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Kære alle 

Det er ikke nemt for tiden at udgive et blad, der kun udkommer en 

gang om måneden. Begivenhederne løber nemt fra os, der står for 

bladene. I sidste måneds elektroniske blad stillede vi i udsigt, at Lokal-

center Bjerggården ville genåbne med alle sine aktiviteter mandag 

den 17. august. Det holdt ikke stik. Anne Skyum rundsendte en mail, 

der meddelte at genåbningen var udsat, fordi smittetrykket i Aarhus 

var stigende. I stedet skal vi fortsætte med at passe på hinanden, for 

at forebygge yderligere smitte spredning. Der er nu også dekreteret 

anvendelsen af mundbind i al kollektiv trafik fra den 22. august. 

I vores lokalcenter verden gælder det dog fortsat, at det vil være mu-

ligt at købe mad i cafeerne. Se seneste nyt herom, side 6. Caféerne er 

åbne fra kl. 11–13. 

På Lokalcenter Bjerggården nåede Fredagsklubben at få én sammen-

komst i den gamle forstanderbolig, før denne mulighed igen blev luk-

ket. Men jeg skal hilse fra Lene Sørensen og sige, at den ene fredag 

bød på hyggeligt samvær, kaffe og brød. Der var 10 besøgende, og 

de glæder sig til at komme i gang igen.  

Men hvornår? Genåbningen af lokalcentrene er indtil videre udsat, så 

vi kan forebygge yderligere smitte. Men  Anne Skyum vil, så snart hun 

ved mere om tidshorisonten, give besked til alle, der står på hendes 

mailliste   

Anne afslutter sin mail med en opfordring: ”Lad os sammen knække 

kurven i Aarhus, så vi hurtigst muligt kan byde jer velkommen igen på 

lokalcentrene”. 

 

Følg Sundhedsstyrelsens råd mod smittespredning på  

https://www.sst.dk/da/corona 

Nyt fra Sundhed og Omsorg samt  

Lokalcenter Bjerggården 

på side 2 og 6 

https://www.sst.dk/da/corona
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Lokalcenterrådet 2020 

Børge B. Sørensen - Formand tlf. 2972 1458 

Leif Jensen - Næstformand 

Balk Lapholm - Kasserer 

Elisabeth Lind Pedersen 

Gitte Hansen 

Johanne Vagn-Hansen 

Hans Jørgen Riis 

 Månedsbladet 

er gratis. Bladet bringer nyt om arrangementer og  

aktiviteter på Bjerggården samt relevante telefon-

numre. 

Redaktør Jens Erik Thygesen   

email: jethygesen@gmail.com  

Deadline er altid midt i måneden 

 
CHRISTIANSKIRKEN 

Gudstjenesterne er på grund af Corona pandemien 

indtil videre aflyst.  

Ligeledes er årets Christiansbjerg Festuge aflyst. 

Med venlig hilsen  

Christianskirken 

Kære alle 

Jeg synes det vil være en god ide for eventuelt interesserede at 

føje nedenstående adresse til jeres bogmærker. Her vil bladet og-

så kunne findes, efter vi igen er vendt tilbage til normale forhold. 

https://lokalcentre.aarhus.dk/vaelg-lokalcenter/ 
8200-aarhus-n/lokalcenter-bjerggaarden/aktiviteter/ 

Mvh Jens Erik 

https://lokalcentre.aarhus.dk/vaelg-lokalcenter/8200-aarhus-n/lokalcenter-bjerggaarden/aktiviteter/
https://lokalcentre.aarhus.dk/vaelg-lokalcenter/8200-aarhus-n/lokalcenter-bjerggaarden/aktiviteter/
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Telefonnumre til område Christiansbjerg 
 

Frivilligkoordinator Anne Skyum:  

tlf. 4185 4205 Mail: ans@aarhus.dk 
 

Forebyggelseskonsulent Lina Engen:   

tlf. 8713 3163 + telefonsvarer  
 

Demensnøgleperson Susanne Stampe Rasmussen:  

tlf. 5157 6820 + telefonsvarer 

 

HJEMMEPLEJE  

Skal du som borger aflyse eller ændre et besøg af hjemmeplejen,  

høre hvor hjemmeplejen bliver af, eller har andre forespørgsler vedrø-

rende opgaver, som hjemmeplejen varetager, skal du som borger kon-

takte hjemmeplejen i Område Christiansbjerg på tlf: 8713 3200 

 

AKUT BEHOV FOR HJÆLP  

Får du har akut brug for hjælp i dagtimerne mellem kl. 08.00 og 15.00, 

skal du kontakte hjemmeplejen på ovenstående nummer 

Mellem kl. 15.00 og 08.00 eller i weekender og på helligdage kan 

du ringe til døgnplejen via brandstationen på 8612 1021.  

