Togsverd Hansen 

Fra Skæring Kirke 
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Høstfest  

Skæring Kirke 

8/10 2019 
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Caféen modtager DANKORT på beløbet 
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Take 
Away  

menu: 
s. 20 

 
 

Tlf  
 

8713 2892 

MENU oktober 2019 

DATO Dagens middag kr 45,- 
Forret/
dessert 

kr 20,50  

Tirs 1/10 
Dampet fisk m. hollandaise 
sauce, kartofler, broccoli 

  

Ons 2/10 
Boller i karry, ris/kartofler, 
ærter, rosiner, kokos, ananas 

  

Tors 3/10 
Kalvesteg, kartofler m. sovs 
og gemyse 

Æblekage med 
flødeskum 

Fre 4/10 
Stegt medister m. stuvet 
hvidkål og kartofler 

  

Lør-
søn 

5.-6. Caféen er lukket   

Man 7/10 
Paneret flæsk,sauce, 
kartofler, råkost 

Dagens 
dessert 

Tirs 8/10 
Bøf Stroganoff, m. kartoffel-
mos og grønt 

  

Ons 9/10 
Stegt lever m. bløde løg, sovs, 
kartofler, rødbeder 

Trifli 

Tors 10/10 
Kylling på porrebund m. 
ris/kartofler 

  

Fre 11/10 
Karbonade, kartofler, 
grønærter 

Dagens 
dessert 

Lø-søn 12.-13. Caféen er lukket   

Man 14/10 
Italiensk kødsauce m. pasta, 
kartofler og revet ost 

  

Tirs 15/10 
Laksedeller m. persillesovs, 
kartofler og råkost 

Dagens 
dessert 
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MENU oktober 2019 
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Tag mad 
med hjem 
til week- 
enden: 

 

 

Tlf  

8713 2892 

Der er plads til overraskelser på menuen 

DATO DATO Dagens middag 45 kr 
Forret/
dessert 

kr 20,50  

Ons 16/10 
Boller i selleri m.  kartofler, 
persille 

  

Tors 17/10 
Kyllingebryst m. bacon, sauce, 
kartofler, gemyse 

  

Fre 18/10 
Efterårsgryde m. kartoffelmos 
og  rødbeder 

Fromage 
med 
flødeskum 

Lør-søn 19.-20. Caféen er lukket   

Man 21/10 
Frikadeller m. sauce, kartofler 
og rødkål 

Dagens 
dessert 

Tirs 
  

22/10 
Kokospaneret kylling m. 
flødekartofler og broccoli salat 

  

Ons 
  

23/10 
Grillkølle m. stegte kartofler, 
sauce og Coleslaw 

  

Tors 24/10 
Kalvefrikassé med årstidens 
grønt, kartofler 

Lun æble-
tærte m. 
creme 

Fre 25/10 
Marineret svinekam m. sauce, 
kartofler, rodfrugter 

  

Lør-søn 26.-27. Caféen er lukket   

Man 28/10 
Dansk bøf m. løg, sauce, 
kartofler og surt 

  

Tirs 29/10 
Mørbrad i fad m. ris/kartofler 
og franske ærter 

Ostelagkage 

Ons 
  

30/10 
Hvidkålsrouletter m. sauce, 
kartofler og stegt kål 

  

Tors 31/10 
Tarteletter m. høns i asparges. 
Klar suppe m. boller 
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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 

   
 

 Forårsgryde med svinekød  
til 4 pers. 100kr 
 

 Tarteletfyld: høns i asparges  
til 6 stk 65 kr 

 

 boller i karry til 4 pers. 65 kr 
 

 Ostelagkage med pynt  
til 6 personer 65 kr 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Der sker så meget på Skæring Lokalcenter, og det er jo godt.  

Men når én medarbejder lånes ud  

til et andet lokalcenter (i solidaritet),  

er der ikke ressourcer til alt det, der var.  

 

Derfor er efterårets suppeaftener aflyst, men så snart 

ansættelsesknuden er løst, vender de tilbage. 

 

Randi 

SUPPEAFTENER 



21 

 

Italiensk fiskesuppe (6 personer) 
 

Olie 

3 porrer i skiver 

2 tsk. karry 

1 ds. hakkede, flåede tomater 

1/2  liter vand 

3 fiskebouillon terninger 

1 stor dåse ferskener, skåret i tern og saften siet fra 

1/4 l. piskefløde 

salt og peber 

200 gr. rejer 
 

Karry og porrer svitses i olien. Tomater og vand hældes ved, bouillon-

terningerne smuldres i. Koges 15-20 minutter. 

