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Så åbnede lokalcentret igen. Mandag den 7. september var der ind-
skrivning til Ud af Røret-holdene, som så kunne starte op ugen efter.  
Der er mange praktiske hensyn, der skal tages i forhold til afstand og 
hygiejne, men det er mit indtryk, at alle gør det bedste de kan, så vi 
igen kan have vores fællesskaber, som vi har savnet.  
 
Grupperne med tovholdere startede også op efter den 7. sept. De fleste 
grupper kunne umiddelbart gå i gang, men de store mande- og kvinde-
grupper har problemer med at være i lokalerne, når der også skal være 
plads til borde og bespisning. Hver gruppe finder deres egen løsning, 
så man skal henvende sig til tovholderne for at få besked. 

 
Søndagskaffe startede op d. 13. sept. med fødselsdagsfejring, men Søn-
dagskaffe foregår frem til nytår kun den sidste søndag i måneden, altså 
25. oktober, 29. november og 27. december. 
 
Torsdagssang fortsætter som hidtil d. 1., 3. og 4. torsdag om måneden. 
 

Desværre er der i skrivende stund sat begrænsninger i Aarhus-
området, så mange aktiviteter ude i byen er aflyst, men endnu har der 
ikke været tale om lokalcentre. Og det ser vist også nogenlunde ud på 
plejeområdet. Vi kan kun krydse fingre for, at det varer ved.  
Alle må holde sig orienterede i dagspressen, men indtil den 4. oktober, 
hvor der kommer nye meldinger, er vi forhåbentlig fredede. 
 

Vaccination mod influenza og lungebetændelse foregår på lokalcentret i 
lokale 20, hjørnet af caféen, henholdsvis d. 2., 9. og 21. okt. - Se side 5.  
Det er nødvendigt med tidsbestilling, så der ikke kommer for mange på 
en gang. Se også invitationen i jeres E-post. 

 
Brugerrådet har besluttet at aflyse alle større arrangementer i resten 
af 2020. Der er kun plads til 30 i caféen, og de skal sidde stille med af-
stand. - Det kan ikke rigtig blive til en festlig Irsk Aften! Så vi håber på 
bedre tider i 2021.Indtil da må vi alle holde skruen i vandet og få det 
bedste ud af de forhåndenværende søm, eller hvad man nu siger! 

 
                  
              Gitte Lajer 

SIDSTE NYT FRA BRUGERRÅDET 
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 Fredag den 2. okt. kl. 8.30-17.00 

 Fredag den 9. okt. kl. 9.00-11.00 

 Onsdag den 21. okt. kl. 15.00-16.30 

i caféen, lokale 20 
 

Der et tidsbestillingssystem, så vi undgår  

for mange folk ad gangen.  

 

Reservér tid på www.minvaccination.dk   

eller  

Ring til callcenter   7799 7788   hverdage kl. 8-16. 

 

Opråb til ansvarligheden. 
 

Vi indskærper de hygiejneregler, der er slået op på dørene.  

Det er vigtigt, at alle overholder reglerne,  

så vi kan undgå at få lukket lokalcentret: 
 

Alle kontaktflader skal tørres af med sæbevand,  

når man forlader lokalet.  

Vi minder også om, at der i hvert lokale er en kost,  

som skal bruges, inden man forlader lokalet. 

 

Det er op til alle brugere at hjælpe til med,  

at lokalerne er i orden til de næste, der kommer.  

Rengøringen har travlt med at spritte af overalt hele tiden. 
 

Vis nu lidt samfundssind  
- og lad være med at brokke jer! 

 

G.L. 

http://www.minvaccination.dk/


6

 

 

 

Fredagsforedrag og ’Den varme Stol’: 
 

Da der er begrænsede pladser til foredragene,  

  gælder følgende regler fremover: 

  21 deltagere har reserverede stole hver gang, 

fordi de har betalt for kun at deltage i Fredagsforedrag.  

Øvrige interesserede kontakt mig - helst pr. mail eller en sms inden den 

følgende onsdag - husk at opgive jeres navn! 

De første 17, jeg modtager, får ’indgangstilladelse’  til den følgende fredag 

og får besked tilbage senest onsdag aften. 

Resten får et beklagende smil tilbage pr. mail eller sms - og må forsøge sig 

igen den følgende uge.  

I kan ikke reservere samme dag, I er til stede OG: Giv besked til mig om 

evt. afbud - så andre kan overtage jeres stol! 
 

Folderen Fredagsforedrag står på reolen i caféen ved siden af Gnisten. 
 

 

Fredagsforedrag i oktober:  
 

2/10: Inga Kofoed fortæller og viser billeder fra sin rejse til  

Hawaii: ”Aloha fra Hawaii” 
 

9/10: Alex Dam er flygtning fra Afghanistan og har skrevet en  

bog om sin proces med at blive dansk statsborger, som han gerne vil  

fortælle om: ”Min opskrift på integration i Danmark” 
 

16/10: Efterårsferie - ingen foredrag 
 

23/10: ”Fald og ernæring”: Mie Kvorning er fysioterapeut og Anne 

Severinsen diætist i Område Nord. De øser ud af deres erfaringer om-

kring fald, som vi ældre tit er ude for - og knytter ’fald’ sammen med 

vores fysik og ernæring. 
 

