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Velkommen til Cafe Sabro

i:

på Lokalcentret

Åbtringstider:
Mandag til fredag: Kl. 10.00 - t3.00 -.,-Trf.4r8ss32s ffi

Høt dil brug lot ot bestille mad til ataage- a ,t
menrct, sÅil au nenvenue ary pil q

llf, 29 20 82 28 (køkkenet, Lohalcenler Søholm).

Hver dag sælger cafeen ftostnad la. 25,-



Så er vi gået ind i somemånedeme, vi har desvæne haft mere

regn end solskin, sådan øles det, men mon ikke sommercn efter-
hånden viser sig fta sin bedste side.

Vi hæ fret "solskin" i haven igen. Der er flyfret to nye kminer i
atriumgården på centerct. De er efter en afstemning blædt bebo-

eme blevet nawgivet Bodil og Ellen. Jeg er ret sik*er på, d de vil
skabe liv i borgemes hverdag, smt for dem der bruger Lokal-
centeret

vi har ået giofi kld i haveme omking husene, så dd ser efter-
hånden pænt ud, bod sd fra, at kmineme hd ædt alle blomster i
kweme i ahimgården.
Vi har indledt et smdbejde med dagplejen i Sabrc, som er vores

mbo. Hegnet da skiller vores haver, er ved at værc godt brugt, så

vi har msøgt om, at fr et lavere, wt et hmpænt hegn, med

havelåge i, så dagplejeren kan komme ind og bruge vores have.

Der er sat bømebord og bænke op, der er købt koste, og skovle
smt vandkmder, så dagplejebmene km hjælpe 6 med at pæse

haveme.

Drivhusd er i år kltr til at blive aget i brug. Der er sat vitrsker,
tomaær og aguk pleter.
Der er sat to hyggelige stole og et bord ind, så nu km b€bæme og
de pfuænde, smt edre brugere af cenffi gå i &ivhNet og nyde

en kop kaffe, eller hvad man nu ønsker.



Gåtursvenner søges til Lokalcenter Sabro

Giv et skub - og gør en anden glad!
Det er et nyt tilbud til Sabro-borgere, der er raske og rørige og
geme vil bruge en times tid mandag eftemiddag på at give et
andet menneske, der er bmdet til kørestol, en god oplevelse. Vi
hr brug for frivillige til at skubbe kørestolsbrugere en tul på

cirka en times varighed, en gang om ugen.

Køestolsbrugeme og skubbeme mødes til en kop kaffe og en

hyggesnak efter gåturen.

Skubberne oplever, at de gør andre glade, og at der er nogen, der
har brug for dem. Brugeme får fiisk luft og kan følge årstidemes
gæ9.

Hvis du hd lyst og mulighed for at give en kæstolsbruger en

hjælpende hånd i ny og næ, km du henvende dig til frivilligkoor-
dinator Mariane Bech på mail: flnåb@aarhu5.dk rlf.t 51 57 62 54



Nyt fra Brugerrådet
Nu er sommeren after over os, for mange står ferien for døren og

mange arbejdspladser lukker mere eller mindre. I sommeftiden vil

Lokalcentret være "affolket", men nogen aktivitet vil der stadig

være. Caleen har dog lukket i ugerne 28 29 30 og 31.

Brugerrådet har nu siddet i halvandet å., og vi mangler et halvt år

under den gamle brugerrådsstruktur. Som man har kunnet læse i

dagspressen har Aarhus Kommune vedtaget ny rådsstruktur, for

Beboer/pårøende råd og Brugetråd, der skal afløse de gamle

forældede råd. Man har ønsket disse ændringer for at bringe

nærdemokratiet æftere på borgeme. Rådene på de enkelte pleje-

hjem kan vælges hveft år blandt beboere, pårørende og andre med

interesse for plejehjemmet. Rådet kan være med til at arrangere

aktiviterer på plej€hjemmet, men lige så vigtigt, at rådet inddrages



i de daglige forhold på plejehjemmet, som mad, tilsyn og den

måde trbejdet tilreftelægges på. Rådene på lokalcentrene Iår en

bredere bæe end de nuværende brugemåd, idet de ikke kun kan
vælges af områdets senioreq men af alle gupper, der htr interesse

i lokalcenftts virke - dvs. også foreninger og mdre brugere.

