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Gnisten er Skæring Lokalcenters månedsblad, drevet af frivillige  

Bladet  fortæller, hvad der foregår på lokalcentret og evt i lokalom-

rådet for at bringe mennesker sammen  

omkring aktiviteter og arrangementer 

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

læg indlæg i redaktionens postkasse på reolen i caféen 
 

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

Skæring Lokalcenters adresse:  
Sommersmindevej 2, 8250 Egå 

Åbningstid: kl 8-14 

Telefoner og mails, se bagsiden 
 

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

Facebook: 
www.facebook.com 
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KORT NYT FRA BRUGERRÅDET 

 

Skæring Lokalcenter blev certificeret som Senior Idræts Center den 30. 

september. Se beretningen på side 8-9. 

Efterfølgende er der kommet godt gang i Krolfen, som hver onsdag fyl-

der op med højlydt morskab på græsarealerne mellem ældre-boligerne. 

Som noget nyt starter Stavgang den 4. november.  

Der startes op med en instruktør, og det er muligt at låne stave.  

Anden udendørs træning starter også i løbet af efteråret.  

Se på info-skærmene. 
 

Brugerrådet afholder Årsmøde den 8. november, hvor et nyt brugerråd 

skal udpeges. Se de praktiske oplysninger på side 6  

Brugerrådet udpeges for et år ad gangen, og det er vigtigt, at brugerne 

møder op og tilkendegiver deres mening, så demokratiet kan fungere. 

Der er plads til flere medlemmer af brugerrådet, så måske skulle du eller 

din nabo stille op? 

 

Irsk Aften løber af stablen den 14. november kl. 18.30. Vi glæder os til at 

byde velkommen til orkestret Mugshot, der sidste år satte huset på den 

anden ende. Det skal nok blive godt. Se side 5 

 

Lokalcentrets traditionelle julefrokost finder sted den 27. november kl. 

11.30. Der vil være alt det, der nu hører til en dansk julefrokost, og onkel 

Kurt kommer og spiller op til julestemning. Se side 7 

 

Sommersmindekoret vil synge for os den 2. december, hvor vi vil nyde 

gløgg og æbleskiver.  

 
Og så går det slag i slag hurtigt mod jul i december, hvor alle har travlt 
for at nå at se hinanden på kryds og tværs. Husk på, at det er muligt at 
udskyde nogle sammenkomster til januar, som så også kan blive lidt 
festlig!          
        
 
 
 
          G.L. 
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på Skæring  
Lokalcenter 

 

 

Torsdag den 14. november kl. 18.30 i caféen 

med ’The Mugshots’ 
 

Brugerrådet inviterer igen til irsk aften.  

Vi starter med irsk stuvning, og derefter er der irsk kaffe. 
 

Kl. 20 spiller MUGSHOT op. 

Fire fyre fra Bryrup - hvoraf én dog stammer fra den grønne ø -  

spiller oprindelig irsk folkemusik med et glimt i øjet og bundet  

sammen af vovede vittigheder. 
 

Baren er åben, og der vil være plads til både at synge og danse med. 
 

Billetter à 150 kr. købes i caféen 

i perioden 5.-11. november 

 
Vi glæder os til at se jer allesammen! 

 

BRUGERRÅDET 

 

Så er det tid igen...  

Skæring Lokalcenter tilbyder to datoer til   

gratis influenzavaccination i caféen: 

 

 

Onsdag den 6. november kl. 9-12 

og 

Tirsdag den 3. december kl. 9-10 

 

 

Begge dage byder Brugerrådet på gratis kaffe og hygge. 
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Fredag den 8. november 2019 kl. 12.00 i Lokale 413 
 

 

Mødet holdes i overensstemmelse med forretningsordenen for 

”Brugerrådet på Skæring Lokalcenter” 
 

Dagsorden: 
 

 Velkomst og orientering om Brugerrådets arbejde ved 
formand 

 Tage Holst 
 
 Udpegning af Brugerrådet for den kommende periode 

2019-2020 ved næstformand Gitte Lajer 
 
 Eventuelt 

 
Billetter til mødet 

kan afhentes i caféen fra den 1. november kl. 10.00 
 

Der er max. 2 billetter pr. person,  
og der et begrænset antal billetter - 

så først til mølle-princippet gælder her. 
 
 

Brugerrådet er  vært for en varm ret  
efterfulgt af kaffe med kage. 

 

Drikkevarer er for egen regning. 

årsmøde 

Sommersmindevej 2 
8250 Egå 
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i caféen på Skæring Lokalcenter  

onsdag den 27. november kl. 11.30 
 

Vi inviterer hermed til julefrokost for caféens brugere! 
 

MENU: 
 

 Sild med hjemmelavet karrysalat     

 Lun fiskefilet med hjemmelavet remoulade 

 Æbleflæsk med løg og bacon  

 Tartelet med høns i asparges 

 Ris à la mande med lun kirsebær-

sauce 

 Kaffe og julesmåkager     

 

Pris 110 kr 

Køb din billet i cafeen senest fredag d.22 nov 
 

Onkel Kurt underholder 

 

Julehilsen fra køkkenet 
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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  

Så’r det ved at være tiden, hvor... 
 

