
Fungerende afdelingsleder Jane Nielsen, nwrmest vinduet til venstre i billedet, hygger om
beboerne i en line opholdsstue. Ved siden af hende er det Dagny Lund og overfor ved vinduet
Lotte Andersen og i forgrunden Bolette Christensen.

Aage Mikkelsen holder opsyn med fritidscentret i Egebjerg. Han har også  taget initiativet til en Ældreklub , der samles her en gang
om ugen. Foto.

Ældreklub holder til
i den gamle Brugs

Der har været stille i den
gamle Brugs i Egebjerg i
løbet af sommerferien. Si
den 1976 har Brugsen  fun-
geret som kulturhus for al
le aldre, og i starten af Sep-
tember myldrer det igen af
liv i den forhenværende
butik. En af dem, der

glæ-dersigtilat komme der
igen, er Aage Mikkelsen.

Han har selv startet den æ1-
dreklub, der mødes i den gam-
le Brugs hver fredag.

- Vi er ikke så formelle, med
kontingent og navn og den
slags. Men skægt har vi det i
hvert fald, siger Aage Mikkel-
sen.

Alle tager selv kaffe og brød
med og kommer der meget
ofte gang i whistkortene.

- Og holdet i midten spiller
højest - altså i lydstyrke, kom-
mer det lunt fra Aage Mikkel-
sen.

- Og når vi så synes, vi
trængertil noget andet, så prover
vi at få en foredragsholder

herud med lysbilleder f. eks.
fra en spændende rejse, siger
Aage Mikkelsen.

Pakkebanko
Men da "Medlemmerne"  ik-

ke betaler kontingent, skaffes
pengene til foredragsholderen
på anden vis.

- Vi spiller pakkebanko. Det
foregår på den måde, at vi
hver især tager en pakke til
omkring ti kroner med. Så
lægger vi en krone for hver
spilleplade, og derefter bliver
alle pakkerne spillet væk som
gevinster.

- Som regel bliver der også
råd til at holde en lille jule-
komsammen, siger Aage Mik-
kelsen.

Det var netop med pakke-
banko klubben begyndte i
1983.

- Jeg havde været pensio-
nist i et stykke tid. Allerede
inden havde jeg holdt opsyn
med huset her, vret bindeled
til kommunen.

den første aften - og der er
stadig sjldent under 30.

Multihus
Bortset fra os og machfore-
ningen er der masser af andre
faste brugere af huset.

Fra kvist til kælder er der
aktiviteter i gang.

På førstesalen holder for-
skellige spejdergrupper til - i
klderen er der en motorcy-
kelklub.

- De fleste kommer fra Hor-
sens - og dem er vi faktisk så
glade for at have herude - dem
er der aldrig ballade med, ro-
ser Aage Mikkelsen.

I stueetagen har også  kom-
munens dagplejemødre  et fast
tilholdssted to gange om ugen
i marchforeningens lokale.

Ved siden af har hushold-
ningsforeningens legestue til
huse. Den drives også af pen-
sionister, nemlig Grethe So-
rensen og Irma Sahner.

Musik mangler der heller
ikke.

- Harmonikaklubben  spiller
sammen her - og Unoderne,
fortller Aage Mikkelsen, der
er ophavsmand til det navn.
Gruppen spiller nemlig uden
noder.

Sidst, men ikke mindst -
over også Brugsamatørernes
store og lille samspilsgruppe
her. Den lille gruppe blev dan-
net for at tage ud og spille og
synge på plejehjem og lignen-
de.

- Jo, det er et rigtigt multi-
hus, vi har her, siger Aage
Mikkelsen. (gs)

Så  Aage Mikkelsen vidste at
marchforeningen Fodslaw ik-
ke helt kunne udnytte sit sto-
re faste lokale.

- De gav os lov til at låne
deres lokale hver fredag, og så
fik jeg fat i et par venner. Vi
gik simpelthen rundt til alle
de pensionister, vi kendte og
bad dem komme op med en
pakke til en tier og spille
banko, siger Aage Mikkelsen.

Der kom over 40 mennesker
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