
 

 
Folkehuset Skejby præsenterer hermed oversigten over de aktiviteter ledet af 

frivillige, som holder til i folkehusets lokaler. 
 

Tilbuddene giver gode muligheder for at dyrke vidt forskellige interesseområ-
der. 

 
Under de enkelte tilbud vil der være henvisning til kontaktpersoner, der meget 

gerne vil fortælle nærmere. Er der ikke opgivet et telefonnummer kan man 
kontakte frivilligkonsulent Anne Skyum, 41 85 42 05.   

 
Alle med nye idéer, forslag eller spørgsmål er meget velkomne til at ringe eller 

komme forbi. 

 

Tirsdag kl. 9.30 – 12.30 

Lokale: Klub 2 + 3 
Kontaktperson: Birgit Møller Jensen, 50 99 58 40 

 

Aktiv Videoklub er en forening, hvor medlemmerne mødes under hyggelige for-

mer for at udvide kendskabet til deres hobby og udveksle erfaringer, hvad en-
ten det er video eller digital foto. 

Kontaktperson: Knud Møller, telefon 20 20 01 25 
Hjemmeside: www.avk-aarhus.dk 

Mandag kl. 10 – 12 

Lokale: Festsalen  

 

Kontaktperson: Kurt Nikolajsen 
Hver 2. tirsdag (lige uger) kl. 13.30 - 15 

Lokale: Festsalen 
 

Skelager Datastue er en forening, der henvender sig til pensionister og efter-

lønsmodtagere. Medlemmerne vejledes i brug af computer. 

For at benytte Skelager Datastues faciliteter kræves det, at man er 
medlem af foreningen. Der kræves ikke forudgående kendskab til edb. 

Kontaktperson: Erik Aabling, 40 41 98 58  
E-mail: skelagerdatastue@gmail.com 

Mandag og tirsdag kl. 9 - 12 
Lokale: Datastuen  
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Glasfusing er bearbejdning af glasplader til færdige kunstværker. 
Kontaktperson: Birgit Møller Jensen, 50 99 58 40 

Mandag kl. 9 – 12.30 
Lokale: Klub 2 + 3 

 

 

”Genbrugen”s indtægter går til at støtte aktiviteter for beboere og brugere ved 

plejehjemmet Skelager og Folkehuset Skejby. 

Pænt og rent brugt (eller nyt) tøj modtages, både herre- og dametøj. 
Vi modtager også duge, sengelinned og lignende, samt glas og porcelæn. 

Kontaktperson: Rosa Jensen, telefon 86 10 98 80 
Åbningstid: Mandag og torsdag kl. 9 – 13 

”Genbrugen” ligger i forhallen. 
 

Hver mandag kan man møde op i caféen kl. 10 og være med til forskellige 

kort- og brætspil – man må meget gerne selv medbringe spil. 
Kontaktperson: Dorit Skytte, 30 27 95 36 

Mandage kl. 10 – ca. 11.30 
Lokale: Caféen 

 

Krolf spilles med kroket-lignende køller og kugler på en udendørs golf-lignende 

græsbane med huller. 

Kom og prøv – de første par gange er gratis! Ønsker man at fortsætte, betales 

kontingent. 
Kontaktperson: Tove Olesen, telefon 30 42 21 26 eller Ernst Jensen 

Telefon 60 85 46 10 

Der spilles mandag kl. 13.30 – 15.00 og torsdag kl. 13.30 – 15.00. 

Mødested: Forhallen. 

 

Skelager Fitness er en forening for pensionister og +60-årige, som gerne vil 
dyrke motion. Medlemmerne har adgang til træning i træningslokalet på Lokal-

center Skelager (morgen, sen eftermiddag og weekend).  

Kontingent: 100,- kr. om året. 
Brugen af træningsmaskinerne er på eget ansvar og inden første træning, skal 

man have en instruktion af en af foreningens frivillige instruktører. 
Kontakt telefon 26 28 16 19 mandag – torsdag kl. 10 – 12, vedrørende in-

struktion. 
 

I maj, juni, august og september, spiller vi stigegolf på græsplænen ved ind-

gangen mod SkejbyCentret. 
Torsdag kl. 10.30 – 11.30 

 



 

Vi mødes og spiller forskellige brætspil 

Kontaktperson: Tove Madsen, telefon 86 78 25 23 

Tirsdage i ulige uger kl. 13 – 15 

 

 
FOLKEHUSET SKEJBY ER FOR ALLE! 
Og det er fuldt af muligheder – og nogle af dem, kan du læse om i denne fol-
der. 

 

Men du kan også være med til at sætte dit eget præg på fællesskaberne. 
Mangler du et sted at mødes med venner, bekendte eller nye mennesker fra 

dit nabolag, så er der rum til det i Folkehuset Skejby. 
 

LOKALELÅN 
Der er flere forskellige lokaler, der kan lånes. Både store og små. 

Alle, som har lyst til at give andre mennesker mulighed for aktiv livsudfoldelse 
og at være en del af et fællesskab, kan låne lokaler. 

Der kan ikke lånes lokaler til kommercielle eller forretningsmæssige formål. 
Alle, som låner lokaler, skal købe eventuel forplejning i caféen.  

Reservation og yderligere oplysning om lokaler: 
Heidi Brosbøl, heibro@aarhus.dk 

 
FLERE OPLYSNINGER 

Hvis du har brug for hjælp til at give liv til din gode idé til fællesskaber eller 

aktiviteter i lokalområdet, brobygge til lokale samarbejdspartnere eller rådgiv-
ning i forbindelse med at lave frivilligt arbejde, kan du kontakte: 

frivilligkonsulent Anne Skyum / ans@aarhus.dk / 41 85 42 05 
 

 

 
Frivilligkonsulent Anne Skyum   

Telefon: 41 85 42 05 / mail: ans@aarhus.dk 
 

Forebyggelseskonsulent Lina Engen 
Telefon: 87 13 31 63 / mail: lin@aarhus.dk 

 

Leder af Folkehuse, Distrikt Nord Trine Holst   
Telefon: 22 38 87 59 / mail: trihol@aarhus.dk 

 
Formand for rådet ved Folkehuset Erik Aabling 

Telefon: 40 41 98 58 / mail: eaabling@gmail.com 
 

Café Skelager, telefon: 41 85 54 15 
 

Sundhed og Omsorg, telefon 87 13 16 00  
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