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60 år. eller som afanden gund hører til
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Redaktion
Redaktør: Poul Øxenholt
AnsvaNhavende redaktør: Flemming Krarup
G.afisk medarbejder: Bi(he Envoldsen

Annoncer: Peter Fredsbo Andersen

Næste nummer udkommer I . april 20 1 8. Indlæg til detie nummer

sendes til sabrocenteroostøsabrobrueenaad.dk senest 1. marts

2018.

+,

Velkommen til

Åbnidgstider: 10.00 - 13.00 mandåg til torsdag
Tlf. 29 20 a2 2a

MeDuen ksn du se inde i caf6eo
eller på www.sabrobrugerraad.dk

Har du brug for rt bestille m|d til arraDgementer,

skal du hetrvetrde dig pA tlf.29 20 99 02



Nyt fra brugerrådet
Et nyt år tager sin begyndelse, en epoke m€d brugenåd på

Lokalcenftene er forbi. På Sabro Lokalcenter havde vi årsmøde
med cirka 25 liemmødte fra lokalområdet. Fontander Karen Juul
informerede om fremtidens tåd og intentionerne om, hvad det nye
råd kan beskæftige sig med. Brugerådsformanden fortalte om,
hvad brugenådet havde beskæftiget sig med i det forgangne år-

Der kom også spørgsmål fia salen om øLonomi, og hvordan det
nye råd i det kommende år ville organisere sig. Efter spørgsmål og
debat, blev der serveret kaffe og ftiskbagt kringle. Efter kaffen,
var der "valg" til det nye råd. 6 medlemmer fra det gamle

brugenM valgte at fo sætte og 2 nye meldte sig til det kommende
råd. Det nye råd kommer herefter til at bestå af 8 medlemmer.
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Det nye råd hækker i arbejdstøjet efter l. januar 2018, og bliver
præsenteret andet steds i bladet og glæder sig til al præsentere
arangementer og nye tiltag i det kommende år. Brugerrådet vil
geme takke hele lokalområdet for den storc opbakning til vore
anangementer i det forgangne år. Vi vil geme takke Inger Holt
Larsen for hendes store arbejde i brugenådet. En sædig tak skal gå
til strikkedameme for tilskuddet tit 'Uejehjernmets blomster og
medicin kasse". Vi vil også geme takke ledelsen for det gode
sama$ejde, og tak til gartneriet Graff for de flottejulestjemer. Vi
befinder os i den kolde mørke tid, men allerede nu grår det mod
lysere tider. Brugenådet vil hermed ønske alle et dgtigt godt
nytfu. Til slut et lille citat.

"Alt kon lade sig gøre. Det mulige
er bare lidt besværlipt"

Flemming Kraxup

Brugerrådsfolmand
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Nyt fra Sabro Biblioteks Venner

Midt ijanuar, mandag den 15. kl. 17. siger vi farel til
bibliotekar Jetrs Yde. Det er Jens' sidste arbejdsdag på Sabro
Bibliotek. Derefter venter en velfottjent pension. Vores nye
bibliotekar bliver Ma.it Hass, der tiltræder ca. I - februar.

Udstillitrger: I Januar udstiller Birgit Bertelsen.
Har du eller kender du en eller flere, der har lyst til at lave en ud-
stilling kan du henvende dig til Lone Hansen
lone.hansen@feldheden.dl eller tll 86 94 81 61.

StrikkecafeerDe efter n)'tår er
torsdag den 25. januar, tomdag
den 22. februar og torsdag den
22. mar1d,.

Sæsonen slutter med en
strikkeaft€! ti$dag den I 7. april
med Vithard Villumsen.
Aftenens emne er "Tag patent
på dit strik', nærmerc om pris
og tilmelding sen€re.

Det var vist et amerikansk magasin, der engang havde en tegning
af€n hemivende, ung pige, som stod og tog brusebad. Teksten lød:
De spider Detes tid, min hare! Jeg tukker ikkefor vandet, før De
har bladet om på næste side.

- Og så vax der brudgommen, der sagde foran alteret:
Om jeg vil lraffernoget? l4l De ikke lige gentage det? Jeg stod og
tenlre på noget andet.
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Oplevelses- og vintur til Mosel
21. maj til26. maj 201t

Brugerrådet arrangerer i sanådejde med Ars Rejser en rejse til
Mosel med b&le oplev€lser og vinsmagninger med mulighed for
køb afvin.

