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Velkommen til Caf6 Sabro
på Lokalcentret

Åbningstider:
Mandåg til fredag: Kl. 10.00 - 13.00

Ttf.29 20 99 02

Hør du bruglor at bettille hrad til o onge-
menter, skal da henteade dig på

tlf. 21 99 69 92 (køkkenet, Lokølcenter Søholm).

Hver dag sælger caf6en ftostrnad kr.25,-



Så er vi i gang med et nyt år
Jeg håber, at alle er kommet godt ind i det.

Jeg har fra 1. januar 2017 fået titel som Forstander på Pleje-
hjemmet Sabro. Stillingen som forstander indebærer, atjeg har
den daglige ledelse afbåde Plejehjemmet og Lokalcenterdelen.

Foråret næme. sig, og vi skal have gang i vores nye drivhus, som

blev bygget affrivillige. Det glæder vi os til. Vi skal hav€ plantet
tomate. og agurker samt en vinranke. Vi skal også have en lille
bænk i drivhuset, så vi kan komme ud og nyde det første solstrejfi
foråret.

Vi mangler et par tiYillig til at hjælpe os med at passe og vande i
drivhuset. Hvis du har lyst til at hjælpe, kan du kontakte mig på

kontoret eller ringe til mig

Vi har haft bcsøg afen "Plant liv" medarbejder fra MSO. Vi har
set på, hvordan vi kan forskønne afiiumgården og haveanlægget
ved højbedelie og vaodbassilret. Vi haf også bestemt os for, at vi
skal have en ny kanin til foråret, måske to.

Hvis der er en der haa en eller to karirEr i ovefskud, når vi kom-
mer ind i foråret, vil vi geme aftage dem. I kan kontakte mig på

kontoret eller ringe til mig (tlfnr. 5l 57 62 55)

I efterår€t havde vi endnu en dejlig fest på plejehjemmet, hvor vi
havde inviteret de pårørende med. Det var en riglig dejlig a1ien,

med god mad og hyggelig musik. Vi var 80 mennesker sanlet i
aldeæn lra 0 år op til 98 år. Det er riglig dejligl. ar der er så god
opbakn;ng, når vi inviterer.

Karen Juul
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Et du inreresseret i at holdc din kop i 8od form, er motionen
Notsk Sekvens

maskinet dgtig god til at alle led og muskler bearbejdes.
Når vi saiffnefl spiser et let frokost, forener vi arbejde med
fornøjelse.
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Nyt fra Brugerrådet
Det er ikke til at forstå, at et år allerede er gået. Sidste år ved
denne tid, startede et helt n),t Brugerråd på Sabro Lokalcenter. 7
nye medlemmer uden store relationer til hinanden startede arbejdet
uden nogen som helst brugenådserfaring. Som året er gået, har det
vist sig, at vi havde relationertil hinanden, og vi har haft et
formidabelt samarbejde. Igennem året har vi haft stort held med
vore arrangementer, hvis succes kun kan måles på den store
opbakning, vi har ået f.a lokalområdet. Af arrangementer kan
nævnes, foredrag, musikeftermiddage, herre- og damefrokoster og
fester med musik og dans. Brugerådet vil hermed gerne takke for
den store opbakning og overbærenhed med vore små opstårtsfej l.
Al begyndelse er svær. Brugenådet har nu helt overtaget udgivel-
sen af Sabro Centerpost. Tak til den gamle redaktion for hjælp ved
overtagelsen. Også en tak til strikkedamer og træmænd for den
økonomiske støtte til indkøb af"livsvigtig" medicin (Baily, snaps,
En Enkelt etc.) til beboerne på plejehjemmet.

Klinik for fodterapi
Fodheh.ndling iDees hjem eller i Klinik ior fodleraFi

SLl$ulorise.6t fodtohpeul

ANETTE TOLSTRUP

Farøvænget 20

8381 Tilst
Tidsbestilling på tlf- 20 72 08 71

ånefr e@rodrrapi-rirsl dk

Tilskud:
Fra kommunen ved helbredstillæg

Fra DANMARK til gruppe 1 + 2



Vi vil hermed også gerne bringe en tak til de frivillige, der har
bakket op om og hjulpet til ved vore arrangementer. Også en lak
til ledelsen på Lokalcenteret. En tak skal også lyde til gartneriet
Craff for j ulestjerner og Fuchsiahaven for det flottejuletræ, der
har pyntet i foyeren. Vi står nu med et helt nyt ubrugt år, hvor vi
vil fortsætte vort arbejde med at lave inter€ssante arrangementer
til glæde for lokalsamfundet. Det første kvartals affangementer er
på plads. Vi vil i det nye år arbejde for at Lokalcentret kommer til
at virke som en form for forsamlingshus, på tværs afaldersgrupper
til glæde og gavn for hele lokalsamfundet. Vi vil starte med at
ønske alle et glædeligt nytår og på gensyn i 201?. Som sædvanlig
et Iille citat:

"For hvelt minut du ler, Jbrlænger du livet med en time"

Med venlig hilsen

Flemming Krarup
B rugelrådsformand



Erindringsbog fortalt af beboere på
Lokalcenter Sabro

Den 7. december mødles en gruppe indbudte bcboere ; Solstuen
lbr at deltage i den oflcielle udgivelse afen lille bog med titlen
"Lad Minderne Fortæ11e", hvoftil de alle har bidraget med minder
ffa deres liv.

lr

a\
Bogen indeholder samlaler mellem ti beboere og tidligere bruger-
rådsfbrmand Birgit Lund om beboernes oplevelser og minder
gennen mange år.
Arbcjdel med
bogen har stået på
i godt et halvt år.
så det var mcd
spænding, at dcn
nu endelig udkom-



Det var en god og hyggelig eftermiddag, hvor Birgit Lund kunne
ovenække et eksemplar afbogen til hver afbidragyderne, og
overbringe en tak ledsaget afen hvid rose for bidragene fra bogens
ophavsmænd. Herefter gik snakken livligt over kaffebordef om
bogen og de enkeltes bidrag til skriftet og om "gamle dage" i
almindel;ghed.

