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Redaktionsudvalget: 
Henny Hilberg 
Anders Andersen 
Mariann Larsen 
  

Læserbreve og evt. indlæg lægges i Dalgas-Posten og 
centerrådets postkasse, der er placeret ved siden af  
døren til aktivitetslokalet. E-mail kan også bruges:  

dalgasposten@yahoo.dk 
Bladet er gratis. Oplag 300 stk. Tryk: Lokalcenter Dalgas. 
Dalgas-Posten kan sendes til din mailboks, hvis du sender 
en mail til bladet med din mailadresse eller læses på  
internettet: www.aarhus.dk - søg Lokalcenter Dalgas, 
vælg Dalgas-Posten nederst i højre hjørne. 
 
 

Velkommen til alle nye  
beboere på Lokalcenter Dalgas 
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ENDELIG har vi gode nyheder til jer. Alle lokalcentre åbner op 
igen! For lokalcentrene i Område Marselisborg gælder, at vi 
åbner op for aktiviteter efter d. 1./6. Det betyder, at alle       
aktiviteter på lokalcentrene kan genoptages.  

Der er krav om Coronapas ved aktiviteter på lokalcentrene.  

Når I bevæger jer rundt på lokalcentrene skal I bære mund-
bind eller visir. Mundbindet må tages af, når I sidder ned. 

Følgende afstandskrav er gældende:  
Mellem borgere er afstanden 1 meter, med mindre I har fysisk 

aktivitet eller synger, så er afstanden 2 meter. 
 
 

Vedrørende selvtræning:  
Det er endnu ikke helt fastlagt, hvordan og hvornår vi er klar  
til opstart af dette. Men senere på måneden skulle der gerne  

komme nærmere information. 
 
 
 
 

Vi glæder os til at se jer alle sammen igen! 
 

  Venlig hilsen Jeppe Tarp 
 Frivilligkonsulent Område Marselisborg 

 
 

       Nyt fra ledelsen…. 

Har I spørgsmål vedr. ovennævnte  
er I velkomne til at kontakte  

 

Frivilligkonsulent Jeppe Tarp 

Tlf: 2478 4167       Mail: taje@aarhus.dk  

tel:+4524784167
mailto:taje@aarhus.dk
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Dejligt vi nu kan begynde at ses igen. 

Dog med visse begrænsninger. Stadig skal vi passe 
på og følge de anbefalinger der er gældende. 

 

Vi har lige været til møde med Sundhed &  

Omsorg—her fik vi orientering, om de nye  

organisationsændringer der er på vej.  

Det betyder nye personer, nye tlf.nr. m.m.  

Men så snart vi får noget nærmere information,  

skal I nok blive orienteret. 
 

Nu glæder vi os bare til, at vi kan se jer  

til de forskellige arrangementer, der  

afholdes i juni måned.   

  Nyt fra Centerrådet…. 



5 

 

HUSK ….de gældende Coronaregler skal overholdes. 

Alle beboere på Lokalcenter Dalgas 
inviteres til udendørs hygge  

og indvielse af vores nye havemøbler. 

Vi vil gerne se jer på Olsens Plads 

fredag d. 4. juni  kl. 15 - 17. 
Der serveres øl, vin, vand og chips. 

(ingen betaling). 
 

Hilsen fra Beboerforeningen & Centerrådet 
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1. tur med bussen 
i juni.   

Onsdag d. 2. juni kører vi en hyggelig tur ud i det grønne 
kl. 10.00 til 13.00.   

Vi standser ved Kvickly Odder, for at få en kop kaffe. 
Tilmelding til turen skal ske mandag d. 31. maj 
mellem kl. 9.30 og 10.00 på tlf. 8693 6243. 
 

Man kan ikke tilmelde sig før kl. 9.30, og man kan kun tilmel-
de sig selv. Tilmelding til turen sker efter først til mølle-
princippet, og betalingen foregår ved kontant betaling i bus-
sen, så husk aftalt beløb kr. 28,00 + penge til kaffe/te. 
Vi mødes ved hovedindgangen til Lokalcenter Dalgas.            
Bor man i området omkring Dalgas, kan man blive hentet på 
bopælen, hvis man ikke selv kan komme til lokalcentret. 
 

MAX. 5 PERSONER + chauffør og medhjælper 
HUSK….Coronapas samt mundbind ell. visir !! 
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2. tur med bussen 
i juni.   

Onsdag d. 16. juni kører vi en hyggelig tur ud i det grønne 
kl. 10.00 til 13.00.   

Vi standser ved Kvickly Odder, for at få en kop kaffe. 
Tilmelding til turen skal ske mandag d. 14. juni 
mellem kl. 9.30 og 10.00 på tlf. 8693 6243. 
 