Husker I, da julekalenderen var 

lavet af pap med 24 flapper med 

rosiner, et lille stykke chokolade  

eller - tja... Enkel var den?! 

IH 
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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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Certificering af Skæring lokalcenter og plejehjem  
 

Mandag den 30. september 2019 blev Skæring lokalcenter certificeret til 

at kunne kalde sig senior idrætscenter.  

Det er Dansk Arbejder Idrætsforbund, der står bag certificeringen. 
 

Dagen blev fejret med lederen af lokalcenter og plejehjem Susanne Sejr, 

medarbejdere, brugerråd og 60 fremmødte borgere. DAI havde også 

sendt et par repræsentanter til overrækkelse af certifikatet.  
 

Først blev vi budt på et glas med perler og kransekage. Herefter bød 

Susanne Sejr os velkommen og overlod herefter ordet til fysioterapeut 

Michael fra plejeafdelingen. Han fik os op af stolene, og vi fik alle varmet 

op med beboerne på plejehjemmet som foregangsmænd.  
 

Herefter tog Susanne Sejr igen ordet. Hun fortalte om vigtigheden af, at 

plejehjemmet har fået mere udeliv, og hvordan det at fremme livsglæden 

kan holde os længere sunde og raske. Susanne fortalte om de nye aktivi-

teter, der er kommet, bl.a. krolf og indendørs kurling. Endvidere fortalte 

hun, at Jørgen Juul var den ildsjæl, der var gået i front for at opnå certi-

ficeringen. Herefter gav hun stafetten videre til formanden for brugerrå-

det 

Tage Holst, der takkede for fremmødet på centret – nu også senior-

idrætscenter. Han nævnte bl.a. det store udbud af aktiviteter, centret har 

i  dag. Inden Tage gav ordet til Lisbeth Robdrup, der er formand for ple-

jehjemsrådet,  fortalte han, at Lisbeth er blevet en del af brugerrådet og 

understregede vigtigheden af samarbejdet mellem brugerråd og pleje-

hjemsråd. 
 

Lisbeth Robdrup fortalte, at der har været en rivende udvikling på pleje-

hjemmet de sidste tre år. De havde rigtig mange aktiviteter - og særligt 

busturene nød beboerne. Herefter gav hun ordet videre til  
 

DAI’s repræsentant Aase Klitte Holmgren, der bl.a. fortalte om vigtighe-

den af bevægelse og ikke mindst samvær. Hun ønskede tillykke med cer-

tificeringen og overrakte beviset til Jørgen Juul, som takkede alle, der 

havde deltaget i processen. Jørgen havde lavet en folder til os, hvor alle 

aktiviteter fremgik - og det er ganske overvældende at se alle de tilbud, 

der er på lokalcentret.      (fortsættes næste side) 
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Et lille udpluk  

af billeder  

fra dagen 

Jette Skive, rådmand, sluttede talerækken. Hun fortalte, at Skæring er 

det tredje center i Aarhus, der får en certificering og anerkendelse. Det 

kommer ikke af sig selv, men ved hjælp af mange frivillige. På Skæring 

Lokalcenter kommer der omkring 900 aktive seniorer. ”I skaber ikke ba-

re liv, men det gode liv her i Skæring”. Store ord, men det kan jeg kun 

tilslutte mig. 

Herefter var den officielle del slut, og der var frugt mv.  
 

Vi havde nu alle mulighed for at se og afprøve gamle som nye aktiviteter, 

og plejehjemmet bød på ’Arme Riddere’ lavet over bål i haven af Louise, 

oplevelsesmedarbejderen. 

Der skal lyde et stort tillykke fra mig, som frivillig og bruger af centret 

 

              Ulla Bangsund 
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Allehelgen 

 

Året lakker mod enden og dagens lyse timer bliver færre og færre. Vin-

terens mørke og kulde er over os. For nogle er den mørke vintertid for-

bundet med Halloween og uhygge, men i Den danske Folkekirke er der 

intet uhyggeligt ved den mørke tid. Tværtimod er det i denne tid,  

at vi bliver mindet om det lys og det håb, som dødens mørke og sor-

gens smerte ikke kan slukke. 

Det sker ved en særlig Mindegudstjeneste, som falder den første søn-

dag i november, hvor man mindes de døde – både dem, man hver især 

selv har mistet, og alle dem, som gennem generationer har ført den 

kristne tro videre. Det er ikke en helgen-fejring, sådan som det oprin-

deligt var traditionen, men en gudstjeneste som giver os særlig mulig-

hed for at mindes vores afdøde. En gudstjeneste hvor vi takker  

for alt, som vi blev givet af og i dem, vi har mistet.  

 

Mindegudstjeneste  

Søndag d. 3 november kl. 16.00 i Skæring Kirke,  

hvor begge præster deltager. 

