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HVAD ER LOKALCENTER BRABRAND? 
 

På Lokalcenter Brabrand: 
➢ Kan man mødes på tværs af alder, bopæl og interesser 
➢ Arbejdes der på at udvikle eksisterende fællesskaber og skabe 

nye. Dine ideer vil være meget velkomne. 
➢ Henvender man sig, hvis man har behov for hjælp såsom 

hjemmehjælp, personlig pleje mv. 
 
Det er muligt at: 
➢ selvtræne eller evt. blive visiteret gennem terapeuter til træning 

➢ deltage i spændende aktiviteter. Oversigt kan ses i pjecen ”Har 
du lyst til at deltage i aktiviteterne på Lokalcenter Brabrand” 

➢ Deltage i de tilbud og arrangementer, der hver måned 
annonceres i Centerbladet 

 
På Lokalcentret finder du også Søcaféen, som har åbent  
mandag – torsdag fra kl. 8.30 til 14.30, fredag 8.30 til 13.30. 
 
Her kan du f.eks. købe formiddagskaffe med friskbagte boller eller 
– mellem kl. 11.30 og 13.00 - nyde din varme middagsmad.  
Tlf. 2199 7008. Månedens madplan finder du i Centerbladet.  
 
Lokalcentret har ligeledes et Sundhedsklinik, som er åben efter 
aftale mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.00 – 12.00. Tlf. 
8713 4753. 
 
I Centerbladet kan du læse om de aktuelle tilbud Lokalcentret har. 
 

Vi håber Lokalcenter Brabrand er noget for dig 

Vi glæder os til at se dig. 

 

 

 

                                        

OMKRING BRABRAND SØ OG 

ÅRSLEV ENGSØ 

 
 
Årslev Engsø 
 
Foto: Tyge Steffensen 

 
 

 

FORSIDEN 



LOKALCENTER BRABRAND 
I MAJ MÅNED 

 

 
 

 

 

Du kan læse mere om de enkelte 

arrangementer inde i bladet 

 
 
 
BANKO 
Mandag d. 9. maj kl. 13.15 
 
 
SUPPEAFTEN 
Torsdag d. 19. maj kl. 17.00 - 19.00 
 
 
 
GUDSTJENESTE 
Onsdag d. 25. maj kl. 14.30 
 
 
 
FORÅRSHYGGE MED BANKO 
Mandag d. 30. maj kl. 13.15 
 
 
 
BESØG HOS JYSK 
Tirsdag d. 31. maj kl. 10.00  
Arr.: Pigeklubben  
 

 
SOMMERUDFLUGT 
Onsdag d. 8. juni kl. 9.30 

 
 

 



HAR DU LYST TIL AT LÆRE AT VÆVE? 

 
 

 
Der er en ledig plads på 
væveholdet. 
 
Vi arbejder i salen mandag 
eftermiddag fra 13.30 til 
16.00 med en ½ times 

kaffepause.  
 
 
 

 

 

Hvis du er interesseret så ring til: 

 

Agnes Clausen, 60631935 

 

 

 
HJERTESTARTEREN ER FLYTTET 

 
 

Det har længe været et ønske, at få Lokalcentrets 

hjertestarter flyttet udendørs, så den kan også kan 

benyttes, når lokalcentret er lukket. 

 

 

Det er nu lykkedes, og 

hjertestarteren befinder sig i et 

skab til højre for 

hovedindgangen. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
EN MÆRKEDAG 

 
Den 1. maj 2022 er det 25 år siden Kirsten Christiansen startede i 
caféen på Lokalcenter Brabrand. 
 

 
I de 25 år har Kirsten 

sørget for varm 
middagsmad og lækre 
frokostretter, desserter 
og kager til stor glæde 
for lokalcentrets 
brugere.  
 
Til frokost- og 
aftensarrangementer 

er der serveret diverse 
lækkerier, og 

kageborde og suppeaftener har også været afholdt i stor 
udstrækning. 
 
Til vinsmagningerne har Kirsten sørget for, at maden har været 
afstemt med de vine, som skulle smages – med stor succes og med 
megen ros fra deltagerne. 
 

Vi ønsker Kirsten tillykke med jubilæet, og håber vi i mange år 
endnu kan nyde godt af hendes evner i køkkenet. 
 
