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DET SKER i Folkehus Abildgården   

MARTS 2023 

Ugedag  

og dato  

klokkeslæt 

og sted 
Aktivitet / arrangement 

Tirsdage i 
ulige uger 

10 - 11.30  
frivillig  
lokalet 

Mandegruppen 

Ons 

01/3 

13.30-14.15 

Plejehjemmet, 

1. sal 
 Gudstjeneste v/ Carsten Haugaard Nielsen 

Tor 

02/3 
10-12 
Salen 

Hygge med spil i salen 

                                                     v/kvindegruppen 

Man 

06/3 
18.30  
salen 

BANKO                       v/Lavias støtteforening 

Dørene åbnes kl. 17.30   

Ons 
08/3 

13.30 

salen 

BANKO                       v/Abildgårdens venner 

Dørene åbnes kl. 12.30 m. salg af kaffe/te og 
franskbrød - Spillet begynder kl. 13.30                      

Ons 

15/3 

13.30-14.15 

Plejehjemmet, 

1. sal 
 Gudstjeneste v/ Carsten Haugaard Nielsen 

Man 

20/3 
18.30  
salen 

BANKO                       v/Lavias støtteforening 

Dørene åbnes kl. 17.30   

Tor 

23/3 

10-12 

salen 

Thor og Lina laver gymnastik med os 

Pris: Kaffe & bolle 50 kr. - se s. 5 

                                                   v/kvindegruppen 

Fredage 10 - 12  
Krolf  / Petanque 
Mød endelig op  -  det er sjovt og gi’r go’  
motion. Kontakt, se bagsiden 

 
 

MÅNEDSBLADET ABILDPOSTEN 
 

er gratis og udkommer i starten af måneden.  
 

Indlæg modtages hjertens gerne: Kontakt frivillig redaktør 
 

Inga Hansen   -  tlf: 2442 1902  -   Mail: ingafindal@gmail.com 
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Kvindegruppens kup: Tor Fabian 

kommer i Folkehus Abildgården 

torsdag den 23. marts kl. 10-12. 
  

Se, om ikke Kvindegruppen har fået tag i ham  

35-årige Tor Fabian-Jessen, grundlægger og  

leder af ”Sick Projekt”, et træningsfællesskab  

med træning hver søndag kl. 11. 

Han er også fysioterapeut, pt. med base i Frydenlundhuset, 8210 V. 

  

Tor beretter: 

”Træningen foregår et eller andet sted i Aarhus og omegn, så vi bruger 

byens rum til at skabe varierede træningsmuligheder. 

Projektet er inspireret af nogle gutter ovre i USA, hvor der er 150o men-

nesker, der træner sammen i Boston by. 

Herhjemme startede det med træning af nogle fodbolddrenge. Stille og 

roligt kom der flere og flere til, og vi åbnede op. Nu står vi her fire år se-

nere og træner 150-200 mennesker hver søndag. 

- Om det er regn, slud eller hedebølge, så står vi der, klar til at træne 

med alle, der har lyst, kl. 11-12 hver søndag - så det er bare at møde op”, 

slutter Tor. 

En begejstret deltager kommenterer: ”Han træner folk uden at få andet 

for det, end at de smiler og træner med ham. Han er fantastisk: Får folk 

til at stå og hyle som ulve, uden at de føler sig fjollede!” 

  

Tor fik prisen for ”Årets frivillige ildsjæl” i 2018. 

Med udvælgelsen fulgte et beløb, som han har brugt til at udvide ”Sick-

projektet” med. 

  

Tor bliver ledsaget af Lina Engen, som fortæller om at være forebyggel-

ses konsulent og giver en hånd med om nødvendigt. 

  
 

 Links: 1):  https://youtu.be/uxmrxBLv3fs 

2): https://genlydaarhus.dk/opslagstavle/iMD8AzbZ5g6sR4aiS 

                       IH   

https://youtu.be/uxmrxBLv3fs
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Et mirakuløst, eventyrligt eventyr.  
 

Det er hen i februar, det er koldt. og der blæser en stiv nordøsten ind fra 

den Sibirske tajga. Der foregår noget lige under den sorte muld ude i ha-

ven: Et par erantis diskuterer, om det mon ikke er tid til at afslutte vin-

tersøvnen og stikke hovedet oven mulde. ”Jeg gør det”, siger den ene til 

den anden, og som sagt så gjort. Der står den så, en lille gul sol, med 

grøn flæsekrave på. ”Kom bare”, råber den til sin makker, ”og sig til de 

andre, at de godt kan gnide søvnen af øjnene!”  

Snart står der et helt lille flor af dejlige, gule erantis, alle med grønne 

flæsekraver på. ”Hvad med at vække vintergækkerne?”, siger de til hin-

anden -”det er tid nu”.  

Vintergækkerne svarer, at det er lige tidligt nok, de vil gerne vente en 

uges tid eller så. Imens taler vintergækkerne med hinanden om, hvordan 

det kan være, at menneskebørnene ikke mere skriver gækkebreve til hin-

anden - breve i det fineste papirklip med vintergækker i, underskrevet . . 

