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Røsten
December

December dagen er så kort,
de mørke timer selvsagt mange.
Men vi kan jage mørket bort
med mange tændte lys og julens kønne sange.
På Centeret er der pyntet smukt og festligt,
og køkkenet har gang i alle hjul.
Caféen tager imod dig varmt og gæstfrit,
og alle ønsker dig en Glædelig Jul!
Ruth
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Hvis man ikke allerede modtager
hjælp og gerne vil i kontakt med
visitationen, ringer man til visitationslinjen på
tlf. 87 13 16 00.
Hvis man allerede modtager
hjælp og gerne vil i kontakt med
visitationen, ringer man på hverdage mellem kl. 8 og 15 til borgerkonsulenten i lokalområdet på
tlf. 87 13 16 00.

Pensionskontoret
Pensionskontoret er lukket for
personlig henvendelse.
Borgerne henvises til ”Udbetaling
Danmark” på
tlf. nr. 70 12 80 61
angående udbetaling af pension,
- og på tlf. nr. 70 12 80 63
angående boligydelse.
På ww.aarhus.dk/folkepension
findes information om folkepensionen.

Mailadresser for område
Nord
Hoved-mailadresse:
omraade-nord@mso.aarhus.dk

Sådan kontakter du fremover Område Nord:

Hjemmesiden:
www.aarhus.dk/omraadenord

Sundhedsenheden

Områdechef Susanne Sejr:
suse@aarhus.dk

Telefontiden er kl. 8.00 - 15.00
på hverdage, og det direkte telefonnummer er 87 13 16 00.
Sundhedsklinikkens åbningstider
i Hjortshøj Lokalcenter er:
tirsdag og fredag 11.00-13.00,
samt efter aftale.
Klinikken finder du på stueetagens ”lange gang” på HLC.

Viceområdechef
Vibeke Dahmen
vid@aarhus.dk
Viceområdechef
Trine Petersen
trpe@aarhus.dk
NB! Man kan ikke ringe direkte
til administrationen, men skal nu
benytte Linien’s tlf.nr. 87131600

Fra visitator til borgerkonsulent
Følgende kan oplyses vedr. de nu
gældende visitationsregler:
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Gudstjeneste på Lokalcentret

Mandagstræf

Der er normalt gudstjeneste på
lokalcentret den 2. torsdag i
hver måned kl. 13.30-15.00.

Kl. 13.30 – ca. kl.15.154
26. nov. Julebanko
3. dec. Juleafslutning
Elsebeth Juulstrup og Jette
Bertelsen kommer og underholder med musik og sang.
De vil spille til en hyggelig
eftermiddag med fællessang
af vore dejlige julesange.

Se datoer på
Skjaldens
bagside.
Strikkepigerne
Sidste strikkedag inden juleog nytårspause er
tirsdag d. 27. november.
Vore strikkedage begynder
igen tirsdag d. 8. januar kl. 14.
Vi ønsker alle en glædelig jul
og et godt nytår
Hilsen
strikkepigerne

12. dec. kl. 14
i Hjortshøj Kirke
Vi slutter som sædvanligt med
”De 9 læsninger”
Kørsel arrangeres for de, der
ikke selv kan komme op i kirken.
Tilmelding senest mandag
d.3. dec. til juleafslutningen.

Stolegymnastik
Hver tirsdag fra kl. 09.30 til
10.30 er der stolegymnastik i
salen. Derefter drikker vi kaffe, og så er der underholdning
til
kl. 11.45.
Alle er velkomne!
Hilsen Asta,
Annie og Benny

I ønskes alle en rigtig glædelig
jul og et godt nytår.
Vi glæder os til at se jer til vores traditionelle nytårskoncert
med salonkvintetten
d. 7. januar 2019 kl. 13.30
Asta Inge Lisbeth Sonja
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Menu: sild, fiskefilet, ribbensteg, lun leverpostej og risalamande.
Pris 100 kr. inklusiv en snaps.
Tilmelding nødvendig til Ib
Andersen, tlf. 21 63 76 68
eller mail:
bettyogib@andersen.mail.dk
senest torsdag d. 6. december.
Vi mødes igen tirsdag d. 8.
januar 2019 kl. 12.30 i lokale 1
på Hjortshøj lokalcenter.
Her vil vi planlægge forårets
program over en kop kaffe
med brød.
Ib Andersen