For at mindes vil der være navneoplæsning på dem, der er døde i Skæ-

ring sogn i det forløbne år. Kom og vær med sammen med de pårøren-

de til denne stærke og traditionsrige gudstjeneste. 

 

 

Sognepræst Louise Holmen 
 

 

 

Fra Skæring Kirke 
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Sang og musik kalder minderne frem   
 

Lystrup Kirke inviterer i samarbejde med Marianne 

Keiser og Solvejg Østergaard til en ganske særlig ef-

termiddag for hjemmeboende demensramte sammen 

med en pårørende  

mandag den 18. november  

kl. 14.00-16.00 i mødesalen.  
 

Vi starter med kaffebord, som frivillige værtinder har 

dækket op til.  

Derefter vil musikterapeut Hanne Mette Ochsner 

Ridder, synge for og med os.  

Gennem sangen bliver vi mindet om det, som var en-

gang, og som stadig kan kaldes frem med sangen og 

musikken.  

Hanne Mette er professor i musikterapi ved Aalborg 

Universitet.  
 

Vi håber, at deltagerne vil kunne skabe netværk ved 

at lære andre med samme livserfaringer at kende.  

Arrangementet gennemføres  

vha. SATS midler - og er gratis! 

 
Tilmelding:  

 

Ring eller skriv en sms til  

Hans Boas,  

tlf. 23 20 23 92 

senest tirsdag  

den 12. november. 
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Solgardinerne i lokale 413 B: 
 

Der er dukket solgardiner op uden på vinduerne til 413B. Det 

forlyder, at de har været der siden indvielsen - men efter en betænk-

ningstid på et par år er de nu dukket op - næsten af sig selv! 

De er elektronisk-/soldrevne og  

må ikke åbnes eller lukkes manuelt...! 
 

 Hilsen pedellen  

Og her kommer sidste nyt fra  

’Idrætsforeningen Selvtræner-fitness Område Nord’ 

 
STAVGANG  

starter fra Skæring Lokalcenter  
mandag den 4. november 2019  

kl. 10 - 12 og slutter samme sted 
 

Den første gang kommer landsinstruktør Pia Brandt fra DAI / DIF  for-
bi og instruerer.                                                                                                              
 

Kunne du tænke dig at prøve stavgang, men ikke har stave, kan du låne 
hos os, vi har et begrænset antal til udlån. 

 

Er du interesseret, er du velkommen. 
     

Har du spørgsmål eller et ønske om at låne stave, kontakt:  
 

Jørgen Juul Pedersen  
Tlf. 3045 5466    · Mail: juulconsult@post.tele.dk 

Krolf’en er startet -  
hjulpet godt på vej af  

Alex og Jørgen 

 

Spiller hver onsdag kl. 13 

Bare mød op ved  

lokalcentrets indgang B 

(selvtrænergangen) 
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 Vi er en gruppe  inden for Ældre Sagen, der maler en gang om ugen i 
Viby. 
Vi er meget forskellige, så vi inspirer hinanden - fra damer til natur og 
sjove figurer - så vi håber, I vil nyde udstillingen. 
 

Jette Sørensens 
Undervisningshold 

Tlf. 2448 8655  
jette@bruunweb.dk 

mailto:jette@bruunweb.dk
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STRANDTURE 
 

Nu er det slut for denne gang med vo-
res hyggelige ture til stranden. Men vi 
fortsætter dem næste år fra maj til sep-
tember hver mandag kl. 10.  
Fra september til maj mødes vi til en 
kaffetår og en hygge-sludder i caféen 

- så samværet er ikke forbi. 
Vi har haft lidt svingende sommervejr i år - med kaffe i caféen, på ter-
rassen eller ved de rare borde nede ved vandet. 
Vi deltagere, 20-28 beboere og frivillige, kommer hver 
mandag. Ud over de faste frivillige, der møder op hvert 
år omkring 1. maj, har vi i år haft besøg af to unge  
studerende. Det har været en dejlig oplevelse! 
Det er også blevet til en ny barnevogn (!) - til at trans-
portere vores kaffe og småkager ned til stranden i. Vi 
modtog et lille  
beløb fra GENLYD - og det er vi meget taknemmelige 
for! 

 

På gensyn hver mandag i caféen kl. 10.00 
 

STRANDTURSHOLDET, Elly & Elna 

 

Frivilligkonsulent 

Marianne Keiser  

hjalp billardgruppen 

med at ansøge Velux-

fonden, og gruppen fik 

tildelt midler til et ’nyt’  

(:renoveret) billardbord.  
 

Indvielsen af bordet fandt sted den 17/10 med bobler og kransekage. 
 

Billardmændene har oprettet en forening, og for 50 kr. om året  

kan man blive medlem og spille alt det, man vil. 
 

Har det interesse, kontakt Finn Jørgensen på tlf. 2325 7766 
 

 

En kæmpe TAK til VELUXFONDEN  

lyder fra de glade billardfolk 
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Endnu en kvindegruppe  

i Skæring/Egå 

 

Den fjerde kvindegruppe i Skæring/Egå blev født den 16/9 og har nu 

afholdt sit første møde.  

