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NYT FRA  

STØTTECENTRET 

 
September 2019 

En skøn sommer er vel overstået, og sensommeren viser sig fra 
sin bedste side.  
Jeg håber alle har nydt sommeren, og fået en masse energi, i 
form af oplevelser, afslappede stunder, sol og varme, så  
batterierne er fyldt op, efteråret bare kan komme an. 
Mange af jer har deltaget i Støttecentrets mange ferie ture og 
arrangementer. Der går gode rygter om, de har været en stor 
succes, dejligt. Jeg selv deltog i vores sommerfest, og nød  
meget jeres selvskab, god musik, petanque spil (blev slået ud i 
2. runde), og dejlig sommer mad.  
Jeg vil takke jer alle for en fantastisk SUNDHEDSDAG  
d. 21.08.  
Det var en rigtig god dag, med masser af motion, musik, sund 
kost, sjove indslag, og glade mennesker. I er skønne, at være 
sammen med.  
Vi har stadig en ferie tur på programmet. Mange af jer drager 
til Dragør i uge 36.  
Jeg ønsker jer en rigtig god tur, og hils DRONNINGEN. 
Vi står overfor en periode, med mange status møder på pro-
grammet. Mange af jer skal have status møde i september eller 
oktober. Derfor vil perioden være præget lidt af det.  
Men vi skal selvfølgelig stadig mødes i klubberne, til brunch 
og andre på tværs aktiviteter i Støttecentret.  
HUSK Dyrehave march i september.  
God sensommer.  
 

Lillian 
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Sundhedsdag i billeder 

 



6         

 

Fødselsdag i 
Fælleshuset 

 
 

Kære alle brugere af Fælleshuset 
 

Så bliver Fælleshuset 32 år den 5 oktober, og det skal fejres! 
 

 
 
 
 

 
Vi fejrer Fælleshuset ugen efter (uge 41) i samværstilbuddet 

i Møllegade, både mandag, tirsdag og torsdag.  
Hver enkelt samværstilbud finder selv ud af, hvordan de vil 

fejre dagen/aftenen.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
   
Vi glæder os til at fejre dagen sammen! 
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Dyrehave March torsdag 12 
september kl. 10. 

 
Snart er det tid til at tage traveskoene på og vandre rundt i 

Dyrehaven endnu en gang. 
Vi glæder os til en dejlig tur med jer. 

Ruterne er på 3, 4, 5 eller 7 km.  
Hvor frisk er du ? 

 
Torsdagssamvær i Møllegade er aflyst den 12.9.2019 pga 

Dyrehavemarchen 

 
 

DYREHAVE 
MARCH 
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Skærup Zoo 
 

 

 
Vi havde en rigtig god tur til Skærup 
Zoo.  
Vi så rigtig mange spændende dyr. Der 
var sjove aber, egeren der slog kolbøt-
ter, Jaguar unge som fik mælk ved sin 
mor, en stor kat som lå i cafeteriet og sov i solen.  
 
Vi grillede pølser og fik kartoffel salat til.  
Til kaffen fik vi dejlig lun kringle, i kæmpe store stykker. 
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Skærup Zoo 
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Inden sundhedsdagen kunne blive en realitet skulle der styr 
på flere ting. Blandt andet skulle der i tirsdagsklubben bages 
kage til 300 personer. Eventholdet klarede det flot. Og  
kagerne blev meget vellykkede. 

 

 
 

Kage kage  
Kage kage 
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Store Sjørup. 

Da turen igen i år, efter ønske,  
gik til markedet i St. Sjørup, 
var vi så heldige at vi startede 
eftermiddagen med at  
komme ind til Malenes fami-
lie og få lækker kage og kaffe 
i deres sommerhus. 
 
Solen skinnede og vejret var 
skønt, og der var mange mu-
ligheder på markedet for at 
gøre en god handel. 
 
