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DET SKER på Lokalcenter Abildgården   

SEPTEMBER  2019 

Abildgårdens venner, Mandagshygge og Lavias støtteforening  
har alle besluttet først at starte bankospil op igen i januar 2021 

tirsdage i 
lige uger 

10-11.30 
frivilliglokalet 

Mandegruppen mødes, så snart tilladelse 
til igangsættelse foreligger. 

torsdag  17/9 9.30 afgang Hygge i salen                      v/Kvindegruppen     

onsdag 30/9 
13.30-15.30 
salen 

Syng sammen                  v/Humørgruppen 
Kaffe/te og brød 30 kr. 

Fredage kl. 10-12 
Salen / i udeområdet 

Krolf er i gang udendørs 

 

I skrivende stund, som er ultimo august,  

vides endnu intet om opstarten af Aarhus’ lokalcentre. 

Magistraten for Sundhed og Omsorg har nedsat en  

styregruppe, som mødes hver 14. dag for at tage stilling 

til spørgsmålet ud fra smittetallene.  

Styrelsen kommer med en beslutning den 4/9,  

som vil kunne ses på opslag i caféen,  

på infoskærmen og på hjemmesiden:  

www. lokalcenter abildgaarden.dk - Aktiviteter  

- rul nedad på siden. 
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Fra caféen  

 

 

ÆNDRING AF Café Abildgårdens ÅBNINGSTID 

Caféen er åben alle hverdagen  

kl. 11.00 – 13.00 

Indgang til caféen igennem terrassedøren.  
 

Kære alle 

På grund af de nye restriktioner kan caféen kun tilbyde  

tag-med-hjem-middage eller ude-servering, og der er kun et begrænset 

antal pladser, for at vi kan passe på hinanden! 

 
HUSK: 

 at spritte hænder, når I går ind og ud 

af caféen. 

 

 at holde afstand  

 

 

 Vi bringer gerne maden ud til ældreboliger omkring caféen. 
 

 Specielle ønsker - eksempelvis sandwich og smørrebrød - bestilles 

 dagen før inden kl. 12.00. 
 

 Ring gerne og bestil din mad dagen før. På den måde kan du være 

 sikker på, at der er mad til dig. 
 

Tlf. nr. 5118 1258 
 

Venlig hilsen  

Caféen, Charlotte  

 

 
BEMÆRK: 

 

Torsdag den 3. september er caféen LUKKET. 
 

Venlig hilsen  
Personalet 
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   Kære alle deltagere i Ud af Røret: 

 
 

Så snart vi kan, kontakter vi alle deltagere med information om  
opstart og tilmelding - men alting er i skrivende stund uvist. 
 

Alle, vi har talt med, glæder sig til at komme i gang , og det gør vi  
også! Der er virkelig brug for igen at komme Ud af Røret sammen.  
Når vi starter op, bliver det selvfølgelig på en måde, så vi lever fuldt  
op til alle retningslinjer. 
 

Vi glæder os til at se alle igen til motion,  
IT-undervisning og kreative fag.  

Nye interesserede deltagere kan læse mere på:  
 

 Line og Kasper Loft 

Undervisere i Ud af Røret, FO Aarhus 

www.aktiveseniorer.com 

og/eller ringe til os på  

tlf 50 41 39 32 

Rigtig god  

sensommer  

til jer alle og med  

kærlig hilsen  

 

En sommerbøn fra vores Piet Hein: 
 

”Engang var solskinnet simpelthen solskinnet, 
gyldent og dejligt at ha. 
Nu er der kommet alverdens bekymring. 
Den skal li’som først trækkes fra. 
 

Har jeg en bøn til de magter, som vogter 
vor jordiske vej - er det dén 
At gi os det gamle, det gyldne og gældfri 
letsindige solskin igen! 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fra: ”Vi som elsker sange. digte & gruk i musik” v/Ole heyde”  
Borgen 1994 

http://www.aktiveseniorer.com/
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SINDs Pårørenderådgivning byder på - et gratis kursus til: 
bedsteforældre med børnebørn, hvor én i familien har en psykisk sygdom 

Kursus med ca. 12 deltagere - 10 moduler à 2½ time. 
Første gang tirsdag den 29. september kl. 16.00 

Børglumvej 5, 8240 Risskov 
 
En del bedsteforældre har problemer med kommunikationen i en sådan fa-
milie. Mange oplever, at det er vanskeligt at støtte barnebarnet uden at 
blande sig i familiens øvrige liv. Eller de føler ikke, de ved nok om, hvad 
det vil sige at have en psykisk sygdom. Måske er det svært at tale med sit 
barnebarn om, hvordan det oplever sin hverdag.  
På kurset vil du møde andre i samme situation som dig. Det giver mulig-
hed for at udveksle erfaringer og få nye perspektiver på egne oplevelser. 
 