Rådene skal stå for akiviteter og smdbejde med direktionen og
andre akører i lokalområdet, så lokalcentut bliver et åbent, aktit
medborgerhus med plads til alle. Brugemådet ff gæt aktit ind i
dete arbejde, da vi ønsker, at der efter l. jmud 2018 er et nåd, der

står pmt til at videreføe det store arbejde, som de gmle b.uger-
råd har lagt fundmentet til. Hvis der sidder nogle med ideer til
nye tiltag vil brugenådet meget geme lpre fra dem. Før det
sædvælige lille cibt: EN GoD SoMMERIERIE TIL ALLE.

"Alt her i verden er fruligt
at opnå ped hj@lp af
hårdt arbejde og en lille
smule sund fonuJi. "

Med venlig hilsen
Flemming Kmrup

Brugenådsfomand

sril ingvet r07 847r sabro. Tri 86 94 83 4s Bil 26 27 88 45 Fax 86 94 94 93

e.rå'l .... : -rebsdeww.pF{F.dk

Tomrer & Snedkerarbejde

Lnvenlararbejde

Glasarbelde
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Hd du ønsker eller problemer med dit srikkebj, bler vi om det.

Vi hger geme mod bestillinger - også sokker i store støelsel

PS: Vi sælger ud afvofr lille lager afstrikkede ting.

Kom og vær med til et par hyggelige timer, derer plads til flere.

Anre Maie Pa6gård og S$anne Olsen

ToqliÆ!ø
Tæt på dig og din hverdag

SABRO. Vistotuej 38. g7l Sabro. T[ 86 g & 75

Åbent hver das kl. 7.00 - 21.00

Mad ud af hæet- ffræt/ bffi / nffiq

bg$s ret q sdabil - Fnstuqt bdd hvet dq

frpdlotu- og hånffiu&dg smt leu. w ah. il pakker

Flot blomsterafdeling, dq kan frlgo&se e fleste ønsket

med spændende blomstsatrangemenb. il alle tornåt.

oK Tånken på hj. af Uboqv€jryistotuej har åbent hole døsnd.

Bilvåsk hver dag kl. 7.00 - 22.00



Et smil og en song -
hed cabareten som Potemageregnens Amatødeaterforening

rrnderholdt

os med torsdag den 18. maj.

Vi skal love for, at de levede op til både smilet og smgen.

Tilhørerne ca. 50 personer, der havde været så fornuftige at

komme hjemmefra - fik en dejlig aften begyndende med lækker

mad og vin, så vi var godt rustet til at opleve cabareften, der var

Ffot - forcygende - festlig
En ovenaskende god cabaret.

Publikum morede sig hje(eligt og sang med på de kendte

melodier.

En festlig aften - der sluftede afmed stående ovation.

En Ek til Brugemådet for initiativet

siger Nora, Peder, John, Hanne

t "'::'.'.. Z:;.::,,:,::,



0lait tii etle"""
. . .der htr vist interesse for vores lille bog Lad Minderne
Fortælle. Det hæ glædet os meget, at så mmge hd købt bogen og

givet udtryk for, at det vd hyggelig og m læsning.

De indkomne penge overdrages lil
' .u , . . \ Karen Juul lfo$ønder) /ledelsen. som

,rnl':r' fomidlerdenref,eanvendelseaf

\ pengene til glæde for lokalcenftts

\ 
beboere.

- I skivende stund er beløbet ikke
I endelig opgiofr, men det bliler mere

il end L000 kr.. og bogen kil stadig

7ræ @æs ror r u.- tr. nos v æfrtnoe Jane

' -;;ix;::irl;[' \,Yærersaard.

