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Øefteste afuiviteter er
". stdrtet i septen^er.

Aet er [ejfr^t, ot
aÅliviteteme Eør stor

tifsfutning.

li fi^å6er, vi ses tifvore

. man7e onangerneflter i
' okgober, novemier og '

fecember.

Qå Ben$n
GruBeftåtet
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udsendes af Brusenådet ved Lokalcenter

Sabro på vegne af lokalcentret.

Bladet omdeles til alle i Sabro,

60 år, eller som afanden grund

målgruppen. Det omdeles afet
adresseliste.
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Hår du brug for at bestille mad til arrangementer,
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Forstander Karen Juul

En noget våd og regnfuld sommer er slut. vi er nu gået ind i efter-
åLret, som nok den smukkeste årstid, med alle dens mange smukke

farver. Vi holder traditionen tlo, løvfaldsfest på plejehjernmet for
beboeme og deres pårørende.

Vi har på Plejehjemmet ået etableret et godt samarbejde med

dagplejen, det giver dgtig meget liv når de kommer på besøg.

Vores atriumgård er i perioder udsmykket m€d farve ge bøme-

tegninger, hvilket giver anledning til meget snak.

Vi havde den 21. september en dejlig dag med åbent hus. Der var

mange gæster i hele huset,jeg elsker, når der er så meget liv på

LC Sabro. Jeg håber rigtig mange har fået øjnene op for, hvad der

er af mulighede. på DIT Lokalcenteret.

Vores pedet, Kaj Svendsen, har valgt at gå på efterløn. Vi har fået

ansat en ny pedel Eric Aagaard, Jeg håber alle vil tage rigtig godt

imod harn.

Julen er ved at være forestående, såjeg vil geme benytte lejlig-
heden til at sig€ glædeligjul og godt n)'tår ril alle. Jeg vil geme

sige tak til alle de ftivillige, der i hverdagen er med til, at få Sabro

Lokalcenter og Plejehjem, til at være et levende sted. Uden jer
ville det være lidt kedeligt, og der ville være mange ting, der ikke

kunne lade sig gøre

Jeg vil også geme sige glædeligjul og godt n)4år, samt tak for et

godt samarbejde til brugenådet. Jeg ser fiem til at samarbejde med
jer alle idet nye råd i 2018.



Blirl fritlillig på dit Lokalcenrer

Cofåen
har brug for hjælp tilat

Betjene kunderne og personalet. Fylde varer op.

Tage imod og hygge om alle der kommer i caf6en.

Brygge kaffe. Hjælpe med lettere køkkenopgaver.

Holde cafden pæn og ren. Hjælpe svækkede borgere

med at bruge og finde sig tilrette.

Din forplejning er gratls, når du er frivillig i cafeen.

Interesseret - lad os tage en uforpligtende snak.

Kontakt: Frivilliskoordinator Mariane Bech tlf. 51 57 62 54



Nyt fra Brugerrådet
Sommeren er forbi og alle aktiviteteme på lokalcentret er startel
på vinter og forårssæsonen.

Dyr og planter forbereder sig på vintercn. Brugenådet håber, at
alle har haft en behagelig sommer, om end våd. Nu går året på

hæld, og det gør brugenådets mandat også. Efter l. januar er
brugerådenes epoke forbi, en ny struktur er vedtaget af byråd og
magistrat. Brugeffådet har de sidste 2 år haft et fantåstisk
samarbejde. Succesen er dog kun opnået med lokalområdets store
opbakning til de anangementer, der er gennemført i brugenådets
valgperiode. Tusind tak for det. Brugerrådene nedlægges, men
som en fugl Phønix opstår de nye råd på lokalcentrene afasken.
Der afholdes årsmøde, med valg til lokalcenærråd, råd ved lokal-
center, eller hvad man agter at kalde rådet i iremtiden, den 23. no-
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vember. Der vil efter l. januar 2018 stadig være €t råd, der favner
alle i lokalområdet, der har tilkn)4ning til lokalcentret, på tuæIs af
generationer. De fleste medlemmer af det nuværende Brugerråd
vii geme fortsætte, og vi er derfor allerede nu i gang med at for-
berede arangementer i 20 1 8, bl.a. en oplevelses- og vintur til
Mosel i maj måned, og en endagstur til Museum "Tieitz' i
Blåvand i foråret. Cafeen vil efter 1. januar have en ansat til at
lave maden i vores eget køkken. Denne gang skulle det være
sandt. Nu er det, selv om det er lidt mærkeligt, tid til at ønske alle
en godjul, et godt nytår og på gensyn i 2018. Til sidst et lille citat:

''Alle kan lobe sinvej,
det er let. At møde
udfordringerne er det,

soh gør dig st@rh "