 
 

CENTERRÅDET 

AKTIVITETSUDVALGET 

REDAKTIONEN 

 
 

 

 

 
 
 
 



SOMMERUDFLUGT 
 

ONSDAG DEN 8. JUNI KL. 9.30 TIL CA. 17.00 
 
Turen går til Mønsted, hvor vi besøger verdens største kalkgruber. 

Vi går på opdagelse i de smukke grubegange, som minearbejderne 

hakkede ud med håndkraft.  

 
Mere end 15.000 flagermus overvintrer i gruberne. Der er 5 
forskellige arter, hvoraf de fleste er vandflagermus. 

 
I museet kan man se billeder og udstillinger fra gamle dage.  

 
Vi får også en tur med 
Minetoget. Turen varer 5-
7 minutter og er en 
oplagt mulighed, hvis 
man gerne vil lette 
gåturen ned til 

kalkgruberne. Det er en 
rigtig hyggelige køretur 
gennem det gamle brud 

forbi dyngerne af flint og kalk. 
 

I gruberne er temperaturen 8° C året rundt, så husk varmt 

tøj – også selvom solen skinner udenfor. Det er også en god 

ide at tage en lommelygte med og have godt fodtøj på. 

 

Fra Mønsted kører vi mod Grønhøj hvor vi spiser middag på kroen. 

Hvis tiden tillader det, går køreturen gennem Kongehus Mindepark. 

 

Grønhøj Kro er en fredet Kgl. 

Privilegeret kro fra 1848. 

Privilegiet indebar at alle 

vejfarende kunne få et måltid 

mad og en seng at sove i. Til 

gengæld måtte kromanden frit 

brygge øl og brænde 

brændevin. 

 

Middagen består af: 

Gl. dags kalvesteg med waldorfsalat og tyttebær 



Medens vi spiser har kromanden lovet at fortælle lidt om egnens og 

slægtens historie. 

 

Efter middagen er der mulighed for at besøge kroens 3 museer: 

 

Morten Korchmuseet, som 

blev etableret i 2013 i kroens 

staldbygninger. Museet 

indeholder bl.a. effekter 

skænket af Morten Korchs 

familie. 

 

 

I kroens kørerstald er der indrettet en mindestue for 7 

besætningsmedlemmer af et  

Lancasterfly, som styrtede ned nær 

Grønhøj i 1942. Ved kørerstalden er 

der ligeledes rejst en mindesten. 

 

I kroens store hal er den gamle 

kartoffeltyskerlade fra 1760 

genopført og er der også en væg 

som beskriver Alhedens historie. 

 

Besøget slutter med kaffe og lagkage, inden vi kører tilbage til 

Brabrand. Vi forventer at være tilbage omkring kl. 17.00. 

 

Der gives tilskud til turen, som koster 400 kr. 
KUN KONTANT BETALING 

 

For de 400 kr. får du: 

➢ Køretur 

➢ Entre til kalkgruberne samt billet til minetoget 

➢ Middag (drikkevarer er for egen regning) 

➢ Kaffe og lagkage 

➢ Adgang til kroens museer 

 

Billetter kan købes i caféen: 

fra fredag den 20. til og med mandag den 30. maj 
 
 



HAR DU LYST TIL AT SPILLE BRIDGE – 
ELLER VÆRE SUBSTITUT? 

 
 

Vi spiller i lokalcentret i 
Brabrand, Voldbækvej 92 - i lyst 
og dejligt lokale - hver torsdag 
kl. 12.30 - ca. 16.00. 
 
 

 
 
Hvis du er interesseret og har kendskab til spillet, hører vi gerne fra 
dig. 
 
 
 

Kontakt venligst 
Birgit Loft tlf. 53297272 

 

 

 

EN FESTLIG EFTERMIDDAG 

MED ”DE GLADE SYNGEPIGER” 

Den 23. marts havde vi igen besøg af ”de glade syngepiger”.  
Som sidst bragte de godt humør og glade sange med sig. 
I pausen kunne deltagerne nyde Caféens lækre kagetallerken 
 
Foto: Jonna Steffensen 

 

 
 
 
 



 

FORÅRSHYGGE  
MED BANKO 

 
 

 
MANDAG D. 30. maj KL. 13.15 

 
 
Selvom det nu er forår og forhåbentlig dejligt vejr, så kan vi vel 
godt have lyst til en hyggelig eftermiddag, hvor vi spiller banko 
samt får kaffe og kage. 
 
