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Nyt fra Ledelsen….
Ukrainere ved flere Folkehuse
Der er flyttet ukrainere ind ved flere Folkehuse. Det første
sted var ved Folkehuset Marselis, efterfølgende er der også
flyttet nogen ind på Fuglebakken og Møllestien og fra cirka
midten af juni flytter, der også ukrainere ind i det gamle/
tidligere plejehjem på Møllestien. Starten af juli flytter ukrainere ind på Dalgas i nr. 158.
Ukrainsk fælleshus i Carl Blochs Gade
Som I måske har læst i medierne, så er Folkehuset i Carl
Blochs Gade blevet til et Fælleshus for ukrainske flygtninge.
Det er et samarbejde med Sundhed og Omsorg, Frivilligcenter Aarhus og frivillige sociale foreninger. I Fælleshuset kan
ukrainere mødes til arrangementer, aktiviteter og et sted,
hvor de kan få hjælp og rådgivning.
Hold øje med
Der sker mange forskellige aktiviteter rundt om i husene, så
hvis I har lyst til at lade jer blive inspireret af hinanden, så gå
enten på Aarhus Guiden AarhusGuiden - din guide til oplevelser i Aarhus eller du kan lade dig inspirere ved at gå direkte ind på hjemmesiden for de enkelte Folkehuse 8000
Aarhus C.
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Nyt fra Centerrådet….
INFORMATIONS TAVLER NR 118:
På døren til nr. 118, har vi opsat 2 stk. A3
informations tavler. Her kan I altid se ”sidste
nyt” om aktiviteter og lignende. Vi opsætter
stadig informationer i elevatorerne og på
opslagstavlerne.

Velkommen til nye beboere
i Folkehuset Dalgas og en særlig
velkomst til nye beboere
fra Ukraine.

Håber I alle vil ta’ rigtig godt imod dem.

Centerrådet ønsker alle
en rigtig dejlig sommer.
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Hjertelig velkommen til vores nye beboere fra
Ukraine. Vi håber I vil finde jer tilpasse i dette
dejlige område, nær skov og strand.
I er meget velkomne til at deltage i arrangementer her i Fælleshuset Dalgas.
Hilsen fra Beboerforeningen
og Dalgasrådet.

Laskavo prosymo do nashykh novykh
meshkantsiv z Ukrayiny. Spodivayemosya,
shcho vy zmozhete adaptuvatysya v tsiy
chudoviy mistsevosti, poblyzu lisu ta plyazhu.
Laskavo prosymo vzyaty uchastʹ u zakhodakh
tut, u Fælleshuset Dalgas.
Vitannya vid Asotsiatsiyi meshkantsiv
i Dalgasrådet.
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TIL BEBOERNE I FOLKEHUSET DALGAS

Husk….1. fredag hver måned

FREDAGSBAR.
Kl. 14 - 16 i nr. 118
Der kan købes drikkevarer
(vin, øl, vand, m.m.)

Evt. Tour de France arrangement i nr. 118
aftales med Freddy.

På gensyn…...hilsen Freddy
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Tur med bussen
i juli.

Onsdag den 6. juli kører vi til Odder fra kl. 10.00
til kl. 13.00.
Vi standser ved Kvickly, for at få en kop kaffe.
Tilmelding til turen skal ske mandag d. 4. juli
mellem kl. 9.30 og 10.00 på tlf. 2021 2550.
Man kan ikke tilmelde sig før kl. 9.30, og man kan kun tilmelde sig selv. Tilmelding til turen sker efter først til mølleprincippet, og betalingen foregår ved kontant betaling i bussen, så husk aftalt beløb kr. 28,00 + penge til kaffe/te.
Vi mødes ved hovedindgangen til Folkehuset Dalgas.
Bor man i området omkring Dalgas, kan man blive hentet på
bopælen, hvis man ikke selv kan komme til lokalcentret.
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BUSTUR TIL NORSMINDE
På opfordring, kører vi torsdag d. 21. juli,
en tur til Fiskehuset Norsminde.
Vi kører fra Folkehuset Dalgas kl. 10.30
og er retur ca kl. 15.00.