Flemming Krarup
Brugerådsfomand

Tømrermester Jørn Pedersen Aps
SliLrngvejl0T-8471Sabro -Ti 86 94 88 45 . 811 26 27 88 45 Fax80949493

m.il: pps-aps@ma Lter€.dk-rebsile: M.pp.apl-dk

Tomrer- & Snedkerarbejde

Inventararbejde

Glasarbejde

Såve n),,1 som reparationsarbejde

Tllbud uden forbindende
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For at vi alle kan g Centerposten i vore postkasser, er vi aIhængig
afvore omdelere, som vi heldigvis har mange af.
Lige nu mangler vi omdelere til Fårupomdd€t og til Borumom-
rådet. Hvis ingen melder sig så er konsekvensen, at modtagere af
Centerposten i de pågældende omrader fia 1 . januar selv må
al'hente Centerposten på Lokalcentret.
Hvis du har lyst til at blive frivillig som omdeler, så henvend dig
til Peter Fredsbo Andersen:
Telefon: 30 74 88 20 eller
Mailadr : kopa.Dunioeople.dk

Fru Sørensen: F1el slål, at de to opJindere aftelefon og telegtol
Bell og Morse, begge var girt med dørstumme.
Søensena Ja, der køx maix se, lwad en mand kan udrette, bare han

frr ro til det.

Fru Rørmose besøger en veninde. og på vejen gennem huset kaster
hun et blik ind i et værelse, hvor husets here ligger på en sofa og
snorker.
Ja, min mand hor haft sådan en anstrengende dog i dag. Han fu)r
åbrct et slas Picdes fonnig!

\1a #.+s:<{=:)=
Solcentcr,)ttlt>-tut
. City !'€st - [Ii€ Lauritz
. Hinnerup - Sabro
. Storcenter 

^*ord

86 2s 15 15
86 25 t7 l8

Sabro 86 94 99 18



Oplevelses- og vintur til Mosel
21. maj til26. maj 2018

Brugenådet arrangerer en rejse til Mosel fned både oplevelser og
vinsmagninger med mulighed for køb afvin.

Turen vil foregå i modeme langtursbus. Vi har fast "bopæl" på

Hotel & Weinhaus Gonzlay, der ligger ved tvillingebyeme TIa-
ben-Trarbach og med hah?ension (dril*evarcr for egen regning),

Der er planlagt følgende udflugt€r: Sejltur på Mosel dl og fi:a
Bemkastel-Kues. Udflugt til Trier med vinsmagning udervejs.
Udflugt til den gamle ædelstensby ldax-Ob€rstein med besøg på
Deutsch€ Ed€lsteiismuseum. Udflugt til den 800 år gamle borg
Bulg Eltz. Der vil være i alt te vinsmagninger.

Prisen er ikke endeligt på plads, men forventes at komme til at
ligge på ca. 4.500 kr., der inkluderer bus, ophold med morgenmad
og aftelsmad (tr€ rcfter), alle entreer og gebyr€r på tuIe nævnt i
rcjseprogrammet.

Hvis du er int€resserct, så send besked til Poul Øxenholt (rejsele-

der) mail p9q!@gcxcqhq!1d!&, og du vil få udførligt rejseprogram
tilsendt efter 6. oktober.



Fælbs lutefrokoSt
Torsdag, den 14. december kl: 12:00

afholdes der fælles julefrokost for interesserede.

Der er mulighed for at bestille billetter samlet.

Menu:

Hvide og røde sild m/ karrysalat og æg

Lun fiskefilet m/ remoulade og citron

Mørbradbøffer m/ vintersalat og asier

Lun leverpostej m/ bacon, champiSnon og rødbeder

Ris a la mande m/ kirsebærsovs

KaffeÆhe med julesmåkager

Pris: kr. 125,00

Der sælges billettet i Cafiåen fra 11:00til 13:00

tiEdag den 28,, onsdåg den 29. og to6dag den 30'

novemb€r

r> ,..
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Har du en nøgl€ som du ikke bruger
(Salto brik)

Så må du meget gerne aflevere den
til Værtinden på det
Lokalcenter du kommer på.

llled venlig hilsen
ll,laraane Bech
Frivilligkoordinator
Område Vest
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Nyt fra Sabro Kunstforening

Fra 2.- 30. oktober præsenteres malener afRuth Christiansen,
Sabro

Jeg beS/ndte at male i 2009,
og det har været noget nær det
bedste, der er sket for mig.
Min store lyst til at male giver
mig hele tiden inspiration.
Jeg har fået unde isning hos
Lieselotte Skov-Pedersen i
Lyngå og på Arhus Kunst-
akademi.
Mine billeder er malet med
akryl, ogjeg maler både
natumlistisk og delvis ab-
strakt. De fleste af bil lederne er fii faftåsi og opstår efterhånden,
som lænedet bliver ryldt med fiere lag maling og derved danner et
motiv, som jeg arbejder videre med, indtil jeg er tillieds.
At male er terapi for mig, ogjeg maler stort set hver dag.