.. .”mit navn, det står med prikker - pas på de ikke stikker”. Modtageren 

skulle så gætte, hvem afsenderen var? - Ak ja, en svunden tid!  

Ikke længe efter dukker vintergækkerne op af den sorte muld. Nu står de 

dér og skutter sig lidt i blæsten, i klynger, og præsenterer deres skære 

hvidhed.  
 

”Nu må det være vores tur”, blev krokusserne enige om. ”Os først!”,  

jubler de gule - og snart efter kommer de andre farver også op: Et orgie 

af gule, blå, lilla og hvide krokus, som står og strækker hals: ”Kan alle se, 

hvor smukke vi er? - Vi har nemlig alle slags farver!”  
 

Snart efter er det påskeliljerne, der baner sig vej op, først med grønne 

spidser for ligesom at vejre vejret, men inden længe står de knejsende, 

højt hævet over alle de andre forårsbebudere og vipper i vinden med  

deres gule, lydløse trompeter.  
 

Endelig er det tulipanernes tur, op kommer de i en symfoni af farver - 

stolte, strunke og i ubøjelig overlegenhed. ”Hvad siger I så, kære venner 

- se på os: Ingen over og ingen ved siden af!”   
 

I mellemtiden er der sket noget forunderligt ude i skoven: Anemonerne 

har pludselig fået travlt, de skal op at blomstre, før træerne får blade og                                   
 

               (fortsættes næste side) 
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skygger for den livgivende sol. Her er de så, et tæppe af små, hvide stjer-

ner bredt ud over skovbunden. 
 

- ”Nu er det os!”, råber alle de andre vækster og går i gang med at myldre 

op af jorden og sætte blade på buske og træer - en eksplosion af vækst og 

grokraft.  
 

Fuglene har fået forårskuller. Fru mejse og fru gråspurv svirrer rundt: 

”Vi skal bygge rede, vi har sååå travlt - to sæt flyvefærdige unger skal vi 

ha’!” Magerne tager det lidt mere adstadigt i begyndelsen, men bliver 

snart også grebet af den almindelige gesjæftighed og deltager i rengøring 

af fuglehuset og fremskaffelse af rede materiale. 

Også viben er kommet, så nu har våren holdt sit indtog 

med flyvende faner.  

Snip, snap snude så er historien ude! 
 

Jørna Bækmark 

Måneden er opkaldt efter den romerske krigsgud 

Mars. Efter Jupiter var Mars den fornemste af de  

romerske guder. I Kong Numa Pompilius gamle  

romerske kalender fra ca. år 500 f.Kr. startede året 

med marts måned. Først da der i år 153 f.Kr. ind-

førtes nogle justeringer i den romerske kalender, 

blev januar gjort årets første måned. 

I Danmark hed måneden i gamle dage Thors eller 

(Thord) måned - Thor var jo også krigsgud. Men 

andre mener, at navnet var afledt af ’tord’, der betød gødning.  

Marts måned er måneden, hvor der blev kørt gødning ud på markerne.  

Marts er den første forårsmåned; med den sætter forårets ouverture ind - 

kulden og mørket svinder. 
 

https://kalendarium.tripod.com/kalmarts.htm 
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Se lige her, I gæve kvinder: 
 

Damefrokost i Åbyhøj 

Fælles frokost i Folkehus Åbyhøj 

første tirsdag i måneden  

- dvs. den 7. marts kl. 12.30 
 

 

Få en let frokost, et glas rosé/sodavand  

og en fælles oplevelse for 60 kr. 

 Meld dig til frokosten fredagen inden hos 

 Heidi i caféen på 

 tlf.  2920 7953 

 

 

Caféen i Folkehus Åbyhøj,  

Kingosvej 1, 8230 Åbyhøj.  
 

 

FO’s Ud af Røret i Abildgården 

med underviserne Line Loft og Kasper Loft 

i Folkehusene Abildgården, Vejlby,  

Risskov (Hørgården) og Fuglebakken. 

 

Sæsonen løber fra 1. august 2022 til og med 30. juni 2023 - og du kan  

stadig nå at melde dig på et af de ledige hold i hhv. motion og træning og 

IT-hjælp. Den bedste måde at finde det rigtige undervisningstilbud er at 

ringe til os og tale med os mulighederne: 

Kasper & Line på tlf. 50 41 39 32 - hverdage kl. 10-14 
- Indtal gerne dit navn og nummer på vores telefonsvarer, så ringer vi dig 

op snarest muligt. 

 
Den 5. februar lukkes hjemmesiden www.aktiveseniorer.com 

- men følg os - dvs. FO’s UD AF RØRET - i stedet på Facebook: 
https://www.facebook.com/kasper.loft.1 

https://www.facebook.com/kasper.loft.1


 7 

 
 

KONTAKTER TIL DISTRIKT NORD 
 

HJEMMEPLEJEN hverdage kl. 8 - 12 og 12 - 15:   
kl. 8 - 12: 87 13 58 00       -        kl. 12- 15: Linjen, 87 13 16 00 

hvis du som borger skal aflyse eller ændre et besøg af hjemmeplejen,  

høre hvor hjemmeplejen bliver af  -  eller du har andre forespørgsler  

vedrørende opgaver, som hjemmeplejen varetager. 
 