Turen vil foregå i modeme langtu$bus. Vi haf fast "bopæI,' på
Hotel & Weinhaus Gonzlay, der ligger ved tvillingebyeme Tra-
ben-Trarbach og med halvpension (&ikkevaref for egen regning).

Der e. pladagt frlgende udflugær: Sejltur på Mosel til og fra
Bemkastel-Kues, Udflugt til Trier med vinsmagning uodervejs.
Udflugt til den galtrle ædelstensby Idår-Oberstein med besøg på
Deutsche Edelsteinsmuseum. Udflugt tit den 800 år garle borg
Burg ElE. Der vil være to vinsmagninger.

Prisen bliver ved 35 deltagere 4.625 h., der inkluderer bug op-
hold med morgenmad og aftensinad (t e retter), alle entreer og
gebyrer på ture nævnt i rcjseFogrammet. Ved færre deltagere må
påregnes højere pris

Hvis du er interesseret så send besked til Poul Øxenholt (rejsele-
der) mail: poul@oexenholt.dk, og du vil få udførligt rejseprogram
tilsendt.



Richard Ragnvald på Lokalcentret
Mandag den 27. november fikjeg en hastesag fra forstander Karen JuLrl,
Loka.lcentret havde fået lovning på, at Richard Ragnvald ville komme ar
underholde på Lokalcenhet mandag den 4. december. Det var
Folkekirkens Nødhjælp, som lEvde donerct penge til disse koncerter,
som fbregik på flere lokalcentre.
Så Jane fik travlt med at lave opslag og plakater og små sedler til
omdeling,jeg hjalp med at sætte op udenfor, endvidere blev det slået op
på Facebook og vores hjerffneside.
Så det var, på trods afdet korte varsel (7 dage), fantastisk at se, at det
lykkedes at få så mange mennesker til at møde op. Jeg tlor Karen
regnede med, at der højst ville komme en 40-50 stykker; men det endte
med, at vi skulle have opsat alle de borde og stole vi kunne finde, tror

der var i nærheden åI100
aq - 

'-" mennesker i salen.

Karen bød velkommen til
Richard Ragnvald, som

havde omklædt til en flot,
rød jakke med tilhørende
rødt slips (flot ryr), og der
gik ikke længe førend hele

salen sang med på alle
hans sange. Folk var oppe

at stå flere gange, det var
endda lige før, han fik folk til at stå på bodene.
De. var også flere som fik chancen for at synge en lille duet med
Richard.

En hel fantastisk og ufo€lemmelig eflermiddag, man må sige at ham

Richard, han kan sit kram: synge og underholde.

MeÅ te,n ghllt" JorwEntold@



Nyt fra Sabro Kunstforening

Ninna Nørgaard fra Horsens udstiller lra 2. -30. iatruar
Femisering og n),larskur den 2. januar U. 19,00.
Musikalsk indslag ved Gerhud Berg og Heffik Bagge fi.a Nr.
v Nsmg.

Ninnå skdver om sine egne målerier:

ABSTRAKT OG DRøMMENDE UDTRYK
Fawe- og formuniverset i mine malerier er mangfoldigt, men et
fællestræk er, at jeg stræber efter at fange naturen og landskabet i



et abshak og drømmende udtryk, hvor erindringer, sanser og
følelser møder virkeligheden.

Derudover arbejderjeg i mine mere figuative malerier med at
fremhæve og understrege den fiugtbarhe4 styrke, slrøbelighed og
skønhed, som kvindeskikkelsen fot mig repræsentere. på 6n og
samme gang.

Oskar Lilholt fra Viby J. udstiller frN 2. - februsr til2. marts
2018

Oscar Lilholt foatæller om slne malerier:

FORM - FARVE _ ABSTRAKT - KOI\KRET
Det er netop disse udtryksformer, der har virket spændende for
mig og den retning, jeg selv har haft størst interesse for.



Fra 1996 tog jeg kurser i maling på Åxhus Kunstakademi og
Kunsthistoisk Forening /AROS og havde der meget dygtige
und€rvisere, der gjorde mig opmærksom på at den enkelhed og
det farvevalg jeg lagde i udformningen af mine malerier, sarntidig
udtrykte en positivitet og en ro, der kombineret med faxveme
kunne påvi*e omgiv€lseme i såvel vftksomheder som i modeme
liem.