Frå 1. november til 15. december pr2esenteres malerier af
Ellen Madsen fra Løsning

RUM_FORMER_FLISER
- K\'INDER

Jeg maler ahryl på lærred.
Tager udgangspunkt i
dagligdagen. Rum, former,
fliser, kvinder. Jeg fortæller en

historie med billedeme,



historien kommer, mens jeg a$ejder. Billedeme er ofte mere eller
mindre abstralde og farverige. Der er mange lag maling, inden
jeg er færdig. I en del afmine billeder kan jeg se, at min kistne
tro og livsholdning toner fiem.
Dajeg ekspe menterer en del med maleteknikker og stilarter, er
billederne ret forskellige.

Fra 2. - 30. januar 2018 præsenteres malerier afNinna
Nørgaard fra Ilorsens

ABSTRAKT OG DRØMMENDE UDTRYK

Farve- og fomuniverset
i mine malerier er
mangfoldigt, men et
fællestræk et atjeg
stræber efter at fange
naturen og landskabet i
et abstrakt og
drømmende udtryk,
hvor erindringer, sanser
og følelser møder
virkeligheden.

Derudover arbejderieg i mine mere figumtive malerier med at
fremhæve og understrege den fiugtbarhed, sryrke, skrøbelighed og
skønhed, som kvindeskikkelsen for mig repræsenterer på dn og
samme gang.

En ældre dame kom hen til apotekets disk og spugte stille, næsten

forsdgla Jeg ril geme heve en stor flaske afden styrkende medicin,
jeg pl4er at Jb. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder, men når ieg
har drukket tre glas, funjeg slå e bagLEns salto.



Forcdrag om odkkeYald
Torsdag, den 15. november 14:00 - 16:00

Ved Geolog Inga Kofoed Andersen
(kendt fra Brugerrådets turtil Holland)

Arbejder i Miljøministeriet med projekter
til beskyttelse åf drikkevand.

Vand ef grundlaget for al liv på jorden, og mennesket be_

står hovedsageligt afvand. I dette billedforedrag blivertil-

høreren præsenteret for vand i mange former, og def bli

ver åbnetfor en debat om grødeskæring, bræmmer långs

vandløb, gødning af marker og iltsvind ide indre danske

farvande. Foredraget kommer også ind på den nyeste vi-

den om vores drikkevand-

Pris 60100 kr inkl. kaffelthe og kage

Tilmelding på lisæ iforhallen senest 9. november.



Eshøjhusets Venner

øl og dråger
Kom og flyv med drager søndåg, den 1. oktober. Her vil vi
sammen med Aarhus Drageklub få gang i dmgerne.
Samme dag præsenterer brygger Ni€ls Jøm Thomsen tia vores
lokale bryggeri, Wintercoat, den nye Eshøjøl, han har arbejdet på

at fremstille. De, der var til Valborgaften, har {ået en smagsprøve

- og så skal vi have solen sparket i gang igen,
og denne gang skal den da godt nok have et
ordenrligl spark. så vi kan lå en god sommer
i 2018. Del .ker som vanlig på årers kone5le
dag ved solnedgang, med andre ord ses vi
ved Borum Eshøj og Eshøjhuset torsdag den
21. dec€mber kl. 15.30.

rRtEtMlA ill|000)
Meoet mene d SCOUNT!

Abent alle daqe kl. 7.00 - 22.00
oosa I weeKenoen
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Datastuen opretter nyt hold for folk, der geme vil lære om PC eller
genopfriske det, de har lært engang.

Der undervises også i de muligheder mobilælefonei giver os for
kommunikation, sociale kontåkter, mail, homebanking, mobilepay
m.m.

Intemettet giver muligh€d for kommunikation i et hurtigere tempo
end med brevpost. Alle de forskellige fomer for "sociale mediec'
gør det muligl at følge med i families og venners dagligdag.

"Skyen" gør det muligt at geinme vores billeder o.a.t- i sikkerhed,
så de kan hentes afos hvor som helst.

Det koster 400 k. for en sæsor\ der strækker sig o\er 20 x2
tlmet.

It-rs du er interesseret, katr du henvende dig til Poul øxenholt
på rlf. 40 54 88 22 eller dail pool @o€xenholt.dk

Den unge lærerinde, der var stærk socialt interesseret, spurgte
klassens drenge ud om forholdene i deres hjem.
- Jø forklarede en afde sme fyre,far og mig sover sammen,
- Nej,Jbr ogjeg sotter sammen, rclledelæterinden.
- Ja, så må det vere efier, at jeg er foldet i søvn, erklærede

drcngen.



Banko!
Det glade db har lydt. Den hid-
til heNkende dybe tavshed bli-
ver brudt af mumlen og små-
snak, medens pladen bliver
tjekket. Kort eft€r kan spillet gå
videre indtil næste bankoråb
lyder.

Intens hygge, En kop kaffe. Et
hurtigt blik til sidemanden. Korfiner
han/hun lirst? Der mangler krm f;i
felter.

Sådan forløber en bankoaften de

fleste steder. Også på Lokalc€nter
Sabro den første torsdag i hver måned.