Den har fundet sit navn: SVANERNE med 40 medlemmer og er der-

med fyldt op. Interesserede kan dog stadig kontakte Annette og blive 

skrevet på venteliste. 
 

Gruppen har fået lovning på et lokale på Skæring Lokalcenter  

den fjerde onsdag i hver måned fra januar 2020 . 
 

Et medlemskab koster 400 kr. for 10 årlige mødegange.  

Beløbet dækker bl.a. betaling af foredragsholdere. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kontakt: 
 

Annette Borg på tlf. 2635 6409 

Mail: annette.borg.jensen1@gmail.com 

 
Evt. afbud til Gitte Dietz, tlf: 2835 2543 

Mail:   Henrik-Gitte-dietz@mail.dk 

...hvor svanedrømme bølger på Aarhusbugtens vande... 

 

Næste mødegang, som bliver sidste gang i år er: 
 

Tirsdag den 20. november kl. 14-16 i 

IVARS HERREVÆRELSE. 

Vi mødes foran Aarhus Teater kl. 13.45 

Opstart 2020: 

Onsdag 22/1 kl. 12-15 på 

SKÆRING LOKALCENTER 
 

Aarhus Stiftstidende, arkiv 
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Hvem er det, der kommer på Skæring Lokalcenter?  
I dette nummer fortæller Grethe Pallesen, 94 år,  

lidt af sin historie. 
 

 

Da jeg er årgang 1925, er jeg blevet spurgt, om jeg vil for-

tælle lidt om, hvad jeg har oplevet gennem mine mange år. 

Jeg er født på en gård på Djursland, men landbrugskrisen i 

1930 tvang mine forældre til at sælge gården, og som syv-

årig husker jeg, hvordan jeg græd, da vi kørte derfra - for 

hvad skulle der blive af alle mine kæledyr?! Det var under andre vilkår, vi 

kom til at leve, men familjemæssigt fik vi et kærligt og godt hjem. Efter 

syv års skole-gang og dermed min konfirmation kom jeg ud at tjene på en 

gård, hvor jeg hjalp til med malkningen og vaskede malkespandene på 

gårds-pladsen i iskoldt vand - der var isvintre i 40’erne! 

Efter et år søgte jeg plads på en herregård. Her var både stue- og kokke-

pige. Jeg blev hjælpepige og hjalp til med madlavningen, redte senge på 

karleværelserne og serverede i folkestuen til 8-10 medarbejdere omkring 

bordet. Det var ikke lige sjovt altid - tonen kunne være rå! 

Det var krigstid, og vi fik rationsmærker til sukker, mel, smør, kaffe og en 

del andre varer. Karlene fik hver deres sukker ration, så de selv kunne sø-

de maden. Sæbe var ikke til at købe. Fruen lavede den så selv af flæsket fra 

en død gris. Det blev smeltet i grukedelen og brugt til at skrubbe køkke-

net. Hver fredag skurede vi gulvet, og dryssede sand på bagefter. 

Elektrisk lys var der ikke. Hver lørdag skulle alle køkken- og stuelamper 

gøres rene og pudses - der var en hel del - og mange var af messing! 

Efter en storvask var der strygedag: Vi havde fem strygejern, som blev 

varmet op på komfuret. Når komfuret alligevel var varmt, kunne vi lige så 

godt riste bygkorn i en bradepande i ovnen - det var vores kaffebønner, 

som vi malede i en kaffekværn, og blandet med Richs fik vi, hvad vi kald-

te surrogat-kaffe. 

Tøj var heller ikke til at få fat i i de år, så der blev syet cottoncoats af lage-

ner, og strømper, vanter og tørklæder blev strikket af optrevlet garn.  

Mandfolkene kunne købe stof hos købmanden og få det syet. Det var 

groft, loddent og kradsede og fik det herlige navn: Maksimalt tøj!  

Silkestrømper kunne løbe, men blev opmasket efter bedste evne. 

Det var jo isvintre i starten af 1940’erne - og huer blev syet af 

gamle jakker - Pipalukker kaldte vi dem:  
Pipaluk 
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De få biler, som var dengang, blev klodset op. De, der af forskellige grun-

de var i brug, kørte på generatorer. Cykeldæk og slanger var heller ikke til 

at få - så mange cykler kørte på træfælge. 
 

Nu følte jeg, at min tid på herregården var til ende. Jeg fik lært mange 

ting her, som jeg har taget med i min kuffert. Men nu ville jeg være syge-

plejerske og ventede kun på at blive 18 år...  

- Det var et herligt år 1944-45, og jeg oplevede 5. maj, da Danmark blev 

frit. - Så jeg rejste til Kerteminde, hvor der var et lille sygehus, der søgte 

fire unge piger som medhjælpere - at få indblik i sygeplejen - hvis det var 

deres ønske’. 

jeg ville dog lige tilbage en tur til Djursland først  - der var én, der ven-

tede på mig. Men jeg var ikke parat - jeg ville være sygeplejerske - og se, 

om ikke jeg blev optaget som elev på Ebeltoft Sygehus: Tre års uddannel-

se plus et ekstra år som assistent på operationsafdelingen. 