Petanque
Vi starter op igen til foråret.
Hilsen Else
Krolf
Vi starter op igen til foråret.
Venlig hilsen, Doris Sørensen
Seniordans
Seniordansen holder juleferie
fra de 3 december
Vi starter igen mandag d. 7.
januar.
I ønskes alle en rigtig glædelig
jul og et godt nytår.
hilsen Lizza og Birgit.
Hilsen Lizza og Birgit

Nyt fra kvindegruppen

Fredagsbanko

Julen nærmer sig, og derfor
holder kvindegruppen
julefrokost
torsdag d. 6. december.
Vi mødes kl. 13.00 på HLC,
her vil vi indtage en lækker
julefrokost, have en hyggelig
eftermiddag samt synge et par
dejlige julesalmer.
Tilmelding til
Jette på tlf. 25 32 80 34
senest mandag d. 3. december

Vi spiller banko i HLC´s
festsal hver fredag.
Spillet påbegyndes kl. 13.15.
Vel mødt!
Kun adgang for medlemmer af
pensionistforeneingen.
Venlig hilsen Inger og Inger
Nyt fra mandeklubben
D. 11. december er det tid til
årets julefrokost.
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eller på anden måde var forhindret, så fortvivl ikke.
Vi kan til hver en tid optage
nye medlemmer i rådet, hvis
nogle skulle have lyst til at
gøre et lille stykke frivilligt
arbejde til gavn for borgerne i
Hjortshøj.
Første søndag i advent
Her i efteråret er det lige som
om at deltagelsen ved søndags
kaffen er faldende, hvilket er
lidt kedeligt for de gode frivillige kræfter, som møder op og
brygger kaffe hver søndag.
Hjortshøj Centerråd står for
kaffen den første søndag i advent. Vi giver både kaffen og
står for underholdningen.
Der bliver fællessang med klavertoner, og måske vil Anni
læse en lille julehistorie, så
kedeligt bliver det i hver tilfælde ikke. Så tag naboen under armen og mød op, vi ses.
På Hjortshøj Centerråds vegne
Ib Andersen
Rytmerne fik hjerterne at
svinge
Det var godt, at det efter to års
anmodning lykkedes for cen-

Nyt fra Hjortshøj Centerråd
Klaver
Onsdag d. 31.oktober fik vi så
det nye klaver indviet, - med
hjælp fra Kirstine Tjørnholm
og koret. Mange tak skal I have for indsatsen.
Ca.100 borgere var mødt op
for at spise god suppe fra køkkenets gryder og nyde klaver
og kor, - bedre kan det vist
ikke blive.
Der er skrevet takkebrev til
Velux-fonden, som med sponsoratet, har gjort det muligt at
erhverve et nyt klaver.
Vi siger også endnu en gang
tak for hjulene fra højskolens
restmidler.
Årsmøde
Når dette blad udkommer, har
vi afholdt årsmøde i Hjortshøj
Centerråd, og har forhåbentligt
fået diskuteret rådets virke i
fremtiden, og med lidt held har
vi også fået et par nye friske
medlemmer i rådet.
Hvis I ikke nåede frem til mødet, - måske havde I glemt det
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terrådet at få Aarhus Jazz Orkester til at besøge os i Hjortshøj. Salen var propfyldt med
forventningsglade jazz elskere,
da centerrådsformanden Ib
fredag d. 26. oktober kl. 16
bød velkommen til orkestrets
fem instrumentalister og dets
smukke forsanger.