Man kan ikke tilmelde sig før kl. 9.30, og man kan kun tilmel-
de sig selv. Tilmelding til turen sker efter først til mølle-
princippet, og betalingen foregår ved kontant betaling i bus-
sen, så husk aftalt beløb kr. 28,00 + penge til kaffe/te. 
Vi mødes ved hovedindgangen til Lokalcenter Dalgas.            
Bor man i området omkring Dalgas, kan man blive hentet på 
bopælen, hvis man ikke selv kan komme til lokalcentret. 
 

MAX. 5 PERSONER + chauffør og medhjælper 
HUSK….Coronapas samt mundbind ell. visir !! 
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                     Juni  2021 

1 tirsdag   

2 onsdag  Bustur kl. 10.00 - 13.00 

3 torsdag  Sang i Aktivitetslokalet kl. 13.30 - 15.00 

4 fredag  Sommerhygge udendørs kl. 15.00-17.00 

5 lørdag  

6 søndag  

7 mandag  Petanque 10.30—11.30 

8 tirsdag  

9 onsdag   

10 torsdag  Sang i Aktivitetslokalet kl. 13.30 - 15.00 

11 fredag   

12 lørdag   

13 søndag    

14 mandag  Petanque 10.30—11.30 

15 tirsdag   

     

Noteringskalender 
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                    Juni 2021 

16 onsdag  Bustur kl. 10.00 - 13.00 

17 torsdag  Sang i Aktivitetslokalet kl. 13.30 - 15.00 

18 fredag   

19 lørdag  

20 søndag  

21 mandag  Petanque 10.30—11.30 

22 tirsdag  

23 onsdag  

24 torsdag  Sang i Aktivitetslokalet kl. 13.30 - 15.00 

25 fredag  

26 lørdag  

27 søndag  

28 mandag  Petanque kl. 10.30—11.30 

29 tirsdag  

30 onsdag  Bankospil i ”Udsigten” kl. 13.00-15.00 

   

Noteringskalender 
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….så er vi på ”banen” igen 
 

PETANQUE STARTER  
MANDAG D. 31. MAJ KL. 10.30—11.30 

Vi mødes ved banen kl. 10,30 præcis  
 

Vi glæder os til at se jer 
Hilsen Anna & Kai 

Hver torsdag kl. 13.30 - 15.00 i 

Aktivitetslokalet  

Der bliver en kaffepause undervejs. 
Kaffe/te og kage  45,- kr. 

(medbring gerne aftalte penge) 

Kom og syng med ! 

HUSK… Coronapas samt mundbind ell. visir. 
Mundbind/visir må først må fjernes  

når I sidder på jeres plads!! 
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BANKOSPIL 
ONSDAG D. 30. JUNI  

 

Kl. 13.00—15.00  
i ”Udsigten” 

MAX. 35 PERSONER i lokalet—alle incl. 
 

HUSK… Coronapas samt mundbind ell. visir. 
Mundbind/visir må først må fjernes  

når I sidder på jeres plads!! 
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         ….fra ledelsen 

 

Retningslinjer for brug af faciliteter i lokalcentrene. 
 Desuden beder vi alle om: 

  
 

 
  

       

At følge de gængse anbefalinger: 
• Mød ikke op ved symptomer på sygdom.  

• Tag hjem ved symptomdebut under fremmøde  

• Vask dine hænder tit eller brug håndsprit 
• Host eller nys i dit ærme - ikke i dine hænder 
• Undgå håndtryk, kindkys og kram - begræns den  
• fysiske kontakt 
• Hold afstand og bed andre tage hensyn 

  
 

 
  

  

Hold 2 meters afstand ved ansigt til ansigt kontakt 
med særlig opmærksomhed på aktiviteter med 
kraftig udånding, fx sang og kraftig fysisk udfoldelse  
At følge anbefalinger om afstand ved aldrig at være 
flere i et lokale, end det antal der står på døren eller 
indgangen til lokalet. 

          
  

  

At kontakte en medarbejder eller skrive til Frivillig- 
konsulenten, hvis du er i tvivl om jeres forening eller  
klub kan være i det lokale I har booket. 
 

  

Selv at tage de ting med I skal bruge til jeres hold-  
aktivitet eller fællesskab. Fælles yogamåtter etc.  
er ikke i brug for tiden. 
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         ….fra ledelsen 

 

  
 
 

 

  

At rengøre kontaktflader i det lokale I har booket –  
vi vil meget gerne have I gør det, både når I kommer 
ind i lokalet og når I forlader det.  
Kontaktflader er f.eks. bordplader, stolerygge og  
dørhåndtag. Vi vil sørge for at opstille forstøvere 
med desinfektionsmiddel eller vand og sæbe samt 
klude. 