Derefter var jeg tre år på Odder Sygehus: Mit store ønske var gået i opfyl-

delse! 

Så døde min kærestes far - kun 58 år gammel - og min kæreste, som var 

den, der havde ventet på mig, måtte tilbage og overtage gården på Djurs-

land. Vi var kun kærester på det tidspunkt, men blev så gift i 1951, begge 

26 år gamle. Jeg valgte at blive ’hjemmegående’ og måtte tilbage til kød-

gryderne! Men efterhånden fik vi to børn, og dengang var der hverken 

vuggestuer eller børnehaver, så jeg havde nok at se til i en del år. 

Efter at ungerne var fløjet fra reden, var jeg i et tiår  på et plejehjem som 

sygeplejerske.  
 

Tiden gik, og min mand og jeg valgte at flytte til Skæring. For to år siden 

afgik han ved døden, men vi fik fejret krondiamantbryllup inden. 

Vi nåede det, vi ville og ønskede. Så jeg har kun at sige TAK og være tak-

nemmelig. 
 

Grethe har boet i Skæring Lokalcenters ældreboliger i 5 år og befinder sig 

godt her. I juni var hun uheldig at falde og brække hoften og går nu med 

rollator, men på spørgsmålet om gangtøjet svarer hun, at ”selvom det 

kan være hårdt at gå hele vejen nedefra og op til lokalcentret, er det god 

træning”.  

Hun deltager i alt det, hun orker, og er glad for de mange arrangementer, 

centret byder på -  den dejlige mad og de søde frivillige omkring hende. 

Grethe har to børn, to børnebørn, 2 oldebarn + et på vej.        IH 
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Caféen modtager DANKORT på beløbet 

S
K

Æ
R

IN
G

 L
O

K
A

L
C

E
N

T
E

R
S

 C
A

F
É

 
 

 
S

o
m

m
e

r
s
m

in
d

e
v

e
j 

2
, 

8
2

5
0

 E
g

å
 

 

Take 
Away  

menu: 
s. 22 

 
 

Tlf  
 

8713 2892 

MENU november 2019 

DATO Dagens middag kr 45,- 
Forret/
dessert 

kr 20,50  

Fre 1/11 
Kyllingebryst m. tomatsauce, 
kartofler, spidskålsråkost 

Æblekage m. 
flødeskum 

Lør-søn 2.-3. Caféen er lukket   

Man 4/11 
Koteletter Calcutta, ris eller 
kartofler, ærter 

  

Tirs 5/11 
Fiskefilet, persillesauce, 
kartofler, råkost 

Fromage 

Ons 6/11 
Suppe samt tarteletter med 
høns i asparges  

50 kr.  
- fra kl. 11 

Tors 7/11 
Paneret flæsk, persillesauce, 
kartofler, råkost 

  

Fre 8/11 
Forloren skildpadde med æg 

Årsmøde kl. 12 
 Se opslag  
+ side 6 

Lør-søn 9.-10. Caféen er lukket   

Man 11/11 
Millionbøf , kartoffelmos, 
surt 

  

Tirs 12/11 Mortens and  
 Se opslag +  

side 22 

Ons 13/11 
Fyldt fisk, sauce, kartofler, 
gemyse 

  

Tors 14/11 
Gule ærter m. medister, 
flæsk,  sennep, rugbrød og 
rødbeder 

Æbleskiver 
med syltetøj 

Fre 15/11 
Forloren hare, sauce, kartof-
ler, Waldorfsalat 
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MENU november 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  

Lør-søn 16.-17. Caféen er lukket   

Man 18/11 
Boller i selleri, kartofler med 
persilledrys 

  

Tirs 19/11 
Stegt sild m. persillesauce, kar-
tofler, rosenkål salat 

Trifli med 
flødeskum 

Ons 20/11 Simregryde, kartofler, græskar   

Tors 21/11 
Frikadeller, sauce, kartofler, 
rødbeder 

Dagens  
dessert 

Fre 22/11 
Kalkun cordon bleu med bear- 
naise sauce, rodfrugter 

  

Lør-søn 23.-24. Caféen er lukket   

Man 25/11 
Sylte m. stuvede kartofler,  
rødbeder, sennep 

Ostelagkage 

Tirs 26/11 
Område Nords Gryderet m. 
kartoffelmos, agurkesalat 

  

Ons 27/11 Julefrokost i caféen 
Se opslag + 
side 7 

Tors 28/11 
Sprængt oksebryst m. sur/sød 
sauce, kartofler, gemyse 

  

Fre 29/11 
Rullesteg m. svesker, sauce, 
kartofler, rødkål 

Lun tærte 
med creme 

Lør 30.-31. Caféen er lukket   
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Husk: 
 Vi tager imod dankort 
 

 Alle menuer er hjemmelavede                  
og frosne 

 

 Tilberedningsvejledning medføl-
ger 

 

 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 

   
 

 Efterårsgryde 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 

Suppeaftenerne  

er aflyst  

indtil videre 

SUPPEAFTENER 

 

Tirsdag den 12. november  

kl. 11.30-12.30 

PRIS: 75 kr. 
 