Tak til Aarhus Kommune for
denne dejlige ”gynge-gave”.
Tak til centerrådet for et vellykket arrangement, der sluttede med ”Køkken-Kirstens”
velsmagende mørbradgryde
med kartoffelmos.
Karl-Heinz
Hjemmesiden
Da hjemmesiden
www.edbkaffestue.dk startede
i 2007, var den en del af datastuen og blev brugt til at oplyse om emner der havde relation
til denne.
Som årene er gået, er behovet
blevet mindre, og de sidste to
år har der ikke været noget, der
havde relation til datastuen.
Da datastuens økonomi er
presset (der har været underskud de sidste tre år), har jeg
besluttet at nedlægge hjemmesiden fra årsskiftet, med mindre der er andre, der vil overtage den udgift som der er i
forbindelse med at have et
webhotel.
Med venlig hilsen
Jens Jørgen Simonsen

Hun gelejdede os på en charmerende måde gennem en for
hurtigt udrindende herlig time
med jazz klassikere. Jublende
sang vi med på ”Alle går rundt
og forelsker sig” og til slut på
”Sålænge skuden kan gå, så
længe hjertet kan slå”.
Gerne klappede vi til saxofonisten, trompetisten og guitaristen som solister, men ikke
mindst, når forsangeren smygede og stepdansede sig ind i
for hjerter.
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Denne gang en 4-dages bustur
til det nordlige Tyskland, til
det dejlige marskområde ”Altes Land”, der på grund af det
milde klima er allermest kendt
for frugtavl.
Men der bydes også på rigtigt
meget andet interessant på turen, - besøg i havnebyen Bremerhaven samt Glückstadt og
Ditmarsken, sluttende med
indkøbsmulighed ved grænsesupermarked.
Brochurer kan afhentes på disken i Hjortshøj Lokalcenters
café, ved siden af Skjalden.
Kan også rekvireres hos bowlingklubbens bestyrelse, Kurt
Gissel, Birgit Bendtsen eller
Vagn Jensen. Indtegning til
turen sker efter ”først til mølle
princippet”. Turen lægger især
vægt på kammeratligt samvær
og gode oplevelser.
Prisen for turen, inkl. hotelophold, halvpension og frokost 2
dage er kr. 3.399.
Turen afvikles i tidsrummet d.
5.-8. maj. Tilmeldingsfrist udløber d. 26. februar 2019.

Pensionistbowling
Aarhus Bowlinghal er torsdag
d. 29. november rammen om
dette års sæsonafslutning.
I næste nummer af bladet bekendtgøres vinderne af vandrepokalerne for dette år.
Når arrangementet slutter holder vi så jule- og nytårsferie
indtil den nye sæson 2019 starter. Det gør den onsdag/
torsdag. d. 2./3. januar 2019.
Til den tid håber vi så på tilgang af nye spillere, der kunne
have lyst at deltage i en ugentlig (gemytlig) bowlingtime.
Der er mulighed for deltagelse
enten onsdag formiddag kl. 1011, eller torsdag formiddag kl.
11-12. Man kan parkere gratis,
når man er gæst i bowlingcentret.
Interesserede kan forhøre
nærmere ved at ringe til medlemsregistrator Vagn Jensen,
tlf. 86 22 18 25.
Næste år inviterer bowlingklubben atter ”bredt” alle interesserede på en bustur i samarbejde med ”De Grå Busser”.
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Vi ønsker hermed alle medlemmer og øvrige læsere en
rigtig glædelig jul.
Bestyrelsen

Danseglad
Vi holder pause i december,
starter op igen d. 25. januar
2019.
Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår!
Venlig
hilsen
Bestyrelsen

Pensionistforening
Udtrukne nr. nov. 2018
Nr. 327
300,00 kr.
Nr. 33
200,00 kr.
Nr. 316
100,00 kr.
Nr. 201
50,00 kr.
Nr. 134
50,00 kr.
Datoændring af foredrag
Angående vores aktivitetsfolder står foredraget:
Kvinderne i Matador
til onsdag d 27.2
klokken 13.30.

fra Skjaldens redaktion
Samtidig med en tak herfra for
den gode interesse I udviser for
vort blad, ønsker vi jer alle en
rigtig glædelig jul.
Med venlig hilsen
Birgit, Villy og Vagn