>j Tak, fordi I har sffit vor ide med at lade ældre

beboeæ på Lokalcenhet fortælle om deres liv og levned!

Med venlig hilren

Birgit Lund - Per Christimsen



Eshøjhusets Venner

I løbet afforsommeren optager DR igen ved Borum Eshøj, denne

gmg handler det om steder i Damek, der er unikke, men ikke

særlig kendte. Udsendelsen kommer i trcryndelsen afaugust.

I skolernes sommerferie er det igen i år muligl at besøge

Eshøjhuset torsdag aftenel hvor der vil være åbent i huset, og en

eller flere fra besryrelsen vil være til stede. Der er åbent føste
gang 29.06 og sidste gmg 03.08. alle dage fia kl. I 8:00 - 2 l:00.
Check lige på hjemmesiden om der er åbent - aflysninger kan

forekomme - inden du begi\ er dig op til hojen.

Vi efterlyser shdig e-måiladresser på en del medlemmel selv om
det lykkedes at få nogle valborgaften. Det betyder bl.a., at man så

ikke modtager nyhedsbrevene og andre meddelelser fia foreningen
(herunder oplysning om indbehling af kontingent). E-mail
adresser (og navn, adresse og tlf.) km sendes på

konakt@borumeshoi.dk. På forhånd Ek for din hjælp!

Alle ønskes god sommer og velkommen ved højene og huset.

Skulle du få lysttil at komme på andre tidspunkter og tå mere

infomation om stedet, er du altid velkommen til at konøkte en fra
bestyrelsen, vores navne mv findes på hjemmesiden

borumeshoi.dk.



tr tsRrDqr tr
på Sobro Lokalcenter

I mot mødt6 10 glade bridge folk, pd sobrc l- , t__l
rokdrcarer. ror or vetre semn,ryen ror or spile I A*-Æ§ I
bridge. Det blev b€slufier, at mon vil sorre et lj&å-ffi+.|
brideehordicofdenpåLokr.eniere+ 

l.ffil
Hver rirsdq kt. 13-t6 f.6 dø 5. *ptns* | -*--* ' I

2017



Som opfØlgning på brugerrådets invitati-
on til førtidspensionister den 4. maj2017
og ved efterfølgende møde den 18. maj
blev det besluttet at afholde nyt mØde,
mhp. at slarte aktiviteter for områdets før
tidspensionister

onsdag den 30. august kl. 11.30
i cafeen på Lokalcenter Sabro

= 
Vi håber, at rigtigt mange førtidspensiorii I
ster vil møde op og være med til at starte .

lige præcis den/de aktiviteter. som du ,l
måtte ønske at lave sammen med andre

;i: førtidspensionister i dit lokalområde. ' =
= F.eks. kulturarrangementer, gåture, spise- i-

sammen gruppe, qigong eller noget helt 3



@/ulot.:r. 
CJf,

Der er hele tiden folk på dataholdene, der bliver "udlært". Derfor
opstår der shdig plads til nye, dq geme vil lære om PC eller gen-
opfiiske det, de hd læfr engang.

Der undewises også i de muligheder mobilblefonen giver os for
kommunikation, sociale konhkter, mail, homebanking, mobilepay
m,m.

Der er pladser ledige Få de to hold om mmdagen og på holdet om
tirsdagen.

Det koster 400 k. for en sæsor1 der smtJcer sig over 20 x 2

timer-

Lidt sjov
Hil du hørt om de her appdater, der afslæt når en mmd lyver?
Hørt om! Jeg er gifr fred eil af dem!

Mdie, De htr vist glemt at tøre sw afpå globussen.

Nå ja, hvad så- Det d jo Sahara, der vender opad



Sommeren næmer sig og med den forhåbentlig mæser afgode
solskinstimer, Skulle der komme en sky eller to så er der frem til
og med l. juli mulighed foratfåtanket læsestof på Sabro

Bibliotek. Der er ferielukket fra og med 3. juli til og med lødag
29. juli. Mandag den 3 l. juli er vi klar med friske kæfter
Husk: i lorbindelse med lerie lm man sæhe sine reseryeringer i

be.o uden at komme bagi køen. Se næmere på ækb.dk.