Hvis du vil have varmt samvær og mrmter stemning, så prøv at
møde op. Det kunne værc, du vandt.

-Is
Damernes butik

Dorthe Andersen
Kærvangen 4.9500 Hobro

TlIt 26 27 02 31



Nyt Fra Sabro Biblioteks Venner

Bogsnak
Kom til en god snak om nyere litteratur.
Det sker torsdag den 5. oktober kl. 19 på Sabro Bibliotek.
3 bibliotekarer kommer og fonæller og giver inspiration til vinte-
rens læsning. I løbet af aftenen seNeres kaffe/te og kage, og her
vil der være lejlighed til at udvekle gode ideer med hinanden om
andre gode ideer til læsning. Aftenen er et fælles arangement med
Sabro Bibliotek oE Sabro Biblioteks Venner.

Strikkecafeer
Sidste torsdag - med andre ord torsdag 28. sept€mber, tor:sdag
26. oktober og torsdag 30. november kl. 19-21 på biblioteket.
Der hår været forespørgsel på strikkecafe om dagen. Det kan pt.
ikke lade sig gøre, da skolen bruger biblioteket i forbindelse med
undervisning i løber åf dagtimeme. Vi vil lo6øge om det kan lade
sig gøre på anden vis. men der er ikke nogen løsning pt.

Bogsalg
Vi fastholder ffaditionen med salg af kasserede bøger i efterårs-
ferien - uge 42 + de læste 3 uger. Vi sæ]ger til sædvanlig lave
priser: 10,- pr. bog og cd, og 2,- for tidsskdfter.

Nordisk bibliot€ksuge
Oplæsning i stearir ysenes skær. Mandag, den 13. november er

det Foreningen Nordens fælles oplæsning i hele Norden +

Baltikum, det er inspiration til denne aften. I år læses fra bogen Is
af UIla Lena Lundbere. Vi forventer at der kommer et andet
indslag i løbet af aftenen, dette er dog ikke helt på plads endnu.

- Her står om en millionær, son har vundet 100.000 kr. i
Iofteriet.

- Det er vel nok meningsløst. Den slags skulle slet ikke have lov
til at spile i lofteiet.



Ki rkens besøgstjeneste
Et anderledes venskab

Fårup-Sabro kirkers besøgstjeneste
formidler besøg til mennesker, som har
brug for at lære et nyt menneske at kende.
Derfor søger vi besøgsvenner, der har lyst
til at gøre en stor forskel for et andet
menneske. Til glæde for både besøgsven
og -væn.
Besøgene kan bruges på at drikke kaffe,
gå tur, læse sammen - eller hvad I måtte
have lyst til. Du er selv med til at sætte
rammerne.

Bliv b€søgsven er du interesseret i at blive besøgsven, eller vil
du blot hørc mere om tjenesten, er du velkonmen til at kontakte
os.

Savner du besøg kan du eller en afdine pårørende konlakte os

Lis Jensen, tlf. 23 98 10 09

Sognepr.est Mette Charlotte Andersen, tlf 29 14 27 19



Nørsk Sekvenstræning
Onsdage

*Træning L ho1d kL flio - 12.30

*T@ning 2. hold ld. 13,00 - 14.00

Er du interesserct i at holde ditr krcp i god fonrr er motionen i
Norsk Sekvens

maskiner ligtig god t4 åt alle led og mustler bearbejdes.

Når vi salrllren spise! en let ftokost, forener vi arbeide med

fomøielse.

'14 6ar b6ge pht'a sd./ tr b za$att, Qgn da Rgnult' dS på

tfiE6%E249
.t?.n69 liltn&ortfKjer

45 02 62
63 02 62
39 02 62

v. Preben Lund Rasmussen

Hvidtjørnvej
8471 Sabro

|T nr
Bil nr
Fax

:87
:21
'. 87



Tøjsalg:

Dato 19. oktober 2017

Tid 10.00 - 14.00

Lokalcenter Sabro
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Busturen til det Svdfvnske Ø-hav

Tindag den 22. august oprandt dagen, hvor vi skullo på Bustur til Sydfyn
og Valdemars Slot. Nogle steg på bussen ved lokalcentet åndre ved
Brugsen. Vi f* en lille morgeDmad og kaffe i bussen. Første stop var
Frøbjerg Bavnehøj, son er et af de højeste punkter på Fyn, nogle tog
våndreturen helt op på loppen, med en fantastisk udsigt.

Næste stop var Landet Kirke, hvor vi så Elvira Madigans og Sixien
Spares gav, en frygtelig historie om unge memeskers ulykkelige
kærlighed. Tulen gik videre igermem flotte og smukke landskaber, for til
sidst at komme til Tåsinge og Bregninge Kike, som ligger på €n høj, hvor
der er en hel øntastisk udsiel oppe lia kirketåmer. Det påstås at man på en
Uar dag kan se helt til Kiel i Nordtyskland og 65 kirketåmq her indtog vi
vorcs fiokost, meget hyggeligl.