Men på grund af at sangkoret
har lokalerne, flytter vi det til
tirsdag den 26.2
klokken 13.30.
Vi vil hermed gøre opmærksom på flytningen i Skjalden
December og Januar
Venlig hilsen Leif
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På Hjortshøj Lokalcenter
Lørdag den 24. november 2018
Kl. 10.00 – 14.00
Pensionistforeningen og Hjortshøj Lokalcenter afholder det årlige
julemarked med salgsboder og tombola.
Kom og køb et lod eller flere, der er mange gevinster.
I salgsboderne kan der købes mange fine ting.
Caféen er åben, og absolut et besøg værd. Der kan købes kaffe, frokost og meget andet. Du kan også købe brød med hjem.

Alle er velkomne
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Julefrokost
torsdag den 13. december 2018 kl. 13.30
Dørene åbnes først kl. 13.00
Vi afholder vores traditionelle gode julefrokost på lokalcenteret, hvor der
vil være et lækkert julebord fra cafeen.

Pris medlemmer kr. 150.
Ikke medlemmer kr. 250.
Ole Vendelbo underholder, og spiller op
til dans.

Caféens lækre julefrokost
Tilmelding til: Kaja Mizzi tlf. 86 22 14 28 - 22 56 14 28
Eller via vores hjemmeside
http://www.edbkaffestue.dk (se under pensionistforening)

Senest 1. december 2018.
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Nytårskoncert med
Hjortshøj
Seniororkester
Søndag den 13. januar 2019
Kl.13:30
I aktivitetssalen på Hjortshøj Lokalcenter
Vi satser på en glad eftermiddag. Derfor er alle velkomne til at møde op
med en festlig nytårshat.
Vi starter med et glas boblevin samt kransekage og ønsker hinanden godt
nytår.
Koncerten vil vare ca. 2 x 45 min. I pausen serveres kaffe og kage.
Baren vil være åben under hele koncerten, hvor der kan købes drikkevarer
til sædvanlige fordelagtige priser.
Pris: Medlemmer kr. 50 Ikke medlemmer kr. 75
Tilmelding til: Bente Jakobsen tlf. 61 35 46 75
Eller via vores hjemmeside
http://www.edbkaffestue.dk (se under pensionistforening)

senest 7. januar 2019.

Alle er velkomne
Pensionistforeningen
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Pensionistforeningen ønsker jer alle en glædelig jul samt et godt
nytår
Husk at du kan forny dit medlemskab af pensionistforeningen
via hjemmesiden
http://www.edbkaffestue.dk , (se under pensionistforeningen)
Helst inden 31 december 2018
Ellers kommer vi rundt og opkræver kontingent som vi plejer
i januar måned
Med venlig hilsen bestyrelsen

Mejlby Kvindegruppe
D. 6. dec. kl. 13.00. holder vi julefrokost.
Sted: Mejlby forsamlingshus.
Her hygger vi os, med dejlig julefrokost fra Hjortshøj lokalcenter.
Senere kaffe og pakkeleg
Har du lyst at deltage, så kontakt en af tovholderne,
eller undertegnede .
Pris: 100kr + 20kr til hjælp til lokaleleje.
Husk en gave til pakkeleg , pris ca. 20-25 kr.
og egne drikkevarer.
Klubben giver kaffen og småkager.
Husk også gerne tallerken, glas, kop og bestik,
samt godt humør!! Vel mødt!
Tovholderne til kvindegruppen, vil hermed ønske alle vores brugere
en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår. Tak for det fine fremmøde
der har været.
Vi mødes igen efter nytår,
torsdag d. 10. januar kl. 14.00 i Spejderhuset.
Mvh. tovholderne, Kirsten
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Ud af røret
Gruppe 1