Den iysiske fremslilling afskrifiet er \pon.orerel af Lokalcenler
Sabro og Brugerddet, så indtægten ved salget vil gå ubeskåret til
at lbrsød€ beboemes hverdag - hvordan og til hvad åfhænger bl.a.
afsalget.

Bogen, der er på 44 sider, indeholder, som nævnt, samtaler med ti
beboere, et afsnit om Lokalcenter Sabros historie og er ;llustrcret
med mang€ fbtos. Den kan købes ved henvendelse til værtinde
Jane på Lokalcentret i Sabro, og den koster kun l0 kr.



Brugerrådet fik gaver til
H\ efi år bli\ er der i december måned p) nrer

op tiljul. Det er med til at skabe
julestemning rundt omkring.

I forhallen har stået et flot pyntetjuletræ.
Træer blev spon5orerer afluchsiaha\en og
Kelvins Gartnerser,Tice-

De store plantekrukker på gangene fik
tilskud af

centret

store, fl otte julestjemer, der
Iyser op i beplantningen. De
blev sponsoreret af Craff, der
hvert år er med til at pynte op
på centret.

Brugerrådet siger tak for den
store velvilje, vi møder.

nf
butiDamernes

Dorthe
Kærvangen

Tll: 26

Andersen
4. 9500 Hobro

27 02 31



Fælles julefrokost

fik

December måned står ijulens tegn. Folk samles selskabeligt til
familiesammenkomster op iule- E;ff*:Tq11ir'rlH:"J:,*' I
torsJag. den E. decemb". I
Belæftafertåringcrne fm 2015 var I
,t l. [' ! unden isning.hotaera';, t. Lt*"r 

"gdI ' f fælle). åbne iulefrokost slået sammen.

' 
rf irlFsEå[i Dct blev lil l: menne\ker, der i cai-een
til*ffi cn herlis eliermiddap med riglig god

-l- 
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C.r xiil:;,",,

Attitgote yier.
q."fu.
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tte/feLlip FE 195

QS: tøj nottages til:
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Qyking
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FoR BEBOERE PÅ LOKALCENTER oG
I PLEJEBOLIGER

seut pÅnØnpNop

I SOLSKINSSTUEN

LOKALCENTER SABRO

TIRSDAG. DEN ,10. JANUAR KL, 14,30
Sognepræst Vini Madsen

TIRSDAG, DEN 2'1. FEBRUAR KL. '14.30

Sognepræst Mette Charlotte Andersen

TIRSDAG. DEN 'I4. MARTS KL. '14.30

Sognepræst Mette Charlotte Andersen

I forbindelse med gudstjenesterne er der gråtis kaffebord



90'træf i Område Vest
Så blev der igen holdt 90'træf i vor€s område. Den 3. afslagsen. denne
gang på Sabro Lokalcenter.

Vi skulle have været icafeen, men der var så mange tilmeldte, at vimåtte
rykke ind if€stsålen. Der var meldt62 borgere til, og med enkelte afbud
op tildagen end.€ vipå 57 dejlige mennesker, der havde lysttilat møde
andre på deres egen (høje) alder.

De flesie blev hentet på deres bopæl og kørt hjem igen afvores cena€r-

D€t varen hyggelig og livsbekæft€nde eftermiddag. hvorvitog lidt for-
skud påjulen med en dejlig frokost, som blev l€veret frå Søholm

Bordene var pyntet med ting, som
kunne sættc "de små grå" i gang, og
som gav anledningtilat udveksle
erindringer ogdele minder om f.eks.
en pakke Richs, madam blå, ting fra
2. v€rdenskr;g, ålejern, købmands-
bøger, gamle broderier og meget

lmens d€r blev hyggel og snakket ved
Ofla W;nther.

bordene. vå. der hlgg€musik ved

Da v; tog åfsk€d, trorjeg, det vår alle der tilkendegåv, al det havde værer
en dejlig eftermiddag.

D€t er friv;llige som ermed til at arangere 90 træffet (2 frivillige fra hven
Iokaicenter), og uden dem kan sådanne årrangementer slet ikke lade sig
gøre, så en stor tåk tilalle der hjalp til, både som hjælper ved festen og
som chauffører og hjælp€re ibusseme.

Næste gang, der €r 90 trci mødes vi på er af d€ andre Lokalcentre i
Område Vest.

Ida Hovgaard
Forebyggelseskonsulent



Kan du huske

Ole Bech (guitar og sang) og Henning
Ladefoged Jeppesen (klarinet og saxofon)
kommer og synger beatlesmelodier.