Pia mødte hendes gamle  
barnepige, Sonja fik købt en 
bamse til hendes dukke, der 
var mange der fik købt flotte  
t-shirts, flæskesvær og bamser 
og  Gitte fik købt en  
Klapvogn til hendes Tobias. 
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Endnu engang var det en meget dejlig sommerfest 
vi fik holdt.  
Vejret var fantastisk og vi var så heldige, at i år 
spillede Hitpatruljen også op, og det var en stor 
succes. 
Der kom en vandkamp forbi og der blev spist meget 
dejlig mad og kage. 
Det var en meget overraskende petanque turnering, 
hvor Dorthe blev vinder, og de tidligere mestre 
blev slået ud. 
Heldigvis handler det om at have det sjovt, og bare 
være med, så dagens tab blev taget med højt  
humør. 

 

Sommerfest i Møllegade. 
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Turen gik til St. Sjørup 

Tirsdag den 9. juli gik turen til St. Sjørup Marked, hvor vi 
var nogle borgere og personaler på sommertur til St. Sjø-
rup. 
 
Vi havde fået lov til at parkere busserne hos min mor og 
Bendix´s sommerhus og vi startede med at få kaffe, the og 
kage i sommerhuset sammen med min mor og Bendix.  
En times tid eller sådan noget sad vi og hyggede, snakkede 
og grinede sammen.  
Derefter gik vi på Marked. Vi kiggede på ting, købte lidt 
og hørte musik.  
Da vi skulle hjem, gik nogle af os tilbage til sommerhuset, 
sagde farvel og tak for en dejlig dag og kørte så hen og 
samlede de andre op. 
Jeg vil sige tak for en god og dejlig tur til alle dem der var 
med.  
 
Malene  
Bofællesskabet Skrænten 
 

https://stsjoerup.dk/uf/110000_119999/110986/78c5bbc5aed75d49fe5cd88bcaf10c8c.jpg
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Tur til Hjarnø. 
 
 
 
Solskin, fangst af krabber og søstjerne.  
Sjove og glade borgere og personale der nød en dejlig dag sammen. 
Hvad mere kan man ønske sig ? 
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Vi er mange der har brugt meget af vores liv på at skulle tabe sig.  
Der er næsten ikke den kvinde i Danmark som ikke har været på 
kur, på et eller andet tidspunkt i sit liv. For selvom det er flest 
kvinder, som går på kur, betyder det ikke at mænd ikke også kan 
trænge til at tabe sig. 
Det fylder meget for ens selvværd og glæde, hvis man føler sig for 
tyk, eller hvis man får af vide af andre, at de synes man er tykke. 
Man bliver ked af det, og det kan være rigtig svært at gøre noget 
ved, for det er så let, at komme til at spise for meget mad, drikke 
sodavand, kage og dessert. For det smager jo godt.  
 

Når man gerne vil tabe sig, er det rigtig smart at spise mange  
grøntsager da det hjælper dig til at blive mæt, på en sund måde. 
Når man gerne vil tabe sig, skal man spise mindre mad end krop-
pen bruger på at holde sig i gang. 
Kroppen har brug for både kulhydrater, protein og fedt for at ha-
ve alt det som den skal bruge for at holde kroppen kørerne. 
Tænk på din krop som en bil, der skal have det rigtige benzin for 
at kunne køre. Hvis der ingen benzin er på motoren, kan bilen ik-
ke køre. Derfor skal du ikke stoppe med at spise, hvis du gerne vil 
tabe dig. Du skal sørge for at spise det bedste til din krop som gi-
ver bedst energi. 
  
Vi har alle brug for fedtstoffer, for ellers tørrer vores led ud. Der-
for er det også vigtigt at huske, også at få fedt, i en sund kost. 
 
Det er også meget smart at drikke vand, eller noget uden kalorier 
i. Der gemmer sig mange kalorier i sodavand og juice, og da det 
ikke mætter, er det  bedst at bruge sine kalorier på mad. 
 

Sensekost 
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Sensekost 

 
Det er også vigtigt for dine muskler at spise proteiner, som kom-
mer fra bla. Kød, æg og mælk, for ellers får dine muskler ikke 
nok energi og din krop bliver træt. 
 