Ferskener og fløde tilsættes, og det hele varmes godt igennem. 

Til sidst kommes rejerne i. Pas på, suppen ikke kommer i kog nu - så 

bliver rejerne hårde! 

Smages til med salt og peber og evt. mere karry. 
 

Tilbehør: flûtes 
 

God arbejdslyst og god appetit! 

Vi vil gerne mindes Else Christensen med opskrifter fra hendes  

månedlige klumme i bladet:  ’En gnist fra Elses køkken’ 

Det gør vi her med fiskesuppen fra 2011: 

 

Oktobers snapse-gnist:  
 

Rønnebær er sure, så når de plukkes, skal de tørres eller 

fryses for at fremkalde den naturlige sødme, som sker, når 

bærrene udsættes for frost eller tørring .  

Der findes flere slags - de kan alle bruges. Start med en 

kopfuld. Dæk bærrene med vodka og ryst flasken eller 

glasset daglig. Trækketid 14 dage eller mere. 

God fornøjelse og skål ! 

Gunnar Sørensen       
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Dag Dato Tidspunkt DET SKER, omtalt på side… 

Tir 1/10 
12.30-ca. 16.. 
14-17.............. 

’Havfruerne’ s. 24 
Skæring Tirsdagsklub s.24 

Ons 2/10 
10-11.30......... 
12.00............. 

Mandeklub 2000 
’Ternerne’ s. 25 

Tors 3/10 
10-12 
14.30-16.00 

Netcafé s. 12 
Torsdagssang s. 26 

Fre 4/10 9.30-11.20 Fredagsforedrag s. 26 

Søn 6/10 14.30-16.00 Søndagskaffe s. 27 

Man 7/10 
10.00…………. 
12-13……….... 

Strandture 
Bytte-bog reolen 

Tir 8/10 

10.00............. 
11.30............. 
12.00............. 
14-17.............. 

Gå-gruppen 
’Hejrerne’ s. 25  
Seniormænd 8250 s. 29 
Skæring Tirsdagsklub s. 24 

Ons 9/10 10-11.30 Mandeklub 2000 

Tor 10/10 
10-12............. 
14.00............. 

Netcafé s. 12 
Gudstjeneste i Fælleshuset s. 25 

Fre 11/10 9.30-11.40 Fredagsforedrag s. 26 

Søn 13/10 14.30 - 16.00 Søndagskaffe s. 27 

Man 14/10 
10.00…………. 
12-13……….... 

Strandture 
Bytte-bog reolen 

Tir 15/10 
10.00............. 
11.30.............. 
14-17.............. 

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

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

Ons 16/10 10-11.30 Mandeklub 2000 

Tor 17/10 
10-12.............. 
14.30-16.00... 

Netcafé s. 12 
Torsdagssang s. 26 

Søn 20/10 14.30 - 16.00 Søndagskaffe s. 27 

Man 21/10 
10.00............ 
12-13……….... 

Strandture 
Bytte-bog reolen 

Tir 22/10 
10.00............ 
12.00............ 
14-17............. 

Gå-Gruppen 
Seniormænd 8250 s. 29 
Skæring Tirsdagsklub s. 24 

Ons 23/10 
10-11.30........ 
13-15.30........ 

Mandeklub 2000 
”Tøjbilen” s. 27 

Tor 24/10 
10-12.............. 
14.30-16........ 

Netcafé s. 12 
Torsdagssang s. 26 

Fre 25/10 
9.30-11.40..... 
18.30-22.30.. 

Fredagsforedrag s. 26 
DanseGlad på Lc Sønderskovhus s. 28 

Lør 26/10 14.30-17 Lørdags brætspil s. 28 

Søn 27/10 14.30 - 16.00 Søndagskaffe s. 27 

Man 28/10 
10.00…………. 
11.30............. 
12-13……….... 

Strandture 
Fællesspisning for 90+’erne s. 30 
Bytte-bog reolen 

Tir 29/10 
12.30............. 
14-17.............. 

