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Kort nyt fra Brugerrådet: 
 

Så kom befrielsen fra de stramme corona regler.  

Fra 21. maj gælder der regler, der ligner dem, vi kender fra 

sidste gang, lokalcentret var åbent. Altså er vi ikke tilbage til gamle dages 

normale tider, men der er mulighed for at mødes og afholde aktiviteter. 

Reglerne ses på næste side. 
 

Det nye er, at alle skal kunne fremvise coronapas. Der vil blive taget 

stikprøvekontrol. Og der vanker store bøder, hvis det ikke er i orden.  

Lige for vores aldersgruppe er det nok ikke noget problem. 
 

Allerede pinsedag tog Søndagskaffe fat, og det var en kærkommen gen-

komst. Kaffen, kagen, flødeskummet og underholdningen var ligesom i 

gamle dage. Og Randi gjorde det endnu festligere med et lille glas port-

vin. Søndagskaffe fortsætter videre hver eneste søndag.  Se s. 23 
 

Enkelte hold fra Ud af Røret starter op indendørs efter pinse. Det er helt 

fremmed at indtage lokalerne igen, og vi beder om overbærenhed, hvis 

alting ikke lige er, som det plejer. Vi skal nok få sat skik på det. 
 

Aarhus Jazz Orchestra med sangerinden Signe Juhl besøger os onsdag 

den 15. juni kl. 13.00. Det kommer til at foregå inden for reglerne.  

Se s. 11 
 

Sommerhøjskolen afholdes i dagene 21.-25. juni. Der er tilmelding  

tirsdag den 1. juni kl. 10-13. Se programmet side 12-15 
 

Så bliver det jo sommerferie, hvor der ikke sker så meget, men aktivi-

teterne starter op i august/september næsten som i gamle dage.  

Hold øje i Gnisten med, hvornår dit hold starter. 

 

 

Alle ønskes en god sommer, hvor man end skal holde den. Vi krydser 

fingre for lidt varmere vejr og nogle dejlige, lyse nætter.  
 

Velkommen tilbage til næsten normale tilstande! 

 

                   GL 
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ÅBNING AF LOKALCENTRET pr. 21.5 2021 
 

Coronapas 

Ved aktiviteter på lokalcentrene er der krav om coronpas 

eller en negativ coronatest, max. 72 timer gammel. 

(Dit coronapas er gyldigt, hvis du er færdigvaccineret + 14 dage). 
 

I Område Nord anbefaler vi, at coronapas og -tests kontrolleres af tov-

holderen for aktiviteten - evt. som stikprøvekontrol.   

Er der ingen tovholder - kontakt Marianne Keiser på tlf. 24782910 
 

I caféerne er der fortsat krav om kontrol af coronapas af alle gæster. 
 

Mundbind 

Når I bevæger jer rundt på lokalcentrene, skal I bære mundbind  

eller visir. Mundbindet må tages af, når I sidder ned. 
 

Afstandskrav 

Følgende afstandskrav gælder: 

Mellem borgere er afstanden 1 meter,  

Ved fysisk aktivitet eller sang er afstanden 2 meter. 

Mellem medarbejdere er afstanden 1 meter. 

Mellem medarbejdere og borgere er afstanden 2 meter (udendørs dog 

kun 1 meter). 
 

Bemærk flg. spritnye udtalelse fra Beredskabsgruppen: 

”Lokalcentre og frivillighuse henhører til kulturministeriets retnings-

linjer, og her er der ikke krav om mundbind ved fysisk aktivitet, herunder 

heller ikke ved træning og sang samt anden udøvelse af kulturelle aktivi-

teter, idrætsaktivitet, fritidsaktivitet eller foreningsaktivitet. I de tilfælde 

er den anbefalede afstand mellem borgerne 2 meter. Dans og andre for-

mer for kontaktsport kan dog afvikles, selvom den anbefalede afstand  

ikke kan overholdes.” 
  

Forsamlingsloft  

pr. 21. maj:  50 deltagere indendørs og 100 udendørs.  

pr. 11. juni: 100 deltagere indendørs - ingen restriktioner udendørs 
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FO overtager  

tilmelding og betaling 

på Skæring Lokalcenter 

PRIS 550 kr.  
FOs UD AF RØRET tog har kørt i 6-7 år nu, næsten uden sporskifte.  

Det har været fuldt kørende hvert år, så det har givet lokoføreren og kolle-

ger sved på panden, fordi der jo også skal være plads til andre spændende  

køretøjer på lokalcentret. 

I løbet af det sidste år har toget måttet standse kørslen adskillige gange. 

Der var kommet corona i kedlen, men det er nu fjernet, og hjulene er  

i gang igen, selvom de knirker lidt. 

MEN undervejs er billettøren blevet udskiftet: Inga Hansen har overladt  

igangfløjtningen til FO.  

FO tager kun mod tilmelding telefonisk eller ved personligt fremmøde  

således: 
 

Mandag-torsdag kl. 10-16 - fredag kl. 10-15 

FO BYEN, Frederiksgade 78C 8000 Aarhus C 

- Gå gennem porten og ind i gården. Følg de grønne skilte. 

Tlf.: 8746 4500 - telefontid: Man-Fre kl. 9.00 - 15.00 
 

I kan også klare tilmelding og betaling elektronisk - dog ikke med Mobile 

Pay! 

FO har i skrivende stund (27/5) ikke oprettet Ud af Røret-holdene på  

deres hjemmeside. Hold evt. selv øje med den på: www.fo.dk.  

Hvilken dag FO kommer i august er heller ikke fastsat endnu. 
 

Hos FO gælder først-til-mølle princippet. Derfor kan I ikke være sikre på 

at komme på det/de hold, I plejer at være på.  

- Ja, tiden er en anden. Engang kørte Ud af Røret-toget på kul - nu er det 

elektronisk styret...  
 

Med tilmelding og FO-kvittering for betaling + coronapas i hånden kan  

alle principielt deltage i FREDAGSFOREDRAG. I er velkomne, men skal 

vide, at der pt. kun må være 55 deltagere i rummet. I kan ikke forud-

tilmelde jer! 