Tilmelding til turen skal ske tirsdag d. 19. juli
mellem kl. 9.30 og 10.00 på tlf. 2021 2550.
Man kan ikke tilmelde sig før kl. 9.30, og man kan kun tilmelde
sig selv. Tilmelding til turen sker efter først til mølle-princippet,
og betalingen foregår ved kontant betaling i bussen, så husk
aftalt beløb til kørsel kr. 28,00 + penge til spisning m.m.
Vi mødes ved hovedindgangen til Folkehuset Dalgas.
Bor man i området omkring Dalgas, kan man blive hentet på
bopælen, hvis man ikke selv kan komme til lokalcentret.

NB. …VI KØRER MED 2 BUSSER
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Tur med bussen
i august.

Onsdag den 10. august kører vi til Odder fra
kl. 10.00 til kl. 13.00.
Vi standser ved Kvickly, for at få en kop kaffe.
Tilmelding til turen skal ske mandag d. 8. august
mellem kl. 9.30 og 10.00 på tlf. 2021 2550.
Man kan ikke tilmelde sig før kl. 9.30, og man kan kun tilmelde sig selv. Tilmelding til turen sker efter først til mølleprincippet, og betalingen foregår ved kontant betaling i bussen, så husk aftalt beløb kr. 28,00 + penge til kaffe/te.
Vi mødes ved hovedindgangen til Folkehuset Dalgas.
Bor man i området omkring Dalgas, kan man blive hentet på
bopælen, hvis man ikke selv kan komme til lokalcentret.
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KÆRE BEBOERE OG BRUGERE AF FOLKEHUSET DALGAS

SOMMERUDFLUGT TIL ALRØ
TORSDAG D. 18. AUGUST
Vi kører med en stor bus, og turen går til den
berømte Cafe’ Alrø, som er kendt for deres
kæmpe tarteletter.
Her serveres en tartelet samt en genstand.

PRIS 150,Vi kører fra Folkehuset Dalgas kl. 9.30
og er retur senest kl. 15.00.
Har man behov for hjælp undervejs,
skal I selv medbringe en hjælper.

Billetter sælges fra ”Aktiviteten” tirsdag
d. 9. august fra kl. 12.00—13.00
Ønsker I at læse mere om Cafe’ Alrø
se hjemmesiden: cafealroe.dk
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Cafébio

Dansk film, med Sofie Gråbøl i den imponerende
præstation som den skizofrene Inger, der ikke
lige er sådan at bide skeer med.
Filmen vises i Aktivitetslokalet søndag,
den 21. august kl. 14.00.

Filmen varer 104 min. + ca. 1/2 times pause.
Billetter kan købes samme sted fra kl. 13.30 for
kr. 30,00 for kaffe og kage.
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Gudstjeneste i ”Udsigten”
Tirsdag den 5. juli og 2. august

kl. 14.00
Efter gudstjenesten drikker vi kaffe og får os en hyggelig snak med hinanden hen over bordet.
Kom og vær med og tag din nabo med.
Hjertelig hilsen
Flemming Baatz Kristensen,
sognepræst, Sct. Pauls kirke.

Salmesang på Dalgas
Tirsdag d. 23. august kl. 14.00
foregår denne gang i ”Aktiviteten”
Enhver er velkommen!
Med kærlig hilsen Sct. Pauls Kirke
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Kom og syng med !
Hver torsdag kl. 13.30 - 15.00 i
Aktivitetslokalet

HUSK ….BANKOSPIL
onsdag den 27. juli og 31. august

Kl. 13.00—15.00
Vi efterlyser flere deltagere til vores bankospil.
Tag gerne din nabo, familie eller lignende med næste gang.
Vi glæder os til at se rigtig mange.
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Noteringskalender
Juli 2022
Fredagsbar i nr. 118 kl. 14.00 – 16.00

1

fredag

2

lørdag

3

søndag

4

mandag Petanque fra kl. 10.00

5

tirsdag

6

onsdag Bustur til Odder kl. 10.00—13.00

7

torsdag

8

fredag

9

lørdag

Gudstjeneste i ”Udsigten” kl. 14.00-15.30

10 søndag
11 mandag Petanque fra kl. 10.00
12

tirsdag

13 onsdag
14 torsdag
15

fredag
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Noteringskalender
Juli 2022
16

lørdag

17 søndag
18 mandag Petanque fra kl. 10.00
19 tirsdag
20 onsdag
21 torsdag Bustur t/Fiskehuset Norsminde kl.10.30-15.00
22 fredag
23

lørdag

24 søndag
25 mandag Petanque fra kl. 10.00
26 tirsdag
27 onsdag Bankospil i ”Udsigten” kl. 13.00-15.00