Tirsdsg den 6. februsr kl. 19,00 holdes generalforsamtidg.

3. klåsserne på Sabro-Korsvejens Skole fra 5, - 23. mark 2016

Vil i 3 uger før påske 2018 udstille deres bud på modeme
hulemalerier
Eleveme skal a$ejde med limfarve og limtryk under ledelse af
billedkunsdæreme Lone Kaas og Ame-Maria Hom Remmer.
Vi glæder os til samarbejdet.
Inspirationen hentes bl.a fra de fortidige hulemalerier som her fi?
Magnon i Fraakig.



Har du brug for hjælp?

KONTAKT TIL LOKALCENTER
HAVK,4R OG SABRO

Kontoret er åbent hverdage kl. 8.00 til 15.00.
S.bro 87 13 47 00.

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

Ved akut behov for hjemmesygeplejerske på hverdage
kl. 15.00 til 07.00 og i weekend og heliigdage kan kontakt
lormidles via 86 12 10 2t (Døgnplejen).

Ans Rejser er ekspert i
dansk rejseleder samt
i hele verden - f.eks.:

C;rkusrevyen.-..-......f ra

Cruise til Stavang€r fra
Amalfikysten...........fra
Haver i England ......fra
U5A, New York........fra

rejser med
bus og fly

u,...1,795
kr..2.395
t"..6.995
x,..7.495
kr15.995

ANS



s
Kender du dette herlige, afslappede spil, hvor det drejer sig om at
komme tættest på gisen ved at kaste med enjernkugle?

Måske synes dU at det Mer lidt mystislq men petanque er i
vtukelighedetr et boldspil, som er let at spille og svært at vinde.

Hvis du er blevet nlsgerig, så læg vejen forbi petanquebanenen
en oosdag mellem 13 og 14. Spørg bare og få din nysgenighed
tiltedsstillet. Hvem ved? Måske kunne du tænke dig at deltage?
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Solcenter
. City Vest - Mie Lauritz
. Hinnerup - Sabro
. Storc€trter NordSabro



'HVIS SU|( VAR IUIIBAIIONER'

Torsdag den 18. januar kl. 14.00

Kommer Annette Jakobsen, Gl. Rye o8 holder foredrag.

En stoFlået fortælling om en af Danmarks største flygtnin-

gelejre, ved Gl. Rye flyveplads, der husede op til 10.500

tyske flygtninge samtidig i perioden 1945 til slutningen af

1948. I alt var der 250.00O tyske flygtninge i Danmark.

Annette Jacobsen er selv tysk - dansk gift - og selvfølgelig

noget yngre end dem, hun fortæller om,

Pris 60,00 kr. incl. Kaffe/the og kage

Tilmelding på liste i forhallen senest 11. januar



Torsdag den 25. januar kl. 17.00 - 19.00

gupPeafre4
Slip for at lave aftensmad,

sprs pa

Sabro Lokalcenter

Memu
En god fyldig vintersuppe

Gullachsuppe med fliite

Pris: kr. 45,00

\_____-z



H, C. Vartenberg

Itllt liv som showblze

Torcdag den 15. februar kl. 14.00

Den Aarhusianske revymånd - sanger, musiker og entertainer

fortællerom sig selv og andre usandsynlige historier.

Ind imellem skal vi høre sange og rewviser og hans uundværli-

ge saxofon. Vi bliver heller ikke snydt for et par monologer

med bodegahelten "Brians far" og får genopfrisket nogle af de

populære numre fra hanstid med østjydsk Musikforsyning.

Pris 60,00 kr. inkl. kaffe/the og kage.

Tilmelding på liste i forhallen senest 8. februar.



Herrefrokost
Torsdag den 22. februar kl. 13.00

Menu:

Sild med karrysalat

Ørredterrin med ristet rugbrød
Tarteletter med høns iasparges

Ribbensteg med rødkål
2 slags ost med tilbehør

Kaffe/te

Billetter selg'es i Cofåen fra 11.00 til 13.00

mandag den 12. februar

tirsdag den 13. februar

onsdag den 14, februar

MobilePay og kontant



Aage på Hafdgården
Bondeliv og flik. flak
Torcdag, den 15. marts kl. 14.00

Foredrag ved Aage Christensen

Ligesom min fa.liderjeg af et positivt livssyn,

altså en familiesvaghed-

Frå barnsben harjeg altid haft en livligfantasi, der let kommer

ud af kontrol. Ved hjælp af bobbob lyde hj€elper tilhørerne mig

igen tilbage tilsandheden. øvelsen ersom regel ikke kedelig.

