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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. 
 
 

 SUNDHEDSKLINIKKERNE: 
 

ÅBNINGSTIDER ANKERSGADE: 
Åben efter aftale kl. 8.00—15.00 
Åben uden tidsbestilling alle hverdage 11.00—12.00 
 
 
ÅBNINGSTIDER  
DALGAS, ROSENVANG OG MARSELIS: 
Åben efter aftale kl. 8.00—15.00 
 
 
Sundheds– og Omsorglinjen’s tlf. 8713 1600.  



3 

 

 
 
 

Vedrørende selvtræning:  
Fra og med på mandag d. 12/7,  
er træningslokalerne igen åbne. 

 
I første omgang kan I træne gratis, men I vil i løbet af 
efteråret modtage en mail fra FO om opstart til den 

nye sæson.  
Det vil være nødvendigt at melde sig til via den mail for 
at kunne træne fremadrettet. Prisen bliver den samme 

som tidligere, men det vil være FO, der står for det i  
stedet for FOF, og de vil tilbyde lidt nye tiltag, som  

vi glæder os til at præsentere senere på året. 
 

I kan i første omgang træne i følgende tidsrum: 
Kl. 06.00 – 08.00 og kl. 15.00 – 20.00 

Disse tider gælder for alle fire lokalcentre (Rosenvang,  
Marselis, Dalgas og Ankersgade). Jeg håber, at vi kan  

åbne op for flere tider for jer.  
 

God træning til jer alle. 
 

 
 

  Venlig hilsen Jeppe Tarp 
 Frivilligkonsulent Område Marselisborg 

 
 

       Nyt fra ledelsen…. 
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Det var dejligt for os at komme i gang igen med en fest, som i 
”gamle” dage og med stor opbakning. Tak for det. 
 

Vi holder endnu en fest, en høstfest den 07. oktober, hvor vi håber 
på samme fine deltagelse. Så bare mød op. 
 

Så RÅDET ser med stor fortrøstning på fremtiden uden corona.  
I denne forbindelse skal nævnes, at vi tager det som en selvfølge, 
at alle der deltager i fælles arrangementer har coronapas.  
Vi ønsker ikke, at være medvirkende til smittespredning. 
 

Vi vil også hen over efteråret og vinter arrangere flere sammen-
komster. Til slut håber vi, at alle har haft en rigtig dejlig sommer, 
den er jo desværre nu, ved at gå på hæld. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teknisk service Henrik Nielsen tlf. 8713 4843 

  Nyt fra Centerrådet…. 
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UDFLUGT MED STOR BUS 

ONSDAG D. 8. SEPT. 
KL. 10.00 – 15.00 

Vi kører en tur rundt på Aarhus Ø og havneområdet.  
Derefter kører vi en tur udenfor byen, måske til Skæring, 

Løgten, Studstrup ….det er ikke helt fastlagt endnu. 

Når vi så ca kl. 13,30, kommer retur til Lokalcentret,  
er der opstillet en pølsevogn, hvor der serveres  

hotdogs, pølser og drikkevarer. 

PRIS 50,- KR. 
Billetter sælges ved Aktivitetslokalet  

onsdag d. 1. september kl. 12—13  

KÆRE BEBOERE OG BRUGERE AF LOKALCENTER DALGAS 

 

Venlig hilsen Centerrådet og Beboerforeningen 
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Cafébio 

 
En sjov og livsklog komedie.  

 

Filmen vises i Aktivitetslokalet søndag,  
den 19. september kl. 14.00.  

Filmen varer ca 95 min. + ca. 1/2 times pause. 
Billetter kan købes samme sted fra kl. 13.30 for  

kr. 30,00 for kaffe og kage.  
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Tur med bussen 
i september.   

Onsdag d. 22. sept. kører vi til Odder kl. 10.00 til 13.00.   

