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Redaktionsudvalget: 
Henny Hilberg 
Anders Andersen 
Mariann Larsen 
 
Evt. indlæg til Dalgas-Posten kan sendes til: 
 dalgasposten@yahoo.dk 
Bladet er gratis. Oplag 200 stk. Tryk: Folkehuset Dalgas. 
Dalgas-Posten kan sendes til din mailboks, hvis du sender 
en mail til bladet med din mailadresse eller læses på  
internettet: www.aarhus.dk - søg Folkehuset Dalgas, 
vælg Dalgas-Posten nederst i højre hjørne. 
 
 

 

 SUNDHEDSKLINIKKERNE: 
 

ÅBNINGSTIDER ANKERSGADE: 
Åben efter aftale kl. 8.00—15.00 
Åben uden tidsbestilling alle hverdage 11.00—12.00 
 
 
ÅBNINGSTIDER  
DALGAS, ROSENVANG OG MARSELIS: 
Åben efter aftale kl. 8.00—15.00 
 
 
Sundheds– og Omsorglinjen’s tlf. 8713 1600.  
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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 
også disse informationer i elevatorerne og på  

opslagstavlerne. 
 

 
 

Nu er sommeren snart slut og så skal vi  
til at ha’ mere gang i de indendørs aktiviteter.  

I den forbindelse, kunne vi rigtig gerne ønske lidt 
flere deltagere, til vores månedlige Cafe’bio og 

bankospil. Ta’ gerne din nabo, veninde eller  
et familiemedlem med. 

Cafe’bio er 3. søndag hver måned og  
bankospil er sidste onsdag hver måned. 

 

Velkommen til nye beboere  
              i Folkehuset Dalgas.  

 

  Nyt fra Centerrådet…. 
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         Beboerforeningen….  
Indbydelse til ordinært afdelingsmøde  

for Ældreboligerne Dalgas Avenue  
Torsdag den 15. september 2022 kl. 13.30-15.00  

I ”Udsigten”.  
 

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal indsendes 
til Boliger, Att.: Henrik Nygaard, Grøndalsvej 1D, 8260 

Viby J eller på mail til boligadm@mso.aarhus.dk senest 
den 25. august 2022.  

 
Foreløbig dagsorden: 
1. Valg af dirigent.  
2.  Valg af referent.  
3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.  
4. Godkendelse af beboerforeningens regnskab  
5. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2023.  
6. Behandling af indkomne forslag.  
7. Valg af medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelse.  
8. Eventuelt. Dagsorden og budgetmateriale vil blive frem-

sendt ca. en uge før mødets afholdelse. 
 Du har mulighed for at invitere en pårørende med til mødet. 
Den pårørende har mulighed for at afgive stemme, hvis fuld-

magt medbringes. Der vil blive serveret kaffe/the og brød.  
Tilmelding til mødet sker på telefonnr. 8940 6644 (mandag og 
onsdag kl. 9.00 – 12.00 og fredag kl. 9.30 – 12.00) eller på mail 

til boligadm@mso.aarhus.dk senest 8. september 2022  
 

Med venlig hilsen Boliger  
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TIL BEBOERNE  I FOLKEHUSET DALGAS 

På gensyn…...hilsen Freddy 

FREDAGSBAR 
Kl. 14 - 16 i nr. 118 

Der kan købes drikkevarer 

(vin, øl, vand, kaffe m.m.) 
 

P.g.a. den store succes, har Freddy besluttet,  
at FREDAGBAREN, nu holdes 2 gange hver  

måned og det er på følgende datoer: 
 2. og 16. sept., 7. og 21. okt., 
4. og 18. nov., 2. og 16. dec. 
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Folkehuset Dalgas har 26 år’s fødselsdag  
og det vil vi fejre med en grillfest 

FREDAG D. 9. SEPT.  
FRA KL. 16.00 – 18.00 

Der serveres grillmad med vin, øl og vand. 
Håber vejrudsigten denne gang er med os,  

så vi kan være ude på Olsen’s Plads.  
Hvis ikke… rykker vi ind i ”Aktiviteten”  

PRIS 50,-  
Billetter sælges fra ”Aktiviteten”  

mandag d. 5. september fra kl. 12.00—13.00  
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”SPILLE” SØNDAG 
På opfordring vil vi forsøge at samle  

nogle personer, der har lyst til kortspil,  
brætspil eller lignende. 

Første gang søndag den 11. sept.  

kl. 14.00—16.00 
Vi mødes i ”Aktiviteten” til et par hyggelige 

timer med diverse spil og en kop kaffe. 

På gensyn….hilsen Christian i nr. 76 
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Tur med bussen 
i september.   