Præmierne bliver ikke så store som ved de normale bankospil. Til 
gengæld koster det også mindre at 

deltage. 
 
Deltagelse i arrangementet koster kun 
50 kr. 
 
For det beløb får I: 
➢ Bankoplader (max. 3) 

➢ Lotteri 

➢ Kaffe og kage 

  
Venlig hilsen 

AKTIVITETSUDVALGET 
 
 
 
 

VI HÅBER, I VIL VÆRE MED 

INGEN TILMELDING 

KONTANT BETALING 

 
 



 

 

Mandag d. 

9. maj kl. 
13.15   

 
 
 

 

 
Kom og spil med om de fine præmier.  
 
Kaffe og brød er incl. ved køb af plader. 
 
 

 

 
 
 

  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SØCAFÉEN TILBYDER 

 
 

 

 
 

 

 

 
MADPLAN 

 

FOR 

 

MAJ 2022 

 

 



Søcaféen´s Menuplan – Maj 2022 
 

Uge 18 – 2.-6.5.2022 

 
Mandag: Vikingegryde med ris og salat 
O.B.S. Cafeen lukker kl. 13 

 
Tirsdag: Kotelet med champignon sauce, 
kartofler og agurkesalat 
 
Onsdag: Kalvecuvette med bagte sesam 

gulerødder, kartofler og timianskysauce 
 
Torsdag: Bagt fisk med grønne aspagers, 
kartofler og safransauce 
 
Fredag: Hønsekødsuppe og tarteletter med høns 
i asparges  
 

Uge 19 – 9.-13.5.2022 

  
Mandag: Hakkebøf med bløde løg, agurkesalat, 
kartofler og skysauce 
Banko kl. 13.15 
 
Tirsdag: Mørbradgryde med ris og salat 
 
Onsdag: Stegt rødspættefilet med gulerødder, 
kartofler og persillesauce 

 
Torsdag: Stegt kylling med rabarberkompot, 
agurkesalat, kartofler og skysauce 
 
Fredag: St. Bededag Lukket 

 

Uge 20 – 16.-20.5.2022 

  
Mandag: Skinke med flødekartofler og salat 

 
Tirsdag: Grønne fiskefrikadeller med 
spidskålssalat og stegte kartofler 
 
Onsdag: Hjerter i flødesauce med kartoffelmos 
og stegte bønner 



Torsdag: Æggekage med bacon, purløg og 
rugbrød+ lille dessert 
 
Fredag: Kryddermarineret ribbensteg med salat 
og stegte kartofler 
 

     Uge 21 – 23.-27.5.2022 

 
Mandag: Forloren hare med kartofler, 
mormorsalat og vildtsauce 
 

Tirsdag: Lukket for middagsmad, der kan 
købes Aspargessuppe med kødboller og 
brød som take away indtil kl. 10.30 
 
Onsdag: Skinkeschnitzel med ærter og brasede 
kartofler 
 
Torsdag: Kristi Himmelfartsdag - lukket 
 
Fredag: LUKKET 

 

 

Uge 22 – 30.-31.5.2022 

 

Mandag: Kylling med whiskysauce, stegte 

kartofler og salat 
Forårshygge med banko kl. 13.15 
 

Tirsdag: Bøf stroganoff med kartoffelmos og 
agurkesalat 

 

Menupris kr. 50,- 

 
Vi forbeholder os retten til overraskelser. 

 

Desuden serverer vi dagligt bl.a.; 
Frokostretter fra kr. 30,- 

Dagens dessert kr. 20,- 
Dagens kage kr. 12,- 
Småkager kr. 18,- 

 
 



"Søcaféen" holder 

Suppeaften 
Lokalcenter Brabrand, Voldbækvej 92, Brabrand 

For alle - børn, unge og ældre  
Torsdag d. 19/5 kl. 17.00-19.00 

Karry suppe med kylling 
 

 
 

Pris voksne: 50 kr. 
Pris børn under 12 år: 25 kr. 

Priserne er incl. en lille opfyldning 
 

Øl, vand, vin og kaffe kan købes 
Ingen tilmelding 

 



 

 

EN FORRYGENDE EFTERMIDDAG 

Torsdag den 31. marts fik vi besøg af Aarhus Jazzorchestra samt 

den grammy-vindende singer-songwriter Marie Frank sammen med 
sin makker og “partner in rhyme" Anders Pedersen på sang og 
guitar.  