30/10: Vores Mogens Granlie - tidligere præst ved Skæring Kirke 

gennem  mange år - tilbyder os en surf-tur med Johannes V. Jensen fra 

Stokholm via Fyn, over Lillebælt og op gennem Jylland til Himmer-

land: ”En formiddag med Johannes V. Jensens liv og forfatterskab”. 
 

Inga Hansen 

                T: 2442 1902           M: ingafindal@gmail.com 

Fredagsforedrag 
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’Ud af Røret’ kurser 2020-2021  

på Skæring Lokalcenter 

hold lokale tidspunkt underviser 

Fredagsforedrag 
Husk tilmelding! 

413 
Fredag 
9.30-11.20 

Tovholder: 
Inga Hansen 

Gymnastik 1 413 
Tirsdag 
9.00-9.55 

Bodil Leth 

Gymnastik 2 413 
Tirsdag 
9.55-10.50 

Bodil Leth 

Malehold 413B 
Onsdag 
9.30-11.50 

Mette Frost 

Mandemad 
køkken/
café 

Torsdag 
14.15-17.50 

Isabella Nygaard 

Samfundsfag 407 
Onsdag 
9.30-11.20 

Anne-Sofie  
Voldum Siggaard 

Sommersmindekoret caféen 
Mandag 
14.30-16.20 

Annette/Christian  
Trollegaard 

Stolegymnastik 1 407 
Tirsdag 
11.15-12.10 

Bodil Leth 

Stolegymnastik 2 407 
Tirsdag 
12.10-13.05 

Bodil Leth 

Yoga A 
Yoga B HOLD 1 & 2 
Yoga C 

 
Fredag 
413 

12.00-13.15 
13.15 -14.15 
14.30-1530 

Sandra  
Breitenbach 

Yoga A         
Yoga B HOLD 3 & 4 
Yoga C 

 
Mandag 
413 

08.30-09.45 
10.00-11.15 
11.30-12.45 

Sandra  
Breitenbach 

Yoga 5 407 
Tirsdag 
8.30-10.20 

Trine Vinther 

Cabarevy 
er på  
udebane 

Torsdag  
10-14 

Tovholdere: 
Susan & Inga 

Corona version  
august 2020: 

2m2 eller 4 m2  
omkring hinanden 
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Gudstjeneste i Fælleshuset  

Torsdag d. 8. oktober 2020, kl. 14:00 

v/Carsten Clemmensen  

 

Andre AKTIVITETER oktober 2020: 
 

Mandage kl. 10: Strandture med Elly og Elna (tlf. s. 31) 

 

Mandage kl.10-12: Stavgang med  Birgit Ditlefsen , tlf. 2717 1686 
 

 

 

Tirsdage kl. 10: Gågruppen  med Ann Hansen, tlf. 2533 6068 

 

Onsdage kl. 13-14: Krolf med Alex Hartmann, tlf. 4032 0280 

 

Torsdage kl. 11-13: Petanque med Christian Iversen og Søren  
 
Dueholm, tlf. 2022 4471. 
 

Torsdage kl. 10.00 - 11.30: IT-hjælp - se side 11. 

 

Lørdag den 31/10 kl. 14.30-17.00: Lørdagsspil - se side 24 

 

Mandag 26/10 kl: 11.30  Fællesspisning med 90’erne - se side 25 

 

Rickshaw-cyklen er klar til at køre. Ring 

til Lis, tlf. 2330 5481 eller Torben tlf. 

6019 3715 

 

 

 

’Havfruerne’, ’Ternerne’, ’Seniormænd 

8250’ og Tirsdagsklubben holder pause. 
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Hejrerne rør’ på sig: 
 

- En fantastisk tur til Mols med John Simoni i hans nye bus. 
 

Alle trængte til at være sammen og gense og mærke hinanden efter syv 

måneder. 

Vi fik indsigt og viden om steder, planter, slotte på Mols og må indrøm-

me, at vi i Danmark har så mange smukke steder - næsten lige uden for 

døren - når blot vi bliver gjort opmærksom på det. 

Det var virkelig en øjenåbner for sjælen, sanserne - og humøret ikke 

mindst.                Sus 
 

 

Se her: Så heldige var 

Hejrerne den 15/9 20: 

En varm og  perfekt  

solskinsdag i selskab 

med hinanden og en  

fabelagtig fortæller -  

Simoni - midt i den  

allerdejligste natur! 

Og stadig i stand til at 

sætte sig i græsset - og 

rejse sig - uden hjælp(?)  
 