Der er virkelig mange holdninger og forslag til hvordan man kan 
tabe sig, og mange mennesker har en mening om det. Så det kan 
være  svært at finde rundt i. 
  
Vi har valgt at sætte fokus på metoden ”Sensekost” og vil i de  
næste aviser, skrive lidt mere om det, og give eksempler på kost, 
da vi synes det er en enkel måde: Vi starter bare lidt op her. 
 
Damen der står bag ved Sensekost, er fra Danmark, og hendes 
system er nemt, når man lige lærer det, for det kræver ikke at 
man skal stå og veje sin mad op, eller at man kun kan spise special 
kost, men det er mængden der er den vigtige og det måler man 
ved hjælp af størrelsen på sine håndflader.  Sense er det engelske 
ord for ordet : ”fornuft.” 
 
Hun har lavet et system, som man kan se en video af på you tube, 

men den korte version er  at det handler om at spise 3 gange om 
dagen, og man bevarer sin mæthed ved at man bla. Skal spise 2 

håndfulde grøntsager 2 gange om dagen.  

Hvis du er på instagram vil du også, ved at lave anslaget 

#sensekost  

kunne finde masser af billeder som inspiration til, hvad man kan 

spise, og hvordan man skal fordele de forskellige madvarer. 
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Da mandagsklubben ikke var startet op endnu, mandagen  
efter smukfest, fik Mathias den gode ide, at spørge borgerne 
hvad der skulle på menuen. 
Overraskende nok, blev der sagt ”flæskesteg med det hele.” 
Mathias regnede med, at det var nemt nok at finde en  
flæskesteg, da  han gik afsted til den lokale Fakta og Menu. 
Men der var ingen steg!!! 
Bekymrings sveden, begyndte at vise sig på Mathias ansigt, 
så han susede afsted ned i byen og fandt i Føtex flere kilo 
flæskesteg, og aftenen blev reddet. 
 
Michael M. brunede kartoflerne, Eva S skrællede 7 kg  
kartofler, og Max lavede den lækreste sovs. Mathias varmede 
de franske kartofler i ovnen, da han sagde, at det gjorde man 
i hans familie. Mange blev lokket ud i køkkenet til den gode 
stemning og lækre duft. 
Der blev spist masser af steg den aften, og folk var glade. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Mandag aften på PLC— 
midt i august måned. 
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      STØTTECENTRET 
       FÆLLESHUSET, PLC OG SKRÆNTEN 

FÆLLESHUSET  
MØLLEGADE 16, 8660 SKANDERBORG 
TLF: 87 94 21 10  
 
SKRÆNTEN 
SYGEHUSVEJ 5B - 5G, 8660 SKANDERBORG 
TLF: 87 94 21 20 
 
PLC 
POUL LA COURSVEJ 29A, 8660 SKANDERBORG 
TLF: 87 94 21 41 

ÅBNINGSTIDER    
 
PLC 27 og 29: Alle hverdage fra kl. 7.00 - 21.00. Onsdage i ulige dog kun til kl. 
19.00. Lørdag kl. 9.00 - 17.00 og søndag kl. 13.00 - 21.00 
 
Skrænten: Alle hverdage fra kl. 7.00 - 21.00. Onsdage i ulige uger dog kun til kl. 
19.00. Lørdag og søndag kl. 10 - 19.00 
 
Fælleshuset: Mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 15.00 - 21.00 

(I forbindelse med ferie kan der være ændringer.) 

 
MANDAG: 15.00 - 21.00   Samvær i Fælleshuset og på PLC 

 

TIRSDAG: 16.00 - 21.00  Svømning 
                        15.00 - 20.00   Samvær i Fælleshuset  
ONSDAG: 15.00 - 21.00 Samvær i bofællesskaberne 

TORSDAG: 15.00 - 21.00 Samvær i Fælleshuset 
FREDAG: 15.00 - 21.00 Samvær i bofællesskaberne 

LØRDAG: 10.00 - 11.30 Cafè på PLC 
SØNDAG: 10.00 - 19.00 Samvær på Skrænten 
  13.00 - 21.00 Samvær på PLC  

 