Se også side 7 og 9. 
 

Som I kan se, benytter mange hold allerede 2021-sporet - se næste side 

IH 
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’Ud af Røret’ på Skæring Lokalcenter 

- juni-slutdage 2021 og kurser 2021-2022  

hold start 
loka-

le 
tidspunkt underviser 

Fredags-
foredrag 

3/9 413 Fredag 
9.30-11.20 

Tovholder: 
Inga Hansen 

Gymnastik 1 
sidste x 1. juni 

31/8 413 Tirsdag 
9.00-9.55 Bodil Leth 

Gymnastik 2 
sidste x 1. juni 

31/8 413 Tirsdag 
9.55-10.50 Bodil Leth 

Malehold  18/8 413B Onsdag 
9.30-11.50 Kim Kristensen 

Mandemad 
3.- 24. juni 

2/9 
køk-
ken & 
café 

Torsdag 
14.15-17.55 

Isabella  
Nygaard 

Samfundsfag 25/8 407 Onsdag 
12.30-13.20 Emma Kyed 

Sommersminde-
koret 
31/5-28/6 

9/8 caféen Mandag 
14.30-16.20 

Annette 
Trollegaard 

Stolegymnastik 1 
sidste x 15/6 

31/8 407 Tirsdag 
11.15-12.10 Bodil Leth 

Stolegymnastik 2 
sidste x 15/6 

31/8 407 Tirsdag 
12.15-13.10 Bodil Leth 

Senior yoga F1  
Senior yoga F2 
sidste x 25/6 

13/8 
 

Fredag 
413 12.00-13.30 

14.45-15.15 
Sandra  
Breitenbach 

Senior yoga M1  
Blid  
Senior yoga M2     
Senior yoga M3       
sidste x 28/6 

16/8 
 

Mandag 
413 

08.30-9.45 
 

10.00-11.15 
 

 

11.30-12.45 

Sandra  
Breitenbach 

Yoga 5 
sidste x 29/6 

? 407 Tirsdag 
8.30-10.20 Trine Vinther 

Cabarevy 19/8 413 B Torsdag  
12-16 

Tovholdere: 
Susan & Inga 
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Ud af Røret 
 

YOGA holdene: 
Sandra Breitenbach har nu haft alle holdene 1-4 og fået en fornemmelse 

af, hvad der er brug for. Derfor har hun lagt dem lidt om - og de ser i 

fremtiden således ud: Senior yoga og Blid senior yoga. 
Læs nedenfor Sandras beskrivelse af de to hold: 

Samtidig skal I lægge mærke til tiderne og holdbetegnelserne - se side 7 

 

SENIOR YOGA: 

er en afbalancerende yogapraksis, hvor vi med afsæt i Hatha Yoga og in-

spiration fra andre bevægelsesformer gør noget godt for krop og 

sind.  Her er der både plads til styrkende, vitaliserende og afspændende, 

blødgørende øvelser. Tempoet er roligt og giver mulighed for at opleve 

nærvær og fordybelse. Du bliver guidet igennem fysiske stillinger, ånde-

drætsøvelser og en liggende afspænding til sidst.  

 

 

BLID SENIOR YOGA 

sætter endnu mere fokus på ro og fordybelse, på bløde bevægelser, dybe 

stræk og god tid til at mærke efter mellem øvelserne. Desuden undgår vi 

belastende stillinger for bl.a. håndled og knæ. Dette hold er særligt godt 

for dig, der af forskellige grunde er nødt til at tage ekstra hensyn til 

kroppen. Ligeledes kan Blid senioryoga være godt for dig, hvis du gene-

relt føler dig stresset, eller hvis du føler dig under pres på et 'almindeligt' 

hold, fordi du måske sammenligner dig med andre. 

Alle er velkomne til Blid Yoga - også uden nogen særlig grund. Blid Yoga 

er et fantastisk redskab til mentalt at falde til ro, til at få en bedre kon-

takt til kroppen, til at være omsorgsfuld over for dig selv. Vi laver også 

styrkende øvelser, men på en skånsommere måde end 'almindelig yoga'

Og også her laver vi både fysiske øvelser og bruger åndedrætsteknikker, 

Vi afslutter med afspænding. 

 

Se hold og tider på side 7 

IH 
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Ud af Røret 
 

Sommerferie: 
 

Gymnastikholdenes sidste lektioner er tirsdag den 1. juni. 

Yogaholdenes sidste lektioner er i uge 25, som enten kan afholdes 

udendørs eller må aflyses pga. vejret (Se nedenfor)  
 

Bemærk: SOMMERHØJSKOLEN har reserveret alle lokaler 

i dagene 21. til og med 25. juni.  

 

 
Velkommen til to nye undervisere: 
 

Emma Kyed på samfundsfag og 

 
Kim Bredahl Kristensen på maleholdet 

 
 

 
 
 
 
 

 

Lægger ud med en udflugt den 27/8 - se side 10 - og fortsætter fra den  

3. september hver fredag fremover til jul.  
 

Folderen er klar og ligger dels på lokalcentret, på hylden ved Gnisten, 

dels på hjemmesiden.  

Indholdet fra sidste omgang ”Fuldt stop” er næsten uændret, og det er 

stadig Inga, der står for foredragene. Der må være 55 deltagere i 413, og 

i de seneste år har det været gennemsnittet.  

Der er ingen forud-tilmelding. 

Fredagsforedragene  

IH 
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SURPRISE! 

Fredagsforedrag  

kan nu byde på en 

udflugt med stor bus til 

Rebild Bakker 

fredag den 27. august kl. 9.30 - 16.45 

Turguide: Rejseleder, foredragsholder og geolog Inga Kofoed 
 

Pris: Genlyd har betalt for bussen, så prisen dækker  

kun forplejning og kaffe undervejs - 200 kr. 
 

En tur med geologi, kultur og god forplejning.  

Rebild Bakker stiller automatisk ind på forbindelserne mellem Danmark 

og USA og udvandringen til det store land.  