Omkring 70 personer var mødt op til koncerten, der bød på dejlig 
musik og sang – vi fik blandt andet sange af Elvis Presley, Nancy 
Sinatra og Dolly Parton. 

Efter en times tid med dejlig musik og sang gik vi fra Lokalcentret i 

højt humør. 

 Foto: Tyge Steffensen 
 



PIGEKLUBBEN 60+ I BRABRAND 
 

 

 
 
Et godt tilbud til ”Pigeklubben” 
 
Få svar på alle dine spørgsmål om JYSK og Lars Larsen, når 
Pigeklubben har mulighed for at komme på besøg hos vores 
”genbo” JYSK Head Office  

 
Tirsdag den 31. maj kl. 10.00 – 12.00 

 

 
Her vil Kommunikations og CSR direktør i JYSK og Lars Larsen 
Group, Rune Jungberg Pedersen, fortælle historien om JYSK og 
svare på spørgsmål. 
 
Vi mødes på Sødalsparken 18  kl. 09.45, så vi kan være klar 
til kl. 10.00.  
 
Efter besøget kan vi gå over til Lokalcentret/Folkehuset Brabrand 

og spise frokost fra Søcafeen som vi plejer. - Frokosten er bestilt til 
kl. 12.30. 
 
Prisen for arrangementet bliver 100 kr.  -  Husk gerne lige 
penge og husk at give besked, hvis du ikke ønsker frokost. 
 
 
Bindende tilmelding senest fredag den 20. maj 2022 til: 
Kirsten Overgaard på mobil 25 37 0710 - helst sms – eller 

Birgit Kristensen på mobil 2163 2580 - helst sms 

 
 

 
 



ET KIG I BRABRAND OG 

OMEGNS AVIS 1966 

 
v/Børge Nielsen 

  

 
JANUAR 

*Bent Sørensen åbner frisørsalon Hovedgaden 72 
*Firmaet Brdr. Jacobsen søger forpagter til chokoladekiosken i Vest 
teatret 
*Autogården i Brabrand åbner butik og værksted Edwin Rahrs vej 
46 

FEBRUAR 

*Aarslev Højgaard 
skal indrettes til 
et romersk-
katolsk 
nonnekloster og 
pigekollegium. 

 

Rejsegilde på 'Slottet' 
- Aarslev Højgård - 

1944. Huset blev 

bygget af fabrikant 
Willy 'Derby' 

Johansen.Billedet er 
fra 1944 

*Ernst Weng ny formand for Brabrand Idrætsforening af 1934 
*Socialdemokratiet får besøg af undervisningsminister K. B. 
Andersen 
*Uldal Jensen har overtaget Brabrand Skoforretning efter M. 
Jensen. 

 

MARTS 

*Sognerådsvalget 8. marts gav 4 mandater til Socialdemokratiet, 3 
til Konservative og 2 til Borgerlisten. Th. Jensen fik flest personlige 
stemmer. 



*Klubhuset ved Idrætsanlægget ved Engdalsvej indviet – huset 
omfatter 325 m2 og er tegnet af arkitekt Knud Friis. 
*Ved en sammenlægning af en del grunde ved Tingstedet kan der 
udstykkes i alt 66 nye byggegrunde. 

 

APRIL 

*Th. Jensen genvalgt til 
sognerådsformand og Hugo 
Sørensen til næstformand. 

*Idrætsforeningerne i 
Brabrand drøfter 
sammenlægning. 
*Rømerhaven A/S har 
overtaget et areal bag 

Hovedgaden og Stationsbakken og vil her opføre en kontorbygning 
ved navn Brabrandhus. 

 

MAJ 

*Brabrand Boligforening vil opføre 17 huse med salg for øje. 
*Brabrand, Harlev og Tilst har indledt et samarbejde om et fælles 
hold i DBU `s talentturnering i fodbold. 
*Sognerådet ser på et skitseforslag til idrætshal ved Engdalsvej. 
*John Steen Jensen starter malerforretning Søvej 1 
*C. Hofman & Co. der handler med stål og landbrugsmaskiner 
flytter fra Sønderalle i Aarhus til Edwin Rahrsvej i Brabrand. 