 

Kurset vil have følgende omdrejningspunkter: 

 Rollen som pårørende 

 Symptomer og diagnoser  

 Sygdommens betydning for forældrerollen 

 Særlige problemstillinger for børn 

 Særlige dilemmaer for bedsteforældre 

 Kommunikation i familien 
 
Målet med kurset er at belyse: 

 Hvad det betyder for børn at leve i en  
 familie, hvor far, mor eller søskende har en psykisk sygdom. 

 At give bedsteforældre et værktøj til at hjælpe børn og forældre med at 
få en bedre hverdag, og at give dem større tryghed i at bruge de res-
sourcer, de har, til at støtte op omkring barnebarnet. 

 
Det svære for mange børn i en psykisk ramt familie er at dele deres tanker 
og følelser. Ofte føler de sig ensomme - også blandt andre. Derfor kan det 
være en stor hjælp med et tæt forhold til bedsteforældrene, fordi de har 
forståelse for barnets situation og tid til samvær. Kurset har til  hensigt at 
give bedsteforældre en håndsrækning til at blive barnebarnets fortrolige i 
dets vanskelige hverdag. 

 

For yderligere information og tilmelding - kontakt: 
 

Gruppeleder sygeplejerske og terapeut Ann-Dorthe Ellegaard Pedersen,  
Mail. adp@sindspaa.dk eller 

Anne Margrethe Gad Jørgensen, Mail: amgj@sindspaa.dk 
Tlf. 4274 2204 kl. 9-14 

SINDs Pårørenderådgivning har 
til formål at yde rådgivning, vej-
ledning, støtte og undervisning 
til pårørende til mennesker med 

en psykisk sygdom. 
 

Vi er en selvejende, juridisk  
enhed, der har et bredt  
samarbejde med mange  

relevante parter - herunder  
Landsforeningen SIND. 
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Dato 
Uge-
dag 

Stor middagsret  56 kr. 
Lille middagsret  37 kr. 

Dessert 

Tirsdag 1/9 
Koteletter i fad m. sovs og 
grønsager m. ris / kartof-
ler 

  
  

Onsdag 2/9 
Fisk m. sovs, kartofler og 
råkost 

Øllebrød m. 
flødeskum 

Torsdag 3/9 
Bøf m. stegte kartofler, 
bearnaisesovs og bønner 

  

Fredag 4/9 
Skinkesteg m. sovs, grønt 
og kartofler 

Pære m.  
råcreme 

Lør-søn 5-6 Caféen er lukket  

Mandag 7/9 
Medister m. brun sovs, 
kartofler og grønsager 

Jordbærgrød  
m. fløde 

Tirsdag 8/9 
Tarteletter m. kylling og 
asparges 

  

Onsdag 9/9 
Fiskefileter  m. persille-
sovs, kartofler og råkost 

Frugtsalat m.  
vaniljecreme 

Torsdag 10/9 
Skinkegryde m. kartofler 
og råkost 

  

Fredag 11/9 
Kalvesteg m. kartofler, 
rødvinssovs og grønsager 

Jordbærtrifli  
m. flødeskum 

Lør-søn 12-13 Caféen er lukket  

Mandag 14/9 
Stegt flæsk m. persille-
sovs, kartofler og gule-
rødder 

Æblegrød 
m. fløde 

Café Abildgårdens  middagsmenu  

SEPTEMBER 2020 

Menu med ret til ændring 

CAFÉ  ABILDGÅRDEN 

Caféen 

Åbningstider:  
Mandag-fredag  

kl. 11-13 
 

Weekends og  
helligdage 

sædvanligvis  
lukket 

Telefon i  
åbningstiden:  

 

51 18 12 58 
 

Caféansvarlig: 
 

Charlotte   
Skov Leosen 
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Menu med ret til ændring 

Café Abildgårdens  middagsmenu SEPTEMBER 2020 

Dato 
Uge-
dag 

Stor middagsret  56 kr. 
Lille middagsret 37 kr. 