IH 
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Mennesker mødtes - igen! Og sød musik opstod påny, hjulpet dejligt på 

vej af Søndagskaffes trofaste pianist, Thomas, af Arne-med-basstemmen 

- og selvfølgelig af de ligeså trofaste hjælpere, der kan den der med 

”Bord-dæk-dig” og andre, spændende trylleformularer. 

Og selvom der var sandwiches i cellofan, 4 meter fra næsetip til næsetip 

og hverken fællessang eller balloner, var der kaffe/te og LAGKAGE med 

masser af flødeskum og flag - og en rigtig god stemning! 
 

Thomas og Arne underholdt med mange kendte melodier (og tekster) 

fra vores nyligt afdøde klaver nestor, Bent Fabricius Bjerre. En rar  

atmosfære, hvor glæden var stor over at ses og høre nyt - selvom det 

kunne være svært at høre hinanden på den meters afstand, der jo skal 

være - og selvom deltagerne måtte nøjes med at mime eller nynne sange 

og melodier med lukkede munde... 

Søndagskaffes 6 års fødselsdag  
i håndsprittens tegn! 

IH 

 

 

har valgt at udsætte opførelserne til efter nytår: 

En Cabarevy uden at kunne le og slå ud med arme og ben duer ikke! 
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Afventer formandsskifte - så vi må foreløbig undvære den spændende,  

varierende kunst på vægge og i montren indtil videre. 

 

Mandeklub 2000 
 

Vores trofaste formand i mange år, Ejvind Bernth har 

trukket sig pga. sygdom. 

Ny formand er Per Asmussen, som oplyser, at gruppen 

stadig mødes hver onsdag kl. 10.00 - 11.30 enten i lokale 

406 (Brugerrådets kontor) eller i caféen - afhængigt af  

antal. 

Der er plads til flere i gruppen. Vi får som regel ordnet 

verdenssituationen omkring et hyggeligt samvær, og vil du være med 

kontakt: 

Per Asmussen på tlf. 2511 4722 - mail per.asmuss@gmail.com 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

Hjælp til IT Pc, iPad, tablet, telefoner m.m. vil være mulig, så snart  

vi får grønt lys til åbning af IT lokalet (407) på Skæring Lokalcenter.  

Det vil være hver torsdag fra klokken 10.00 
 

Hvis der ikke er mødt “kunder“ op da, går vi igen kl. 10.15 - men er  

der “kunder“ i butikken, bliver vi, til vi er færdige, og lukker kl. 11.30. 

 

Med venlig hilsen  

Birgit, Birthe og Alex  

IH 
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Havfruerne  

 

er dykket ned for en stund.  

- Så ingen oktober sammenkomst. 

 

Men  Svanerne starter op igen,  
og vi glæder os til at se alle 

 

Tirsdag den 27/10 kl. 16 - kl. ca. 19  i lokale 413 
 

Vi får besøg af Jette Seidenschnur, som holder et foredrag om at  

fravælge Jehovas Vidner. 
 

Onsdag den 25/11 kl. 16-20 afholder vi generalforsamling i lokale 413  

og afslutter med lidt julefrokost.  

Der kan indsendes forslag til behandling på generalforsamlingen til  

formanden senest den 27/10. 
 

Mange Svanehilsner fra Bestyrelsen 
 

formand Annette 

 

Hejrerne  

Den 27. oktober kl. 12.00 på Lokalcentret  
 

vil Jette Seidenschnur fortælle om sit “exit” fra Jehovas  

Vidner. - En spændende men også dramatisk fortælling om sit 

liv før og efter Jehovas Vidner. 

 

 

Desværre tør vi ikke tage ansvaret  

for aftalte arrangementer,  

så alt er aflyst - foreløbig til nytår. 
 

De bedste hilsener 

For udvalget 

 
 

Kirsten  
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 Vi ses den 25. oktober 
kl. 14.30-16.00 i caféen 

 

og vi hygger os med hinanden, som vi plejer med kaffe/te og kage med 

flødeskum à 25 kr. - og vores trofaste Thomas og Knud skiftes til at  

akkompagnere vores dejlige sangskatte - selvom vi kun må nynne med 

og nyde teksterne. 

  Og husk, at der skal stadig skal sprittes hænder  

og udvises ’rettidig omhu’! 
 

Kom og vær med i vores fællesskab  -  Alle er velkomne 

 

Grete Holmegaard, Brugerrådet 
 

 

NB! Der er først søndagskaffe igen den 29. november (se s. 4). 

”Sang giver glæde” 

 

 

 

 

 

 
 

Torsdagene 1. - 15. - 22. og 29. oktober  

kl.  14.30  - 16.00 i caféen 

Kaffe/te m. brød 22 kr.                       
                                               

Vi vil fortsat glæde os over, at vi kan mødes. 

Vores pianist Knud vil være klar ved klaveret,  

og vi kan nynne og nyde musikken. 

Aase Munch vil træde til med en god historie,  

og en god snak skal vi ikke glemme. 
                   

Men husk: Der skal stadig sprittes hænder  

- og hele molevitten! 
 