Efterårets aktiviteter her er foreløbig planlagt genemlforeaml ing
tirsdag den 18. september kl. 19. Ceneralforsamlingen lowentes at

vare ca. % time og herefter år vi besøg afMarie Østergård, den

nye bibliotekschef, Susame Gilling leder af lokalbibliotekeme
mm. og Bente Kjærg@rd temleder for område vest (Åby,
Gellerup, Hasle, Tilst og Sabro). Her er der mulighed for ris og ros

at påpege problemer, få svar på noget afdet, der driller/initerer i
hverdagen. Så kom og vær med til at gøre vores bibliotek bedre

Der seneres kaffele med lilbehør undervejs.

Strikkecafeer: toBdag den 28. septembel 26. okober og30.

november, hver gmg kl. I 9-2 1. Medbring kaffe/ae, der serueres

lidt til, pris 20,-

Sabro Biblioteks åbningstider kan ses på

w.ækb.dk/biblioæk/sabro under åbningstider
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FoR BEBOERE pÅ Iorar-cBNTER oG
I PLEJEBOLIGER

sevt pÅnØngNpp

TIRSDAG, DEN 8, AUGUST KL. 14,30
Sognepræst Vini Madsen

TIRSDAG. DEN 12. SEPTEMBER KL, 14.30

Sognepræst Mette Charlotte Andereen

TIRSDAG. DEN 10, OKTOBER KL. 14,30

Sognepræst Mni Madsen

Affi,A
>-) lV >-t_



Valdemarsdag

var d€r foredrag ved Vagn Bødger om det

danske flag, den danske historie og nye og

gamle tmditionel som de kendes i

lokalområdet.

Det var en meget veloplagt Vagn, der øste af

sin store viden til de mange fremmødte.

Tydeligt, at han behandlede et emne, som han

har dyb indsigt i og brænder for.

l--_

Den lokale historie blev fulgt op af
flere sange med nationalt præg.

Klinik lirr tbdtcrapi

;\\U Il l'l l'Ot-S l Rt P

t-nro\rngct 2ll

8381 I il\l
I ntsbestillins på ilt.2l) 72 l)S 7l

ili{ur§nrr;

Tilsk ud:
F-rn k0mtrtilnetr \cd hclhrcd\lillæg
l rs I).\\)1.{ltK til gruppe I + 2



\ alaist
Der er plods til enkelie spillere.
BAde nioe" oo mend

Rtt vi soiile; den onden tirsdoo of ten i f§,
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tuøt op os v, nealt [u nåsfu 0å/ sfrp df- let il ptuns ilfleæ Lftatu på
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Aktivitetsoversigt
_-- MSEPTEMBER-oir""r" ffi2f;m,
NovEMBER ffi l*"Y*,*

M^atZAGF
Klokkeslet Aktivitet Leder(e) Lokåle

10.00 Glmnastil FO Store sal

Siddende glmastik FO

00 Poul Øxenholi Daastuen

Data Daastuen

9.00 -16.00

7Z?1J|2AG3
Aktivitet Leder(e) Lokale

10.00 12.00 Daø Per Christimsen Dåtastum

10.00 12.00 saPrcn

9.00 16.00 John Envoldsen

t0 00-12.00 Bodil Hegelund

3.00-15.00 aprcn

14.00 Blomstcbinding Hmny ovtrgard Idapim

19.00-23.00 Koftpil Knud Thomsen



Ang. brugerrådets arrangementer

- se opslag og omtale i bladet.

e.xseAe
Aktivitet Lokåle

Quele Stoff

Ude/inde

30 14.00 Motion Kjrl

9.00 16.00 Enwoldso

15 1 Kiæl

TGD}?SJZDAG-
llt<tiviter

10.00-1 Ttrrpien

ls-r" Store sal

9.00-16.00 lTr&dksted

lø:1ic:s,st&t se,norfoto Kd Rasmussen

4.00-16-00 Arffigemmttr Brugerådet ls,"- '"r
-2t.3O M,lehotd Alice Jespersen lr*"p*'

10.00 I1.15 | Gymoastil Store



Gr
Sunffrefs§,lki§,fun på 5ø6ro Lof,ghenter

Kom og hent en folder på centret,
hvor du kan finde al le nødr endige oplysninger





Demonstrotion of flotte nye
Sko, Sandoler, Tosker,

Slwler og Hjemmesko m.m.