28 torsdag
29 fredag
30

lørdag

31 søndag
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Noteringskalender
August 2022
1 mandag Petanque fra kl. 10.00
2

tirsdag

3

onsdag

4

torsdag

5

fredag

6

lørdag

7

søndag

Gudstjeneste i ”Udsigten” kl. 14.00-15.30

Fredagsbar i nr. 118 kl. 14.00 – 16.00

8 mandag Petanque fra kl. 10.00
9

tirsdag

Billetsalg Alrø turen kl. 12.00 –13.00

10 onsdag Bustur til Odder kl. 10.00—13.00
11 torsdag
12

fredag

13

lørdag

14 søndag
15 mandag Petanque fra kl. 10.00
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Noteringskalender
August 2022
16 tirsdag
17 onsdag
18 torsdag Sommerudflugt til Alrø se side 10
19 fredag
20

lørdag

21 søndag

Cafebio i Aktiviteten kl. 14.00 —16.30

22 mandag Petanque fra kl. 10.00
23 tirsdag Salmesang i ”Aktiviteten” kl. 14.00 - 15.45
24 onsdag
25 torsdag Sang i Aktivitetslokalet kl. 13.30 - 15.00
26 fredag
27

lørdag

28 søndag
29 mandag Petanque fra kl. 10.00
30 tirsdag
31 onsdag Bankospil i ”Udsigten” kl. 13.00-15.00
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EFTERLYSNING:
Denne lille kiste 60 x 20 x 35 cm) blev væk da jeg flyttede fra nr. 178 til nr. 200. Det er et arvestykke, som allerede er lovet til familiens yngste. Kisten var fuld af foto.
Jeg giver gerne en findeløn på 200 kr. til den, der kan
fremskaffe den. Venligst fra Dorte Bach Andersen
i nr. 200 tlf. 5120 4213

HUSK PETANQUE
HVER MANDAG KL. 10.00
har I spørgsmål kontakt da Lone i nr. 112.
Vi vil gerne se nogle nye spillere…
Øvede eller uøvede—det er lige meget!!
Bare mød op på banen.
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Rickshaw-ture ud i det blå….

Her i Folkehuset Dalgas har vi 3 friske personer, der
gerne vil køre en tur med jer….Der tilbydes ture i skoven, til stranden, rundt i byen eller hvor I ønsker.
Vær opmærksom på: Man skal være i stand til at komme af og på rickshawen ved egen eller lidt hjælp. Er
man kørestolsbruger skal forflytning aftales med personale/terapeuter.
Har du lyst til en tur i cyklen? Så tøv ikke med at tage
fat i én af de 3 cykelpiloter.
Jane tlf. 51788282
Knud tlf. 2021 2550
Freddy tlf. 4112 8539
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FOTO FRA VORES ROSE’FEST
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Dalgasrådet’s opgaver er mest at afholde diverse
arrangementer for beboerne. Det er fester, busture, biograf, bankospil, fredagsbar og lignende.
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Beboerforeningen….
Beboerforeningen tager sig af henvendelser fra
beboerne vedrørende bygninger, lejligheder
og området.

Kristian Jensen, Dalgas Avenue 174
kristianjensen0@gmail.com
Mobil: 2330 6394
Anne Marie Georgi, Dalgas Avenue 142
annemarie.georgi@gmail.com Mobil: 2298 5852
Formand Knud Østergaard, Dalgas Avenue 146
knud.oest@gmail.com
Mobil 2021 2550