Grete Holmegaard  

Brugerrådet 
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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 

 

  
Hjemmelavede menuer - nem og dejlig mad til alle 

Caféen tlf 87 13 28 92  

Åbningstider: mandag - fredag kl 8-14 

Sommersmindevej 2  · 8250 Egå 
  

 Skæring gryde m. svinekød 

til 4 pers. - 100 kr. 
 

 Boller i karry, 16 stk. -  65 kr. 
 

Butterdejsstang m. oksekød og 

ost -  65 kr.  
 

 Grønsagstærte m. skinke  

 - 65 kr. 
 

 Ostelagkage  

til 6 personer - 65 kr. 

Søstrene Tatin  
og deres berømte æbletærte 

 

 

Der findes flere anekdoter om den berømte 
tærte. Historien om hvordan den ene søster 

ved en fejl kom til at bage tærten med bunden 
øverst, er den mest kendte. En anden peger på, 
at de to søstre arvede tærteopskriften fra deres 

far, der var bager.  
Ifølge en tredje version var den med i en sam-

ling opskrifter, der tilhørte en familie i  
Lamotte-Beuvron og stammer fra  

greven af Château Villars kok’s opskrifter.  
Uanset hvilken en af disse anekdoter, der kom-
mer tættest på tærtens oprindelse, er den en del 
af det centrale Frankrigs kulinariske tradition. 

 
Prøv den selv og bliv overrasket. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Anekdote
https://da.wikipedia.org/wiki/Bager
https://da.wikipedia.org/wiki/Opskrift
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Kulinarisk&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/wiki/Tradition


15 

 

En ægte fransk klassiker                        
 200 g mel 
 100 g koldt smør 
 1 æg 
 2 spsk. sukker 
 2 ½ kg æbler  
 Saft af 1 citron 
 175 g smør 
 400 g sukker    
Brug en tykbundet stege-
pande, der kan gå i ovnen 
(30-35 cm i diameter) 
Smuldr små stykker koldt smør i melet, 
til blandingen ligner revet ost.     Tilsæt 
æg og sukker,  saml hurtigt     dejen til 
en klump. Læg tærtedejen i en fryse-
pose, tryk den lidt flad,  stil den køle-
skab i ca. 1 time. 
Tips: køb en færdig tærtedej. 
Skræl æblerne, skær dem i både.  
Smelt smørret på panden, drys sukke-
ret på, tag panden af varmen så snart 
blandingen begynder at blive brun.  
 
Læg æblerne i cirkler på sukkerblan-
dingen, så de dækker hele panden i  
flere tætte lag. Tilbered æblerne ved 
jævn varme i 15-20 minutter (uden 
låg!) til al væden er fordampet.  
Når sukkerblandingen bobler op  
mellem æblerne og karamelliserer 
dem, er de færdige.  
Hvis sukkerblandingen bruser for me-
get op eller bliver mørk og branket—      
tag straks panden af varmen og lad 
den køle lidt af. 
 
Rul tærtedejen ud  lidt større end pan-

den, til et låg der dækker æblerne.  
Læg dejen over æblerne, tryk den ind 
langs kanten af panden.       
 
Arbejd hurtigt, pas på ikke at brænde 
fingrene - karamellen er varm længe, 
og dejen bliver blød af varmen. 
 
Sæt panden midt i ovnen,  bag din   
tarte tatin ved 220° ca. 20-25 minutter. 
Bag tærten, til dejen er gyldenbrun og 
sprød. Lad tærten køle af i 5-10 min. 
 
Læg et stort serveringsfad over panden 
og vend din tarte tatin ud på fadet.  
 
Pas på det flydende sukker og saften. 
Hvis der hænger æbler fast i bunden af 
panden,  løsnes de med en paletkniv 
og lægges på tærten.  
Server den lune tarte tatin med kold 
cremefraiche.                                        
 
 

God fornøjelse  

Yrsa  
 

TARTE TATIN 

https://www.isabellas.dk/Kage%20og%20dessert/Kage/AEbletaerter%20med%20kanelis.aspx
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Caféen modtager DANKORT på beløbet 
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Take 

Away  

menu: 

s. 14 

 

Tlf  
 

8713 2892 

MENU oktober 2020 

DATO Dagens middag kr 45,- 
Forret/
dessert 

kr 20,50  

1/10 tor 
Medister m. sauce, kartofler og 

rødbedesalat 
 

2/10 fre 
Kalvesteg med vildtsauce,  

rodfrugter og kartofler 

Dagens  
dessert 

3.-4. lør-søn Caféen er lukket  

5/10 man 
Boller i karry m. kartofler/ris, 
ærter, kokos og ananas 

Æbletrifli 

6/10 tir 
Dampet fisk med sauce, kartof-
ler og broccoli 

 

7/10 ons 
Sennepskotelet m. sauce, kartof-
ler og årstidens salat 

 

8/10 tor 
Bøf Stroganoff m. kartoffelmos 
og surt 

 