 

JUNI 

*Uldal har ændret den 
tidl. skotøjsforretning 
til trikotage forretning.  

Brudeudstyrsforretningen 
Askepot. Forretningen lå 

på hjørnet af Hovedgaden 
og Stationsbakken. 

*Grethe Jensen har 

overtaget frisørsalon 
EVA 



*Boligministeriet har givet Brabrand Boligforening garantitilsagn for 
opførelse af Gjellerupplanen i tidsrummet 1967-70. 
*Den Danske Trælasthandel og chokoladefabrikken Elvirasminde 
har begge erhvervet grunde på Edwin Rahrs vej. 
*Lindy Rasmussen har indrettet herre frisørsalon Hovedgaden 72. 
*Agnethe Schmidt 3-dobbelt mester ved de jyske mesterskaber i 
tennis. 

 

JULI 

*Igangsætnings 
tilladelse til 
opførelse af 
Brabrandhus. 

Brabrandhus 

under opførelse  

*Beboerne i 
Søvangen har 

fået ca. 38.000 
kr. tilbage på 
varmeregn-
skabet. 

*Brabrand Sliberi v/H. Elkrog flytter til Silkeborg vej 665. 

 

 AUGUST 

*Annonce: 

Uldal har 500 stk. herreskjorter til salg til fantastiske lave   
priser – alle tiders "Skjorte Kup" 
Manchetskjorter 2 stk. 20 kr. – Skovmandsskjorter 2 stk. 
25 kr. 

*Den sidste del af Edwin Rahrs vej får 4 kørebaner og 5 meter 
midterrabat. 

*Folkeregistret oplyser at der pr. 1. juli er 9267 indbyggere i 
kommunen. 
*Ellen Svensson har fremvist sin film "En forstad med fremtid" for 
Sognerådet. 

 



SEPTEMBER 

*Brabrand idrætten nær 
sammenslutning – 
idrætsklubben Sisu, 
Brabrand Badmintonklub 
og Brabrand 
Idrætsforening af 1934 
er med, 
medens Brabrand 
Tennisklub og True 
Gymnastikforening ikke 
ønsker at deltage. 

Gymnaster i True 

Gymnastikforening ca. 1947. 
 

*Konfirmation over 3 søndage i Brabrand og Aarslev kirker – 104 

skal konfirmeres. 
*Skovgårdsparkens Børnehave indviet 
*Kommunebiblioteket lejer sig ind i Brabrandhus – 5 borgerlister 

stemte for forslaget medens 4 socialdemokrater stemte imod. 
*I/S Hejredalsparken vil opføre 3 blokke med hver 40 lejligheder. 

 

OKTOBER 

*Kommunen har 937.757 kr. i overskud på regnskabet 1965-66. 
*Ny forening: Brabrand Idrætsforening er nu en realitet ved 
sammenlægning af 3 eksisterende foreninger.  Den nye forening får 

fra starten 1000 medlemmer. 
Til formand er valgt Ernst Weng. I den nye forening kan der 
foreløbig dyrkes 6 forskellige idrætsgrene. 
*Alvin Christensen er udnævnt til ny sognefoged efter Chr. 
Frederiksen. 
*Flygtningehjælpen har indsamlet ca. 15.000 kr i kommunen. 

 

NOVEMBER 

*Fa. Hermann Kjær v/Robert Kjær ophører med forretning pr. 
30.11.1966 – Forretningen blev startet i 1906. 
*Sognerådsformand Th. Jensen er beskikket som giftefoged i 
sognene. 



*Brabrand IF serie 4 hold i fodbold blev kredsvinder og rykker op i 
serie 3 – Niels Schwartz blev holdets topscorer med 29 mål. 
*Ved Engdaskolens skolefest blev komedien "Frøken Nitouche" 
opført. 
*Ved Folketingsvalget 22 november var stemmeprocenten i 
Brabrand-Aarslev Kommune 92,25 pct. Største parti var 
Socialdemokratiet med 1875 stemmer – Konservative  fik 1432 
stemmer. 

 

DECEMBER 

*Ved fodboldafdelingens afslutningsfest på Aarslev kro blev 
afdelingens "Fiduspokal" tildelt 1. holdets anfører Jens Eskildsen. 
*Ca. 1000 mennesker deltog da byens juletræ og juleudsmykning 
blev tændt. 
*Wright, Thomsen og Kier flytter deres asfalt fabrik fra Brabrand til 
Kolt. 
*Sognerådet har besluttet at en kommende idrætshal skal placeres 
ved Idrætsanlægget ved Engdalsvej. 