ER DU UNDER 67 ÅR?  

Hvis det drejer sig om pleje og praktisk hjælp, og du som borger i for-

vejen modtager bostøtte fra Socialforvaltningen eller bor i et af Social-

forvaltningens botilbud, skal du henvende dig til:  

Myndighedsafdelingen, Voksenhandicap  

Tlf. 8940 5193 eller Mail: myndighedsafdelingsvh@aarhus.dk  

LOKALEBOOKING 

Hvis du har brug for at booke et lokale på et af følgende lokalcentre: 

Lokalcenter Skelager, Lokalcenter Vejlby, Lokalcenter Bjerggården,  

Lokalcenter Abildgården. 

Kontakt: 8713 5302 kl. 8-15,  

men helst pr. mail: aboja@aarhus.dk 

tel:87%2013%2053%2002
mailto:aboja@aarhus.dk
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Nyttige telefonnumre 

Alarmcentralen Vær klar med  

adressen 

112 

Ved akut sygdom Kl. 08-16 Kontakt egen læge 

Lægevagten Kl. 16-08 7011 3131 

Skadestuen  

P. Juul Jensens Blvd. 

161, Indgang J3 

Egen læge kl. 08-16 

Lægevagt   kl. 16-

08 

Egen læge  

7011 3131 

De henviser 

Demenslinien, Alzheimer 

Demenscentrum, Aarhus 

Hverdage 09-17 

Hverdage 08-15 

5850 5850 

8713 1919 

Handicapkørsel bestilling 

Flextur 

Teletaxa 

 

Alle dage 06-23 

8740 8300, Tast 1 

8740 8300, Tast 2 

8740 8300, Tast 3 

Udbetaling Danmark 

 

 

 

 

 

Boligstøtte 

Hjælp via telefon-

betjening: 

Man-ons: 08 –16 

Tor: 08-18, fre: 08-

15 

Lør-søn: Lukket 

 

Samme tider som 

ovenfor 

7012 8061 

 

 

 

 

 

7012 8063 

Udbetaling Danmarks 

hjemmeside 

www.borger.dk/pension-og-efterloen/

folkepension-kontakt 
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Sidste nyt om genåbningen af lokalcentrene fra  Anne Skyum 

Det er bladets opgave at informere om nyhederne fra Covid-19 fron-

ten. 

Men ofte får vi det nyeste nye på tidspunkter, hvor bladet er udkom-

met. Vi vil derfor uværgerligt være bagefter.  

Mandag den 24. august modtog vi den seneste orientering. Den lyder 

på, at myndighederne fastholder nedlukningen af alle indendørs aktivi-

teter på lokalcentrene indtil andet meldes ud. Før den 4. september 

ændres der ikke herved.  

Vi må derfor endnu en gang væbne os med tålmodighed i forhold til 

genåbningen af de indendørs aktiviteter, inklusive sundhedstilbudene. 

 

Der er dog 2 positive nyheder: 

Der åbnes igen for indendørs spisning i caféerne på dage med dår-

ligt vejr. Hvis solen skinner, skal maden fortsat nydes udenfor. 

- og 

Lokalcenterbusserne må benyttes. En særskilt mail er sendt til alle fri-

villige chauffører og madklubværtinder om dette. Her af fremgår det, at 

det er op til de enkelte chauffører, om de for øjeblikket er trygge ved 

dette hverv. Det er absolut i orden, hvis man synes det er for risikabelt 

i forhold til eget helbred eller andet. 

Bladet har talt med Lene Sørensen, der på vegne af chaufførAlf og sig 

selv har besluttet, ikke at gøre brug af det begrænsede tilbud. Dels er 

økonomien i tilbuddet ikke god, dels ønsker Lene ikke at skulle forfor-

dele enkelte borgere frem for andre, nu hvor kun 2 kan komme med. 

Hun ser frem til, at der også finder en normalisering sted på tur-

området, efter at Covid 19 virusen er inddæmmet. 

FOLKENETVÆRKET informerer 

Kære læsere: Når dette læses, er det forhåbentlig lykkedes at få gen-

åbnet Lokalcentrene og Frivillighusene. Vi har nu i næsten et halvt år 

været afskåret fra vores sædvanlige aktiviteter og tilbud, grundet den 

trælse virus Corona/Covid 19. 
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Og vi stod endda lige overfor en åbning, da smittetrykket igen steg 

med de følger, vi jo alle kender. Vi savner i den grad fællesskabet, og 

hvad det betyder for vores mentale sundhed. Nu MÅ det altså være 

nok med ”Sammen hver for sig”. 