''Alle kender og elsket, dennefantastiske
rcckgruppe. t/i synger og spiller mange af
de største hits. Allefar udle\)eret et
sanghæJie, så man kan synge med, hris man
har bs' Vi lbrtreller om mange afsangene,
og hvordan de ble\) til".

(D 

-arvr-'

Pris inklusive kaffe og kåge: 60,00 k-r.
Tilmelding senest tofsdag, den l2.januaf på liste i forhallen.

\/ /Slauritz ---)-\v 

-ii+-iijtZ 

- 
.)'-

l1kra lQ,aøt#il,aw
U UUe D@GlUUttr;P)

så kom til arrangementet torsdag, den 19. jan
du ikke kan huske dem, så kom ålligevel og lå
opleverse.

Hvis

2,5 15 15
25 l7 l8
94 99 r8

86
86

sulr"nt"rJ 2272^''1au)
. Cit) Vest - llie Lauritz
. Hinnemp - Sabro
. Storccntcr NordSabro 86



Oktoberfest

Oktobertesten 2016 blev en stor oplevelse fbr alle, der deltog. Fin
musik. Deilig mad. God stemning og - ikke mindst - pragtfulde
og f'eststemte deltagere. Snakken og dansen gik livligt lige til
festen sluttede.
Hv;s du dellog ; lesten, kan
billederne.
llvis du ikke dellog, kan du
På gensyn til næste år.

du gense mange situåtioner på

se, hvad du gik glip af-

t'
S|utt qaøt@t vensrab rcta ttrttl

U t1 h a l.le n h e d sA a n 

^ 

u h e n G



Gallafest for alle frivillige

Hvefi år inviteres alle frivillige, der er tilknyttet Lokalcenter Sabro
til en begivenhed, der gerne skulle give en oplevelse ud over dag-
ligdagen. Budgettet sætter dog en grænse for antallet afdeltagere,
hvorfor det er sket, at nogle ikke er kommet med (de har tilmeldt
sig så sent, at bussen allerede var fuld).
I år besluttede brugenådet med stor imødekommenhed fra Aarhus
Kommune, at invitere alle 104 frivillige til en gallafest på
Lokalcenter Søholm - koste, hvad det koste ville.

Omkdng halvdelen afde frivillige tilmeldte sig fbsten, der blev
afholdt den 17. november. Mange havde andre gøremål den aften.
Det er svært at påstå, at de gik glip af noget. De havde jo gode
oplevelser i andre sammenhænge.

Bussen, der transporterede os til Søholm var fuld afforventnings-
tulde mennesker, der glædede sig til aftenen.

Middagsmenuen var hemmelig, lige indtil maden blev serveret.
Og hvilken menu. Køkkenet på Søholm havde overgået sig selv
med en middag, som var itop. Dejlig, veltilberedr mad på
gourmetplan, og som faldt i alles småg.

Festmusikeren Dorte Jelle Jensen fra TrustrLrp ledsagede på sit
klaver under middagen med stemningsfuld musik og spillede
efterfølgende op til dans.

Dansegulvet blev brugt flittigt og den gode stemning fortsatte lige
til bussen hentede alle igen kl. 23.30.

Ikke så sært, at aftenen er blevet berømmet efterfølgende.



Tak til Søholms og
deres til. at vi fik en

. -<1.

ikkc mindst vofes egel
ufbrglcmmclig aften.

personale, <om giorlle
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Influenzavaccination

Onsdag. den 5. oktober var der gratis vaccination mod influenza.

Der var næsten fuldt hus i de

timeE det stod på. Rigtig mange

benyttede sig aftilbuddene fra
Cafeen og fik sig derved en

hyggestund og en god gang snak.

DeL det hele drejede sig

om: Et lille prik.

Kø rcd disken kunne

ikke undgås

"Værsgo . Her er

Godt med en snak med



flerrelrokost
Torsdag den 26. januar kl: 12:00

Menu :

Sild og karrysalat

Røget ørred med æggestand

Mørbrad å la creme

Leverpostej med bacon og champignon

Kaffe og småkager

Pris kr. 100,00

Der sælges billetter i Cdfå 
'abrc:

Mandag den 16. januar

Tirsdag den 17. januar

Onsdag den 18. januar

Kl: 11:00 til kl: 13:00

Kun kontant betaling



Ls! filinlerne fortælle
Når historiebøger er blevet skrevet, har der været en tilbøjelighed
til at fremhæve kongers og andre stormænds gerninger som
bærende i historien.
Det vil vi ikke gå i rette med. Kr;ge, tab afland, bankerot o.m.m.
tåler hver deres tydelige sprog herom.
I modsætning hertil har den brede befolkning bårel landets kultur i
bredeste forstand videre generation efter generation.
Talrige biografier, beskrivelser og udgivelser viser dette. Det er
tydeligt, at beskrivelser afden almene befolkning er populære
Iæseobjekter.
Det er derfbr kærkomment, at der nu på lokalt plan er udgivet en
lille bog, hvori folk i moden alder korl beskriver deres liv. Vel at
mærke folk, der har tilknltning til Sabro og bor på vores Lokal-
cenrcr.