 

 
 

 
Alt i murerarbejde tilbydes 

 

ADRESSE   KONTAKT  
Murermester Carsten Mikkelsen  tlf: 4027 1438  
Lykkensdalsvej 181                           murermester.carstenmikkelsen 
8220 Brabrand                                   @gmail.com   

 

 

  

 

 
 
 
 



________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

  
 

 

___________________________________ 
 

Klinik for fodterapi - Gå godt (gå til fodterapeut) 
 

       Statsaut. fodterapeuter:  
Lotte Qvist 
Dorte Middelbo Levisen m.fl. 
 
Hovedgaden 58 D – Brabrand 
Tlf. 8626 3077  
 

 
 
 
 
 

 

http://www.rema1000.dk/


Centerrådet Brabrand:  
 
Formand  Frede Schmidt-Hansen  3074 8172 
Næstformand Birthe Øster   2857 5529 
Kasserer  Allan Bang Olesen   8683 5374 
Sekretær Lisbeth Maul   8626 0208 

Ane Lis Nielsen      5219 2634 
Jytte Lausen   2366 2695
  

Du kan skrive til Centerrådet - aflever dit brev på Lokalcentret på 
værtinde Anne-Kathrine Krogsgaards skrivebord. 
 

Eller send en mail til: brabrandcenterraad@gmail.com 
 
 

 
Centerbladets redaktion: 
 
Lisbeth Maul    8626 0208 Henning Maul 8626 0208 
Børge Nielsen    4126 7828 Henning Riis 2177 2215 
Bent Christensen    8626 3048 Tyge Steffensen 2536 9004 

Aase Møller    4083 2900  
  
Artikler til Centerbladet bedes afleveret på Lokalcentret eller sendt 
pr. mail til: brabrandcenterraad@gmail.com.  
 
Indlæg til bladet skal afleveres i word-format. 
 
Ved evt. problemer med at få lavet indlæg: kontakt et af 
redaktionsmedlemmerne. 

 
Deadline til er den 10. i måneden inden bladet udkommer. 
  
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i – og herunder 
forkorte - tilsendt materiale, i forhold til hvad der er plads til i 
bladet. 
 
Du kan også få information om arrangementer mv. på facebook: 
søg efter ”Lokalcenter Brabrand”.  
 
Bladet findes også på vores hjemmeside: 
www.aarhus.dk/lokalcenterbrabrand 
Gå ind i aktiviteter og find centerbladet nederst på siden. 

 

 

mailto:brabrandcenterraad@gmail.com
http://www.aarhus.dk/lokalcenterbrabrand


SÅDAN KONTAKTES 

BRABRAND LOKALCENTER/FOLKEHUS 

I DISTRIKT MIDT 

 
 

Hoved-nummer:  
Linjen til Sundhed og Omsorg 
        

 8713 1600 hverdage 8-15                                                       

Hoved-mailadresse: 
 

civilsamfund@mso.aarhus.
dk 
 

Hjemmeside:  
 

www.aarhus.dk/lokalcenter
brabrand 
 

Leder lokalcentre/ 
folkehuse i Midt 
 

Jakob Baunshøj javb@aarhus.dk 

Værtinde, træffes bedst 
torsdage 
 

Anne-Kathrine 
Krogsgaard 

2199 6986, 
ankrs@aarhus.dk 

Frivilligkonsulent 
 

Ulla Bording 4188 4143, 
jbul@aarhus.dk 
 

Søcafeen 
 

 2199 7008 

Sundhedsklinikken.  
Fremmøde kun med tidsbestilling 
 

8713 4753 

Forebyggelseskonsulent Anne Dorthe Prisak 4185 5252, 
adbp@aarhus.dk 
 

Behov for hjælp 8-15: Ring Linjen til Sundhed 
og Omsorg 
 

8713 1600 

Behov for hjælp 8-15, hvis man allerede får 
hjemmepleje 
 

8713 1616 

Behov for hjælp efter kl. 15 og i weekender: 
Brandstationen 

 

8612 1021 

Engsøgård Plejehjem 8713 4790 

 

mailto:civilsamfund@mso.aarhus.dk
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