Mortens and menu: 
 

 And med brun sauce 
 Hvide og brunede kartofler 
 Rødkål og asier 
 

 Ris à la mande med kirsebær-
sauce 
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Krambambuli 

6-8 glas 

1½ l. kogende vand 

2 spsk. teblade (sort te) 

1 flaske rødvin (tør) 

saft  fra 2 appelsiner og 1 citron  

skallen fra citronen 

2 stænger kanel 

250 g. sukkerknalde 

2½ dl. cognac eller rom 

 

Hæld det kogende vand over tebladene og lad dem trække i 5 minutter. 

Kog rødvin, kanelstænger, appelsin- citronsaft og citronskal og hæld 

teen på. 

Si kanelstænger, citronskal og teblade fra. 

Læg sukkerknaldene i en si over gryden, hæld cognac’en/rommen over 

og antænd den. Når sukkeret er smeltet, er krambambuli’en klar til ser-

vering. 
 

 

           (Kilde:www.Sylvia brotwein) 

Else Christensen bagte engang en Krambambuli kage, som smagte her-

ligt, men dykker man ned i ordet, har det en betydning til, som er nok 

så meget på sin plads i denne mørke november måned. 

 

Novembers snapse-gnist:  
 

Pluk en kop Paradisæbler, skær dem i 

tynde skiver og lad dem tørre en dag el-

ler to for at fremme den naturlige sød-

me. Kom Vodka på og lad det trække to måneder. Ryst glasset tit. 

Du får en dejlig gylden snaps, der bliver mere rund i smagen med tiden.  
 

God fornøjelse og skål ! 

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

Fre 1/11 9.30-11.20 Fredagsforedrag s. 30 

Lør 2/11 13-16 Høremesse, Huset Trøjborg - s. 27 

Søn 3/11 
14.30-16.00... 
16.00............. 

Søndagskaffe s. 31 
Mindegudstjeneste, Skæring Kirke s. 12 

Man 4/11 
10-12…………. 
10.00…………. 
12-13……….... 

Stavgang s. 14 
Strandture s. 16 
Bytte-bog reolen 

Tir 5/11 
10.00............. 
12.00............. 
14-17.............. 

Gå-gruppen 
Seniormænd 8250 s. 29 
Skæring Tirsdagsklub s. 28 

Ons 6/11 

09-12............. 
10-11.30........ 
12.30............. 
13.00…………. 

Influenza vaccination på lokalcentret s. 5 
Mandeklub 2000 
’Ternerne’ s. 28 
Krolf s.14 

Tors 7/11 
10-12............. 
14.30-16.00.. 

Netcafé s. 9 
Torsdagssang s. 31 

Fre 8/11 
9.30-11.20 
12.00 

Fredagsforedrag s. 30 
Årsmøde på lokalcentret s. 6 

Søn 10/11 14.30 - 16.00 Søndagskaffe s. 31 

Man 11/11 
10.00…………. 
12-13………..... 
16-17.30........ 

Strandture s. 16 
Bytte-bog reolen 
Foredrag i Klostergade s. 27 

Tir 12/11 

10.00............. 
11.30.............. 
11.30-12.30... 
14-17.............. 

Gå-Gruppen 
Hejrerne s. 29 
Mortens Aften-and s. 22 
Skæring Tirsdagsklub s. 28 

Ons 13/11 
10-11.30......... 
13.00…………. 

Mandeklub 2000 
Krolf s. 14 

Tor 14/11 
10-12............. 
14.00............. 
18.30............. 

Netcafé s. 9 
Gudstjeneste i Fælleshuset s. 30 
’Irsk aften’ på lokalcentret s. 5 

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

Fre 15/11 9.30-11.40 Fredagsforedrag s. 30 

Søn 17/11 14.30 - 16.00 Søndagskaffe s. 31 

Man 18/11 
10.00............ 
12-13……….... 
14-16............. 

Strandture s. 16 
Bytte-bog reolen 
Musikterapi ved demens, Lystrup Kirke  s. 13 

Tir 19/11 
10.00............ 
12.00............ 
14-17............. 

Gå-Gruppen 
Seniormænd 8250 s. 29 
Skæring Tirsdagsklub s. 28 

Ons 20/11 
10-11.30……... 
13.00…………. 
13.45………….. 

Mandeklub 2000 
Krolf s. 14 
’Svanerne’ s. 17 

Tor 21/11 
10-12.............. 
14.30-16.00... 

Netcafé s. 9 
Torsdagssang s. 31 

Fre 22/11 9.30-11.20 Fredagsforedrag s. 30 

Søn 24/11 14.30 - 16.00 Søndagskaffe s. 31 

Man 25/11 
10.00............ 
11.30............. 
12-13……….... 

Strandture s. 16 
Fællesspisning for 90+’erne s. 33 
Bytte-bog reolen 

Tir 26/11 
10.00............ 
12.30............ 
14-17............. 