Dessert 

Tirsdag 15/9 
Farsbrød m. stegte kartofler, 
sovs og råkost 

  

Onsdag 16/9 
Fiskefrikadeller m. remoula-
de, citron, grønt og kartofler 

Hyldebærsuppe 
m. brødtern 

Torsdag 17/9 
Kylling m. ris/kartofler og 
grønsagssovs 

  

Fredag 18/9 
Kamsteg m. kartofler, rod-
frugter og sovs 

Citronfromage 
m. flødeskum 

Lør-søn 19-20 Caféen er lukket  

Mandag 21/9 Bøf m. løg, sovs og kartofler 
Frugtgrød m. 
fløde 

Tirsdag 22/9 Biksemad m.m.   

Onsdag 23/9 
Ovnbagt laks m. kartofler, 
sovs og grønsager 

Hjemmelavet is 
m. m. 

Torsdag 24/9 
Frikadeller m. stuvede grøn-
sager og kartofler 

  

Fredag 25/9 
Ribbensteg m. sovs, kartofler, 
surt og rødkål 

Lagkage m. frugt 
og flødeskum 

Lør-søn 26-27 Caféen er lukket  

Mandag 28/9 
Kartoffelmos m. bacon/pølse- 
mix og rødbeder 

Rødgrød m. 
fløde 

Tirsdag 29/9 
Kylling i fad m. ris/kartofler 
og grønt 

  

Onsdag 30/9 
Sæsonens fisk m. sovs, kar-
tofler og råkost 

Henkogt frugt 
m. råcreme 
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I august/ september måned  

udstiller flere fra gruppen  

Art Studio.  

En af udstillerne -   

Ole Overgaard Rasmussen 

startede i 2019 på FOF kurset 

’Akrylmaleri for begyndere’.  
 

Han har siden haft stor inspi-

ration og glæde ved at prøve 

kræfter med en disciplin, man 

aldrig bliver udlært i. 

 

 

 

 

 

 

En anden udstiller,  

Hannemette Prins  

har malet dette billede: 

 

 

 

 

 

Kirsten Carlsen,  

underviser ved FOF 

”Svunden tid”  
- hvor man havde tid 
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I et års tid udforskede kunst-
neren Spencer Byles tre af 

skovene i Frankrigs ”Maritime 
Alper” og skabte her adskillige, 
spændende skovskulpturer. 

 
Til projektet brugte han kun 
naturens egne materialer og 

menneskeskabte, fundne ting 
til at bygge og forme iøjnefal-

dende kunstværker i stor  
størrelse.  

 
Spencer Byles’ kunstværker 
har det flygtige over sig, som 

er så karakteristisk for  
al hans skaben. 

Han udtaler: ”Jeg føler, at mi-
ne skulpturer først er virkeligt 
færdige, når naturen begynder 
at tage fat i dem igen og grad-

vist væver sig vej tilbage i  
materialerne. På dette punkt 
bliver det langsomt en del af 

naturen igen og en mindre en 
del af mig”. 

 
 
 

Fotograf: Lionel Bouffier / 
Via: Design you trust  
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MÅNEDSBLADET ABILDPOSTEN 
 

er gratis og udkommer i starten af måneden.  
Det kan afhentes på lokalcentret i caféen og ved  
indgangen, Abildgade 9 - samt i Sundhedsklinikken. 
 

Indlæg modtages hjertens gerne: Kontakt frivillig redaktør 
 

Inga Hansen  - tlf: 2442 1902 -  Mail: ingafindal@gmail.com 

 

”In it Together” - Aarhus Festuge 2020 
 

Desværre - desværre - desværre 
Aarhus Festuge er aflyst pga. den forhøjede  
smittefare fra Covid 19!  

 

Og så klager du 
over,  

at din nabo er  
UDLÆNDING 

 

Sandt nok: 
 

 

Din Kristus er jøde 
Din bil er japansk 
Din pizza er italiensk 
Din kartoffel er tysk 
Din vin er chilensk 
Dit demokrati er græsk 
Din kaffe er brasiliansk 
Din te er kinesisk 
 

 
Dit ur er schweizisk 
Din mode er fransk 
Din skjorte er indisk 
Dine sko er thailandske 
Din radio er koreansk 
Dine ferier er tyrkiske 
Dine tal er arabiske 
Dine bogstaver latinske 

 
 

Spørgsmål til Centerrådet kan rettes til: 
 
 

Inger Søbirk  tlf. 4026 6419  - mail: soebirkpedersen@gmail.com 

Inga Hansen  tlf. 4030 9896 - mail: inga.john@hansen.mail.dk 

Lis Jensen:  tlf.  28346942  - mail: lis40@hotmail.dk 

A PROPOS: Hørt i bussen en dag: 
 

”De dér mennesker med anden etnisk baggrund - hvad hedder de i 
grunden?” Svar: ”Tilflyttere” kalder jeg dem... 