9/10 fre 
Brunkål m. flæsk, brød, sennep 
og rødbeder 

Dagens 
dessert 

10.-11. lør-søn Caféen er lukket  

12/10 man 
Skipperlabskovs m. smør,  
rødbeder og brød 

 

13/10 tir 
Karbonade, grønærter og  
kartofler 

Ostelagkage 

14/10 ons 
Kyllingebryst m. bacon, kartof-
ler og paprikasovs 

 

15/10 tor 
Frikadeller m. varm kartoffel-
salat og ærter 

Lun tærte m. 
flødeskum 
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MENU oktober 2020 
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Tag mad 

med hjem 

til week- 

enden: 

 
Tlf  

8713 2892 

Ret til ændringer forbeholdes 

DATO DATO Dagens middag 45 kr 
Forret/
dessert 

kr 20,50  

16/10 fre 
Rødvinsmarineret nakkesteg m. 
sauce, tyttebær og kartofler 

 

17.-18. lør-søn Caféen er lukket  

19/10 man 
Baconruller m. sauce, kartofler 
og varm majssalat 

Fromage 

20/10 tir 
Laksedeller m. persillesovs, kar-
tofler og råkost 

 

21/10 ons 
Kalvefrikassé m. kartofler og 
persille 

 

22/10 tor 
Kokospaneret kylling m. fløde-
kartofler og broccolisalat 

Dagens 
dessert 

23/10 fre 
Grillkølle m. sauce, stegte kar-
tofler og Coleslaw 

 

24.-25. lør-søn Caféen er lukket  

26/10 man 
Dansk bøf m. sauce, kartofler og 
ovnbagte rødbeder 

Dagens 
dessert 

27/10 tir 
Område Nords gryde m.  
kartoffelmos og agurkesalat 

 

28/10 ons 
Ribbensteg m. sauce, kartofler, 
rødkål og chips 

Chokolade 
mousse 

29/10 tor 
Gule ærter m. flæsk, medister, 
sennep, rødbeder og rugbrød 

 

30/10 fre 
Hvidkålsrouletter m. sauce, kar-
tofler og stegt kål 
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Der findes 3 typer mundbind, alle èngangs mundbind 

og alle godkendt af Lægemiddelstyrelsen:  

Type 1, type II og type II R - alle CE-godkendt. 

Typerne angiver produktets filtreringsevne. 
 

Mundbind type 1 har en filtreringsevne på 95%. Pris 85 kr.  for 50 stk. 
 

Det CE mærkede engangsmundbind type II med elastik har en filtre-

rings effektivitet på 96 % og forhindrer derved, at store partikler som 

f.eks. spyt bliver spredt i luften. Pris 99 kr. for 50 stk. 
 

Kirurgisk engangsmundbind type IIR - især til førstehjælpskurser. 

Har bløde og stærke øreelastikker samt næseklemme, der sikrer god 

pasform. 98% filtreringsevne. Pris 100 kr.,- for 50 stk. 
 

Hvor kan man købe mundbind?  

Apoteker, supermarkeder og kiosker og på mange webshops. Der er fri 

konkurrence på prisen - dvs. at alle virksomheder selv kan fastsætte de-

res pris. 

Der findes mange uautoriserede mundbind, som er billige, men ikke 

godkendt af Lægemiddelstyrelsen. Mundbindene skal leve op til Læge-

middelstyrelsens krav, så ved køb, check, at: 
 

 produktet er CE-mærket (: Produktet må forhandles i EU - med krav 

om, at  at det skal indeholde en risikovurdering, en teknisk doku-

mentation og en brugermanual) 

 det tydeligt fremgår, hvem fabrikanten er. 
 

Sundhedsstyrelsen fører kontrol med, at mundbind til salg på det  

danske marked, lever op til lovgivningens sikkerhedskrav. 
 

Engangsmundbind er mest effektive til at beskytte dig selv og dine  

omgivelser mod virus. 
 

Stofmundbind beskytter bedre end ingenting, men der er ikke de samme 

kvalitetskrav, som til éngangsmundbind.  

Stofmundbind skal vaskes på 60 grader mellem hver brug. Nåe nej! 

og én til  
hunde 
snuden 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiMhKmI6PLrAhURvBgKHU6WAQIYABAAGgJsZQ&ohost=www.google.dk&cid=CAASEuRoVoJMo91l-BBNVDxtX7M7Ng&sig=AOD64_1sLjqLg1NeLwd3KzoyXnyZvZzW1g&adurl=&q=
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiMhKmI6PLrAhURvBgKHU6WAQIYABAAGgJsZQ&ohost=www.google.dk&cid=CAASEuRoVoJMo91l-BBNVDxtX7M7Ng&sig=AOD64_1sLjqLg1NeLwd3KzoyXnyZvZzW1g&adurl=&q=


19 

 

Briller, der dugger bag mundbindet 
 

Sundhedsfagligt personale, som bruger mundbind i længere tid 

i dagligdagen, har udviklet en række nyttige nødløsninger, som 

de gerne vil dele med resten af os: 
 
 

1. Sæbe og vand 

Vask brillerne med vand og sæbe (eksempelvis opvaskemiddel) og tør 

dem med en mikrofiberklud, som man almindeligvis får med, når man 

køber et par briller. - Papirlommetørklæder kan efterlade fnuller og 

smudspartikler, som tiltrækker fugt til brilleglassene. 