Jeg omtaler mit liv indenfor: Landbrug, gymnastilg politik, kir-

ketjeneste, Rotary-arbejde, vinterbadning + omtale af gårdens

enesteto mandfolk - tyren og mig, hvis arbejde har mange

ligheder

Pris 60,00 kr. inkl, kaffe/the og kage

Tllmeldlngpå line I forhallen s€nest 8. mafts



Tirsdag den 22. marts kl. 13.00

lAenu:

Lun rødspættefilet med remoulade og citron
Tunmousse med fliite

Honningmarineret skinkesteg m/ flødekartofler
G rønsagstærte r

Kaffe/te og dessertkage

Pris: kn 12100

Billetter selges i Cqfåen fra 11.(n til 13.q,

mandag den 12. morts

tirsdag den 13. marts

onsdag den 14. marts

MobllePay og kontant
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tsRrD67
På sobro

Har du lFf tif ol spilfe Eridge, det d b&de N.de og uerforne, så se h.t

I lnqj hødtes 10 glqde bridge folk, på sdbrc
lokolcent€r, forot v€jre srehningen for ot spille
bridg€. D€t blev beslutt€', ot |non vilsta.te et
bddgahold i Cdfzeh på Lokolcenleret-

Hver ti.sdog kl. 13-16 fro d.n 5. scpi€n'bcr
2017.

Har du lyst sA ko6t4ktKnud Thomsen, 40 78 40 10

Lokolcenter

En sund bank
s

I
6

Tilst Skolevej
a3a1 Tilst . a630 3670 irlLjlrxii{ru9s brt.[iri



JeNu^ln TlIilFGilMI
FEBRUAR
MARTS

Nv sf,g[f,st wat
1"5 lqisernbfla
stobl og ta'r net
pd Lo tat
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Icokkeslet I Aktivitet Leder(e) Lokale
10.00 Gyrnnastik FO Store sal

12.30 Siddende S/rnnastik FO

10.00-12.00 Data Poul Øxenholt Datastuen

12.30-14.10 Dat^ Poul Øxenholt Datastuen

9.00 -16.00 Træværksled John Envoldsen Træværksled

Klokkeslet Aktivitet Leder(e) Lokale

10.00-12.00 Data Per Christiansen Datastuen

10.00-12.00 KnipljngÆatch W. Birthe Pedersen Terapien

9.00-16.00 Trævæ.ksted John Envoldsen Træværksted

10.00-12.00 Seniordans BodilHegelund Store sal

14-30 G udsrj eneste Solskinsstuen

14.00 Blomsterbinding Henny Overgaard Terapien

19.00-23.00 Kortspil Knud Thomsen Tempien



Ang. rrådetsbruge
ili

arrangementer - se
ntale i bladetopslaq oq o mlale r Dtade

Klokkeslet Aktivitet Leder(e) Lokale

10.00-11.30 Yoga Hartwig Quelle Store sal

10.00-12.00 Krolf Vagn Hansen Ude/inde

11.30-14.00 Kost og motion Bodil Kjær Sekvenshæning

9.00-16.00 Træværksted John Envoldsen Træværksted

13.15-15.30 Selvst. malehold Bodil Kjær Terapien

13.00-14.00 Petanque Aage Kjeldsen Petanquebanen

10.00-l1.30 Sto)erymnastik Terapien

13.J0,.bEdleimd. Banko Pens ion istforen Lr|g Store sal

9.00-16.00 Træværksted John Envoldsen Træværksted

Seniorfoto Søren KarI
Rasmussen

Datastuen

14.00-16.00 Arrangementer Brugeftådet Store sal

r6.00-21.30 Malehold Alice Jespersen Terapien

10.00-l l-15 Gymnastik Store sal



Banko!
Det glade råb har lydt. Den hid-
til herskende dybe tavshed bli-
ver brudt afmumlen og små-
snak, medens pladen bliver
tjeld(et. Kort efter kan spillet gå
videre indtil næste bankoråb
lyder.