Gå-Gruppen 
Havfruerne s. 32    
Skæring Tirsdagsklub s. 28 

Ons 27/11 
10-11.30......... 
11.30.............. 
13.00…………. 

Mandeklub 2000 
Julefrokost på lokalcentret s. 7 
Krolf s. 14 

Tor 28/11 
10-12.............. 
14.30-16........ 

Netcafé s. 9 
Torsdagssang s. 31 

Fre 29/11 
9.30-11.40..... 
januar 2020.. 

Fredagsforedrag s. 30 
DanseGlad s. 32 

Lør 30/11 14.30-17 Lørdags spil s. 32 

KALENDER  november 2019, fortsat 
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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 Trolle-
gaard 

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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Det sidste,  
gratis foredrag   
til alle frivillige 

fra  
Foreningsbutikken 

Klostergade 37 
 

Med hilsen fra  
Sundhed og Omsorg 

 
Vi har ventelister  

- så husk at kontakte os,  

hvis I ønsker at skifte hold, eller stoppe  

- så andre kan komme til. 

 
 

 

 

 Ulla Bangsund    Inga Hansen  

 tlf. 2965 9388   tlf. 2442 1902 

Konto: 2267  8983 320 

 

Fra Aarhus onsdag 22/10 s. 12: 
 

HØREMESSE  

i HUSET TRØJBORG, Kirkegårdsvej 53, 8000 Aarhus C  

lørdag 2/11 kl. 13-16 
 

Producenter af høreteknik og aktører fra høreomsorgen  

viser deres mange tilbud. 

Fri adgang for alle og åben café. 

Høreforeningen Aarhus Lokalforening er vært. 

www.hoereforeningen-aarhus.dk 
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SKÆRING TIRSDAGSKLUB  
  

NOVEMBER 2019 

Arrangementer kl. 14-17 i caféen  
 

05/11: 

BANKO - 25 kr. med kaffe/te 

 

12/11: 

Claus Jørgensen underholder 

- 50 kr. for underholdning & kaffe/te 

 

19/11: 

BANKO - 25 kr. med kaffe/te 

 

26/11: 

Ivar Sørensen underholder 

- 50 kr. for underholdning & kaffe/te 

 

Tirsdagsklubbens kontaktpersoner: 

Formand:  Esther Hansen   tlf. 2331 1652 

 Kasserer:   Bente Funder    tlf. 8622 5605 

 

 

TERNERNE 

Onsdag den 6. november kl. 12.30 
på lokalcentret: 

  
 

 
Frokost efterfulgt af foredrag ved Jette Seidenschnur:  

’Om at være afhopper’. 

Efter i 33 år at have været underlagt Jehovas Vidners utal af forbud og 

krav kom bruddet - med mange familiemæssige omkostninger til følge. 

Hun er i dag prisbelønnet byrådsmedlem i Billund kommune. 
 

 

Eventuelle afbud til Kirsten mandagen før. 
 

Vel mødt! 
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HEJRERNE 
 

Tirsdag den 12. november kl. 11.30 
 

Foredrag ved Anita Fabricius, tidligere 
fængselspræst, nu præst ved Skødstrup 
Kirke. 

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

(se side 38) 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tirsdag den 5. november 

Den tyske hærs hovedkvarter 1943-45  
 

Vi besøger det tidligere tyske hovedkvarter i Danmark. 

Området er 15 hektarer stort og rummer 25 bunkere, 

hvoraf de 8 er åbne for os.  

Hovedkvarteret ligger i parken omkring KunstCentret 

’Silkeborg Bad’. 

Vi opdeler os i to besøgsgrupper med henholdsvis en stor guidet tur og 

en mere begrænset. 

 

Tirsdag den 19. november  

40 år i politiets tjeneste 
 

Jens Espensen vil fortælle os om sit lange virke i 

Politiets tjeneste. Der lægges vægt på hans 20 år 

som leder (Politikommissær), hvor Jens kan 

fortælle om ledelse i praksis. Særlig interessant er 

hans virke som leder af Lokalpolitiet i Århus Vest 

gennem 11 år og den udvikling, som Jens her gennemgik. 

Generelt gælder: Vores møder afvikles på Skæring  

Lokalcenter, hvor dagens program starter med frokost  

kl. 12 indtil kl 15-16.  
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Gudstjeneste i fælleshuset  

Torsdag den 14. november kl. 14  

v/Mogens Granlie 

 

 
 

kl. 9.30 - 11.40 i lokale 413 
 

01/11:  Vi stiller skarpt på demens 

   v/ demenskoordinator Agnete Andreasen 

 

08/11: ”FN i en foranderlig verden” 

   v/ Frederikke Laursen 

 

15/11:  ”Mit liv som gadepræst” 

   v/Mette Birk 

 

22/11: ”Et bryllup i Nordindien” 

   v/Eigil Lyhne 

 

29/11: ”Det gode liv at lære godt” 

   v/Ole Lauridsen 

 

”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 mi-

krofon. 