Sæbe reducerer risikoen for dug på brilleglassene. 
 

2. Barberskum 

Påfør et tyndt lag barberskum på indersiden af brilleglasset, og tør det så 

forsigtigt af. Det tilbageværende barberskum afværger, at brilleglassene 

dugger. 
 

3. Rensespray til brilleglas 

Rensespray til brilleglas tørrer helt klart. Du bør dog sikre dig, at rense-

sprayen er kompatibel med glassets eksisterende belægning. 

Rensespray kan købes hos optikeren eller online. 
 

4. Sørg for, at mundbindet slutter helt tæt 

Du bør sikre dig, at mundbindet sidder helt tæt over næseryggen, så 

mindsker du også risikoen for, at varm ånde får brilleglassene til at  

dugge. 
 

5. Poselukkere og piberensere 

Hvis du laver dit eget mundbind, kan du bruge en poselukker 

(eksempelvis fra en pose med brød) eller en piberenser i den øverste 

kant. Så kan du forme kanten, så den slutter tæt over næsen og ansigtet. 
 

6. Tape 

Du kan placere en stribe kirurgisk tape til at klæbe ansigtsmasken fast 

på huden. På den måde undgår du, at luft fra din udånding slipper op og 

dugger brillerne. Jo længere tapen er, desto tættere slutter masken.  

Du får det bedste resultat ved at placere tapen på broen på din næseryg 

og langs dine kindben. Kirurgisk tape kan købes på dit lokale apotek. 

https://www.sst.dk/da/nyheder/2020/gode-raad-om-brug-af-mundbind 
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Ansigtsmasker.  

 

Det var tanken at lave en oversigt over de bedste ansigtsmasker, 

som er 

i handelen, men det var naivt: Ingen ansvarlig myndighed vil stå på mål 

for det i en markedsstyret økonomi ! 

Sikkerhedsstyrelsen fører derimod kontrol med, at de ansigtsmasker, 

som er til salg på det danske marked, lever op til lovgivningens sikker-

hedskrav.  

Her er et overblik over udsnittet af de undersøgte masker,  

som ikke lever op til reglerne: 
 

 Corona maske - Mundbind nu / Hilfing Labels 

 3M åndedrætsværn mund-bind-støvmaske med udåndings-ventil -

 Mundfrisk.dk 

 N95 FFP2 KN95 ansigtsmaske - virusmasken.dk 

 Mundbind KN90 - Chaoshop.dk 

Nedenunder ses et udpluk af de mange masker, der er i handelen. Fælles 

for de fleste, er, at det ikke kan dokumenteres, at produktet yder beskyt-

telse, med biologiske *agenser, ligesom produktet ikke er CE-mærket 

korrekt som det kræves i EU forordning 2016/425 om personlige værne-

midler. 

*Biologiske agenser er mikroorganismer, herunder genetisk modificere-

de mikroorganismer, cellekulturer og endoparasitter hos mennesker, 

som kan fremkalde infektion, allergi eller toksisk effekt. 

I tvivlsspørgsmål: Gå ind på sik@sik.dk, eller ring på telefon 3373 2000 

BBB 

 

oktober hygge & uhygge 

http://mundfrisk.dk/
http://virusmasken.dk/
http://chaoshop.dk/
mailto:sik@sik.dk
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ANNONCE (i en dyster tid): 
 

TEGN EN FORSIKRING  
- og vind en bondegård! 

 

Hører du til dem, der går med både livrem og seler, briller og høre-

apparater ? Så er her forsikringen for dig: 
 

Når nu du har påført dig dit mundbind og sørget for, at elastikken 

strammer ørerne, så brillerne holdes godt på plads, og du har fået 

trykket høreapparaterne på plads i ørerne, så sæt dig stille og roligt i 

bussen og lad den køre dig hvorhen, du skal uden angst for, at bukser-

ne falder ned, når du rejser dig. (Du har jo både livrem og seler på!)... 
 

I det øjeblik, du stiger  af bussen, flår du mundbindet af  

- og det værst tænkelige sker:  

- Mens brillerne ryger ned foran munden, hvor du måske når at fange 

dem med tænderne,  

- mens elastikkerne får dine høreapparater til at stryge en halv meter op 

i luften for at lande foran en lige venstre fod - og du er ved at tabe balan-

cen, fordi du skal fange apparaterne - de er jo dyre! ...  

- Så lad være at falde - men bevar bare roen - for: 
 

 
Når du er FORSIKRET  

- kan du få både nye briller og nye høreapparater  

inden for et par år, hvis de er kommunale... 

Er du hurtig i vendingen, kan du deltage i  

konkurrencen om en bedaget bondegård  

på Sydfalster... 
 