RCfttJA |JOOO
Meget r.rr e re dascotr
Abent affe dage kl.7.OO - 21

også i weekenden



Bogen er blevet til på initiativ afBirgit Lund. Hun har haft inter-
view med en stor del afbeboeme på lokalcentret.
Resultatet hemfer blevet l0 fortællinger, der beretter om perso-
nemes liv os levned.
'I ilsammen giver de el mangfoldigl billede af livet. som det kunne
forme sig igennem de sidste 90 år.
En godt skevet bog, som gerne må
få mange læsere og efterfølgere.

lnb illilberne ltrortælte
q stuevet af Bien LMd ellet inteNiew
@d babo{e N plejehjeffit
Per chn*ianæn har stået rot layoul og

BoCq kan købesfat 10 kt. ved henvan-
delæ lil vædinden på lokabentet.
Pengere går ubeskåtd til at fa6øde

llhuu 
-

Tømrermester Jørn Pedersen Aps
Slillingvejl0T 8471Sabro Tll 86948845 Bi 26278845 Fax8694 9493
e nail: qsq:åi:sg!j!!!4li! - @bsie: vww,pps€p3.dk

Tomrer & Snedkerarbejde

lnventararbejde

Glasarbejde

Såvel nyt som reparalionsarbejde

Trlbud uden iorbindende
//Åe{Åwlilt//// oRD$|ltG /////



110 kr Foredrag - vinsmagning
i H.C. Andersens fodspor

Torsdag. 16. februar 20t7 kl. 19.00

Som bek€ndt kom Hans Christian Andersen fra
en fåmilie med trange kår. Hans fol.ældre gav
ham trods det megen opmærksomhed og
moderen støttede ham (faderen døde, da HCA
var I | år), da han som l4-årig ville til
København for at blive skuespiller.
Det blev dog ikke sådan, at vi kom til at kende
og bolde afhan. Under sin fortsatte skoleud-
dannel5e viste Hans Christian e\ ner for digle-
kunsten og skrev så småt små digte og skuespil,
eventyrdigter, at vi først og fremmest kom til at

Som voksen fik han forskellige kongelige legater, for at han kunne
reise udenlands med henblik på at suge til sig og lære afde tone-

angivende lande i Europa. Såkaldte dannelsesreiser.
Vi skal i defte foredrag følge H.C. Andersen på hans
første dannelsesrejse med særlig opmærksomhed på
nogle afde vine, han indtog eller kunne havc indtaget.
Det bringer os i kontakt med vine fra Mosel, Champagne,

Rh6ne. Schweiz, ltalien (Piemonte og Toscana) og Østrig, som
alle 7 skål smages. Der serveres ikke mad i løbei afallenen, men
der sættes lidt brød på bordet til at rense smagsløgene undervejs.
Til at forestå d€t hele har vi hyret Harry Brix fra Aalborg- Han
har gennem 20 år arrangeret vinrejser i sit rejsebureau, Brix Vin
og Rejser. Selv om rejsebureauet blev solgt for nogle år siden, har
Harry Brix bevaret sine mange kontakter og ikke mindst sit ind-

ående kend\Låb lil \ in, hvilket kommer os I il gode denne ahen.

Du kan købe billetter 6.. 7. og 8. februar kl. I l- 13 i
cafden. Pris for hele arrangementet: ll0 kr. Medbring

Medbring
to glas

men det blev sonl
huske H.C.

selv to glas.



Damefrokost
Tirsdag den 28. februar kl: l2:OO

lllenu:

Sild og karrysalat

Lakerouløde

Honningmørin.ret skink mcd flrdekartofl.r

Krydrede kgllingaldr mcd spidskdlsøløt

lloffe og chokolade

Pris kr: IOO,OO

Der sælges billetter i Cafd Sabro:

Mandag den 20. februar

Tirsdag den 21. februar

Onsdag den 22. februar

Kl. 11:00 til kl. 13:00

Kun kontant betaling



Transport lil arrangementer

Har du problemer

med at komme til

arrangementer på

Sabro Lokalcenter, så

kontakt:

Brugerrådsformand

Flemming Krarup

Ttf.29 64 40 76

Otn K@rlighed

Jeg erglad lbr, at har lyttet så Udrtil
godc råd.
Itåvdejeg rcttet mig efterdem, vafjeg
gået glip åfnogle af nit Uvs sødeste
fejltagelser.

Marlene Diettich

Ørunsgøørf's 
luto

LdrL\tEj a

,ItJ 36 94 85 ;0



)omørn@s
Torsdag r613 på Sabro Lokalcenter

Kl. ro.oo tøjsalg - Kl. r4.oo Mocieshov

Domernes butik
Dorthe Andersen

Kæryangen 4

9500 Hobro

llf:26 27 02 31.



JANUAR ffi
Fgeeule \r

Nu sfoftet vere!

m/t
Jeg rqszf nqJtu
sto[ea og u'r fren

pd Lo{p{cenfiet

æpA G3
MARTS {

.&æ.al
Klokkeslet Aktivitet Leder(e) Lokale

10.00 Gymna.rik FO Store sal

12.t0 SiJdende gyrnnasrik FO

10.00 12.00 D?ta Poul Øxcoholt DatasRlen

12..t0 14.10 Drta Poul Øxenholr Datasruen

9.00 16.00 Træværksred J.'hn Envoldsen

-tRseA--Klokkeslet Aktivitet Leder(e) Lokale

i0.00-12.00 Dara Per Christiansen Dztastuen

lu.u0-12.0u Knipling/Patch W. BLthe Pedc$en Teraplen

9.00-16.00 Træværksted John Envoldscn Træværksrcd

10.00 12.00 Seruordans Bodil Hegelund Srore sål

14.30 Cudstleneste Solskinss cucn

13.00 i5.00 Sy,rstrikke klub Astrid Thykjær 1eråfien

14.30 Blomsterburdrng Julie Højsåard Teflpien

19.00-23.00 Koftspil Krud Thomsen 'feriFien



Ang.