Bakkerne er dannet under afslutningen af sidste istid, hvor store mæng-

der smeltevand løb ud mod havet. Lad os håbe, de viser sig fra den skøn-

ne augustsommer side! 

Vi drikker formiddagskaffe undervejs, frokosten serveres på Mosskov 

Pavillonen i Skørping. 

Her tilbydes en gåtur ned til ”Store Økssø” og også ”Den jyske Skovhave” 

med sin fantastiske samling af træer får et besøg. 

Lidt senere stopper vi op og får en stor, dejlig is på Vebbestrup Mejeri. 
 

Der er plads til 50 i bussen - så først-til-mølle princippet gælder her. 

 

Kontakt Inga (Hansen) på  

Mail: ingafindal@gmail.com 

Tlf.:   2442 1902 
 
 

Tilmelding og betaling til ovenstående inden 5. august.  
 

Der bliver plads til rollatorer, men desværre ikke kørestole. 

Turen er fortrinsvis for FO-tilmeldte, men forhør mig evt. efter  

5. august, om der er ledige pladser. 
 

Der er gang i os igen - jubi! 
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Nu lyder startskuddet- og vi kan præsentere den første aktivitet ef-

ter en utrolig lang og kedelig nedlukning: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aarhus Jazz Orchestra giver koncert sammen med den sprudlende  

sangerinde Signe Juhl i caféen. 
 

De vil underholde med et udvalg af sange af den populære  

jazzsangerinde og skuespiller Peggy Lee,  

der havde sit store gennembrud i USA i 1940’erne,  

samt med eksempler på dansk musik fra samme periode. 

 

Der er stadig restriktioner og derfor et begrænset antal pladser, men 

indgangsbillet kan købes i caféen fra fredag den 11. juni.  

Prisen er 10 kr. for indgang og kaffe og småkager. 

 

Dejligt at vi nu kan ses under festlige former! 

 

 

Brugerrådet 

- - -  
AARHUS 
JAZZ 
 
ORCHESTRA 
 -    - 
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I samarbejde med FO præsenterer vi 

for alle borgere i  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

på Skæring Lokalcenter, Sommersmindevej 2, 8250 Egå 
 

i dagene 21. 22. 23. 24. og 25. juni 
 

 

Højskolen består af 3 spor om formiddagen: 
 

1.  ”Den klassiske musiks historie hørt gennem de største  

      komponisters klaverkoncerter” v/ Jens Rasmussen 
 

2.  ”Ordet på bordet” - skriveværksted v/ PC. Asmussen 

3.    Fysisk og mental stabilitet og balance” v/ Philip Thomsen 
 

Om eftermiddagen: Fælles foredrag og aktivitet. 

 

Område Nord  

 

Program 
 

09.30 - 10.00  Fælles morgensang og kaffe med bolle 

10.00 - 12.30  Undervisning på de tre forskellige spor 

12.30 - 13.00  Fælles frokostbuffet 

13.15 - 15.00  Fælles foredrag/aktivitet, kaffe og kage 
 

NB! Torsdag fælles busudflugt - mødetid kl. 9.30 
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”Den klassiske musiks historie hørt gennem  

de største komponisters klaverkoncerter. 
 

Siden senbarokken har ”koncert for klaver og orkester” med både 

stormfuld dramatik, hjertegribende inderlighed og imponerende tek-

nisk ekvilibrisme været en del af den klassiske musiks mest højtelskede 

genrer. Dette års musikforløb handler om klaverkoncertens historiske 

udvikling med eksempler fra bl.a. de store, berømte koncerter af  

Mozart, Beethoven, Tjajkovskij og Rachmaninov, men også spændende 

eksempler på de mange nye måder klaverkoncerten udviklede sig på op 

gennem 1900-tallet vil blive inddraget. 
 

Underviser: Jens Rasmussen 

 

 

”Fysisk og mental stabilitet og balance” 
 

Du vil få øvelser, der er med til styrke din fysiske og mentale formåen i 

hverdagen. Vi vil bruge den første time på at lave øvelser, som er med 

til at holde din krop klar til at modstå de daglige udfordringer. Det er 

enkelte øvelser, som du kan lave hvor som helst, men samtidig gør at 

du holder kroppen stærk. Der vil især være fokus på balanceøvelser. 

Øvelserne vil så vidt muligt foregå udendørs. I den anden time får din 

hjerne lov til at komme på arbejde, så du kan få mere mentalt overskud 

og dermed opnå energi, større overblik og bedre hukommelse. Altsam-

men tilsat humor. 

Underviser: Philip Thomsen  

- Vi skriver digte, rap, dagbog, 

fantasi, løgnehistorier, filmma-

nuskripter, popsange, no-

- Vi skriver med det, der passer os 

Din 
historie 

er 
vigtig! 

Underviser: PC. Asmussen 

”Ordet på bordet” : Et skriveværksted 

S
p

o
r

 2
 

S
p

o
r

 1
 

S
p

o
r

 3
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Fælles eftermiddage: 

 

Mandag:   
Venskab på livstid, en røverhistorie.  

PC. Asmussen fortæller og læser højt fra sin bog ”Venskab på livstid” 

om sit venskab med narkomanen og bankrøveren Kjeld Henriksen. 

Vi hører om kollektiver i Østjylland, forholdene i de danske fængs-

ler, slumstormere og rockere på Nørrebro, rullende pipceller, debat-

teater, opture, nedture og drukture. 

 

 

Tirsdag:  
Dans, druk og dårskab - sådan fejredes solhverv og Sankt 

Hans 

Ved solhverv er dag og nat nøjagtig lige lange. To gange om året sker 

det: I juni og december. Ved midsommer bliver dagene kortere og 

nætterne længere. En hektisk sommer og de lyse nætter lakker mod 

enden, og et farvemættet og frodigt efterår venter os med fyldte la-

der og forrådskamre. Inga Kofoed Andersen beretter om, hvordan 

solhverv i tidernes morgen blev fejret med dans, druk og dårskab. 