18-1441

Aktivitet

Ca.
antal

Lokale

Tidspunkt

Underviser

Zumba
Gold

20

Aktivitetssalen

Mandag
16:00-16:55

Maling

10

Møde
rum 1

Torsdag
9:30 -12:15

Linda Bjørk
Olafsdottir
Lasse Langvad

I alt

30

Gruppe 2
Aktivitet
Gymnastik.
Slægtsforskning
Kor

Timer
1
3
4

18-1442
Ca.
antal
15
7
20

I alt

42

Gruppe 3

18-1443

Lokale

Tidspunkt

Underviser

Aktivitetssalen
EDBlokalet
Aktivitetssalen

Torsdag
10:45
Fredag
9:30-11:20
Onsdag
13:30-15:20

Isaac Ervandian

Timer
1

Kurt Gissel

2

Kristine
Tjørnholm

2
5

Aktivitet

Ca.
antal

Lokale

Tidspunkt

Herregymnast.
Damegymnast.
M/Kgymnastik
Seniordans
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Aktivitetssalen
Aktivitetssalen
Hårup
Hallen
Hårup
Hallens
kantine

Torsdag 8:45

Isaac Ervandian

Timer
1

Torsdag 9:45

Isaac Ervandian

1

Onsdag
16:15- 18:00
Mandag
9:30 – 11:30

Mads Svendsen

2

Anny Kaasgård

2

I alt

84

15
25
34

Underviser

6
15

”Ud af røret” Hjortshøj Lokalcenter 2018/19
En gruppe skal bestå af mindst 30 personer og må højest udgøre 9 timer. Det koster
kr. 350 pr. år at deltage i en gruppe.
Hvis du går i 2 grupper koster det altså kr. 2 x 350 o.s.v.

Nyt årshæfte af ”Gemt ikke Glemt”.
Lindå-Balle er titlen på det 8. årshæfte, der er udgivet af TodbjergMejlby Lokalhistoriske Forening.
Balle og Lindå er to selvstændige byer, men i daglig tale nævnes de
ofte sammen: Lindå-Balle eller Balle-Lindå. De har også haft mange
fællesfaciliteter som f.eks. brugsforening, forsamlingshus og skole,
så vi finder det naturligt at udgive et hæfte, der dækker begge byer
med de tilhørende områder.
I 2017 og 2018 arrangerede Lokalhistorisk Forening byvandringer i
henholdsvis Lindå og Balle med stor tilslutning, og i den forbindelse
har vi haft fat i meget materiale samt talt med mange personer fra
området. Bl.a. med det som baggrund har vi udarbejdet årshæftet.
Hæftet er med mange billeder og på 56 sider. Det koster 30 kr., og
som medlem af foreningen får man det tilsendt gratis.
Kan købes i Dagli’ Brugsen i Mejlby - og i Egnsarkivet i åbningstiden, hvor man også kan blive medlem af foreningen:
Todbjerg-Mejlby Egnsarkiv
Gammel Kaløvej 4, Mejlby
1. og 3. torsdag i måneden kl. 15-17
2. og 4. torsdag i måneden kl. 19-21
tmegnsarkiv@mail.dk
Venlig hilsen fra Todbjerg-Mejlby Egnsarkiv og Lokalhistorisk Forening/Johanne Fischer
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Julehygge med pakkespil
Kom og vær med
Mandag d. 20-12-2018 Kl. 11.30- 13.30
For køkken personale, borger og Frivillige
Pris. 100,00Kr.
Menu:
Sild m/ karrysalat
1 tartelet m/ høns i asp.
2 stk ribbensteg m/ rødkål
Brød og smør
Ris a la mande m/ kirsebærsauce og kaffe.
Husk tilmelding så vi kan få pakket gaver nok ind til pakkespil
Vi glæder os til et par hyggelige timer sammen med jer.
Vel mødt.

tilmelding senest d. 12-12-18
vh Kirsten og Vibeke og cafeudvalget, Hjortshøj
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Udlejning af fælleshuset Sensommervej 85:
Ældreboligforeningens fælleshus er velegnet til familiefester,
sammenkomster, møder og lignende.
Der er plads til 30 personer. Alt i service forefindes.
Pris pr. dag fra d. 1. april 2018:
Ældreboligforeningens medlemmer
250 kr.
Andre
550 kr.
Henvendelse til
Inge Kristensen
Sensommervej 47 tlf. 27 82 65 48
Husk søndagskaffe hver søndag kl. 14.30 i cafeen.
Ingen fødselsdagsmiddag i december
Julehygge/pakkespil kl. 11.30 torsdag d. 20. december
Husk! Varm mad udlevering slutter i cafeen kl. 13.