Næste stop var Valdemars Slot, hvor vi fik en fin guidet rundvisning på

slottet, rundt i ålle vmelseme og se de flotte møbler og kjoler. Man kån

faktisk lej€ hel€ slottet, hvis man har lysi til det, nogle afos vår helt oppe
under tåget, hvor der er 6n stor udstilling af udstoppede dyr fi'a hele verd€n
og en fln udsiel til den lille Tepavillion.

Da vi var færdige gik vi ned til strållde& hvor der er en lille anløbsbro. Her
sl:uile vi med det gåmle Veterånskib 'Helge' - flot skib. Sejltu€n gik til
Svendbor& hvor bussen ventede på os og kørte os til Hejse Krc hvor vi fik
en dejlig middåg herefto. kørte vi hjem til Sabro - en dejlig dag.

John Envoldsen
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Klokkeslet Aktivitet Leder(e) Lokale

10.00 Gymnastik FO Store sal

12.30 Siddende grmnastik FO

10.00-12.00 Data Poul Øxenlolt Datastuen

12.10-14.10 Datå Poul Øxenlolt Datastuen

9.00 -r6.00 Træværksted John Envoldsen Træværksted

Klokkeslet Aktivitet Leder(e) Lokale

I0.00-12.00 Dala Per Christiansen Datastuen

10.00-12.00 KniplingÆatch W. Birthe Pedersen Terapien

9.00- 16.00 Træværksted John Envoldsen Træværksted

I0.00-I2.00 Seniordans BodilHegelund store sal

14.30 Cudstjeneste Solskinsstuen

13.00-15.00 Sy/strikkeklub
Anne Mårie
Pausgaard
Susanne Oisen

Terapien

14.00 Blomsterbinding Henny Overgaard Terapien

19.00-23.00 Kortspil KnLd Thomsen Terapien



Ang, brugerrådets arrangementer - se
i bladetooslaq oq orntate I

Klokkeslet Aktivilet Leder(e) Lokåle

t0.00-l1.30 Yoga Hartwig Quelle Store sal

10.00-12.00 Krolf Vagn Hansen Ude/inde

11.30-14.00 Kost og motion Bodil Kjær Sekvenstræning

9.00-16.00 Træværksted John Envoldsen Træværksted

| 3.15-15.30 Selvst. malehold Bodil Kjær Terapien

10.00-l t.30 Stolegymnastik Tempien

ll.J0,.oads'md. Banko Pensionistforening Store sal

9.00-16.00 Træværksted John Envoldsen Træværksted

Seniodoto Søren Karl
Rasmlssen

Datastuen

14.00-16.00 Arrangementer Brugerrådet Store sal

16.00-21.30 Malehold Alice Jespersen Terapien

10.00-11-15 Gymnastik Store sal



Har du brug for hjælp?

KONTAKT TIL LOKALCENTER
IIÅVKÆR OG SABRO

Kontorct er åbent hverdage kl. 8.00 til 15.00.

Såbro 87 13 47 00.

Hvis der er behov for kontakt til visitator er Lokalcentret dig
behjælpelig.

Ved akut behov for hjemmesygeplejerske på hverdage

kl. 15.00 til 07.00 og i weekend og helligdage kan kontakt
formidles via 86 12 10 2l (Døgnplejea).

Ans Reiser er ekspert i reiser med
dansk rejseleder samt but og fly
i hele veden - l.eks.:

. Cirkusrewen....-......fra

. cruise til stavanger frå

. Amal{ikysten...........f ra

. Haver i Eng land ......fra

. USA. New York........fra

xr...1.795
tr..2.395
t"..6.995
rr...7.495
r.15.995



GSDSTJI0IStrS?@4

FOR BEBOERE PA LOKALCENTER OG
I PLEJEBOLIGER

SAMT PARØRENDE

I SOLSKINSSTUEN

LOKALCENTER SABRO

TIRSDAG. DEN 10. OKTOBER KL. 14.30
Sognepræst Vini Madsen

TIRSDAG, DEN I4. NOVEMBER KL. 14.30

Sognepræst Mette Charlotte Andersen

LøRDAG DEN 23. DECEMBER KL. '14,30

JULEANDAGT
Sognepræst Vini Madsen

I forbindelse med gud:denesleme er der gråtis kaffebord



Tirsdag den 24. oktober kl:16:00

0ntisadgangfuile

AARHUS IAZZ ORCHEsTRA PRÆSENTERER

rj?..hu: k % er ut3r.f unikke konce.oere

ZIOARS J UBI L.IEU MSKONCE RT

AARHUS
lAzz
QREHESTRA

Caf6en sælger:

ø1, vin og sodåvånd, små poser chips og flæskesvær



WEWANTYOU!

f rivillige til Brugerråds1
Ved Brugerrådets atrangemente. på Lokalcentret kan vigodt bruge nogle

frivilligetilat hjælpe med forskellig€ ting

Opsætning af borde og stole
Dække bode

Hjælpe med lettere køkkenopcaver
Anretnlng af maden, såmt servering

oprydnins os opvask (i opvaskemaskine)

Alt foregår sel!,følgelig ifællesskab med Brugerådet.