 

 

Onsdag: 
Hold din hjerne i form v. Philip Thomsen 

Hør, hvordan du med enkle virkemidler kan fastholde og forbedre 

din mentale tilstand og kapacitet. Din hjerne kan stadigvæk trænes 

og optimeres uanset alder. Nyere forskning peger på, at vi kan ud-

vikle vores mentale funktioner og holde hjernen skarp gennem øvel-

ser, hvor langt de fleste kan være med. Foredraget indeholder øvel-

ser til, hvordan du kan: 

Øge din hukommelse 

Få mere energi og overskud i hverdagen 

Bryde indgroede vanemønstre 

- Der er garanti for gode grin og socialt samvær. 
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Torsdag heldags bustur fra 9.30-15.00 
 

Fælles busudflugt til Stenvad Mosebrug og Sangstrup klinter:  
 

TØRVETRILLERE OG MOSEKONER 

ser vi forhåbentlig ikke på vores sommerudflugt, som denne gang går 

til Norddjursland. 

Til gengæld er der garanti for moser, tørv og et spændende landskab, 
der er dannet under sidste istid. Som sædvanlig er vi i gode hænder 
med vores guide, Inga Kofoed, der er geolog og fuld af overraskelser  
og fortællinger. Og mon ikke hun kender et godt sted, hvor vi kan  
nyde vores madpakker? 

 

Fredag: 
Som en hyggelig afslutning på ugen kommer vores allesammens  

Karen med et par spillemænd og synger og underholder os med sit 

sprudlende repertoire. 

 
Praktisk information: 

Pris 900 kr. for alle. 

Højskoledagen inkluderer undervisning, forplejning og bustur. 

Til busturen skal du dog selv medbringe madpakke. 

Øl og vand kan købes i bussen.  

 
Tilmelding og betaling: 

Tirsdag den 1. juni kl. 10-13 kan du enten tilmelde dig på  

mail: gittebrugerraadet@gmail.com eller på tlf: 22 789 650 

Husk at angive, hvilket spor du tilmelder dig. 

 
Inden start vil du få nærmere informationer om retningslinjer  

i forbindelse med covid 19, men for at deltage skal du  
under alle omstændigheder have et coronapas. 

 

 

 

 
 

HØJSKOLEGRUPPEN 
 

Marianne Keiser, Lisbet Lundby, Gitte Lajer 

mailto:gittebrugerraadet@gmail.com
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AKTIVITETER på SKÆRING LOKALCENTER 
 

 

GÅGRUPPEN: Hver tirsdag kl. 10 er Ann Hansen  

afsted med en gruppe vandrere - med eller uden rollator, klædt på til 

vejrliget -  der er fri adgang - kom bare.  

’Er turen for hård, kan I blive fulgt hjem bagefter’ erklærer Ann. 

’Mød op ved lokalcentrets indgang’. 
 

KROLF er spillevende hver onsdag kl. 13.00. - Alle er velkomne! 

Mødested:  Ved lokalcentrets indgang. Herfra vandrer vi ned på  

plænen ved Fælleshuset. Bare duk op - vi har det sjovt sammen, får 

rørt os og får frisk luft.  
 

STAVGANG - onsdag kl. 10 - med og uden stave. 

Mød op ved indgangen og gå med - få frisk luft i lungerne og lidt  

hyggesnak på vejen. 
 

PETANQUE: Banen ligger klar. Udstyret er stillet frem i billard-

rummet - bare gå i gang! 
 

STRANDTURE er startet. Vil gerne ha’ flere ’skubbere’  - Se side 17. 
 

SELVTRÆNING har været i gang  siden 25.5 og kører stille og roligt 

videre. 

 
Ring til tovholderne, hvis I er i tvivl om (udendørs) aktiviteterne. 

- Tovholderne: Se side 34-35 

 

LØRDAGS spilledag 
og 

Fællesspisning for 90+’erne 
 

hhv. lørdag den 26. og mandag den 28. juni 
 

Kontakt evt. tovholderne s. 34-35 
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Hver mandag kl. 10.00 

Vi mødes i caféen på Skæring Lokalcenter.  

Så går turen til stranden, hvor vi drikker den medbragte 

kaffe, slapper af - og der er tid til en hyggelig snak. Nogle går derefter 

tilbage, andre går en lidt længere tur - det bestemmer man selv. 

Turene fortsætter hver mandag til september. 
 

ALLE ER VELKOMNE! 

 

Har du lyst til at være frivillig, er der brug for flere. 

Du er altid velkommen til uforpligtende at være med  

på en tur og se, om det er noget for dig.  

Hvis det er det, kontakt: 
       
 

Elna tlf. 2046 8063     ♥    Elly tlf.  2641 8680   

Gudstjenesten i Fælleshuset 

Torsdag den 10. juni kl. 14.00 

ved Louise Holmen 

 

Sansegudstjeneste i plejeboligerne 

Torsdag den 3. juni kl. 11.00 

ved Karen Togsverd Hansen 

 

 
 

 CABAREVYEN 

har ligget i corona dvale, men 

er spillevende endnu og tilbyder fire forestillinger: 
 

torsdag den 18. - søndag den 21. november  

kl. 14.00 - 16.30 
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Caféen modtager DANKORT på beløbet 
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Take 

Away  

menu: 

s. 20 

 
Tlf.  

 

8713 
2892 

MENU juni 2021 

-Ugedag Dato Dagens middag kr. 45,- 
Forret/
dessert 

kr. 20,50  

Tirs 1/6 
Dampede fiskeruller m. sauce, 
kartofler og gemyse 

 

Ons 2/6 
Benløse fugle m. sauce, kar-
tofler, bønner og tyttebær 

 

Tor 3/6 
Kalvesteg m. C, sauce og broc-
colisalat 

Frugttærte m. 
creme sauce 

Fre 4/6 
Levergullasch m. kartoffelmos 
og agurkesalat 

 

Lør-søn 5.-6. Caféen er lukket  

Man 7/6 
Farsbrød m. sauce, kartofler 
og stegte tomater 

Rabarberkage 
m. flødeskum 

Tirs 8/6 
Frikadeller m. sauce, kartofler  
og årstidens salat 

 

Ons 9/6 
Braiseret nakkefilet m. kartof-
ler, sauce og kompot 

Dessertkage 
Se s. 20: NB! 