1t.00- i 1.30

13.15 15.30

brugerrådets

venligst-se
arrangementer

opslag

Klokkeslet Leder(e)

Il,rrrvig Quclle

Yagn Hanscn

Lokale

l-erapien

Srore sal

Udc/inde

Hans -l'høgerJcnsen 
iDat.,stuen

,.00 16.00 John trnvoldsen

Sclvrt. malchold

Aktivitet

10.00- 12.00

I1.30- 11.00 Kc,st & Morion BoJil Ktxr

l-t.00 15.00

B'rdn Kiær

lrempien

Pensicrnisrforerung

Juh n F:nvoldsen,.00- t6.00 Trrva,rkstcd

11.00 f"-" r .r"" Scniorfotc,

i4.00 16.00

16.00-21.30

Bruge rr:rJc t

llalchold

7-A't<'Sr2rzAGP
Klokkeslet Aktivitet Leder(e) Lokale

iLqtlJ!
l-1.30

Srrncgmnåstik

Banko

.Fredagr
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Nyt fra Sabro Kunstforening

Anders Hjuler udstiller fra 2. jaduar til 1. februår 2017
Fernisering og nytårskur mandag detr 2. jsnusr kl. 19,00

Med lyd, lys og frrver

Ande$ Hjuler er performance kunstrer med fibervæv maleri som
speciale LIVE i samklang med musikere.
Musik og maleri i samklang og tværæstetisk samarbejde giver nye
muligheder for maleriet og musikken til fælles inspiration, og
ingen ved præcis, hvor samarbejdet ender! Altid overraskende, nyt
og forfriskende.
Overraskende ikke mindst fordi materialet er fibervæv, der bliver
vædet med vand, og derelier trækker vandet i vævet farven i
uforudsete retninger som magi ! Faweme er ofte rød, orange, gul,
turkis og tusch, men kan også være blå og neonfarver.
Efter performance kan værkeme købes afpublikum som oftest til
en åvorabel Dris!



Lissie Trier
Fernisedng

Boye udstiller
torsdag den 2.

fra 2, f€bruar til3. marts 2017
februar kl. 19,00

Lissie Trier Boye udtåler:
Min store passion er at måle. Jeg bevæger mig mest i det abstrakte

univers og er meget inspireret afde store klitlandskaber ved

Skiveren i Nordjylland - den frie udsigt til himlens skiftende lys

og Vesterhavet.

Også rustne ting har en særlig skønhed, som jeg arbejder med. Jeg

patinerer min€ lærreder, dels med farve og dels med slagmetal og
eddike.

Jeg kæmpertit Iænge med mine billedet inden det endelige udtryk
dukker frem. Men når det sker, falder der en fred over mig, lige til
det næste sniger sig ind på min nethinde.

I
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Hanne Falch Olsen udstiller fra 6.
Fernisering måndag den 6, mårts

marts til 7. april2017
kt. 19,00

Hånn€ Falch Olesetr fortæller:
Jeg har tegnet og malet i mange år, men tog først maleriet seriøst,

efterjeg forlod a$ejdsmarkedet. Mine første lektioner fikjeg hos

FOF i Århus, senere gennem en ånække undervisning hos forskel-
lige lærere på Arhus Kunstakademi.

Højskoleophold med maleriet i fokus har også været meget inspi-
rerende for mie.
Jeg arbejder hovedsageligt med akylmaling, men også lidt med

akvarel og kidt.
Ideertil mine maleder henterjeg fra naturen og fra alt, hvad der i
øvrigt sker omkring mig i hverdagen. Musikken betyder meget fo.
mi& og den e. derfor også til stor inspiration for mig.



Luciåoptog

Onsdag. dcn l4- dcccmbef blev der kaslet særligt lvs over vores
lokalcenter og pleieh jem.

Den dåg var der nenlig luciaoptog i bygningerne. Elcver fra
Sabro Korsvejskolens 7. klasser gik rundt på centret, hvor de mcd
den tmditionelle luciasang tjrede luciadagcn til slor glæde fi)r
beboerc og gæsler. Slor tak lor det.
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Gr&spurvene

Indbyder tif forårsrevy lredag den 17 /3
Programl

Kl. 17- 19 Spisning
Tapas talle*en og osteanretning

ttt****1*

Kl. 19 - 20 Underholdning 1. del

Kl. 2O-2O,30 Kaffepause

Kf , 20.30 - 2L.3O Underholdning 2. del
Pris for hele arranoementet kr' 125,-

tsiffetsdb i cafen [en 6., 7. og 8. flarts A!. 11-13

fusQ, at ter frgn frø hetalbs (ontant



Har du brug for hjælp?

KONTAKT TIL LOKALCENTER
HAVK/f,R OG SABRO

Kontoret er åbent hverdage kl. 8.00 til 15.00.
Ssbro 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 l0 21 (Døgnplejen).

On k@rlighed
(i I

^.)_L

Dajeg blev klar over, hvordan bøm blev til,
kunnejeg simpelthen ikke tro det. At tænke sig,
at min far og mor ville gøre sådan noget!
Min far måske, men min mor- aldrig.