Vi standser ved Kvickly, for at få en kop kaffe. 
Tilmelding til turen skal ske mandag d. 20. september 
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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Tænk, nu kan vi gå i gang igen! 
Og uden restriktioner! Vi kan samles som før. Vi kan sidde uden 
afstand og synge, helt som før.  Vi skal selvfølgelig stadig huske 
at tænke os om. Og det gør vi! 
  
Vi holder høstgudstjeneste tirsd. den 7. sept. kl. 14 i Udsigten. 
Lokalet er pyntet med nogle af høstens ting. Vi synger høstens 
salmer og lytter til det gode budskab. 
Gudstjenesten tager små 45 minutter. 
Det er mig, der har den glæde at være sammen med jer første 
gang og vores organist en af vore korsangere er også sammen 
med os. 
Derefter er der gratis kirkekaffe med kaffe og et stykke kage. 
 
Vi kan nu offentliggøre, at Mikkel Crone Nielsen er udnævnt 
som ny sognepræst i Sct. Pauls Kirke. 
Mikkel Crone Nielsen er 46 år gammel og uddannet cand theol 
fra Aarhus Universitet. Han har tillige en mastergrad i systema-
tisk teologi fra King´s College i London.    
Mikkel har i knap 18 år virket som frimenighedspræst i den 
grundtvigske frimenighed i Ryslinge. Ved siden af sit virke i fri-
menigheden har Mikkel endvidere været engageret i en del fri-
villigt arbejde, blandt andet i bestyrelsen for Ryslinge Høj- og 
Efterskole, samt som bestyrelsesmedlem i og formand for Sel-
skabet til støtte for Pakistans Kirke – et lille folkekirkeligt missi-
onsselskab.    
Mikkel er gift og har tre børn og flytter i september måned 
ind i  embedsboligen på Rungstedvej.  
Han bliver indsat søndag den 3. oktober kl. 10.  
Alle er velkommen. 
Mikkel vil I kunne møde til gudstjenesten på Dalgas den 5. okt. 
 
Hjertelig hilsen 
Flemming Baatz Kristensen, sognepræst (kbf) 
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Salmesang på Dalgas 
 
 

Tirsdag d. 21. september kl. 14.00 i 
”Udsigten” 

 

Enhver er velkommen! 
Med kærlig hilsen Sct. Pauls Kirke 

Kom og syng med ! 

Hver torsdag kl. 13.30 - 15.00 i 

Aktivitetslokalet  

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

(medbring gerne aftalte penge) 
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               September 2021 

1 onsdag  Billetsalg til busturen 8. sept. 

2 torsdag  Sang i Aktivitetslokalet kl. 13.30 - 15.00 

3 fredag  

4 lørdag  

5 søndag   

6 mandag  Petanque kl. 10.30—11.30 

7 tirsdag  Gudstjeneste i ”Udsigten” 14.00 - 15.30 

8 onsdag  Bustur til havnen, Aarhus Ø, m.m. 

9 torsdag  Sang i Aktivitetslokalet kl. 13.30 - 15.00 

10 fredag   

11 lørdag   

12 søndag   

13 mandag  Petanque kl. 10.30—11.30 

14 tirsdag   

15 onsdag  

     

    

Noteringskalender 
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               September 2021 

16 torsdag  Sang i Aktivitetslokalet kl. 13.30 - 15.00 

17 fredag    

18 lørdag   

19 søndag  Cafebio i ”Aktiviteten” kl. 14.00—16.30 

20 mandag  Petanque kl. 10.30—11.30 

21 tirsdag  Salmesang  i ”Udsigten” kl. 14.00 -15.45 

22 onsdag   Bustur til Odder kl. 10.00—13.00 

23 torsdag  Sang i Aktivitetslokalet kl. 13.30 - 15.00 

24 fredag  

25 lørdag  

26 søndag   

27 mandag  Petanque kl. 10.30—11.30 

28 tirsdag   

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

30 torsdag  Sang i Aktivitetslokalet kl. 13.30 - 15.00 

   