 

En dreng skulle prøve sko, og ekspeditricen sagde: ”Prøv  

lige at gå lidt frem og tilbage på gulvet og sig, om det gør 

ondt nogen steder.” Det gjorde drengen et par gange og sagde: ”Ja, det 

gør” - ”Hvor gør det ondt?” 

”I albuen - for jeg faldt ned fra gyngen i går!” 
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”Sang giver glæde” 
 

Torsdagene 7. - 21. og 28. november 

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 fæl-

lesskab. 
 

Grete Holmegaard   

 
 
 

 

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 sam-

vær. 

Vi kan glæde os til, at Aase Munch stadig vil læse historier, som hun 
har gjort hver søndag i fem år. 
  
Vores to pianister Knud og Thomas har oplyst, at de vil skiftes til at 
komme på besøg hver søndag. - Hvor heldige kan vi være?! 
 

 

Kom og vær med i vores fællesskab   

-  Alle er velkomne! 

 

Grete Holmegaard, Brugerrådet 
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holder dansepause i november og december -  

men er på tæerne igen fredag 31. januar 2020.  

 

 

 

HAVFRUERNE 
 

Tirsdag den 26. november  

kl. 12.30 - ca. 16  

 

Vi slutter vort efterårsprogram med 

Juleafslutning på lokalcentret  

i lokale 413 

 

 

Tak for i år og glædelig jul til alle ! 

 

 

på Skæring Lokalcenter 
 

Lørdag den 30. november kl. 14.30-17 

For alle - store som små. 

- Alle former for spil - også dem, du lærte som barn. 

- Altid den sidste lørdag i måneden 

- en lørdag med snak, spil, kaffe/te og godt humør. 

Tag naboer, venner og børnebørn med! 

Efter spillet serverer vi en caféret til 30 kr.  

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

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

Grete Holmegaard, Gunnar Sørensen og Leo B. Andersen  

LØRDAGS  

spille-eftermiddag 
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Fællesspisning for 90+’erne: 
 

Mandag den 25. november 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, kø-

ber 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 frivillig-

chauffør, 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 DECEMBER 2019 
   

 Søndag 1/12: Søndagskaffe på lokalcentret 

 Mandag 2/12 kl. 15.30: Sommersmindekoret underholder  

  - gløgg og æbleskiver - se også side 8. 

 Tirsdag 3/12 kl. 9-10: Influenzavaccination på lokalcentret 
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MØRKEMANDEN og hans SØN 
 

I Mørke bor troldene - hvor ellers?! 

Trolden i Mørke hedder ’Mørkemanden’ og sidder og strækker ben på en 

mark ud til Randers-Ebeltoftvejvejen (21) lidt før Thorsagervej (sydfra) i 

Mørke. Han har en søn - en ægte trold: Han har hugget en bil og er oven 

på den i fuld fart ned en stejl bakke på Vesterskovgårdsvej i Mørke. 

Man må jo spørge sig selv: Hvor er  moderen i det forløb?! Og svaret er: 

Hun er ikke bygget endnu. Tja... Er der noget at sige til, det bli’r til en 

uvorn unge?! 

Men se billederne her - eller tag på en udflugt derhen - husk lygten  det 

er jo i Mørke, det foregår... - og vær lidt forsigtige, hvordan I færdes: I 

Vestegnen i København står også nogle trolde, men beboerne på vejene, 

hvor de står, har bedt om, at vejene spærres, fordi der er så hård trafik! 

Ja - alt har (mindst) to sider, ikke? 
 

*Mørkemanden hed tidligere Ben Chiller og er en stor genbrugsskulptur 

som Thomas Dambo lavede i forbindelse med musikfestivalen Northside 

i 2015. Ben chiller til musikken, som blæser hans hår bagud. Hans ben er 

11 meter lange. Ben er bygget med hjælp fra en lille gruppe frivillige og er 

bygget af 100% affaldstræ fra lokale virksomheder.  
 

 

*Kilde: www.mørke.dk IH 
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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” 
Ikke gratis 8613 0926 

Skrædderinde  

Trine Vesterby 

www. 

trinevesterby.dk 
2023 4450 

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   NOVEMBER 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   NOVEMBER 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 Svanerne 
Annette Borg Jensen  
tlf. 26 35 6409 
Mail:  
annette.borg.jensen1@ gmail.com 
 
Kvindegruppen Ternerne 
Kirsten Østergaard tlf. 4034 1484 
Mail:  ki-le@webspeed.dk 
 
Lokaler  
(reservation af - kun pr. mail) 
Gitte Lajer  
Mail: gittebrugerraa-
det@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 
 

 
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
mailto:gittebrugerraadet@gmail.com
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Petanque   
Søren Dueholm tlf. 20 22 44 71 
 
Rickshaw-ture  
Poul Ellekrog tlf: 20 47 92 75  
 
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 

 
 

 
 

Tovholdere til aktiviteter på Skæring Lokalcenter 2019 

Tovholderne må gerne  
kontaktes direkte 

 

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



 

 

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 