Samuel Levinson

4t -'-14't\

Ans Reir€r er ekspert i reiser med
bu5 o9 tly ihele Europå

GRATIS

i Billund
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Demonstrotion

Støvler og Hjemmesko m.m.

of flotte nYe

Sko, Sondoler, Tosker,

o9 ryg
Til dogli9 brug

Til orbelde
Til fe3t

Til knyster
"Sig farvel lil ømme fødder"

Til olle fødder

Sygeplejerske Ejgil Kristensen
kommer på:

JlfKr
oflostning for lendTil

5ABRO LOKALCENTER
TORSDAG DEN. AAARTS

KL. 10.00 - .oo
JE6 6LÆDER MI6 TTL AT BE5ø6E JER

o€ yDE EN pERsoNLro BETJENTNa (MArL: E(.vuc@oFrR.DK)

ALLE ER VELKOMNE TIL AT 5E OA PPøVE
JE6 HAR o6sÅ DIÅBETEssKo 06 SKoEN Du IKKE TAÆRKER

Noplo6slNDHEDSFoDTøJFroRbpÅRKEN309500l-loSaorLF 98 52 35 33 - 5193 33 33

23.
t6



Cafe Sabro
Btiv frivilfig på dit

lokalcenter
Der sker noget i cafden på Lokalcenrer Sabro

Derfor kan der godt bruges mere arbejdskrafl.
som frivilllg får du mulighed for at gøre en stor
forskelfor andre. Du er med tilat skabe gode
opleveJser og øjebJikke der tæller.
Selv bliver du rig på oplevelser og erfaringet som

du kan tage med dig i andre sammennænge
Du får udvidet djt neNærk og møder en masse

mennesker.
Når du st?ner, får du en god introduktjon afandre
frivjllige elier personale. Sammen med dig plan-

læggar vi, hvad du kunne tænke dig at indgå i

I cafeen har vi brug for l-llælp til at betjene kunder-

ne og personale! 8/lde varer op. Ege imod og
hygge om alJe. der kommer i cafeen, brygge kafre,

ryaelpe med lettere kØkkeoopgaver. Hoide .afeen
pæn og fen. fl.j?elpe svzekkede borqere med al
bruge og finde sig liirette i cafeen.
D.n lorprejn.ng er grat.s. når cu er 'riv'llrg ca'een

lnteresseret? Lad os tage en uforpligtende snak.

Kontakt frMll jghedskoordinator Marianne Bech
rt.51 57 62 54



Forårsfest
Nu må den sidste sne være faldet og foråret for alvor være på vej.
Storken kommer (?) i begyndelsen afapril og vinterdækkene er
skiftet ud med sommerdæk.

Det må defor være på tide med en rigtig god forårsfest, hvor vi
kan lune os i hinandens selskab og få en lille svingom til god
musik, og - ikke at forglemme - indtage en overdådig rnenu:

Alt sammen tilen pris å 125 kr.

Det er lykkedes os at fr en "gammel"
kending, Kurt Jepsen, til at komme med
musikken.

Bill€tter sælges i cåf6en i dagene 20,,
21. og 22. marts kl. 11.00 -13.00. Husk kortant betåling.



Biblioteket har fået et nyt
der er mange, som bliver

Nvt fra Sabro Bibliotek

tidsskrift : Bilmågåsinet,
glade for det.

og vi håber, at

Her i efteråret har der været forskellige arrangementer. Skum-
ringstimen 14. november havde mange deltagere, og vi havde be-
søg åfden lokale forfatter Mårianne Thybo Søgaard, der fortalte
om sin debutroman "En som Rebecca". I elterårsferien kom 57
bøm i alderen l-6 år for at lytte til højtlæsning. Det, synesjeg, var
imponerende mange, ogjeg nød at læse højt for dem.

Dette bliver mit sidste nyhedsbrev, dajeg går på efterløn den L
jånuar. Såjeg vil ønske jer alle Et Godt Nytår.

Jens Yde, der har været fast afløser, kommer i stedet for mig.

Mange hilsner

Kirsten Dyhr berg Grønne
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Yogahaldel sbrtd n! s@son d. I L jdhuar. yi dyker yoea pA en grundlæegende og
lettilgængelig måde, hvorhele koppen bliver rørt. vifår gode |åd dlforeeribclse af
de små skåvanker, son de flesrc afos lår, ene.hånden $d viblivefeldre, alt nnens
vihøreiom yoeaens væsen på en genyd ig og uhøjtidelig tåcon-

Yoa{
måske er d€t rgs'i noget for dig?

Ovenejer du. om yoga e! noget for dig, så ring på nedenstående
uforpli$ende p.ovesåns, fø. du beslufter dig.

Iid:()'s'lagckl. 10.00 l l.l0

Konlakrpehon: Kaiin øxcnbolt.
22 34 27 16, [.rii]!/,I!\unr, r lrl

erderplåds og ldfordring lilålle
der mån sig iar e&ende og udfod.e egnc mulighedei os s@nse!
fl der folu. både på b{s( dl,^ i,c og lonrrollerer alslapn:ng

En sund bank

Tilst Skolev€l l1
8341 Tirst.4630 3670 r{o.,uol** *un



\ /hist
Der er plods fil enkelte spillere.