’Havfruerne’ s. 24 
Skæring Tirsdagsklub s. 24 

Ons 30/10 10-11.30 Mandeklub 2000 

Tor 31/10 
10-12.............. 
14.30-16.00... 

Netcafé s. 12 
Torsdagssang s. 26 

KALENDER  oktober 2019, fortsat 
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SKÆRING TIRSDAGSKLUB  
  

OKTOBER 2019 

Arrangementer kl. 14-17 i caféen  
 

 

01/10:  BANKO - 25 kr. med kaffe/te 

 
08/10:  Keld Kortermann Sterlø underholder 

  - 50 kr. for underholdning & kaffe/te 

 
15/10:   BANKO - 25 kr. med kaffe/te 

 
22/10:   ”Himlen og åen” v/ Anne-Mette Aaen og Susan Himmelstrup 

    - 50 kr. for underholdning & kaffe/te 

 

29/10:   BANKO - 25 kr. med kaffe/te 

 

Tirsdagsklubbens kontaktpersoner: 

Formand:  Esther Hansen   tlf. 2331 1652 

 Kasserer:   Bente Funder    tlf. 8622 5605 

 

HAVFRUERNE 

Tirsdag, den 1. oktober kl. 12.30 – ca. 16.00 
 

Frokost og efterfølgende indlæg ved rådmand for 

Sundhed og Omsorg i Aarhus kommune, Jette Skive, 

som vil fortælle os om Aarhus’ mange tilbud på ældreområdet, 

formuleret i tre ord: tryghed, fællesskab og frihed: 

 Tryghed til at vide, at hjælpen er der, når vi har brug for den. 

Fællesskab, hvor vi får og giver hinanden livskvalitet.  

Frihed til at leve det liv, vi helst vil. - Der bliver lejlighed til at stille 

spørgsmål. 

Tirsdag, den 29. oktober kl. 12.30 – ca. 16.00 
  

Sognepræst ved Skødstrup Kirke, Anita Fabricius, “Livet bag tremmer” 

– om sit liv som fængselspræst. 
 

Vel mødt ! 
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Gudstjeneste i fælleshuset  

Torsdag den 10. oktober  kl. 14  

v/Karen Togsverd Hansen 

 

 

TERNERNE 

Onsdag den 2. oktober kl. 12  
 
 
 

Vi mødes ved E&P huset på Karen Blixens 

Boulevard 39 i Gellerup.  

Rundvisning 1-2 timer. Vi kommer til at høre om de omfattende 

ændringer, der allerede er sket i området og om planerne for 

fremtiden. 

Vi kommer også op i Blixens, hvor vi kan nyde udsigten over byen og 

området. 

Vi slutter ved Bazar Vest, hvor vi spiser frokost på Metins Grill. 

 

 

Eventuelle afbud til 

mig søndagen før. 
 

 

Vel mødt! 

 

 

HEJRERNE 
 

Tirsdag den 8. oktober kl. ca. 11.30 
 

er der rundvisning på Aarhus Rådhus  

med frokost i rådhusets kantine 
 

 

 

 

Husk at melde afbud til Susan, hvis I ikke kan komme  

(s. 34) 
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”Sang giver glæde” 
 

Torsdagene 3. - 17. - 24. og 31. oktober 

kl. 14.30 - 16.00 i caféen. 

Kaffe/te og brød 22 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 
 

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

   v/ Dorte Eriksen med tolk 

 

11/10:  ”Straf - skyld - fordomme” 

   v/ Ole Villadsen 

 

18/10:  Efterårsferie - intet foredrag 

 

25/10:  Danmark umiddelbart efter 2. Verdenskrig 

   v/Bent Fløng 

 

”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. 
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kl. 14.30-16.00 i caféen 

    Kaffe/te og kage m/fløde 25 kr. 

 

Vi frivillige byder hver søndag velkommen til en eftermiddag, hvor 

vi drikker kaffe/te og synger nogle sange - måske får vi også 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. 

 

Kom og vær med i vores fællesskab   

-  Alle er velkomne! 