AKUT BEHOV FOR HJÆLP: DØGNPLEJEN: 86 12 10 21 
Kontaktes kl. 15.00 - 08.00 på hverdage, weekender og helligdage.  

Det sker via brandstationen. 
 

SUNDHED OG OMSORG: 87 13 16 00 ”Sundhed og Omsorgslinjen” 

Kontaktes alle hverdage kl. 10.00 - 15.00. Absolut akut: kl. 08.00 - 15  
 hvis du har brug for hjælp eller har spørgsmål vedrørende: 
 

 Borgerkonsulent (tidligere: visitator) 

 Handicapkørsel 

 Kørsel til læge og speciallæge 

 Folkehusets tilbud og aktiviteter 

 Omsorgstandpleje 

 Personlige hjælpemidler 

 Praktisk hjælp og pleje 

 Sygepleje (inkl. aflysning) 

 Træning (inkl. aflysning) 

 

 

Bus -  og lokalereservering 

Heidi Brosbøll Jensen, ................................. tlf. 2078 1917 

Kontaktes kl. 9 - 15         helst pr. mail: heibro@aarhus.dk 
 

Frivilligkonsulent Anne Skyum…...………….. tlf. 4185 4205 + tlf.svarer 

Mail: ans@aarhus.dk 
 

Forebyggelseskonsulent Lina Engen……….. tlf. 8713 3163 + tlf.svarer 

Mail: lin@aarhus.dk  
 

Demensnøgleperson  

Susanne Stampe Rasmussen………………..… tlf. 5157 6820 + tlf.svarer 
 

 

Pedel: Morten Nielsen................................. tlf. 5157 5858 + tlf.svarer 

MAIL: 

www.sundhed og omsorgslinjen 

-  kontakt: 

Skriv sikkert til os  

via MitID - og udfyld skemaet 

mailto:ans@aarhus.dk
https://indberetning.aarhuskommune.dk/sundhed-og-omsorg/Login/LoginNemID?returnUrl=/sundhed-og-omsorg/Opret/33a4f6c3c527f/
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Kontakt til tovholderne på  Abildgården: 
 

Krolf..……………………… Tinna Haagensen…... tlf. 3059 3005 
Kvindegruppen………… Inger Søbirk.……….…. tlf. 4026 6419 
Lavia Banko.................. Egon Gaarmann........ tlf. 2064 1971 
Mandegruppen............. Kurt Møller................. tlf. 6172 1655 

NYTTIGE KONTAKTER  

Alarmcentralen Vær klar med adressen! 112 

Ved akut sygdom  kl. 08 - 16  Kontakt egen læge 

Lægevagten kl. 16 - 08 7011 3131 

Skadestue:  
Egen læge    kl. 8 - 16,  
Lægevagt     kl. 16 - 08 

P. Juul - Jensens Blvd 
161, indgang  J3 

Sundhedsklinikken 
”Kernehuset” 

Bestil tid først på tlf.: 
man. ons. fre. kl. 9  -  12  

5157 6850 
Skovvangsvej 159 

Demenslinjen, Alzheimer 

DemensHjørnet Aarhus 

ma. & to: kl. 9 - 19 
øvr. hverdage kl. 9 - 15  
ma.-fre. kl. 9 - 16 

5850 5850 

8713 1937 
 

Handicapkørsel, bestilling 
Flextur 
Flexbus 
www.midttrafik.dk/
flextrafik/ 

ma. ons. fre: 9 - 16 to: 9 - 18 
ma. ons. fre: 9 - 16 to: 9 - 18 
alle dage kl. 08 - 16 
 

8740 8300, tast 1 
8740 8300, tast 2 
8740 8300, tast 3 

Udbetaling Danmark:  
 
 
 
 

Boligstøtte: 

hjælp via telefonbetjening: 
man - ons: 08 - 16   
tor: kl. 08-18  fre: kl. 08 - 15 
lør - søn: lukket 
 

Samme tider som ovenfor 

7012 8061 
 
 
 
 

7012 8063 

Udbetaling Danmarks 
hjemmeside: 

www.borger.dk - pension - og - efterloen - folke-
pension - kontakt  

Borgerservice Aarhus 
man - ons. og fre. kl. 9 - 16 
torsdag                   kl. 9 - 18     8940 2222  

 

Centerrådet  
 

Inger Søbirk:        tlf. 4026 6419   mail: soebirkpedersen@gmail.com 

  Inga Hansen:        tlf. 4030 9896    mail: inga.john@hansen.mail.dk 

Kirsten F. Jensen: tlf. 2924 2289 mail: kekke@c.dk 
Lis Jensen:         tlf.  28346942    mail: lis40@hotmail.dk 

mailto:lis40@hotmail.dk