Både piger og mend.

Vi spiller døn ond"n tirsdag aften
hver måned fro kl. 19 - 23.

hilsen

At
- Knuvt

Er du inieresserei så

iil: Knud Thomsen 40

a6 24 b 64.

henvend dig

78 40 10/

Med venlig d Thomsen

HM!
Han havde 40 års fødselsdag og havde glædet sig

til dagen. Blandt de mange gaver var en flad pakke

fi'a hans kone. Da han fik den Dakket ud. viste den

sig at indeholde en bog med titlen "Mandens sexliv efter de 40"

Bogen blev lagttil side, for at han senere kunne studere den.

Stor var hans ovenaskelse, da han hen på aftenen disket lukkede

bogen op: Den ind€holdt 100 tomme sider!



fif,ifl"";f.l,iili&

Har du ønsker eller problemer med dit strikketøj, taler vi om det.

Vi tager gerne mod bestillinger - også sokker i store størrelser

PS: \4 sælger ud af vort lille lager afstrikkede ting.

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

Astrø og venbtdeme

ToqiÆ!ø
Tæt på dig og din hverdag

SABRO. Vistoftvej 38. 8/171 Sabro. Ttf. 86 94 84 75

Abent hver dag kl.7.00 - 21.00

Mad ucl at husea - frokost / butret / niddag
Dagens ret og salatbar - Friskbagt brøct hver dag

Tips/lotto- og håndkøbsudsalg sant lev. og ath. af pakker

Flot btonstenfdeling, .ler kan flgoclese de tleste ønsker
med spændende blomstenrrangemenler til a{e tormål-

OK Tanken på hj. af viborgvej/vbtoftvej hår åb€nt hele døsnet.

Bilvask hver dåg k|.7.00 - 22.00



Sunffrefsk lini|fu n på Sabro Loftgkenter

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

hiælp eller rådsivnils

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

Åbninsstid hver mrndas oq torsdas kl. l0-12
Sundhedsenheden tll 87 l3 46 78

Sundhedsklinikken ; Tilst
alle hverdage kl. 8-l2

Benyt vores klinik i videst muligt omfang.
Det kan være farligt ar gå rundt med for højr
på klinikken og 1å målt dit blodtryk

blodtryL så kil ind



v. omrdn tit h actnl.^ hj.i,D'6i.L hnrq.F@.4-^r

Sabro Brugerråds hjemmeside - NYT
Der sker hele tiden opdateringer på hjemmesiden. På forsiden kan
man hele tiden se, hvad der sker i nærmesre fremtid lNæste
amngementl. Du kan også tilmelde dig til en lopdaterings-email],
så får du en mail, når der er store ændringer på hjemmesiden.
SIDSTE nyt på hjemmesiden er, at der er kommet 'Billedgalleri'
her forsøger jeg at sætte billeder op, som er taget fra de forskellige
arrangementer, som Brugerrådet har arangeret eller været med til

Noget nyt er også, at der under fanebladet '!' kan ses de
forskellige aktiviteters opslag. Hvis der skulle være behov for at få
oplysninger eller anden information ud til medlemmeme, så kan
man skrive en mail til webmaster - brug [trykknap].

John En|oldsen
Webmaster

Der sad en solid, ældrejyde ien togkupe. Han sagde ikke noget,
pattede bare på piben og lod de andre passagerer snakke. En ung
fyr skulle være morsom, og på et tidspunkt sagde han til de åndre i
kupeen:
'Teg tør væde på, at den gamle knark der ikke kan sige tre ord i
sammenhæng."
Den gamle tog piben ud afmlnden og sagde sindigt:
"Do hål tavt. "



oft.stage kf, t3.oo -
I terapitoQ,lbt.

Sehstanfrat mabfrnftf
1J.30

a>hagcrc på natehouet inspneø og tijaher fiinan[en, natedateoatg e/tit:
oti. - afuJt nfu,atet fu tt d,cotpage.
tuan nd\dnqer seh [et, non har t}st tit at afiej[e ne[ ønt [et 6o[e Eunøx
Efer dJidh d?rdrye/et vi seh, turcfor at se på futrcL
e'aø[ op oB se, freat [u na;fu Sår gtip af - [er er pk[s ti$r,ft fuedtin på
fiotltet.

.ELt. opbflingerq ttJ 36 9a 82 ae

ttetwnfu t;ken
ØoA[Kjer

*N Pffifieserutee
1/Arw $tzkn

Sbn udvals afslønne

og blonnrcode p/ontel

hiske bukettet hvet dag

Abent:

Hverdage: Kl. '10.00 - 17.00
(Lukket mandag)

Weekend: Kl. 10.00 - '14.00

Howejen 60 A - l\,rarkusminde
Ttf 86 94 95 00 - 40 s8 s4 46



Aktivitetskalender

JANUAR

2. januar I9.00 Femisering sabro Kunstforening

5. januar 13.30 Banko

l0.januar 14.30 Gudstjeneste i Solskinsstuen med
hygge og gratis kaffebord

10.januar 19.00- Whist
23.00

19. januar 14.00 The Beatles
Ole Bech, guitar og sang og Henning
Ladefoged Jeppesen, klarinet og
saxofon, kommer og synger Beatles
melodier.