Venlig hilsen Bruqerrådet

Barberen og købmanden vargodc vennet men kunne godt lide at dr;lle

hinanden. En dag kom barberen ;nd tilkøbmånden.

- Jegril serne en netetjuleø|.

Købmanden vippcde kapslen afen flaske og hældte en saibe på en m€t€r

op på disken.

- Tdk skal du ha . Men I du godt pakke den ind, for ieg skal lbrst btuge

- SIagteL jeg |il f:erne have noget uden ben, brusk ogJb-dt.

- Var det ikke noget med et æ9, Jiue?



Gåtursvenner søges til Lokalcenter Sabro

Giv et skub - og gør en onden glad!
Det er et nlt tilbud til Sabro-borgere, der er raske og rørige og
gerne vil bruge en times tid mandag eftermiddag på at give et
andet menneske, der er bundet til kørestol, en god oplevelse. Vi
har brug for ftivillige til at skubbe kffestolsbrugere en tur, på

cirka en times varighed, en gang om ugen.

Turen skal foregå i et adstadigt t€mpo, så d.årligt gående med
rollator og andre langsomt gående også kan være med.

Kørestolsbrugeme og skubbeme mødes til en kop kaffe og en
hyggesnak eft er gåturen.

Skubbeme oplever, at de gør andre glåde, og at der er nogen, der
har brug for dem. Brugene låi liisk luft og kan følge årstidemes

Hvis du har lyst og mulighed for at give en kørestolsbruger en
hjælpende hand i ny og næ, kan du henvende dig til frivilligkoor-
dinator Mariane Bech på mail: nmab-@aarhus.dk tlf.: 51 57 62 54

t



tsRrDqr
Då Scbno Lokolcenter

Hor du lysitifot spille Bridge,det er6d e øu.dz øg oerfafne, så se her.

I nqj nrdtes 10 glode bridge folk, pA sabro
lokolcent€r, for oi rej.e stenningen for ot sPille
bridge. Dei blev b€slutlef, dl nan vilstorte et
bridgehold i cafaen på Lokolcenierei.

Hver ii.sdog kl. 13-15 frs den 5. settcmb.r
?.017.

tla. du lvst så ko,økl Knud ftotuen, 40 78 40 10

En sund bank

6

Tilst Skolevej 31
83a1 Tilst. a630 3670 ri{1,$:*IH*'*



Madaften

Den I 4. septemb€r havde vi madaften i caf6en. Denne madaften,

som var for hele byen, blev en god oplevelse. Der kom mange

bømefamilier og spiste lasagne og hyggede sig. Man kunne så

glæde sig over, at man ikke selv stod med kødgrydeme og op-
vasken. Der var liv og glade dage og Calåen har nogle spændende

legesager, som blev flittigt undeNøgt. I alt havde der været lidt
over 40 gæster denne aften.

Lasagnen smagte dejligt og selv min kræsne datter og mit lige så

kræsne bamebam spiste op.

Tak til dem i køkkenet og til de fiivillige, der tog en eksta tøm i
Cafåen. Det må meget geme blive gentaget

Mvh. Hanne

Klinik for fodterapi
Fodb6håndlinq iDer€s hjom eller i Kli.ik lorfodterå9i

ANETTE TOLSTRUP

Farøvænget 20

8381 Tilst
Tidsbestilling på tlf. 20 72 08 7'l

Måilåd'esse: Hjenmeside:
.netle@todr€rapi'rilst.dk

Titskud:
Fra kommunen ved helbredstillæg

Fra DANMARK til gruppe 1 + 2



Vifejrer

'Li|le illortensaften'
torsdag den 9. november Kl: 17:30

Menu:
Andesteg m/ hvide og
sovs og rødkå|.

brunede kartofler,

Ris a la mande m/ kirsebærsovs.

Kaffe/te med småkager.

Pris kr, 140,00

Der sælges billetter i Calåen fra 11:fi) til 13:(x)

tirsdag den 24., onsdag den 25, og torsdat den

26. oktober

Underholdning:

Den kendte sangerinde

Susanne Lana



Anne Morie Pausgård og Susak e Olsen

T€et På dig 09 din hv€dag

SAaRO. Msroftvoj 38. 8471 Såbro. Tlt 86 9{ 8'l75

Abent hvet dag kl. 7 00 - 21 00

Mad ucl at huset - frokost / bulf€t / mlclclag
Dage6 rct og sdathat ' Fns/.åagt bm.l hver .hg

Tiq/løtto- og håndkøbsudsalg san a leu. og $r- al Pakker

FIot blomstenfdeling, cler kan tilgodese cle fleste ønske.
med spænden.le blomstenftangementer til dtte tomåt

OK Tånken på hj. af Viborgvsj/Vbtoftvsj hår åb€nt hele døgnet'