HUSK BEBOERFORENINGEN HAR INDKALDT TIL
AFDELINGSMØDE 15. SEPT. KL. 13.30—15.00
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VEDR. BRUG AF RÅDSLOKALET NR. 118:
Formålet med vores nye lokale, er at det anvendes til hygge
og samvær for beboere på Dalgas. Det kan være brætspil,
kortspil, strikkeklub, landskampe i tv, Tour de France i tv,
fredagsbar og lignende arrangementer.
Rådslokalet er kun til brug for beboerne og max. ca 20 personer af gangen. Der er et depositum på kr. 100,- pr gang
man låner lokalet. Dette returneres når nøglen afleveres
og alt er ok.
Det er kun Dalgasrådet der har nøgle til lokalet og ønsker I
at låne det, skal I henvende jer til Freddy ell. Anne Marie —
de har en ”lånenøgle” som udleveres.
Freddy Petersen Mobil: 4112 8539
freddypetersenagf@gmail.com
Anne Marie Georgi Mobil: 2298 5852
annemarie.georgi@gmail.com
Vær obs på, at ødelægger man noget skal I selv erstatte
dette. Ligeledes skal lokalet (stue, køkken og toilet), afleveres i rengjort og opryddet stand, helt som I modtog det og
service m.m. skal vaskes og stilles på plads.
Der forefindes opvaskemaskine, kaffemaskine, el-kedel og
service til 20 personer. Stuen indeholder spisebord med 12
stole samt sofagruppe med 8 siddepladser.
Ovennævnte regler gælder indtil videre —misbruges disse
ændres retningslinierne.
Blot til info…..så kan vi bestemt afvise alle de rygter der
går på, at Aktiviteten og Udsigten ikke må anvendes af
beboerne. Det er der intet hold i, begge lokaler kan stadig
lejes på samme vilkår som hidtil.
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Kære Beboere på Dalgas
Hvis nogle af jer, mangler en hjælpende hånd, til at lave nogle
ting, som I ikke selv kan lave, eller som pedellen ikke kan/må
lave!
Da vil jeg gerne, efter nærmere aftale, tilbyde min hjælp, til
f.eks. at opsætte en hylde, reol, bore et par huller og hænge
noget op, eller måske samle et møbel fra f.eks. Ikea.
Hvis I mangler nogle ting til det I gerne vil have lavet, sørger
jeg gerne for at indkøbe det.
SÅ DERFOR, TØV IKKE MED AT RINGE TIL MIG:

Venlig hilsen
Knud Østergaard, Dalgas Avenue 146
Telefon: 20 21 25 50
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Telefonliste – Folkehuset Dalgas
Telefon: 87131600
(Én indgang via Sundhed- og Omsorgslinjen)
FUNKTION