) { ['*;' ]

,* ]"*'*#'::r1;;'#*"'\:-
\-:-"+,. i rrr orDeJde

-\. Til +a<t

-, 

Til knysrer
" iig f orvel til ømme f"rd*" S-.i., --fil ollefødder ;

Sygeplejerske Ejgil Kristensen

kommer på:

5ABRO LOKALCENTER
TORSDAG DEN. 28. sEPT.

KL. IO.OO - 16.00 §
JE6 6LÆDER MI6 TTL AT BE5ø6E JER

06 vDE EN pERsoNLr6 BETJENTN6 (a^rL: Er.vuc@oFrR.Dr)

ÅLLE ER VELKOAANE TIL ÅT SE OG PP.øIE
JE6 HAR 065Å DIÅBETESSKo 06 sKoEN Du IKI(E TÆRKER



Norsk Sekvenstræning



Nyt fra Sabro Kunstforening

Kunsthåndværk i sommerperioden
I sommerperioden fta den 25. jui til den 1. september 2017 ud-
stilleme Jme Hæstrup og Kimten Jensen fa Sabro deres spæn-
dende kunsthåndværk på Sabro l-kalcenter. Jilne Hæstup ud-
stiller redesign afgmle duge og broderier og Kirsten udstiller
Patchwork.

f, ra 4. s€ptember - 29. septemb€r præsenteres yærker af Ulla
Houe fra Heming. Femisering mandag deD 4. septeEber kl.
19.00

Ulla Houes kunstneriske talent breder sig ov€r mange paleter
inden for billedkunsten. Hun tegner gerne croquis og maler både

akvareller og eksprcssionistisk-abstrakle billeder med olie og
akryl. Hun bevæger sig fra naturalismen til det non-figurative ah

alIængig af stemningsøieblikket.
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Sabro den første torsdag i hver måned

fl;;wffi&uf E
Damernes butik

Dorthe Andersen
Kærvanqen4 9500Hobro

Tllt2627 0231
ffi



Ki rken s besøgstjeneste
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Bliv frivillig på dit Lokalcenter

Cofåen
har brug for hjælp til at

Betjene kunderne og personalet. Fylde varer op.

Tage imod og hygge om alle der kommer i caf6en,

Brygge kaffe. Hjælpe med lettere køkkenop8aven

Holde caf6en pæn og ren. Hjælpe svækkede borgere

med at bruge og finde sig tilrette.

Din forplejning er gratis, når du er frivillig i cafden.

lnteresseret - lad os tage en uforpligtende snak.



Yoe[
Yogaholdet starter ny s@son den I 3. september Vi dy*er yoga på

en grundlæggende og lettilgængelig måde, hvor hele kroppen

bliver rfr. Vi tår gode råd til foregribelse afde små skavanker,

som de fleste afos Iår, efterhånden som vi bliver æIdre, alt imens

vi hører om yogæns væsen på en gemltlig og uhøjtidelig facon.

På yogaholdet:
. er der god amosfære
. er der plads og udfordring til alle
. fler mm sig i at erkende og udfordre egne muligheder

og grænser

. er der fokus bMe på tsisk aktivitet og kontrolleret
afslapning

Ovewejer du, om yoga er noget for dig, så ring på nedenstående

nummer og anal en uforpliglende a1
prøvegang. rør ou Desluner org. a
lid:onsdåsekl. r0.æ L30.

KondrFMn: tun øxeiloX,
22&2716- @rr,!$llu

REMAO@@@
Meget mere discount!