Intem hygge. En kop kaffe. Et
hurtigt blik til sidemanden. Kommer
harDtlun øIst? Der mangler kun fr
fel&r.

Sådan forløber en bankoaftBn de
flest€ steder. Også på Lokalcenter

Sab(o den første torsdag i hver måned.

Hvis du vil have varmt samvær og munter stemning, så prøv at
møde oD. Det kunne være. du vandt.

I
Damernes butik

Dorthe Andersen
Kærvangen 4. 9500 Hobro

Tll:2627 02 31



Lær at sprange

Språtrg laves på en mmme, som kan se ud som på billedet.
Sprang er en teknik hvor man flener gamet. deier spændt op på
f8runen.
Sprang er kendt allerede i bronzealderen, og kvinden fra Borum
Eshøj var gravlagt med et håmet lavet i spBng.
Nu er der mulighed for selv at lære teknikken. Lordag den 20,
jåDuar kommer Anette Ravn, som nogle måske rnødte sidst i
august ved vikingemes sommemarked ved Eshøihuset.
Deltagerant l mindst 6. max. 10. pris for 6 rimer 350,-
Tilmeldingtil lone.hansen@feldheden.dk eller 86 94 83 61 (også
sms).

9, juni er der broncealderfestival ved Borum Eshøj og Eshøjhuset.
Her kan man også møde Anetie Ravn, der viser det gamle
håndværk. Her er der dog ikke sarnme mulighed for at lære det.
Prograrn og meget mere om festival€n i næste nummer.
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Er du intercsserct i at holde din krcp i god fom, d mouoDer r
Norsk Sekvens

maskiner tigtig god til at alle led og mustJet bearbeldes.
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\^/hist
Der er plads til ehkelte spillere.
Både piger o9 rnend.
Vi spiller den onden tirsdog often i
hver måned fro kl. 19 - 23.
Er du interesserel. så henvend dig
til: Knud Thornsen 407A 40 10/
86 24 t5 6A.

l ed venlig hilsen - Knud Thonsen

A?0*



Bustur til Tirpits Museet
Den 11. april2018

Afgang fra: Sa bro toka lcenter 7.25 og Brugs€n 7.30 - Hjemkomst: ca. 17.30

Vistaner besoget på det nye Tlrpitz Museum med en jnt.oduhion ogindførinsi
udstillingerne. Tirpitz bunkeren eren afde fåste udstillinser på museet.

Det er den sldlige bunler, kanonbuokeen, der er åben for publikum, os som

bl€v bygget underanden verdenskrig i1944 som en delafTirpitz stillingen.
Udstillingen "En hær af beton" €r bygget op som et landskab af bunke6, hvordu
kan høre fortællinser om 2. Verdenskrig fortalt åf de mennesker, der har oplevet

!n and€n udstilling, viskålse, er "Havetsguld" som er et skatkammer af flotte
Evfund i Danmårkgennem tidehe. Du får også fortælling€r om råv og tips ril

Vi går til frokost i caf6en og nyder en Tirpitz platte med forskellige lækre anret-

ninger os dertil hjemmebagt brød. Dereft€r to.tsætter rundtu.en i museet.

Vifår også jndblik i den skjuhe vestkyst med 12 overraskende, interessante,

tribende, dramatiske oC uhycaeliee lonællinger om vertb,steos hisroriesennem
20-000 år



Alle udstillinge.ne iTirpitz betjenes af gæste.ne setvv€d hjætp afsimpel
"te.nbetjening", hvor historieme er tndtak afprotussione[e skuespi er€. Udstif
lingerne kan ikkeopleves uden denneguide, der indgår ientr6bi etten. Hvis man
roretEkker tekst kån man få det istedet.

På turen hjemad er der et stop, hvor vi får frisklavet kaffe og kåge ved bu$en.
Sidste stop på hjemtoren bliver, atviholder ind €d Hjedding Andelsmeieri i ølsod,
soh Er Danmarkføute Andelshejeri i18a2.

P.i5 ved 25 påssågerer: K.. 675,00 pr. p€rson

Blnd€nde tilmeldinær08 betåling finder sted i Cafåen fE u:00 til 13:00

Tirsdog, dø 6, møfts - Ons.ldg, deh 7. no.ts Torsdog, den & dons

Hvis der ikke ved tidsfri5tens udløb er tilmeldt nindst 25 perener, åfly*s turen, og dd fulde

beløb refunder€sj hvis fie€ end 30 tirmelder sis vil oveBkydende beløb bljve udbetah i busen.