Tor 10/6 
Kyllingebryst m. bacon, papri-
kasauce og kartofler  

 

Fre 11/6 
Kalvefrikassé m. årstidens 
grønt og kartofler  

Frugtsalat 

Lør-søn 12.-13 Caféen er lukket  

Man 14/6 
Hvidkålsrouletter m. sauce, 
kartofler, stegt kål og rødbeder 

 

Tirs 15/6 
Paneret flæsk m. nye  
kartofler  og råkost 

Jordbær-
rabarberkage 
m. flødeskum 
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Ugedag Dato Dagens middag 45 kr. 
Forret/
dessert 

kr. 20,50  

Ons 16/6 
Karbonade m. stuvet som-
merkål og kartofler  

 

Tor 17/6 
Dansk bøf m. bløde løg, 
sauce, kartofler og gulerødder 

Dagens 
dessert 

Fre 18/6 
Cordon Bleu m. sauce, kar-
tofler og gemyse 

 

Lør-søn 19.-20. Caféen er lukket  

Man 21/6 
Stegt medister m. sauce,  
kartofler  og rødkål 

 

Tir 22/6 
Fiskefrikadeller m. kartofler, 
persillesauce og råkost 

Trifli m.  
flødeskum 

Ons 23/6 
Italiensk kødsauce m. pasta/
kartofler  

 

Tor 24/6 
Mørbrad i fad m. sommer-
grønt og stegte kartofler  

Fromage 

Fre 25/6 
Fyldt peberfrugt, sauce, ris/
kartofler  og salat 

 

Lør-søn 26.-27. Caféen er lukket  

Man 28/6 
Kokospaneret kyllingelår m. 
flødekartofler m. grønt 

Ostelagkage 

Tir 29/6 
Kotelet i fad m. ris/kartofler  
og gemyse 

 

Ons 30/6 
Revelsben m. barbecue 
sauce, bagt kartoffel og Cole 
Slaw 

Panna cotta 
m. frugtpuré 
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Tag mad 

med 

hjem til 

week- 

enden: 
 

Tlf.  
 

8713 
2892 

MENU juni 2021 

Der er plads til overraskelser på menuen 
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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 

  
 

 Vikingegryde m. svinekød og 

bacon, 4 pers. - 100 kr. 
 

 Boller i karry, 16 stk. -  65 kr. 
 

 Skinkestænger -  65 kr.  
 

 Kyllinge lasagne m. spinat,  

 3 personer - 65 kr. 
 

 Ostelagkage med pynt - 65 kr. 

 

Caféen har åbent hverdage kl. 08.00 - 14.00 

Servering, middagsmåltid  kl. 11.30-12.30 

NB! 

Onsdag den 9. juni serveres middagen kl. 11.15-12.15,  

og caféen lukker kl. 12.15 pga. møde. 

Nye kartofler 
og sommerregn 

Grillede  
lækkerier i lyse 
sommeraftener 

Friskplukkede  
jordbær 

og sommersol 
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Ingredienser 

 

 4 æggehvider  

 1½ dl flormelis 

 1 tsk maizenamel         

 1 tsk eddike 

 ½ tsk vanilje essens 

 1½ dl revet kokos 

 2 mango frugter 

 ½ l piskefløde 

 2 tsk. flormelis 

 1 lime  

 

 

Fremgangsmåde 

1.Tænd ovnen 120º C og læg bage-

papir på en bageplade. 

2.  Pisk æggehviderne meget stive, 

tilsæt flormelis lidt ad gangen, 

mens der stadig piskes.  

3. Tilsæt forsigtigt eddike og majs-

mel, det ligesom foldes ind. 

4. Lav to ens aflange eller runde 

marengs bunde på bagepapiret. 

Bages i 60 min. Sluk for ovnen og 

lad marengsen blive i ovnen 

til ovnen er helt kold. 

5. Revet kokos ristes på en pande 

uden fedtstof til det er gyldent. 

6. Tag skindet af mangoerne og 

skær dem i tynde skiver. Vend 

mango skiverne i limesaft. 

7. Pisk fløden, tilsæt vanilje. For-

del flødeskummet på bundene.  

8. Drys revet ristet kokos over.  

9. Læg  mangoskiverne på kagen. 

10. Læg den ene kage ovenpå den 

anden. Sigt forsigtigt lidt flormelis 

over.  

Al syrlig frugt kan bruges, kiwi og 
jordbær sammen er også godt.  

Pavlova er en dessert opkaldt efter den russiske 
ballerina Anna Pavlova.  En speciel marengs bund 
med sprød skorpe og dejlig blød midte der smager 
som marshmallows. Flødeskum og frisk frugt.  

 

  Pavlova er en traditionel sommer- og juledessert i New Zealand.                               

Hele familien samles til stor julegrillfest 25. december. Alle hjælper til.    

Kvinderne laver Pavlova og mændene sørger for grillmad.      
Yrsa 
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Torsdagene 3/6 - 17/6 - 1/7 kl. 14.30-16.00 
 

Det lysner for os - vi åbner op igen for Torsdagssang.  

Det er da en glæde. Vi samler på glæder. 

I dagens anledning vil der være  

flødeskum til kagen og kaffe/te for kr. 25,- 
 

Sommeren er nær - kom igen og syng med og få en god snak.  

Vi vil gerne se dig i fællesskabet. Du  kan få dine sangønsker opfyldt. 

Vores pianist Knud vil følge os på klaveret. 

Glade sommerhilsner til jer alle. 
 

Grete Holmegaard      ♪      tlf. 2564 6818 

Brugerrådet  

 

 

 

kl. 14-17 i Skæring Lokalcenters café 

starter op igen i juli: 
 

Tirsdag 06/7:  BANKO 
 

Tirsdag 13/7:  BANKO 
 

Tirsdag 20/7:  BUSTUR - mere herom senere. 
 

Tirsdagsklubben holder ferie i august.  

Dernæst opstart i september. 

Folder og datoer i løbet af sommermånederne. 
 