 

Grete Holmegaard, Brugerrådet 

bluser 

strik 

T-shirts 

cardigans 

skjorter 

bukser 

nederdele 

kjoler 

overtøj 

undertøj 

strømper 
nattøj 

herretøj 

 

danske 
kvalitets
mærker 

bl.a.: 

Brandtex 

Micha 

 

TØJBILEN v/Jytte Nygaard 

’bringer smart tøj til det modne publikum’ 

onsdag den 23. oktober 

kl. 13.00-15.30 

 

 

 

MODESHOW MED LOKALE MODELLER 

Dankort og Mobile Pay modtages 

jyttenygaard@tøjbilen.dk   ●  tlf. 6168 9781 
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  Vi danser igen  

fredag 25. oktober  

på Lokalcenter Sønderskovhus 
 

 

kl. 18.30: Serveres en let anretning 

kl. 19.30-22.30: spiller Kølkær Old Stars - et seksmands orkester - op  

til dans. 

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

Tilmelding senest 15/10 til Søren Rasmussen 

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

Bestyrelsen hilser og håber  

at se rigtigt mange til en fornøjelig aften. 

 
 

 

 

på Skæring Lokalcenter 
 

 

Lørdag den 26. oktober 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 

 

HÅBET OG VEJRET (Til omskiftelsernes psykologik). 
 

Er dét nu ikke 
til at få en prop af, 
at lisåsnart 
det går en smule opad, 
så  skal man altså 
til at være ked af, 
at næste gang det vender, 
går det nedad! 

Piet Hein 
fra  

”Vi som  
elsker sange”  

s. 47 

mailto:halk@live.dk
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8. oktober  

Fængslet i Horsens 

I 1853 blev de første fanger indsat i Horsens.  

I 153 år afsonede utallige mandlige fanger deres 

straf bag de tykke fængselsmure. Da fængslet 

lukkede i 2006, blev fanger og ansatte overflyttet til andre fængsler.  

Fængslet i Horsens har siden 2012 bl.a. fungeret som museum. 

- Træd ind i fængslets gange og mærk stemningen i de gamle 

bygninger. I museets udstillinger kan du opleve fængslets og fangernes 

historie. 

Vi besøger Europas største fængselsmuseum og mærker den specielle 

stemning krybe helt ind under huden. Vi møder fangere og vogtere, når 

de som skygger går forbi på gangen, og vi kan se og høre dem på 

skærme, hvor de fortæller om alt - fra familieforhold til problemer med 

narko. 

En rekonstruktion af den 18 m lange flugttunnel, som Carl August 

Lorentzen gravede under fængselsgården i 1949 afslutter besøget. 

Vort besøg begynder med en frokost i caféen efterfulgt af en 

rundvisning i fængslet. 
 

22. oktober  

Fra Jydsk Sengetøjslager til Jysk - en af 

de største erhvervssuccesser i Danmark. 

JYSK er en international retailkæde, der sælger alt til boligen. Kæden 

er ejet og stiftet af Lars Larsen, der i hele Danmark var kendt som 

landets førende købmand, der altid havde “et godt tilbud”. 

I 1979 åbnede Lars Larsen sin første butik i Aarhus på Silkeborgvej, 

hvor den i øvrigt stadig ligger. 

Vi får besøg af kommunikationsdirektør Rune Jungberg Pedersen fra 

JYSK, som vil fortælle os den fantastiske historie om, hvordan Jydsk 

Sengetøjslager med 1 butik blev til JYSK med i dag 2770 butikker i 52 

lande. 

Generelt gælder: Vores møder afvikles på Skæring 

Lokalcenter, hvor dagens program starter med frokost  

kl 12 indtil kl 15-16.  
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Fællesspisning for 90+’erne: 
 

Mandag den 28. oktober 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 

 

KALENDEREN NOVEMBER 2019  
 

Onsdag 06. november kl. 09-12: Influenza vaccination på lokalcentret 

Fredag  08. november kl. 11.30:     Årsmøde m. efterfølgende middag 

Torsdag 14. november kl. 18.30:  Irsk aften med the ”Mugshots” 

Tirsdag  03. december kl. 09-10  Influenza vaccination på lokalentret 
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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 u/

Alzheimerforeningen 
Hverdage kl. 9-15 5850 5850 

Telebus Handicapservice 8740 8300 

Besøgstjenesten 
Lis Smed 

Christensen 
2240 9294 

Ældresagens  

”Hjælpende hånd” se s. 9 
Ikke gratis 8613 0926 

Bisidder Tage Holst 8622 2168 

 
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   OKTOBER 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   OKTOBER 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 