Følænde betalirysmåder:

oanl@rftEel 7267 000 113 0689

Prisen Inklud€r€r: buskørseli 50 pereoneE modeme4stielnet komronbut ejseleder, kafte

og moGenbakke med en bolle oa s.e3l, besøa i lirpit nuseet, ent,a, introdukion og frokost i

c.ra€n, €ftermiddasskaffe oc medbraet kase ved busen sant b€sø8 iHjeddiG Andehmej€rl.

Yderligere info fås hos Peter Fredsbo Andersen tlt 30 74 88 20



;,1 ht ,ltq Iil
Igen i år blev traditionen holdt i hævd- Den 13. decembe. (Sankta
Lucias dødsdag) havde centret besøg af7. klassem€ fra Sabro-
Korsvejskolen, der gik rundt på gangene med lys for at give
beboeme en oplevelse midt i vinteren. Dette lykkedes tit fulde, og
der skal lyde en stor tak til alle de medvi*ende_

it l(

Klinik for fodterapi
rodtdrrndring i D.rcs r,jcm .u.' i xtini* tor fodrer|rt

ANETTE TOLSTRUP

l-arøvæng€120

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

rjrldcidc:

Tilskud:
Fra komm nen vcd helbredstillæg
l'rå DANMARK til gruppe I + 2



Setvsanfrgt nabfrot
oLsfage E[. 13.00 - 15.30

I tetapilo1qht.

Dettagft pd- tubE'tnd iL'tftrcr o8 fyatp hitunln" røtatuta,ab e4,iL
oQe - aW- aftraet- fui[t [zcoupasa
,/an wd'tiwt setu tzt" mnn har jst nI a! ar6e.jtt wd sant &t gote huf,øt.
Eftzt afuL manS,ret vi set! nt fot at il pa fuiat.

øtr op oS e, M tt,,a;fc går g6p af- [er erpht' titflzre f&atile eå

Eet. opbninget på tIJ 86 9a 62 a9

*te[renQg nitsn
oofdKjer

AN Pffinteserulee
e/Afte N12[re"

Stort udualg af grørne

og blomsbende planter

F s*e bukettar hver dag

Åbent:

Hverdage: Kl. 10.00 - 17.00
(Lukket mandag)

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



Transoort til arrangementer

Har du problemer

med at komme til

arrangemenær på

Sabro l4kalcenter, så

kontakt:

Brugenådsformand

Flemming Krårup

Ttf.29 64 40 76

(Brunsgøørf3 
luto

Lan"tfel4

E4715d6ft
.r'tJ E6 94 85 70



For at vi alle kan fr Centerposten i vore postkasser, er vi alhængig
af vore omdelere, som vi heldigvis har mange al
Lige nu mangler vi omdelere til Fårupområdet og til Borumom-
radet. Hvis du har tid til at bruge en times tid hven kvartral, hører
vi geme lia dig. Indtil videre må modtagere af Centerposten i de
pågældende områder fia I . januar selv afhente C€nterposten på
Lokalcenhet for Borums vedkommende også i forsamlingshuset.
Hvis du har lyst til at blive frivillig som omdelet så henvend dig
til Peter Fredsbo Andersen:
Telefon: 30 74 88 20 eller
Mailadr: kooAun;DeoDle.dk

Konen: Hvad ttille du egentlig gøre, hvis jeg døde?
Manden: Jeg ville blive tosset.
Kor.e Ville du gijie dig igen?
Manden. Nej, så tosset |illejeg ikke bl e.

En taler ved et vælgermøde i købstaden lidt langt ude giorde vrøvl
over, at der var så megen støj fra et sidelokale.
Man kan ikke engang høre, hvad man seh) siger, bemærkede han
Hvortil en stemme fra salen svarcde:
Du er ikke gået glip afnoget endnu.

REMAO@@@)
Meget mere discount!

Abent alle dage kl. 7.00 - 22.00
ooså i weekenden



Suntrfiefsfr[iniQfun på S a6ro Lofigfænter

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

hiælp eller rådsivtrins

Kom og hent en folder på cenfet,
hvor du kan finde alle nødvørdige oplysninger.