Bilvåsk hver dag k|.7.00 - 22.00



$undhedsdag

lokalcenter $abro
d oktohr ld, 9,30. l'1.00

Kom og få råd og veiledning af vores specialister
Samtlige deltagere or repræsenlerct med boder
og informationsmateriale,
o Bodyscan
a Brugerrådet
Q Demensnøgleperson
o Sundhedsklinikken måler blodtryk og

blodsukker
o Besøg af Dokkx Bussen med hjælpe-

midler
o Genlyd-flerefællesskaber

Cafe Sab.o byder på sund mad
caf6en er åben
fra 9.30 - 13.00

Caf6en saetger;
Hjemmebagte bollel
sund frokost og andet godt

Fra kl- 9.30-11,00kandu blave
vå.cinår.t nod inf@na
sundhedsslyElæn anbefaler ældre og
peEoner med visæ kroniske sygdom
me al blive iniuenza-vaccine.et.
Derfor er det graUs al blive våccineret
for følgende peBongrupper:

. Folkmed alvodig lungesygdom. Folk med kionisk hjene-/kåGysdoh. Folk med sukkeByge og komplikali-

. Folk med nedsat immunfoBvar

. Folk som lideråfandE sygdomme
hvor en læge råder til en våccinalion

neden slående g Etisordn ing,
kosler influenzvaccin alionen 160 k.
HGk sygo.ikringsbBvis og

Io<"lcenier SaUo Sabo 
^rrheve- 

).8.471 Såbro



komme tEttest på grisen ved at kåste med en jemkugje?

Måske syn€s du, at det lyder lidt mystisk" men petanque er i
virkeligheden et boldspil, som er let at spille og svær at vinde.

Hvis du er blevet nysgerrig så liæg vejen forbi petanquebanen en .

Spørg bare og il din nysgerrighed tilfiedsstillet. Hvem ved?
Måske kulme du tænke dig at deltage?

\J-t
ftLaurfiz-åÆFW7-S=

25 15 t5
2s t7 t8
94 99 18

86
86

Solcenter_-),t71>-tlrJ
. City Vest - Mie Låuritz
. Hinnerup . Sabro
. Storcenter NordSabro 86



\ Zlaist
Der er plods til enkelte spillere.
Både piger og mend.
Vi spiller den onden tirsdog often i
hver måned fro kl. 19 - 23.
Er du interesserel, så henvend di9
tilr Knud Thohseh 4078 40lO/
86 24 15 68.

Med venlig - Knud Thonsen

v
*

hilsen

Î

HOTEL SAERO KRQ

Ew.!rb:ok!o-.lt T:!:: 8d g:8! :!



Transport til arrangementer

Har du problemer

med at komme til

arTangementer pa

Sabro Lokalcenter, så

kontakt:

Brugerrådsformand

Flemming Krarup

Tlf.29 64 4016

(Brurlsgød'rfs 
luto

LdnxgeJ 4

E17 t Sa6ro
,If. 36 94 3s 70

FI



Sunffrefsfiliniftfun på 5ø6ro Loforfcenter

er et gratis tilbud til alle borgere i
lokalsamfundet, der kan komme
uden henvisning eller visitation og
TA

hiælp eller rådsivning

Kom og hent en folder på centret,
hvor du kan finde alle nødvendige oplysninger.

Åbningstid hver oandas og torsdås kl, l0-12
Sundhedsenheden tlf. 87 13 46 78

Sundhedsklinikken i Tilst
alle hverdage kl. 8-12 '^P

r! jt {:

Benyt vores klinik i videst muligt omfang.
Det kan være farligt at gå rundt med for højt blodtryk - så kik ind
på klinikken og få målt dit blodtryk.



onstaBe i{. 13.00- i5.30
I knpitoFttet.

ØehaBere på nateqotlt tnspiterer og ijetpel h;tuntea natr/ildetab dJft:
otu-aigt aFnnnt- fuitt - [eøupage.
tianned'ingeftefv [et, nal fi8 bst til at at54d2 n t saftt [at got' $øw.
Efutdfub adaaB.refti yh tuefotat se på AlnsL
1'tt top og se, tea[[utuårks Sår g6? aJ- [q er pk titJteft fueatiee ?å
frottet.

Eø, op6.sa;ntel på tf. 86 94 82 49

uatwntg tiitsen
Ø06IKjer

*f
AN P{ånteseruice

qAtne |ftøkn

Stort udvalg afgrønne

og blonstrende planter

Friske buketter hve. dag

Abent:

Hverdage: Kl. 10.00 - 17.00
(Lukket mandag)

Weekend: Kl. 10.00 - 14.00
Howejen 60 A - lvarkusminde
Tlt 86 94 95 00 - 40 58 54 46



Planlægningsmode med fortidspensionister

Susanne Lana

Som du kån se i
annoncen om Lille
Mortensaften, hår vi
inviteret Susanne Låna
til at komme for at
underholde os lidt
under middagen og
bagefter - måske får vi
lyst til en dans?