Onsdag den 14.  september kører vi til Odder fra  
kl. 10.15 til  kl. 13.00.   
Vi standser ved Kvickly, for at få en kop kaffe. 
Tilmelding til turen skal ske mandag d. 12. sept. 
mellem kl. 9.30 og 10.00  på tlf. 2021 2550. 
 

Man kan ikke tilmelde sig før kl. 9.30, og man kan kun tilmel-
de sig selv. Tilmelding til turen sker efter først til mølle-
princippet, og betalingen foregår ved kontant betaling i bus-
sen, så husk aftalt beløb kr. 36,00 + penge til kaffe/te. 
Bor man i området omkring Dalgas, kan man blive hentet på 
bopælen, hvis man ikke selv kan komme til lokalcentret. 

             Bemærk ændret pris for buskørsel. 
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Cafébio 

Et stykke Danmarkshistorie, fra en bondegård  
i det gamle Danmark i 1912. 

 Filmen vises i Aktivitetslokalet søndag,  
den 18. september kl. 14.00.  

Filmen varer 85 min. + ca. 1/2 times pause. 
Billetter kan købes samme sted fra kl. 13.30 for  

kr. 30,00 for kaffe og kage.  



11 

 

EFTER BEHOV KØRER VI MED 2 BUSSER 

Tilmelding til turen skal ske fredag d. 30. sept. 
mellem kl. 10.00 og 10.30  på tlf. 4112 8539. 
 

Man kan ikke tilmelde sig før kl. 10, 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. 36,00 + penge til kaffe m.m. 
Bor man i området omkring Dalgas, kan man blive hentet på 
bopælen, hvis man ikke selv kan komme til lokalcentret. 

             Bemærk ændret pris for buskørsel. 

BUSTUR TIL VÆKSTHUSET 
TIRSDAG D. 4. OKTOBER 

Turen går til Væksthusene i Botanisk Have. 
Vi kører fra Folkehuset Dalgas kl. 10.15  

og er retur ca kl. 14.00. 
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                      September 2022 

1 torsdag  Sang i Aktivitetslokalet kl. 13.30 - 15.00 

2 fredag  Fredagsbar i nr. 118 kl. 14.00 – 16.00 

3 lørdag   

4 søndag   

5 mandag 

 Petanque fra kl. 10.00 

 Billetsalg grillfesten fra 12.00 -13.00 

6 tirsdag  Gudstjeneste i ”Udsigten” kl. 14.00-15.30 

7 onsdag  

8 torsdag  Sang i Aktivitetslokalet kl. 13.30 - 15.00 

9 fredag  Grill –og fødselsdagsfest kl. 16.00 - 18.00 

10 lørdag   

11 søndag  Kortspil m.m. i ”Aktiviteten” kl. 14  - 16 

12 mandag  Petanque fra kl. 10.00 

13 tirsdag  

14 onsdag  Bustur til Odder kl. 10.15—13.00  

15 torsdag  Sang i Aktivitetslokalet kl. 13.30 - 15.00 

   

Noteringskalender 
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                      September 2022 

16 fredag  Fredagsbar i nr. 118 kl. 14.00 – 16.00 

17 lørdag   

18 søndag  Cafebio i Aktiviteten kl. 14.00 —16.30  

19 mandag  Petanque fra kl. 10.00 

20 tirsdag  Salmesang i ”Udsigten” kl. 14.00 - 15.45 

21 onsdag  Online rejser i ”Aktiviteten” kl. 14 -17.00  

22 torsdag   Sang i Aktivitetslokalet kl. 13.30 - 15.00 

23 fredag   

24 lørdag    

25 søndag   

26 mandag  Petanque fra kl. 10.00 

27 tirsdag  

28 onsdag  Bankospil i ”Udsigten” kl. 13.00-15.00 

29 torsdag  Sang i Aktivitetslokalet kl. 13.30 - 15.00 

30 fredag   

     

Noteringskalender 
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Er du historisk og politisk interesseret? 

Så inviteres du hermed med på online-rejse onsdag d. 21.9  
kl. 14-17 i Aktiviteten i Folkehuset Dalgas.  
Vi bruger sammen en eftermiddag på en virtuel rejse, hvor vi vil 
få indsigt i landets politik og historie. På rejsen møder vi eksper-
ter, græsrødder og lokale ildsjæle, der vil gøre os klogere på bag-
grunden for landene og deres kurs i EU.  
Online-rejsen er arrangeret af DEO, som er et landsdækkende 
oplysningsforbund, der arbejder for demokrati i Europa. DEO er 
partipolitisk neutrale og arbejder for at engagere folk i EU-
spørgsmål.  
Louise er dagens værtinde og tager imod dig i døren og sørger 
for, at der bliver serveret lidt eftermiddagskaffe. Det er gratis at 
deltage og det eneste du skal medbringe, er din nysgerrighed.  
Hvis du har spørgsmål om arrangementet, så ring til mig, Louise, 
på 4187 3687 eller send mig en mail på kelo@aarhus.dk  
 

Jeg håber vi ses.         
Mange hilsner Louise 
 

21. september 14-17: Skånemarkedet og Hansestæderne Tag 
med på en historisk online-rejse, som sætter fokus på et euro-
pæisk samarbejde, som fandtes mange århundrede før nogen 
havde tænkt på EU . 

mailto:kelo@aarhus.dk


15 

 

Gudstjeneste i ”Udsigten” 
Tirsdag den 6. september 

kl. 14.00 
 

Efter gudstjenesten drikker vi kaffe og får os en hygge-
lig snak med hinanden hen over bordet. 
Kom og vær med og tag din nabo med. 