  
 

 

  

At være ekstra opmærksom på rengøring hvis I bru-
ger køkkenfaciliteter (fx tekøkken). Brug altid varmt 
vand og sæbe på alle kontaktflader; også selvom I 
bare har lavet en kande kaffe eller taget et glas i ska-
bet. Kontaktflader er f.eks. kaffemaskine, køleskab, 
skabslåger og bordplader.  

Ovennævnte retningslinjer er opsat på dørene,  
ind til hvert lokale. 

 
Vi vil ud for de forskellige arrangementer, notere hvor  
mange der max. må være i lokalet eller må tilmeldes. 
Dog kan antal personer, der må være i hvert lokale, 

pludselig blive ændret—derfor skal I være  
opmærksomme på, hvad der er angivet på døren  

til det enkelte lokale, 
det er nemlig det, der er gældende!! 

 

HUSK…. ALLE SKAL ANVENDE MUNDBIND/VISIR  OVER-
ALT PÅ LOKALCENTRET—GÆLDER OGSÅ BESØGENDE. 
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Rickshaw-ture i Område Marselisborg. 

Område Marselisborg er vi heldige at have et korps af frivillige 

cykelpiloter som gerne vil give ældre medborgere en tur ud i 

det blå. Der tilbydes ture i skoven, til stranden, rundt i byen 

osv.   

Vær opmærksom på: Man skal være i stand til at komme af og 

på rickshawen ved egen eller lidt hjælp. Er man kørestolsbru-

ger er skal forflytning aftales med personale/terapeuter.  
 

Har du lyst til en tur i cyklen? Så tøv ikke med at tage fat i per-

sonalet eller i én af cykelpiloterne i dit område!  

Cykelpiloter:  
 
Lokalcenter Frederiksbjerg  
Martin: Tlf. 26365833 
Ulrich: Tlf. 22212201  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lokalcenter Dalgas 
Jane: Tlf. 51788282 
Lokalcenter Rosenvang 

Jane: Tlf. 51788282 

Max. 1 passager…. 



  

 

Alarmcentral....................................................... En - En - To 
Politi................................................................... 87 31 14 48 
Skadestuen. Ring først....................................... 70 11 31 31 
Sundhedsklinik Lokalcenter Marselis……………...    87 13 48 75 
Lægevagten........................................................ 70 11 31 31 
Tandlægevagten................................................. 40 51 51 62 
Taxa.................................................................... 89 48 48 48 
Midttrafik........................................................... 89 40 10 10 
DSB.................................................................... 70 13 14 15 
Rutebilstationen................................................. 70 21 02 30 
Sognepræst Flemming Baatz Kristensen........... 21 86 35 80  
Sct. Pauls Kirkekontor........................................ 86 12 21 54 
Skejby Sygehus.................................................. 78 45 00 00 
Marselisborg Centret Ørumsgade.....................    78 41 44 00 
Højbjerg Bibliotek............................................. 89 40 95 00 
Borgerservice Århus Kommune........................ 89 40 22 22 
Århus Kommune............................................... 89 40 20 00 
Handicapkørsel/telebus i Århus Kommune....... 87 40 83 00 
Patientbefordring ...……………………………………....    70 23 62 48 
Oplever du som hørehæmmet problemer; så kontakt Høreteam 
Aarhus, P. P. Ørums Gade 11, bygning 11D, tlf. 89 40 10 85.  
Telefontid kl. 8.00 - 9.30. Træffetid man., tirs., ons., fred. 9.30 - 
11.30, tors. 14.00 - 17.00. 
 

Pensionsmedarbejdere træffes ikke mere på Dalgas.  
Administrationen modtager bilag fra pensionister og  
videresendes til kontoret: Frederiks Alle 26. 
Postkassen tømmes hver onsdag. 
 
Døgnplejen Brandstationen 86 12 10 21. 
Hverdage kl. 15.00-8.00. Weekend og helligdage hele døgnet. 
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Åbne arrangementer  
på Lokalcenter Dalgas  

Dalgas Avenue 54  

 

 

Juni: 
 

 
 
Onsdag d. 2. juni—Bustur til   Odder m.m.          kl. 10.00  - 13.00 
 
 
Onsdag d. 16. juni.—Bustur til Odder m.m.          kl. 10.00  - 13.00 
 
 
Onsdag d. 30. juni Bankospil i ”Udsigten”             kl. 13.00 - 15.00 
 
 
 

Husk ...PETANQUE hver mandag 
starter allerede mandag d. 31. maj 

Vi glæder os rigtig meget  
til at se jer igen.  