Det er da meget nemmere - og uden sproglige undertoner, ikke?! 

mailto:lis40@hotmail.dk
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KONTAKTER TIL OMRÅDE CHRISTIANSBJERG 
 

HJEMMEPLEJEN hverdage kl. 9-12 og 12-15:   
kl. 9-12: 87 13 32 00      -       kl. 12-15: Linjen, 87 13 16 00 

hvis du som borger skal aflyse eller ændre et besøg af hjemmeplejen,  

høre hvor hjemmeplejen bliver af - eller du har andre forespørgsler  

vedrørende opgaver, som hjemmeplejen varetager. 
 

AKUT BEHOV FOR HJÆLP kl. 15-18 - DØGNPLEJEN: 86 12 10 21 
Kontaktes kl. 15.00-08.00 på hverdage, weekender og helligdage.  

Det sker via brandstationen. 
 

SUNDHED OG OMSORG: 87 13 16 00 ”Linjen i Sundhed og Omsorg” 

Kontaktes kl. 8.00-15.00 

hvis du har brug for hjælp eller har spørgsmål vedrørende: 
 

 Borgerkonsulent (tidligere: visitator) 

 Handicapkørsel 

 Kørsel til læge og speciallæge 

 Lokalcentrets tilbud og aktiviteter 

 Omsorgstandpleje 

 Personlige hjælpemidler 

 Praktisk hjælp og pleje 

 Sygepleje (inkl. aflysning) 

 Træning (inkl. aflysning) 

 

Lokalereservering, Anne Bogø……………...  tlf. 8713 5302 

Kontaktes kl. 8-15, men helst pr. mail: aboja@aarhus.dk 

- hvis du har du brug for at reservere et lokale på et af lokalcentrene 

Abildgården, Bjerggården, Fuglebakken, Skelager eller Vejlby. 
 

Frivilligkonsulent Anne Skyum…...………….. tlf. 4185 4205   

Mail: ans@aarhus.dk 
 

Forebyggelseskonsulent Lina Engen……….. tlf. 8713 3163 + tlf.svarer 

Mail: lin@aarhus.dk  
 

Demensnøgleperson  

Susanne Stampe Rasmussen………………..… tlf. 5157 6820 + tlf.svarer 

Mail:  
 

omraade-christiansbjerg@mso.aarhus.dk  
+ udfyld emnefeltet for, hvilken afdeling 

der ønskes kontakt til. 

mailto:ans@aarhus.dk
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Kontakt til tovholderne på  Abildgården: 
 
Humørgruppen………… Karin Sølvstad.….…… tlf. 3113 5209 

Krolf..……………………… Tinna Haagensen…... tlf. 3059 3005 

Kvindegruppen………… Inger Søbirk.……….…. tlf. 4026 6419 

Lavia Banko................. Egon Gaarmann....... tlf. 2064 1971 

Mandagshygge............ Erik Nielsen............... tlf. 2046 4214 

Mandegruppen............ Kurt Møller................ tlf. 6172 1655 

NYTTIGE KONTAKTER  

Alarmcentralen Vær klar med adressen! 112 

Ved akut sygdom  kl. 08-16  Kontakt egen læge 

Lægevagten kl. 16-08 7011 3131 

Skadestue:  
P. Juul-Jensens Blvd. 
161, indgang  J3 

Egen læge    kl. 8-16,  
Lægevagt     kl. 16-08 

 

Sundhedsklinikken 
”Kernehuset” 
Skovvangsvej 159 

Bestil tid først på tlf.: 
man. - ons. - fre. 
kl. 9 - 12  

5157 6850 

Demenslinjen, Alzheimer 

Demenscentrum Aarhus 

hverdage kl. 9-15 

hverdage kl. 8-15 
5850 5850 

8713 1919 

Handicapkørsel, bestilling 
Flextur 
Teletaxa 

 
alle dage kl. 06-23 
 

8740 8300, tast 1 
8740 8300, tast 2 
8740 8300, tast 3 

Udbetaling Danmark:  
 
 
 
 

Boligstøtte: 

hjælp via telefonbetjening: 
man-ons: 08-16   
tor: kl. 08-18  fre: kl. 08-15 
lør-søn: lukket 
 

Samme tider som ovenfor 

7012 8061 
 
 
 
 

7012 8063 

Udbetaling Danmarks 
hjemmeside: 

www.borger.dk-pension-og-efterloen-
folkepension-kontakt  

Borgerservice Aarhus 
man-ons. og fredag kl. 9-16 
torsdag                      kl. 9-18     

89 40 22 22 / 
89 40 20 00 