26. januar 12.00 Henefrokost

FEBRUAR

2. februar 13.30 Banko

2. februar 19.00 Femisering Sabro Kunstforening

14. februar 19.00- Whist
23.00

16. februar 19.00 Vinsmagning.I H.C. Andersens
fodspor



21. februar 14.30 Gudstjeneste i Solskinsstuen med
hygge og gratis kaffebord

28. februar 12.00 Damefiokost

MARTS

o. ma$s

2. marts

14. marts

r3.30

19.00

14.30

Banko

Femisering Sabro Kunstforening

Gudstjeneste i Solskinsstuen med
hygge og gratis kaffebord

whist

Damemes Butik. Tøjsalg og
opvisning (kl. I4.00)

Gråspurvene underholder. Med
spisning.

Norlog Sundhedsfodtøj.
Demonstration og salg afsko m.m.

Forårsfest

14. marts

16. marts

30. mans

I7. mans

23. marts

19.00-
23.00

10.00-
r6.00

17.00-
21.30

10.00-
16.00

17.30

Rejselilbud til HollandS. 12. maj 2017. Se annonce iblader.



F

z

E F E

a 6i

E

z

g

E ,-,1

å

ts

()

I

å

E
a a

z

E

s

z

g

F
'Ld
Eo

:

F

E

I
5

td

!

6

f'

g

å

E

b
E

'd

E -

a g



,,:'){>
I EX

I
I

g

td

'J

?

6

z

tn

I

o
E

gg3

ri

E
;9?

.i>



avn oq tn nL Da l(ontaluersoner

Arrangementsudvalg
Flemming Krarup
Hanne Krarup
Poul øxenholt

29 64 40',76
20 13 s0 90
40 54 88 20

Bjæskhold John Envoldsen 40 47 t9 52

Blomsterbinding Henny OverBaard 20 13 86 5l

Brugerråd Flemming Krarup 29 64 40

Data Poul øxenholt 40 88 22

Cymnastik Ingrid Skifter 86 94 84 0l

Knipling Birth€ Pedersen 86 94 90 90

Kortspil Knud Thomsen 40 78 40 l0

Kost og Motion Bodil Kjær 86 94 82 49

Krolf Vagn Hans€n 20 1422t8

Kunstforeningen Doris Nielsen 21 l9 39 64

Malehold Bodil Kjær 86 94 82 49

Mode
Hann€ Krarup
Kirsten Fredsbo Andersen

20 13 50 90
5t 50 02 69

Pensionistforening Inge Foghsgård Degn 86 26 26 37

Rejseholdet
Hanne Krarup
KiNten og Pet€r Fredsbo
Andersen

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

Seniordans BodilHeg€lund 86 46 85 88

Strikkeklubben Asrid Thykjær 1] 04 69

Træværksted John Envoldsen 40 47 19

Yoga Karin Øxenholl 22 84 27 l6



Det lune Smil

Uden for skolen var der fundet et par små, strikkede vanter.
Lærerinden viste dem frem i 1. klasse og spurgte, om der var
nogen, der ville kendes ved dem.
Dyb tavshed. Så siger Iille Søren med en eftertænksom pande-

rynke "Ja, det kunne nu godt ligne mine, men det kan det ikke
være, Jbr de erjo blevet væk. "

Peter Marius havde stort fødselsdagsgilde, og der blev ikke sparet
på noget, hverken på de våde varer eller på talerne. Et godt stykke
hen i festen rejste Søren sig op, og forventningsfuld tavshed bredte
sig, for hvad ville han sige?
Der gik et godt stykke tid i tavshed. Så gav hans nabo ham et lille
puf. "Nå, hvad bliver det til, Søren. Hvad vil du sige?"
"Nå,.ieg l i gunden ikke sige noget jegfik bare lige med et
llst tilat se, on.jeg kan stå op endnu!"

Brødvognen kom ind i gården, og konen bad den mindste af
drengene om at gå ud at hente friskbagt ffanskbrød. Aftenen i
forvejen havde drengene leget med "matadorpenge", og da
bageren sagde: "Tak, det bliver4,?5", stak drengen ham en afsine
femkronesedler i hånden.
"Nej, Jens. Den går ikke," sagde bageren. "Den er v;st hjemme-
lavet."
Ja, er dit brød da ikke det? "

Verner havde det med at kigge ind på et værtshus eller to, når han
vat på vej hjem fra arbejde. Sommetider havde han da også €n lille
ansats, når han nåede hjemmet. Det passede ikke rigtig Karoline,
og selv om hun var en overbærende natur, kunne hun ikke altid tie
stille. En dag, da Verner dukkede op i løftet stemning, sagde hun:
"Jamen, altså Vemer, kommer du nu igen fra kroen?"
"?4, " sagde Verner, 'Jeg kanjo ikke blive der hele tiden.



Gaf6 $abro
Stedet hvor man spiser godt.

Caf6en kan benyttes af alle og ikke kun af

beboerne på Lokalcentret.

så tag hele familien med og få noget godt at spise.

Åbningstider: 10:OO -
Nyd dagens ret

Lune/kolde retter

Smørrebrød

Salater

Kaffe og kage.

13:00 på alle hverdage.

\ii
'-,)

-J:- -'/)

Menuen kan du se inde icaf6en eller på

www.sabrobrugerraad.dk

Du kan også finde o. på E!!![l
'caf6en Sabro Lokalcenter' - husk at tilmelde dig.

eP.Håber, at vi ser ier - og god appetit.