Det er nok ikke nødvendigl at præsentere Susame Lana. Hun har i
mange år været en kendt og efterspurgt sangerinde. Hun har med
sin sikre og særlige stemme deltaget i utallige former for optræden
og kan både det storladne show og den intime koncert. Hun har
indspillet utallige plader og har vist, at hun behersker mange for-
skellige gemer.

Jeg er sikker på, at vi Iår hendes store succes "Hvis trårer var guld"
at høre og garanteret også hendes yndlingssang "Mister Moon".



Aktivitetskalender
for 4. kvafial2017

Oktober

2. oktober Sabro Kunstforening

4. oldober 09.30- Vaccinations- op sundhedsdas
11.00

5. oktober 10.00 Sabro Senio. Fitness.
Stiftende generalforsamling

5. oktober Banko

10. oktober 14.30 Gudstjen€ste i Solskinsstu€n med
hygge og gratis kaffebord

10. oktober 19.00- Whist
23.00

19. oLlober 10.00- Damemes Butik
14.00 Demonstration og tøjsalg

24. okober 16.00 Aarhus Jazz Orchesha
40 års jubilæumskoncert

November

1. november Sabro Kunstforening

2. november Banko

9. november 17.30 Lille Mortensaften

14. november 14.30 Gudstjeneste i Solskinsstuen med
hygge og gatis kaffebord

14. november 19.00- w}list
23.00



16. november

25. november

7. december

12. december

december

december

14.00-
r6.00

14.

2t.

19.00-
23.00

12.00

15.30

14.3023. december

2. januar

Busrejse
21. maj 26. maj Oplevelses- og vintur ril Mosel.

Foredlag om drikkevand ved
Inga Kofo€d Ande.sen

Julemarked

December

Banko

Whist

Fælles julefiokost

Eshøjhusets Vermer
Solen sparkes i gang

Juleandagt i Solskinsstuen med
hygge og gratis kaffebord

Januar

Sabro Kunstforening
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aYn og u|. nti Da KontaKDersoner

Anangementsudvalg
Flenming Kmrup
Hanne Krarup
Poul Øxenholt

29 64 40 76
20 13 50 90
40 s4 88 22

Bjæskhold Steen Rudolph 40 l8 84

Blomsterbinding Henny Overgaård 20 71 86 5.]

Brugerråd Flemming Krarup 29 64 40

Data Poul øxenholt 40 54 88 22

Cynnastik Ingrid Skifter 86 94 84 0t

Knipling Birthe Pedersen 86 94 90 90

Kortspil Knud Thomsen 40 78 40 l0

Kosr og Motion BodilKjær 8694 82 49

Krolf Vågn Hansen 20 t4 22t8

Kunstforeningen Doris Nielsen 2t t9 39 64

Madlavning for mænd Inger Holt

Malehold Bodil Kjær 86 94 82 49

Mode
Hanne Krarup
Ki.sten Fredsbo Andersen

20 13 50 90
5l 50 02 69

Pensionistforening Inge Foghsgård Degn 86 26 26 37

Rejseholdet
Hanne Krarup
Kirsæn og Peter Fredsbo

20 13 50 90
51 50 02 69
30 74 88 20

Seniordans BodilHegelund 86 46 85 88

Strikkeklubben
Anna Marie Pausgaard
Susanne Olsen

24 80 86 46
30 32 88 77

Træværksted John Envoldsen 4t) t9 52

Yoga Karin øxenholt 228r''27 t6
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K ont og gol ct

IØffienel udct pii lflfifiefiet:

P0lser med del nerc.

Inka0eller m/lmilOllelsalal.
Gogg eller l{alle m/æuesldver.
ln0ylderc sælges flff lllesmåliager.

9/I nodngcz

gterr. "gat e- ø
brry t åaarcn

Udstilling og salg

aflokale
husflidprolukter



Cafå $ahro
Åbningstider:

10:00 - 13:00 mandag til torsdag
Tlf. til cafeen 29 20 82 28

Caf6en tilbyder bl.a.:
Kaffe og kage

Mandag til To6dag: Frokostretter
Mandag og onsdåg: 3 håndmadder til kr. 25,00

liEdagtil to6dag: varm mad - se menuplan

Menuplanen kan du se inde i caf6en

Hver dn4,: fro*tmafl6)/ W. 25,oo

Ud over det sælges der:

Tirsdager

l friskbagt franskbrød til kr. 15,00
5 stk. boller 20,00 - 1 stk. kr. 5,00

200 gr. småkager tilkr 20,00

Bestilling af mad:

Har du brug for at bestille mad tilarrangementer.
skal du henvende dig på tlf.4185 53 25

(køkkenet Lokalcenter Søholm)

Bestilling skalske senest en uge før.
Er cafden lukket kan man altid få maden sendt ud til

caf6en Sabro Lokalcentertil åfhentning.
Gælder kun hverdage.