Det lykkedes dog lige inden vi atter måtte lukke ned, at få gennemført 

vores Seminar og Generalforsamling på Fristedet i Skæring. Referat 

ligger på vores hjemmeside:www.folkenetvaerket.dk og der vil I kunne 

se at jeg (sammen med Anni) er udtrådt af bestyrelsen efter næsten 7 

års virke. En ny, handlekraftig bestyrelse er valgt. For jer betyder det 

dog intet, idet jeg fremadrettet vil være Folkenetværkets tovholder i alt, 

hvad der rører sig på Bjerggården, især omkring selvtræning, mad-

gruppe og festaftener. 

Bestyrelsen vil med garanti indgå et i sædvanligt samarbejde med Lo-

kalcenterrådet, hvor jeg jo også sidder. Efter Coronaen, når alt igen 

nærmer sig det normale, vil I blive mødt med højt humør og glade ar-

rangementer, så glæd jer bare. 

 

VI STARTER MED ET KÆMPEBRAG AF EN JAZZ-KONCERT MED 

SELVESTE AARHUS JAZZ ORCHESTRA, DER STILLER MED 19 

MAND I CHRISTIANSKIRKEN, ONSDAG DEN 16.09.  

KL. 14.00 – 15.10. DØRENE ÅBNES KL. 13.30. EFTER KONCER-

TEN, DER RUMMER GLADE MELODIER FRA DERES SKATTE-

KAMMER, ER DER KAFFE OG LIDT GODT TIL GANEN. 

Arrangementet er kommet istand med stor velvilje fra kommunens  

Corona/GENLYDs pulje og afvikles bl.a. i tæt samarbejde med Lokal-

centerrådet og Christianskirken. 

Koncerten er Corona-sikker og overholder ALLE krav for afvikling 

heraf.  

SÅ SÆT X I KALENDEREN – KOM OG BLÆS COVID 19 LANGT 

VÆK FOR EN STUND. DET ER I ØVRIGT GRATIS. DER VIL VÆRE 

EN FORM FOR TILMELDING EFTER 04.09….KAN DU IKKE VENTE 

- TILMELD DIG DA (GERNE FLERE SAMMEN) PÅ SMS TIL  

2896 4781 (Hans Jørgen) eller via mail: hjhriis@gmail.com 

Mange sensommerhilsener Hans Jørgen 

mailto:hjhriis@gmail.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 familie. 

Mange oplever, at det er vanskeligt at støtte barnebarnet uden at blande sig i fa-

miliens 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 mulighed for at udveksle erfaringer og få nye perspektiver på egne oplevel-

ser.  

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 syg-

dom.  

 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 ressourcer, de har, 

til at støtte op omkring barnebarnet.  

Det svære for mange børn i en psykisk ramt familie er at dele deres tanker og fø-

lelser. 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 hånds-

rækning 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 Pårørenderådgiv-

ning har til formål at yde 

rådgivning, vejledning, 

støtte og undervisning til 

pårørende til mennesker 

med en psykisk sygdom.  

Vi er en selvejende, juri-

disk enhed, der har et 

bredt samarbejde med 

mange relevante parter - 

herunder Landsforenin-

gen SIND.  
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Ud af Røret kurser på Bjerggården 2020-2021 

 

Som fast deltager i Styrke og Balance kurset på Lokalcenter Bjerggår-

den fik jeg i starten af august måned denne mail fra Jette Bach,  

Frivilligt Oplysningsforbund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som sagerne står lige nu, er det næppe troligt at Ud af Røret kurserne 

starter den 1. september, med mindre da de afholdes udendørs.  

Men da det samtidig altid har været et krav fra kommunen, at der 

mindst skal være 30 tilmeldte deltagere på Bjerggårdens Sundheds-

hold, førend det oprettes, kan jeg kun opfordre til at melde sig til nu. 

 

For interesserede deltagere på fredagenes Morgenstræk & stabilitet - 

og  Dans dig i form - forløb gør vi opmærksom på, at der er fundet en 

ny holdleder: Eva Esmann Behrens 

Anne-Marie Bøttcher underviser stadig på Yoga-style og Styrke og 

Balance– holdene 

http://www.fo.dk/kurser/?cat=ud-af-roeret-vaerdiboersen&course=20-1779t
http://www.fo.dk/kurser/?cat=ud-af-roeret-vaerdiboersen&course=20-1779t
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Aktiviteter på Bjerggården 

Bowling 

Hver mandag formiddag mødes en gruppe pensi-

onister til bowling i Eckersbergsgade. De fleste af 

os kommer fra Christiansbjerg. Det vigtigste er, 

at vi oplever at hygge os sammen, mens vi går til 

keglerne. 

Hvis du ønsker at deltage, kan du kontakte  

gruppen igennem Kell Meinert, tlf. 4276 3865 

SE HER!!! 

Under normale omstændigheder byder Lokalcenter Bjerggården på en 

række aktiviteter for de borgere, der har lyst til at dyrke en interesse i 

selskab med ligesindende.  