Vel mødt på ny! 
 

Esther og Bente 
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Søndagskaffe 23/5 
 

Vi havde den store glæde at være med til søndags-kaffens genåbning  

den 23. maj. 

Deltagerne havde set frem til dagen, hvor de igen en søndag eftermid-

dag kunne få en tår kaffe og kage med fløde. Caféen bød velkommen 

tilbage med et glas portvin og lidt chokolade. TAK for det, Randi. 

Vores frivillige duo Arne og Thomas underholdt med gamle viser og 

sange, og det var som sædvanlig altid dejligt at høre på. Et par fælles-

sange blev det også til. 

Selv om vi alle sad med behørig afstand, var der en god stemning fra 

start til slut. 

Tak Grete for dit store arbejde med at samle alle trådene 
 

 

 

 

den 30. maj 

og søndagene fremover 

kl. 14.30 - 16.00 i caféen til kaffe/te og kage med fløde kr. 25,- 
 

Vi frivillige har den store glæde, at vi igen kan byde velkommen til en 

eftermiddag, hvor vi drikker kaffe/te, synger nogle sange og måske får 

en lille historie. 

Vi samler på glæder og en af dem er, at vores to frivillige pianister 

Knud og Thomas kommer forbi på skift.  

Kom og vær med i vores fællesskab – alle er velkomne. 

Husk mundbind og coronapas. 
 

Grete Holmegaard            Tlf. 2564 6818 

Brugerrådet  

  

UB 
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”Du danske sommer, jeg elsker dig,  

skønt du så ofte har sveget mig”. 

 

Sådan begynder Thøger Larsens gamle sang om den sommer, vi nu  

alle kan glæde os til. Sangen er ganske vist fra 1920’erne, men den er 

stadig aktuel med sit budskab om en dejlig og omskiftelig tid, der står 

for døren. Omskiftelighed er noget vi alle både internationalt, natio-

nalt og lokalt har været berørt af i lang tid, men fremtiden ser lys ud, 

og det er ikke kun, fordi det er sommer.  

Normaliteten er nemlig ved at være vendt tilbage både i samfundet og 

i kirken - folk bliver vaccineret i en lind strøm, og i kirken synger vi 

salmer og indtager nadver sammen. I det ganske land er folk ved at 

gøre sig klar til sommerferien, men kirken holder aldrig ferie. 

Vi holder gudstjeneste hver søndag kl. 10-11  

Har du brug for en kirkebil til at køre dig til og fra gudstjenesten, så 

kontakt Rebecca på telefonnummer: 24 27 97 44  

I juli måned har vi tillige onsdagskaffe (hver onsdag) i tidsrummet  

kl. 10-12 ved pladsen foran kirken.  

 

Mine kollegaer og jeg håber på at se jer,  

og ønsker jer alle en glædelig sommer.  

 

Skrevet af præst Louise Holmen 

Maleri v/Yrsa Dunvad 
https://www.yrsadunvad.dk/ 
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BRITT RASSING  

udstiller sine malerier på Skæring Lokalcenter  

i juli og august måned. 

 

Britt skriver om sin kunst: 
 

For længe siden arvede jeg min fars violin. Den lå bare der i sin kasse, 

og jeg tænkte, om jeg skulle få den sat i stand og måske lære at spille på 

den. Jeg valgte dog at skåne min omverden for det sidste og besluttede 

at bruge violinen som ”model”. Den var jo smuk med al sin patina efter 

alle de timers musik, den havde frembragt. 

Derfor er jeg lige for tiden meget optaget af at male violinen fra forskel-

lige vinkler og i at bruge dens kendetegn i nye sammenhænge. Med nye 

sammenhænge mener jeg abstraktioner over f.eks. landskaber. Det er 

til tider også bare frie fantasiudfoldelser, hvor jeg synes violinens ka-

rakteristika passer ind. 

Mens jeg maler, lytter jeg ofte til musik, gerne med violinen som  

hovedinstrument. Jeg synes, det er inspirerende at fornemme de kolde 

og varme lyde violinen frembringer, og omsætte dem til kolde og  

varme farver i malerierne. 

Mine malerier er oftest akryl på lærred, men også olie på lærred er  

efterhånden ved at blive mit foretrukne. 
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OMORGANISERING - SAMSKABELSE 

Farvel til Susanne Sejr - god dag til Trine Holst 27/5 2021 
 

Så kom dagen, hvor vores administrations stab flyttede ud: Alle lokaler  

på gangen lå øde hen, som var de evakueret i sidste øjeblik, afventende en 

eller anden form for skæbne. 

Og den er på vej - skæbnen: Kontorerne bliver de næste par måneder besat 

af NORDs travle borgerkonsulenter, mens vores hidtidige administrations-

stab er i fuld gang med deres udflytning til Hørgården. 
 

I dagens anledning var brugerrådene fra NORD inviteret til et varmt  

farvel til vores områdechef, Susanne Sejr. 

Det lækreste frugt og kransekage-bord med boblevand stod parat, og  

Susanne udtrykte sin oprigtige glæde over den rige mængde af erfaring, 

der var blevet udvekslet mellem stab og frivillige i hendes tid. 

Susanne fortsætter som leder af plejen i NORD  - og lovede at ville ’booste’ 

lokalcentrene fra hendes nye position. 
 

Susanne Sejrs efterfølger hedder Trine Holst og bliver leder af administra-

tion og service i NORD. Hun vil være at finde på Vejlby Lokalcenter. 
 

Brugerrådsformanden, Jørgen Juul, gav udtryk for - nok vore allesam-

mens - taknemmelighed over de mange gode tiltag i de sidste 7 år med Su-

sanne Sejr som områdechef - specielt inden for hans felt, selvtræningen - 

og det var med stærke tal! 

 

Tilbage er at få forklaret og vist - hvad der ligger i omorganiseringens 

grundtanke: SAMSKABELSE - hvordan den vil blive ført ud i livet. 

Susanne Sejr lovede at ville sætte mere lys på spørgsmålet i et af de næste 

månedsblade. 