NAVN

TRÆFFETID

TLF. NUMMER
OG MAIL

Borgerkonsulenter

Én indgang via
Sundhed og
Omsorgslinjen

8.00
-15.00

8713 1600

Sundhedsklinik
Dalgas

Én indgang via
Sundhed og
Omsorgslinjen

Åben efter
aftale kl.
8.00 -15.00

8713 1600

Leder af folkehuset Dalgas

Jakob Vestergren
Bavnshøj

javb
@aarhus.dk

Leder af
hjemmeplejen
Marselis

Jan Henriksen

janhen
@aarhus.dk

Frivilligkonsulent

Elin Hedegaard

Ihel
@aarhus.dk

Forebyggelseskonsulenter

Ella og Maj
Majgaard

lmdo
@aarhus.dk

Lokalebooking

Ane Dorte
Wendelbo og Helle
B. Vestergaard

adw@aarhus.dk
hbv@aarhus.dk

Pedel

Henrik Nielsen

8713 4843

Centerråds
formand
Beboerforening
formand
Restaurant
TANGKROEN

Kurt
Neergaard
Knud
Østergaard
Hjemmeside:
tangkroen.dk

4051 4477
2121 2550
2540 7300
kontakt@
tangkroen.dk

HVOR SKAL JEG HENVENDE MIG ?
Sundhed og Omsorgslinjen tlf. 87 13 16 00
Ring her hvis du har spørgsmål om for eksempel:
-Folkehusenes tilbud og aktiviteter
-Praktisk hjælp og pleje
-Sygepleje
-Personlige hjælpemidler
.Handicapbiler
-Kørsel til læge og speciallæge
-Omsorgs-tandpleje
Telefonen er bemandet hverdage mellem kl. 8.00 og
15.00. Efter kl. 15.00 samt i weekender og helligdage,
kan du ringe til døgnplejen via brandstationen på
tlf. 86 12 10 21.
Hvis du modtager hjemmepleje og har brug for at aflyse et
besøg, høre hvorfor hjemmeplejen er forsinket, eller du
har andre forespørgsler til hjemmeplejens opgaver, skal
du kontakte hjemmeplejen i dit lokalområde—se hjemmeplejens telefonnumre på aarhus.dk/msokontakt
HVIS DU HAR LÅST DIG UDE……
Hvis du kommer i den situation og ikke har en nøgleaftale
med din nabo eller andre, så skal du ringe til de 2 ovennævnte numre i pågældende tidsrum. Det er 2 vigtige numre, som
du skal gemme på telefonen, eller have dem på en seddel,
som du altid har på dig! Hvis du ikke har din mobiltelefon
med dig, så må du henvende dig til din nabo eller én af dine
bekendte og låne en telefon. Du har lov at spørge en hjemmehjælper, hvis du er så heldig at møde en.
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Alarmcentral....................................................... En - En - To
Politi................................................................... 87 31 14 48
Skadestuen. Ring først....................................... 70 11 31 31
Sundhedsklinik Lokalcenter Marselis……………... 87 13 48 75
Lægevagten........................................................ 70 11 31 31
Tandlægevagten................................................. 40 51 51 62
Taxa.................................................................... 89 48 48 48
Midttrafik........................................................... 89 40 10 10
DSB.................................................................... 70 13 14 15
Rutebilstationen................................................. 70 21 02 30
Sognepræst Flemming Baatz Kristensen........... 21 86 35 80
Sct. Pauls Kirkekontor........................................ 86 12 21 54
Skejby Sygehus.................................................. 78 45 00 00
Marselisborg Centret Ørumsgade..................... 78 41 44 00
Højbjerg Bibliotek............................................. 89 40 95 00
Borgerservice Århus Kommune........................ 89 40 22 22
Århus Kommune............................................... 89 40 20 00
Handicapkørsel/telebus i Århus Kommune....... 87 40 83 00
Patientbefordring ...…………………………………….... 70 23 62 48
Henrik Nielsen Teknisk service………………………. 87 13 48 43
Oplever du som hørehæmmet problemer; så kontakt Høreteam
Aarhus, P. P. Ørums Gade 11, bygning 11D, tlf. 89 40 10 85.
Telefontid kl. 8.00 - 9.30. Træffetid man., tirs., ons., fred. 9.30 11.30, tors. 14.00 - 17.00.

Bilag fra pensionister kan sendes til:
Ydelsescenter Aarhus Pensionsafdelingen
Værkmestergade 15B 8000 Aarhus C.
Læs mere her: https://www.aarhus.dk/borger/borgerservice/okonomiog-pension/folkepension/tillaeg-til-folkepension-og-foertidspension/#1

Døgnplejen Brandstationen 86 12 10 21.
Hverdage kl. 15.00-8.00. Weekend og helligdage hele døgnet.
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Åbne arrangementer
i Folkehuset Dalgas
Dalgas Avenue 54
Juli og august:
Fredag d. 1. juli — Fredagsbar i nr. 118

kl. 14.00 - 16.00

Tirsd. d. 5. juli Gudstjeneste v/Crone Nielsen
kl. 14 –15.30
Sted: ”Udsigten”- Efter gudstjenesten er der gratis kirkekaffe.
Onsdag d. 6. juli —Bustur til Odder

kl. 10.00 - 13.00

Torsdag d. 21. juli—Bustur til Norsminde

kl. 10.30 - 15.00

Onsdag d. 27. juli – Bankospil i ”Udsigten”

kl. 13.00 - 15.00

Tirsd. d. 2. august Gudstjeneste v/Baatz Kristensen kl. 14 –15.30
Sted: ”Udsigten”- Efter gudstjenesten er der gratis kirkekaffe.
Fredag d. 5. august— Fredagsbar i nr. 118

kl. 14.00 - 16.00

Onsdag d. 10. august —Bustur til Odder

kl. 10.00 - 13.00

Torsdag d. 18. august - Sommerudflugt til Alrø kl– 9.30 –15.00
Billetter sælges v/Aktiviteten tirsdag d. 9. aug. kl. 12 –13
Søndag d. 21. august—Cafe’bio i ”Aktiviteten

kl. 14.00—16.30

Tirsdag d. 23. august- Salmesang i ”Aktiviteten” kl. 14.00 - 15.45
(bemærk denne gang er det i ”Aktiviteten”).
Onsdag d. 31. august – Bankospil i ”Udsigten” kl. 13.00 - 15.00

Husk hver mandag petanque fra kl. 10.00
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