I
Åbninqstid hver måpdaq oq torsdås kl. 10-12

Sundhedsenheden tlf 87 13 46 78

Sundhedsklinikken i Tilst
alle hverdage kl. 8-12

***

Benyt vores klinik i videst muligt omfang.
Det kan \ære farligt ar gå rundl med for højl blodryk - så kil ind
påklinikken og få målt dil blodtryk



Kirkens besøgstjeneste
Et anderledes venskab

Fårup-Sabro kirkers besøgstjene,ste
formidler besøg til mennesker, som har
brug for at lære et nyt menneske at kende.
Dedor søger vi besøgsvenner, der har lyst
til at gøre en stor fo$kel for et andet
menneske. Til glæde for både besøgsven
og -vært.
Besøgene kan bruges på at drikke kafe,
gå tur, læse sanmen - eller hvad I måtie
have lyst til. Du er selv med til at sætte
Iammeme.

Bliv besøgsven - er du interesseret i at blivg besøgsven, eller vil
du blot høre mere om tjenesten, er du velkommen til at kontake
os.

Savner du besøg - kan du eller en af dine pårørende kontalde os
og hørc nærmerc.

Lis Jensen, tA 23 98 10 09

Sognepr@st Mette Charlotte Andersen, tA 29 44 27 19



GNDSTJEISES?@a

FoR BEBoERE pÅ rorercpNTER oc
I PLEJEBOLIGER

SAMT PÅRØRENDE
I SOLSKINSSTUEN

LOKALCENTER SABRO

TIRSDAG. DEN 9. JANUAR KL. 14.30
Sognepræst Mette Charlotte

TIRSDAG. DEN 13. FEBRUAR KL. 14.30
Andersen Sognepræst Vini Madsen

TIRSDAG, DEN 13. MARTS KL. 14,30

Sognepræst Vini Madsen

I forbindelse med gudstjenesterne er der gratis kaffebord



Bliv frivillig på dit Lokalcenter

Cølåen
har brug for hjælp til at

Betjene kunderne og personalet. Fylde varer op,

Tage imod og hygge om alle der kommer i cafden.

Brygge kaffe. Hjælpe med lettere køkkenopgaver.

Holde cafeen pæn og ren. Hjælpe svækkede borgere

med at bruge og finde sig tilrette.

Din forpleining er gratis, når du er frivillig i caf6en.

Interesseret - lad os tage en uforpligtende snak.

Kontakt: Frivilligkoordinator Mariane Bech tlf. 5157 62 54



Sabru Senior Bowling

Kunne du tænke dig at bowle,

så ring til Aage Kjeldsen tlt.2L7O 222L.

Vi spiller onsdage fra 13.00 til 14.00 i In Side i

Hammel.

Vi er ca. 20 personer.

Toq.ltÆ!@
Tal på dig og din hvodag

SABRO. vbro:tvej 38. 8,ø1 Såbro, Tlf, 86 94 84 75

Abent hver das kl.7.00-21.00

ttad ud at huset - li*ost / bullet / micldag
Dagens rc, og salatbar - Friskbagt btød hvar dag

nps/lotlo- og håndkøbsudsalg samt leu og arh. at pd<ker

Ftot blomstetat leling, der kan tilgodese de fleste ønsker
med spændende blonsteranangementer til a efonåI.

OK Tanken på hj. åf Uborgvej/Vbtoftvei h.r åbent h3ls døgnst.

Bilvast hver clåg kI.7.(D - 22.00



l1gdrolm ner ntail$ ril flOlt
Ottsdag d. 10. janwr begndet den tuye s@sott. yi dyrker yogja pa
en grundlæggende og leftilgængelig måde, hvor hele lxopp€n
bliver rørt. Vi år gode råd til foregribelse afde små skavanker,
som de fleste afos får, efterhånden som vi bliver ældrc, alt imens
vi bører o1ll yogaens væsen på en gemytlig og uhøjtidelig facon.

På yogaholdet:
. er det god atmosfære
. er der plads og udfordring til alle
. øv€r man sig i at erkende og udfordre egne muligheder

og gtænser
r er der fokus bade på &sisk aktivitet og kontrolleret

afslapning

Overvejer du, om yoga er noget for dig, så ring og fr en snak
og/eller mød op til en uforpligtende prøvegang, før du beslutter
die.