 

 

IH 
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Siden sidst var der lige  

Klimacaféen 

”Samlingspunktet” 

Har nogen et foto MED tag? 

 

Siden sidst var der lige  

den nye, sikrere overgang  

med kommunal rampe 

over Skæring Havvej 

Den 21. maj 2021 på lokalcentrene: 

”Glædessang”  

Melodi: I dag er det ...s fødselsdag 
 

I dag har vi få’t vor’s liv igen 

Og jeg kan se min ven: 

Nu kan vi atter samles her 

og ingen mer’ er sorteper - 

for nu er Covid-19  

vaccineret væk! 

Inga 

Skæring Havvej 
med rampen 
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De professionelle revyer  

i Danmark 
 

Aalborg Vinter Show 

www.akkc.dk 

 

Bornholms Sommerrevy 

www.bornholmssommerrevy.dk 

 

Cirkusrevyen        6/5-28/8 

www.cirkusrevyen.dk 

 

DragsholmRevyen 

www.dragsholmrevyen.dk 

 

EsbjergRevyen 

www.esbjergrevyen.dk 

 

Ganløse Revyen     13/6-27/8 

www.ganloserevyen.dk 

 

Græsted Revyen 

www.graestedrevyen.dk 

 

Hjørring revyen     9/6-31/7 

www.hjoerring-revyen.dk 

 

Jægerspris Revyen  

     28/1-25/2-22 

www.jægersprisrevyen.dk 

 

Kerteminderevyen    27/5-10/7 

www.kerteminderevyen.dk 

 

 

Menstrup Revyen 

www.menstruprevyen.dk 

 

Nykøbing F. Revyen  

      10/6-21/8 

www.nyk-revy.dk 

 

Odense Sommerrevy    

      11/5-29/8 

www.odensesommerrevy.dk 

 

Pejseshow    3/9-13/11 

www.pejseshow.dk 

 

Randers Revyen   20/8-2/9? 

http://www.pakhuset.net 

 

Revyen i Helsingør   3/6-26/6 

www.revyenihelsingor.dk 

 

Rottefælden Svendborg 

         3/6 – 14/8 

www.rottefælden.dk 

 

Rødvig Revyen, Revyperler 

www.revyperler.com 

Ferien står for døren - og det er godt at vide, at der 
sker mange ting i det lille Danmark - nu. Her er en  
oversigt over sommerrevyerne - så om ikke andet, lad  
os rejse ud i sommerlandet, slappe af, le og glæde os... 

https://akkc.dk/arrangementer
https://www.bornholmssommerrevy.dk/
http://www.cirkusrevyen.dk/
http://www.dragsholmrevyen.dk/
http://www.esbjergrevyen.dk/
http://ganloserevyen.dk/
http://www.graestedrevyen.dk/
http://www.hjoerring-revyen.dk/
https://www.xn--jgersprisrevyen-xlb.dk/
http://www.kerteminderevyen.dk/
https://www.menstrupkro.dk/revy/menstrup-revyen/
http://www.nyk-revy.dk/
http://odensesommerrevy.dk/
http://www.pejseshow.dk/
http://www.pakhuset.net/default2.asp?id=42
http://www.revyenihelsingor.dk/
http://www.xn--rotteflden-i6a.dk/
http://www.revyperler.com/
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Fra Visit Danmark 
www.visitdanmark.dk 

 

Hvad vil du gerne opleve? 
 

Her og på de følgende sider  

vises et udvalg af oplevelser i vores 

dejlige sommerland. 

Lad os starte med... 

 

Storbyerne:  

Vores fire storbyer har meget at  

byde på. Fra internationalt aner-

kendte museer og historiske kvar-

terer, til hippe havnefronter og  

skjulte perler. Her kan du finde  

oplevelser for alle interesser, aldre 

og vejrsituationer. 

 

Schou-Tur i Herning  

      14/10-20/11 

www.oestergaardshotel.dk 

 

STAND-UP REVYEN 

www.standuprevy.dk 

 

Sønderborg Sommer Revy Show 

           26/5-24/7 

www.sommerrevy.dk 

 

 

Egnsspil: 

 

Frøbjerg Egnsspil  5/8-21/8 

Spiller: Midt om natten 

www.frobjerg.dk 

 

Palsgaards Sommerspil  

          29/7 - 8/8 

Spiller: Troldmanden fra OZ 

www.palsgaardssommerspil.dk 

 

Varde Sommerspil     1/7-16/7 

Spiller: Fyrtøjet 

7-kanten.dk 

 

Nyborg Voldsspil  16/7 -7/8 

Spiller: Vi maler byen rød 

https://nyborgvoldspil.dk/ 

 

København Aarhus 

Aalborg Odense 

https://www.oestergaardshotel.dk/revy/schou-tur-2019/
http://standuprevy.dk/
http://www.sommerrevy.dk/
http://www.frobjerg.dk
http://www.palsgaardssommerspil.dk
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Kultur og historie: - Slotte og borge, højskoler, Unesco’s verdensarvs- 

steder, vikinge attraktioner, musik festivaler, Marguerit-ruten 

 

Udendørs eventyr: Langs stranden, nationalparker, spa-ophold, 

idræt, stjernekiggeri, dyreparker, - Camping, vandreture... 

 

Hygge med familien: Hyggelige sommerhuse, sommerlande, lokale  

attraktioner 

Bondegårds- camping- og sejlerferie 
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Danmark på to hjul: Panorama-, regionale-, nationale ruter 

Overnatning: ’Tilbring natten - i en øldåse, i et shelter på land, i vand  

eller i en trætop, på (bade)hotel, kro, hos Bed+Bike, i Danhostels ... 

Smagen af Danmark - Kroer og badehoteller, gin- & whisky destilleri-

er, vingårde, lokale ølbryggerier, mad festivaler 

Børneattraktioner: Sommerlande, zoos, forlystelser, børnevenlige 

strande og cykelruter. Lærerige og fordybende oplevelser. 

i et dejligt 
Danmark 

Sommer 
2021 
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Oprindeligt skrevet i 1937 af den jødiske New York lærer Abel Meeropol. En 

dyster og inderlig sang om lynchning af afrikanske amerikanere i Sydstater-

ne.  