Men tænk ikke mere - gør det! 
 

                      IH 
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Fra Plejehjemsrådet 
 

Kære beboere! 

Det er en stor glæde, at plejehjemmet begynder at åbne lidt op, og  

onsdagssang vil starte op med Kaja, Ingrid, Leo & Alex.  

En tid, vi frivillige har ventet længe på: At måtte komme ind til beboer-

ne igen. Vi har virkelig savnet jer, og glæder os til så småt  at komme i 

gang. 
 

Covid-19 er stadig over os, vi skal stadig passe godt på hinanden, men vi 

skal også huske at leve og få gode oplevelser ind i vores liv. 
 

Ægteparret fra Hammel har igen lavet flotte fotobøger til Plejehjemmet 

fra 2019. Dem glæder vi os til at overrække alle tre afdelinger.  

Billederne er fra julearrangementet med Lions i Orangeri og fra de 

nævnte billedbøger. 
 

Ønsker  jer alle en dejlig oktober! 
 

Med de bedste hilsner 

Lisbeth E. Robdrup 

Formand for Plejehjemsrådet 

SANSE GUDSTJENESTE 
I PLEJEHJEMMET 

 

Torsdag d. 1. oktober  kl. 11:00 

 v/Karen Togsverd Hansen 



23 

 

 

Røde æbler 

 Af Carsten Clemmensen 
 

 
 

Rundt i haverne står i øjeblikket æbletræer med de flotteste røde  

æbler, der lyser op og spreder farve ind i et begyndende efterår. Det er 

den tid på året, hvor vi så småt oplever, at blomster, buske og træer 

begynder at falme. Og dér på grenene hænger æblerne som en stille 

protest imod en verden, der langsomt mister farve. 

Det underlige er, at æblerne midt i al deres frugtbarhed og røde farve 

også forstærker et savn eller en tristhed. For som de hænger dér, vid-

ner de om, at de varme og 

lyse timer er forbi. Røde 

æbler rimer på efterår. 

Frugtbarhed og forfald 

hænger sammen.  

Alt efter hvem vi er og hvad 

der fylder os, kan vi være 

taknemmelige over det, der 

har været, eller vi kan være 

lidt halvtriste over, at  

noget nu er forbi. For de 

fleste af os er virkeligheden 

nok, at vi er begge dele på 

én gang: Taknemmelige og halvtriste. 
 

Æbletræerne fik mig til at tænke på et nr. 731 i salmebogen "Nu står 

der skum fra bølgetop", hvor det hedder, at vi her i efteråret velsignes 

af sommerens sidste glød. Det kunne være gløden i form af de røde 

æbler på æbletræet.  

Eller hvis vi rækker perspektivet ud over den sommer, der gået: Så er 

det gløden af liv og kærlighed fra de mennesker, der er eller har været 

en del af mit liv. For taknemmelighed er også et spørgsmål om at åbne 

øjnene for alt det, der er værd at være taknemmelig over. Det betyder 

ikke, at vi skal lukke øjnene for alt det andet - det som f.eks. gjorde 

ondt, men det skal netop sættes i perspektiv af det, der gjorde godt.   

”Her mellem modenhed og død 
velsign os med den sidste glød 

af jordens lyse sommer,  
og bryd så sindets frøskal ned,  

så alt i os er kærlighed 
den nat, da kulden kommer.”   

Lars Busk Sørensen 
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på Skæring Lokalcenter 
 

lørdag 31. oktober 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! 
 

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

Grete Holmegaard, Gunnar Sørensen og Leo B. Andersen  

LØRDAGS  

spilledag 

 

Fra ”Positioner” (1964): ”Efterår af Uffe Harder: 
 

I den store røde himmel suges lydene op, 
og vi bliver lytteposter, filtre, seismografer. 
Myggene danser lodret i luften, grenene rører sig ikke. 
I Europa er det efterår med lyd af river og visne blade. 
Vi flyver gennem en evigt uforandret tid. 
Dagene synker igennem mig, som om jeg var en slags stort filter: 
Først opdager jeg dem gennem øjnene, gennem ørerne og måske gennem 
munden - så synker de videre gennem mig og standser et sted langt nede, 
hvor de lægger sig til hvile oven på de foregående dage. 
De er ganske tynde nu som papirservietter. 
Når de har aflejret deres farvespil i mig - deres lys og skygger 
og deres last af tydelige eller utydelige billeder - 
nedbrydes de og forsvinder.  

 
Kilde: www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/digte-til-efteråret           4/10 2011 
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SÆT  X  VED GLÆDEN! 