 
 

Salmesang på Dalgas 
Tirsdag d. 20. sept. kl. 14.00 

i ”Udsigten” 
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  

Der bliver en kaffepause undervejs. 
Kaffe/te og kage  50,- kr. 

(medbring gerne aftalte penge) 

HUSK ….BANKOSPIL 
onsdag den 28. sept. i ”Udsigten” 

Kl. 13.00—15.00 
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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 sko-

ven, til stranden, rundt i byen eller hvor I ønsker.   

Vær opmærksom på: Man skal være i stand til at kom-

me af og på rickshawen ved egen eller lidt hjælp. Er 

man kørestolsbruger skal forflytning aftales med perso-

nale/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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Dalgasrådet’s opgaver er mest at afholde diverse 
arrangementer for beboerne. Det er  fester, bus-
ture, biograf, bankospil, fredagsbar og lignende. 
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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 

         Beboerforeningen….  

Beboerforeningen tager sig af henvendelser fra 
beboerne vedrørende bygninger, lejligheder  

og området.  

mailto:kristianjensen0@gmail.com
mailto:annemarie.georgi@gmail.com
mailto:knud.oest@gmail.com
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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 



  

 

FUNKTION NAVN TRÆFFE-
TID 
    

TLF. NUMMER 
OG MAIL 

Borger- 
konsulenter 

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 folke- 
huset Dalgas 

Jakob Vestergren 
Bavnshøj  

 javb 
@aarhus.dk 

Leder af   
hjemmeplejen 
Marselis 

Jan Henriksen  janhen 

@aarhus.dk 

Frivilligkonsulent 
 

Elin Hedegaard  Ihel 
@aarhus.dk 

Forebyggelses- 
konsulenter 

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 

Kurt  
Neergaard 

 4051 4477 
 

Beboerforenings 
formand 

Knud  
Østergaard 

 2121 2550 

Restaurant 
TANGKROEN 

Hjemmeside: 
tangkroen.dk 

 2540 7300 
kontakt@ 
tangkroen.dk 

 Telefonliste – Folkehuset Dalgas 
   Telefon: 87131600  

(Én indgang via Sundhed- og Omsorgslinjen) 
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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 hjemme-
plejens 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 ovennævn-
te 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 hjem-
mehjælper, 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/okonomi- 
og-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. 

https://www.aarhus.dk/borger/borgerservice/okonomi-og-pension/folkepension/tillaeg-til-folkepension-og-foertidspension/#1
https://www.aarhus.dk/borger/borgerservice/okonomi-og-pension/folkepension/tillaeg-til-folkepension-og-foertidspension/#1
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Åbne arrangementer  
i Folkehuset Dalgas  
Dalgas Avenue 54  

 

September: 
 

 
 
 

Tirsd. d. 6. sept. Gudstjeneste v/Crone Nielsen         kl. 14 –15.30 
Sted: ”Udsigten”- Efter gudstjenesten er der gratis kirkekaffe. 
 
 

 
 
 

Fred. d. 9. sept. Grill– og fødselsdagsfest            kl. 16.00 —18.00 
Billetter sælges fra ”Aktiviteten” mand. d. 5. sept. kl. 12 -13 

 

 
Søndag d. 11. sept. Kortspil m.m. i ”Aktiviteten” kl. 14.00 - 16.00 
 
 

Onsdag d. 14. sept. —Bustur til  Odder                 kl. 10.15 - 13.00 
 
 
 
 
 

Søndag d. 18. sept.—Cafe’bio i ”Aktiviteten”      kl. 14.00—16.30 
 
 
 
 

Tirsdag d. 20. sept.- Salmesang i ”Udsigten”        kl. 14.00 - 15.45 
 
 
 
 

Onsdag d. 21. sept. Online rejser i ”Aktiviteten”  kl. 14.00 -17.00  
 
 

Onsdag d. 28. sept. – Bankospil i ”Udsigten”        kl. 13.00 - 15.00 

 

Husk….. hver mandag petanque fra kl. 10.00 
 

og hver torsdag ”Kom og syng med”  fra kl. 13.30. 