Den 23-årige Billie Holiday gik den 23/3 1939 på scenen med digtet som slut-

nummer i en mørklagt sal kun med projektør på sig selv, mens hun sang. 

Dernæst blackout, og da lyset tændtes igen: Ingen Billie på scenen - ingen 

ekstranummer! 
 

I løbet af de næste årtier opnåede sangen stor popularitet og var med i den  

spirende protestbevægelse mod raceadskillelse i USA. Men det kostede Billie 

- hun blev udsat for adskillige dødstrusler og måtte konstant slås med FBI.  

Hun blev fængslet og udelukket fra flere eksklusive natklubber, men frem- 

førte sangen lige til sin død i 1959, kun 44 år gammel. 
 

Filmen om hende og hendes kamp vises i Øst for Paradis fra 26. maj:  

”The United States vs. Billie Holiday”  

Kilde: https://www.biography.com/news/billie-holiday-strange-fruit 
 

(Rå oversættelse v/ Inga Hansen) IH 

ENGELSK 

1. Southern trees bear a strange fruit 

Blood on the leaves and blood at the root 

Black bodies swinging in the southern breeze 

Strange fruit hanging from the poplar trees 

 

2. Pastoral scene of the gallant south 

The bulging eyes and the twisted mouth 

Scent of magnolias, sweet and fresh 

Then the sudden smell of burning flesh 

 

3. Here is a fruit for the crows to pluck 

For the rain to gather, for the wind to suck 

For the sun to rot, for the tree to drop 

Here is a strange and bitter crop 

 

DANSK 

1. Sydens træer bærer en sær frugt 

Blod på blade og blod på rod  

Sorte kroppe svinger i den sydlige brise 

Sær frugt hænger fra poplerne 

 

2. Romantisk scene fra det prægtige Syd 

De udstående øjne og den forvredne mund 

Duften af Magnolie - sød og frisk 

Og så den bratte lugt af brændt kød 

 

3. Her er en frugt, kragerne kan hakke i 

regnen kan bulne op, vinden kan slikke på  

solen kan mørne, træet kan løsne 

Her er en sær og bitter høst 

STRANGE FRUIT (sær frugt) 

Sunget af Billie Holiday fra 1939 

Kan ses & høres på: https://www.youtube.com › watch 

https://genius.com/1865742/Billie-holiday-strange-fruit/Southern-trees-bear-a-strange-fruit
https://genius.com/2513040/Billie-holiday-strange-fruit/Blood-on-the-leaves-and-blood-at-the-root
https://genius.com/2175107/Billie-holiday-strange-fruit/Black-bodies-swinging-in-the-southern-breeze
https://genius.com/1865742/Billie-holiday-strange-fruit/Southern-trees-bear-a-strange-fruit
https://genius.com/1964732/Billie-holiday-strange-fruit/Pastoral-scene-of-the-gallant-south
https://genius.com/2513009/Billie-holiday-strange-fruit/The-bulging-eyes-and-the-twisted-mouth
https://genius.com/16611387/Billie-holiday-strange-fruit/Scent-of-magnolias-sweet-and-fresh
https://genius.com/16611393/Billie-holiday-strange-fruit/Then-the-sudden-smell-of-burning-flesh
https://genius.com/1962699/Billie-holiday-strange-fruit/Here-is-a-fruit-for-the-crows-to-pluck
https://genius.com/22842353/Billie-holiday-strange-fruit/For-the-rain-to-gather-for-the-wind-to-suck
https://genius.com/2175110/Billie-holiday-strange-fruit/For-the-sun-to-rot-for-the-tree-to-drop
https://genius.com/16611414/Billie-holiday-strange-fruit/Here-is-a-strange-and-bitter-crop
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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  

”En hjælpende hånd” 

”Telefonvenner” 

 

- Ikke gratis 

9.00 - 15.00 hverdage 

 

8613 0926 

8282 0300 

 
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-ons: 9-16 

tor: 9-18 fre: 9-16 

Lør-søn. lukket 

 

8940 2222 
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Kunstudvalget 

Margit Wessberg Jensen,  

T: 3020 1660  

M: margit@steenwessberg.dk 

Inge Udengaard Pedersen 

T: 3173 1070      

M: smaug130455@gmail.com 
 

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 

 

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 

Tovholderne må gerne  

kontaktes direkte 

Tovholdere til aktiviteter på Skæring Lokalcenter 2021 

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


35 

 

Lørdagsspil  

Gunnar Sørensen tlf. 40 95 34 08 
 

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 2021 

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 

 

90’er frokost 

Lause tlf. 2176 3977 

 

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 

Chef for administration og  
service Trine Holst 

følger i  næste nummer af Gnisten  

Forstander Skæring Plejehjem 
Helen  
Hermansen 

8713 2954 
Hoved 
mailadressen 

Frivilligkonsulenter 
Marianne Keiser 
og Anne Skyum 

2478 2910 

mak@aarhus.dk 

Forebyggelseskonsulent 
Anne-Grethe 

Jakobsen 

2170 3222 

agja@aarhus.dk 

 

SUNDHEDSENHEDEN:   
 

 Borgerkonsulenter, sygeplejer-
sker, træningsafdeling, genop-
træning og aflastning 

 

Sundhedsklinikken,  
tidsbestilling: 

Tlf. tid: 
 

Hverdage 

kl. 08 -15  
 

 

 

Hverdage 

kl. 8.00 - 9.00 

 
 

8713 1600 
 

 
 

 

8713 2910 

 

HJEMMEPLEJEN (kl. 08-15):  
  

 
DØGNPLEJEN: Akuthjælp 15-08 
(via brandstationen): 

Tlf. tid: 

 Alle hverdage 
 

Hverdage, week-
ends & helligdage: 

 

8713 2900 
 
 

8612 1021 

Café/køkken, Skæring 
Ma. - fre. 

kl. 08-12.30 
8713 2892 

Pedel Pedelkontor 8713 2940 

  

 

 

IH 