Abent alle dage kl. 7.OO - 21 .OO
også i weekenden



Aktivitetskalender
for 3. kvatul2017

Juli

i caf6en.

Ellers ingen aktiviteter. Alle nyder sommeren.

August

3. august Banko

8. august 14.30 Gudstjeneste i Solskinsstuen med

hygge og gratis kaffebord

8. august 19.00 Whist
23.00

22. august 7.30 - Busturtil Sydryn, Tåsinge,

§a. 20.00 Valdemars Slot m.m.

30. augusl I 1.30 Pldlægningsmøde med

fø(idspensionister

September



4. oktober

5. oktober

Gudstjeneste i Solskinsstuen med

hygge og gBtis kaffebord

Whist

Madaften. Læagne, salat og
hjemmebagt bød

Åbent hus på centret.

Oktober

Vaæination mod influem

Damemes Butik. Demonstution og
salg.

Cudstjeneste i Solskinsstuen med

hygge og gratis kaffebord



H'ilkehfolskel et det på ek dwts os ek liile dtens,spurgle proibssoren

d€n medicinske kandidår.

Jdr, svårede denne efrer en længere pause. reliø ræ,e hdsser olJorsket

Ja f", ck- nr, I trna. d,t j" tp^- at dv@ry.n var.a |e

Profcssorcn skrcd op gcnnem de1 anatomiske auditorium og lågde en 1;lle

Fot bed/e at kunhefafilare Dem. hva.l ieg neher hat ies hedbrust enliø

Han pakkede op og fremdrog alpakkens dyb fire halve stykker med

lelerpostei. EftcnæDksom lavshed.

Det kdn ieE ikke loNA. JeE nenet bestemt, at ieshat spi't niilfrakost.



Arrangementer med mulighed for spisning

ToNdag, den 14. september er der madåften i cafeen. Der
sefleres lasagne, salat og hjemmebagt brød. En oplagt mulighed
for at "gå i byen".
Læg vejen forbi og hg bøm ogleller bømebøm med.

KI. 17. t9

I i:::;
Toredag, den 21. septeBri{ra kl. 10.
Kom på besøg på centet. Kig på de igmgværende aktiviteter. Få

stillet din nysgemighed på hvad der foregfu. Tag en hyggesnak

med "udstilleme", hinmden eller andre besøgene.

Du kan købe din mad og indage den på stedet:

Kalvesteg 45 lu,

Citronfromage 2O kr.

Onsdag, den 4. oktober k|.9.30- 11.00 er der influenavacci-
nation og SUNDHEDSDAG.
I dagens mledning byder cafien på lækre rcter til rimelige priser.

Tag en kop kaffe efter vacclnatlonen

Find nogle mkkere og tag et slag kort
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Fleming Klmp

Hme Krarup 50 90

Rudolph

Henny Overged

Flemming Krarup

Poul Øxenholt

lngrid Skifter

Binhe Pedersen

Ihomsn

Motion Kjær

Hansen 22t8

Nielsen

mænd Holl

Kjær

Kmrup
! Frdsho Andersen

Foghsgård Degtr

KErup
r og Peter Fredsbo

Hegelund

Læværkst€d Envoldsen

Yoga Øxenholt



Til notater

Er det rigtigt, at Else er beg)ndt at bruge disse hudderpakninger?
Ja, det er rigtig nok
Men har det UillWt på hendes ildseende?

Jo, en tid hjelryr det. Men de blivet jo slidt af efterhånda-

De fleste mennesker drmmer om at få mere plads. . . og så sM
de får det, styrter de ud og køber flerc møbler!

Forleden aften havde Oles mor ikke lyst til at læse i de sædvmlige
eventyrbøger for ham, og i stedet fortalte hm om, hvordm hun
selv legede, da hun va en lille pige. Ole hme efter med stigende
interesse, indtil det omsider buser ud afham:
Abså fror, jeg ville ønske, at yi to høde ld hinanden at kende

for lenge, længe sida.