 
 

 

 

Fællesspisning for 90+’erne: 
Mandag den 26. 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, 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 

Læst et sted: 
 

Først holder man a’ 

Så holder man u’ 

Til sidst holder man ve’ 
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Billederne er lånt på nettet fra følgende beliggenheder:  

Grizedale, Haliburton, Kielder, Hainault og wire forest sculptures  
IH 
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NYTTIGE KONTAKTER  

Alarmcentralen  112 

Corona Hotline 
www.coronasmitte.dk 

www.sst.dk 
7020 0233  

V. 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 

 
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 

Borgerservice, DOKK1 
Man-tor. 8-16, 

Fre. 8-15 

Lør-søn. lukket 
7012 8061 
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UGENTLIGE AKTIVITETER på Skæring Lokalcenter  

Ud af  Røret   OKTOBER  2020 

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  

Kun 413 B  

Fredags- 
foredrag 413     9.30-

11.20 

Gymnastik  I 413  9.00-9.55    

Gymnastik II 413  9.55-10.50    

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  12-16    

IT-aktiviteter 407    9.30-14.30  

Læsekreds 1 
3.  tirs/md 408  13-15    

Læsekreds 2 
3. ons/md 408   13-15   

Mandemad køkken  
& café    14.15-17.55  

Malehold 407   9.30-11.50   

Mandeklub 
2000 408   10-11.30   

Nørklerne 413 B    09.30-12  

Samfundsfag 413B   9.30-11.20   

Sommersminde 
koret café  14.30-

16.20     

Søndagskaffe caféen kl. 14.30-16.00 
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UGENTLIGE AKTIVITETER på Skæring Lokalcenter  

Ud af  Røret   OKTOBER  2020 

Fag Lokale Mandag Tirsdag 
Ons-

dag 

Tors-

dag 
Fredag 

Torsdags-
sang café    14.30-

16.00  

Seniormænd 
8250 
Tir. /ulige uger 

413  12 -16    

Seniormænd 
Skæring-Egå 
2. ons/md. 

413 B   12-16   

Skæring 
Tirsdagsklub 

café  14-17    

Stavgang 
Mødested: 

Center-
indgang B   10-12   

Stolegymnastik 
1 407  11.15-

12.10    

Stolegymnastik 
2 407  12.10-

13.05    

Strandture caféen 10.00     

Svanerne 
4. ons/md 413 B      

Ternerne 
1. ons/md 413 B   13-15   

Træ-
værkstedet kælder   08-12 08-12  

Yoga 1 & 2 
hold A: 
hold B: 
hold C: 

413     
12-13.15 
13.15-14.30 
14.30-15.40 

Yoga 3&4 
hold A: 
hold B: 
hold C: 

413 
8.30-10 
10.-11.30 
11.30-12.50 

    

Yoga 5 407  8.30-
10.20    
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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.) 

Flemming Jensen 86220647 (tors.) 
 

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: 

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 

Mail: ann.hansen@mail.dk 
 

IT-aktiviteter: 

Alex Hartmann, tlf. 4032 0280 

Mail: 3ahart@gmail.com 

Birgit, tlf. 27171688.   

Birthe tlf.  30631701  
 

Krolf 

Alex Hartmann, tlf. 4032 0280 

Mail: 3ahart@gmail.com 

 

Kunstudvalg 

afventer... 
 

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: gittebrugerraadet@gmail.com 
 

Læsekredse 

Gitte Lajer, tlf. 22 78 96 50 

Mail: 

gittebrugerraadet@gmail.com 
 

Lørdagsspil  

Gunnar Sørensen tlf. 40 95 34 08 

Tovholderne må gerne  

kontaktes direkte 

Tovholdere til aktiviteter på Skæring Lokalcenter 2020 

mailto:sushim@post.tele.dk
mailto:gittebrugerraadet@gmail.com
mailto:gittebrugerraadet@gmail.com
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Mandeklubben  

onsdage kl. 10-11.30 lokale 408 

Per Asmussen tlf. 2511 4722 

Mail: per.asmuss@gmail.com 
 

Nørklerne/Åbent værksted 

Ingrid Mildahl tlf. 22 31 25 07 
 

Petanque   

Søren Dueholm tlf. 20 22 44 71 
 

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  
 

Stavgang 

Birgit Ditlefsen tlf.  2717 1686 

Mail: ditlefsen.birgit@gmail.com 
 

Strandture 

Elly tlf. 26 41 86 80  

Elna tlf. 20 46 80 63  
 

Søndagskaffe 

Grete Holmegaard tlf. 25 64 68 18 

Tovholdere til aktiviteter på Skæring Lokalcenter 2020 

Tovholderne må gerne  

kontaktes direkte 

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 

Jørgen Juul Pedersen tlf. 30 45 54 66 

juulconsult@post.tele.dk 

 

 



 

 

Sådan kontaktes Skæring Lokalcenter i Område Nord 

Hoved telefonnummer: 
Linien til Sundhed og Omsorg 

8713 1600 hverdage 8-15 

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: 
  
 

Alle hverdage 
kl. 08-12 

 
 

kl. 15 - 08 

 

8713 2900 
 

8713 2923 
 
 

 

8612 1021 

Café/køkken, Skæring 

Tlf. tid: 

kl. 08-14 man-tors 
kl. 08-13.30 fre 

8713 2892 

Pedel Pedelkontor 8713 2940 

  

 

 

IH 