Husk vi har også Take Away i vores cafe:
Tunmoussé u/pynt 6 pers.
55 kr.
Spinatroulade m. laks (5 pers.)
50 kr.
Lasagne (4 personer)
55 kr.
Skinkestang m. skinke og ost
60 kr.
Broccolitærte
40 kr.
Kringle
40 kr.
Nb. Alle menuerne er hjemmelavede og frosne
Vejledning for tilberedning medfølger – vi tager også imod dankort
Venlig hilsen, og vi ønsker alle en glædelig jul, Kirsten og Vibeke
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Hovednummer, sundhed & omsorg Område Nord
Eller send en mail tl: omraadenord@mso.aarhus.dk

87 13 16 00

Hjemmeplejen/rengøring
Områdechef
Vice områdechef
Vice områdechef
Forstander, boenheder
Boligydelse
Brandvæsenet
Centerrådsformand
Café

87 13 29 00
ring
på
hovednummer
70 12 80 63
86 12 10 21
21 63 76 68
87 13 89 58

Demenslinien
Folkepension
Forebyggelseskonsulent
Frivilligkonsulent
Hjemmeplejen
Hverdage 8:00- 15:00
Besøgstjenesten
Bisidder
Lægevagten
Akut sygdom
Pedellen
Skadestuen (Ring først)
Pensionistforeningens
formand
Sundhedslinien
Telebus
Ældrerådet i Aarhus

Teamled. + aften/ nattev.
Susanne Sejr
Trine Petersen
Vibeke Dahmen
Nancy Skiffard
Udbetaling Danmark
Akut hjælp efter kl. 15.00
Ib Andersen
mobil
Hverdage fra kl.07.00 -13.00.
Cafeen lukket lør. og søn.
Tirsdage kl. 15.00 -16.00
Frederiks Alle 26.2 hverdage
fra kl.09.00 -12.00
Anne-Grethe Jakobsen
Marianne Keiser
mak@aarhus.dk
Lystrup, Trige, Risskov
Skæring, Hjortshøj, Skødstrup
Lisbeth Aagaard
Karl-Heinz Westarp
Mellem kl. 16.00 og 8.00
Egen læge kl.8.00 til16.00
Kim Olesen

86 78 24 20
70 12 80 61
21 70 32 22
24 78 29 10
87 13 29 00
86 99 96 05
30 25 93 87
70 11 31 31

mobil
Hverdage kl.08.00-15.00

87 13 89 07
87 31 50 50
86 22 14 28
22 56 14 28
87 13 16 00

Handicapservice
Mandag fra 12.00 -13.00

87 40 83 00
86 14 07 47

Kaja Mizzi
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Oversigt over arrangementer
Dato
Tid
Arrangement
24. nov.
10.00-14.00 Julemarked på HLC
28. nov.
17.30-19.00 Suppeaften på HLC
06. dec.
13.00-?
Mejlby kv.gr. afholder julefrokost
06. dec.
13.00-?
Hjortshøj kv.gr. afholder julefrokost
11. dec
12.30-?
Mandekl., frokost på HLC
13. dec.
13.30-?
Pens.for. julefrokost på HLC
20. dec.
11.30-13.30 Julehygge/pakkespil i cafeen
24. dec.
10.30-?
Julegudstjeneste på HLC
02./03. jan. sædv. tid
Pensionistbowling, sæsonstart
04. jan.
09.30
Orientering om forårsprogram
07.01
09.30
Seniordans opstart i Hårup
08.01
12.30-?
Mandekl., planlægning forår 2019
11. jan.
13.30
Gudstjeneste på HLC
13. jan.
13.30-?
Nytårskoncert på HLC
25. jan.
?
Danseglad, opstart efter nytår
07. feb.
13.30
Gudstjeneste på HLC (dato er ændret)
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