Noteringskalender 
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HUSK…. Der er 
petanque hver mandag 

og banko den sidste onsdag 
hver måned. 
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FOTO FRA 25 ÅRS FØDSELSDAGEN PÅ DALGAS 

Rigtig hyggelig fest 
med go’ mad og   
levende musik. 
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FOTO FRA 25 ÅRS FØDSELSDAGEN PÅ DALGAS 
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Kære Beboere på Dalgas 
Som nogle af jer nok har hørt, er jeg tilbage på Dalgas og bor i nr. 146. 
 

Jeg har lagt mærke til at mange af jer er glade for at jeg er kommet til-
bage og har ønsket mig velkommen tilbage. Det er jeg glad for og var-
mer meget. 
 

Men jeg har tænkt mig at genoptage de sædvanlige rengørings- og ved-
ligeholdelses opgaver, som ikke hidrører under viceværten. 
Jeg vil som ligeledes fortsætte med at køre busture med jer. 
 

Jeg har lagt mærke til, når jeg går rundt i området, at der tit er nogle, 
der mangler en hjælpende hånd, til at lave nogle ting, som I ikke selv 
kan lave, eller som pedellen ikke kan/må lave! 
Derfor vil jeg gerne, efter nærmere aftale, tilbyde min hjælp til jer, til 
f.eks. at opsætte en hylde, reol, bore et par huller og hænge noget op, 
eller måske samle et møbel fra f.eks. Ikea.  
Hvis I mangler nogle ting til det I gerne vil have lavet, sørger jeg gerne 
for at indkøbe det. 
 

Jeg håber at I vil tage imod hjælpen, for jeg ved at det ikke er nemt, for 
nogle af jer, at få det gjort selv. 
 

SÅ DERFOR, TØV IKKE MED AT RINGE TIL MIG: 
 
 

Venlig hilsen   
Knud Østergaard, Dalgas Avenue 146 
 

Telefon: 20 21 25 50 
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LOKALCENTER DALGAS 
ved Danske Lægers Vaccinations Service 

 

Torsdag den 14. oktober 
kl. 14.30—16.30 
I ”Aktiviteten” 

Vaccination øvrige steder: 
 

Sundheds– og Kulturcenter Frederiksbjerg & Langenæs 
Lokale 3,  fredag d. 8. okt. kl. 8.30—10.30 

 

Lokalcenter Marselis, 
 Festsalen tirsdag d. 5. okt. kl. 13.30—16.30 

 

Lokalcenter Rosenvang 
Cafe’ Rosen onsdag d. 13. okt. kl. 8.30-10.00 

INFLUENZA  VACCINATION 
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HUSK…..at sætte kryds i kalenderen  
den 7. oktober.  

 

Vi holder HØSTFEST  
med spisning fra kl. 17.00 

Nærmere om festen i oktober bladet. 
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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 kørestols-

bruger 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  

 

September: 
 

 
Tirsd d.7. sept. Gudstjeneste v/Baatz Kristensen kl. 14.00 –15.30 
Sted: ”Udsigten”- Efter gudstjenesten er der gratis kirkekaffe. 
 
 
Onsdag d. 8. sept.—Udflugt til havneområdet    kl. 10.00 - 15.00 
    Billetsalg 1. sept. ved Aktivitetslokalet mellem kl. 12 og 13 
 
 
Søndag d. 19. sept.—Cafebio i Aktivitetslokalet  kl. 14.00 - 16.30 
 
 

Tirsdag d. 21. sept. - Salmesang i ”Udsigten”.      kl. 14.00 - 15.45 
 
 
Onsdag d. 22. sept.—Bustur til  Odder                 kl. 10.00  - 13.00 
 
 
Onsdag d. 29. sept.—Bankospil i ”Udsigten”.       kl. 13.00 - 15.00 
 

 