På grund af Corona pandemien ligger aktiviteterne nu stille. Men de 

genåbnes, så snart det er sikkert. Vi må blot have tålmodighed.  

For at erindre om aktiviteterne, bringer vi her en omtale af nogen af 

dem 

Studiekredsen Christiansbjerg Lokalhistorie 

Vi mødes i festsalen på Bjerggården, Reykjaviksgade 15. 

I sæsonen fra september 2020 til marts 2021 er det planlagt at afholde 

19 studiekredsmøder med 10 møder i  2020 og 10 møder i 2021.  Det 

sker i festsalen på tirsdage fra kl.15.30 til 17.30. 

Deltagergebyret er 130 kr. 

Du kan tilmelde dig på studiekredsmøderne eller ved henvendelse til 

Leif tlf. 8610 3869 eller Balk tlf. 8616 5961. 

 

Studiekredsen har lokale under plejeboligerne.  
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Porcelænsmaling 

Du kan medbringe dine egne materialer eller  

købe hos os. 

Vi har også altid kaffe på kanden.  

Gruppen mødes torsdage kl. 14 - 16.30 i  

Alrummet. 

Kontaktperson: Lene Sørensen, tlf. 5194 9653 

Fredagsaktivitet 

Vi mødes hver fredag formiddag kl. 9.30-11.30 til  

socialt samvær med mulighed for forskellige  

aktiviteter og spil - i vinterhalvåret oftest dart. 

 

Kom og vær med til hyggeligt samvær! 

Kontakt Lene Sørensen, tlf. 5194 9653. 

Håndarbejdsgruppen  

Gruppen mødes og laver forskellige former for 

håndarbejde, og medlemmerne hygger sig ikke 

mindst over en snak og et dejligt samvær. 

Der er også mulighed for at få hjælp til reparation 

af tøj. 

Gruppen mødes tirsdage kl. 9.30-11.30 i  

Alrummet. 

Kontaktperson: Elisabeth Pedersen, tlf. 8616 4686 

Blomsterbinding 

Lav din egen dekoration - vi hjælper og inspirerer 

hinanden. 

Vi bruger blomster og grønt fra egen og andres 

haver og supplerer med bundtvarer fra blomster-

handleren. Gruppen mødes onsdage  

kl. 9.30-11.30 i alrummet. 

Kontaktperson: Lene Sørensen, tlf. 5194 9653 
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Blomsterbinding  
Tid: Onsdage kl. 9.30-11.30  
Sted: Alrummet 
Kontaktperson: Lene Sørensen  
Mobil: 5194 9653 
 

Bowling 
Tid: Mandage kl. 11.00-12.00  
Kontaktperson: Kell Meinert 
Mobil: 4276 3865 
 

Christiansbjerg Lokalhistorie 
Tid:  Tirsdage kl. 15.30-17.30  
September til og med marts 
Sted:  Festsalen 
Kontaktperson:  Leif V. Jensen 
Tlf:      8610 3869 
 

Découpage  
Tid:  Mandage i ulige uger 
 kl. 9.30-11.30  
Sted:  Alrummet 
Kontaktperson: Lene Sørensen 
Mobil: 5194 9653 
 

Fredagscafé  
Tid: kl. 9.30-11.30  
Sted:  Alrummet 
Kontaktperson: Lene Sørensen  
Mobil: 5194 9653 
 

Håndarbejde 
Tid: Tirsdage kl. 9.30-11.30  
Sted:  Alrummet 
Kontaktperson:  
Elisabeth Lind Pedersen  
tlf.       8616 4686 
Eventuelle mindre tøjreparationer  
foretages samtidig. 

KONTAKTPERSONER PÅ AKTIVITETERNE 

Krolf, Petanque og Dart 
Tid: Fredage kl. 10.30-11.30 
Sted: Alrummet 
Kontaktperson: Kell Meinert  
Mobil: 4276 3865 
 
Liftbusture 
Tid:  Anden tirsdag i måneden  
kl. 10, april - december 
Kontaktperson: Lene Sørensen 
Mobil: 5194 9653 
 

Porcelænsmaling  
Tid: Torsdage kl. 14-17  
Sted: Alrummet 
Kontaktperson: Lene Sørensen 
Mobil: 5194 9653 
 

Skakklubben Aros 
Tid: Tirsdage kl. 19.00 
Sted: Café Oasen 
Kontaktperson: John Andersen  
tlf.       8617 6738 
 
Slægtsforskning 
Tid:  Første og tredje mandag,  
 10-12 i alle måneder  
 undtagen juli. 
Sted: Bjerggårdens internetcafé 
Kontaktperson: Kjeld Kibsgaard 
Mobil: 4018 2448 
 

Træværkstedet 
Sted: Bjerggårdens kælder 
Kontaktperson:  
Jørgen Vesterager 
Mobil: 3025 6264  