Tid: Onsdage kl. 10.00 - I1.30.
Sted: Store sal
Pris: 400 kr. for 10 gange
lnstnrktør: Hartwig Quelle
Kontaktperson: Karin Øxenholt,
22 84 27 16, kdin@oex€nholt.dk

To små engle flaksede rundt og rundt og rundt.
Har du hørt vejrudsigten, spurgt€ den ene.

Ja, deh lød på overskyet.
Åh, det wr dejligt. Så kan man da komme til at sidde ed.



Aktivitetskalender
for l. kvarral20l8

Januar

2. januar 19.00 Sabro Kunstforening

2. januar Banko

9. januar 14.30 Gudstjenest€ i Solskinsstuen med
hygge og gatis kaffebord

9. jaNar 19.00- Whist
23.00

18. januar 14-00 Forcdrag: Hvis suk var luftballoner

2s.jaruar 17-00- Suppeaften
19.00

Februar

2. februar Sabm Kunstforening

6. februar Banko

6. lebruar 19.00 Sabro Kunstforening.
genemlforsamling

13. febmar 14.30 Cudstjeneste i Solskinsstuen med
hygge og gatis ka{febord

13. februar 19.00- Whist
23.00

15. februar 14.00 Forcdrag: H.C. Vartenberg

22.feb ar 13.00 Henefrokost



5. marts

13. marts

13. marts

15. marts

22. mafts

14.30

19.00-
23.00

14.00

13.00

Mårts

Sabro KurNtforening

Gudstjeneste i Solskinsstuen med
hygge og gratis kaffebord

Whist

Foredrag; Aage på Haldgården

Damefrokost

Busrejse
2 1 . maj - 26. maj Oplevelses- og vintur til Mosel. Skdv efter
udførligt prograft til pau!@aqlgqbq!.dk

Har de løse dek til sterekasser?

- Så vil jeg geme bede om et hul.

Hris du bltuer sluppet løs i en slikbutik ogrtk bv til at vælge ån
ting uden at skalle betale for defi, lwad ville du så r@lge?

- Kasseapparatet.
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avn og ffi. nr. pa [ontaKDe]sonel

A-nång€menisudvalg
Flemming Krarup
Ha.nne Kmrup
Poul Øxenholt

29 64 40 76
20 13 50 90
40 54 88 22

Bjæskhold Steen Rudolph 40 18 84

Blomsterbinding Henny Overgaard 20 13 86 5l

Brugenåd Flemming Krarup 29 64 4016

Data Poul Øxenholt 40 88 22

Cymnastik Ingrid Skifter 86 94 84 01

Knipling Birthe Peders€n 86 94 90 90

Kortspilog bowling Kaud Thomsen 40 '78 40 10

Kost og Motion Bodil Kjær 8694 82 49

Krolf Vagn Hansen 20 t4 2218

Kunstforeningen Doris Nielsen 2t t9 39 64

Madlavning for mænd Inger Holt

Malehold Bodil Kjær 86 94 82 49

Mode
Hann€ Krarup
Kirsten Fredsbo Anders€n

20 13 50 90
s1 50 02 69

Pens;onistforening lnge Foghsgård Degn 86 26 26 37

Petanque Aage Kjeldsen 86 94 86

Rejsehoidet
Hann€ Krarup
Kirsten og Pet€I Fr€dsbo

20 13 50 90
51 50 02 69
30 "14 88 20

Seniordans BodilHegelund 86 46 85 88

Træværksted John Envoldsen 40 41 19 52

Yoga Karin øxenholt 22 84 21 t6





Cafå $abro
Åbningstider:

10:00 - 13:00 mandag til torsdag
Tlf. til caf6en 29 20 E2 28

Caf6en tilbyder bl.a.:
Kaffe og kage

Mandag tll TorsdaS: Frokostretter
Mandag og onsdag: 3 håndmåddertil kr.25,00

Tlrsdag til to6dåg: varm mad - se menuplan

Menuplanen kan du se inde i cal€en

|{vør da4,: ftoønaÅ' fi)'kr. 25,OO

Ud over det sælges der:

Tirsdage:

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

200 gr. småkager til kr. 20,00

Bestilling af mad:

Hardu brug forat bestille mad tilarrangementer,
skaldu henvende dig på tlt 29 2099 02

(køkkenet, Lokalcenter sabro)
Bestilling skalske senest en uge før.

Gælder kun hverdage.


