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Folkehuset/Lokalcenter Brabrand 
Voldbækvej 92 • 8220 Brabrand 

 



HVAD ER FOLKEHUSET/LOKALCENTER 
BRABRAND? 

 
Her: 
➢ 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 Folkehuset/Lokalcenter 
Brabrand” 

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

 
Her finder du også Søcaféen, som har åbent  
mandag – torsdag fra kl. 9.00 til 14.30, fredag 9.00 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.  
 
Her findes også en 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 i huset. 
 

Vi håber Folkehuset/Lokalcenter Brabrand er noget for dig 
Vi glæder os til at se dig. 

 

 

 

                                    

OMKRING BRABRAND SØ OG 

ÅRSLEV ENGSØ 

 
Engsøen og Constantinsborg 
 

Foto: Tyge Steffensen 

 

FORSIDEN 



LOKALCENTER BRABRAND I 
SEPTEMBER MÅNED 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Du kan læse mere om de enkelte 
arrangementer inde i bladet 

 
 
 
 
 
BANKO 
Mandag d. 12. september kl. 13.15 
 
 
KOM OG SYNG MED – BRABRAND KULTURUGE 
Onsdag d. 14. september kl. 14.00 
 
 
DET GODE SENIORLIV 
Onsdag d. 21. september kl. 15.00 

Arr.: Brabrand Husmoderforening 
 
 
VINSMAGNING 
Torsdag d. 22. september kl. 18.00 
 
 
KVINDERNE KOMMER - FRA KARIN TIL MATHILDE 
Tirsdag d. 27. september kl. 
Arr. Pigeklubben 
 
 
 
 



 
 
 
GUDSTJENESTE 
Onsdag d. 28. september kl. 14.30 
 
 
SALGSDAG 
Fredag d. 30. september kl. 10.00 – 13.00 
 
 
DIASSHOW - MED MF “TROLLEFJORD” HURTIGRUTEN FRA 

BERGEN TIL NORDKAP 
Tirsdag d. 4. oktober kl. 14.00 
 
 
MODESHOW I KM MODE VERI CENTRET 
Onsdag d. 5. oktober kl. 17.30 
Arr.: Brabrand Husmoderforening  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ibens kaffehus er et hyggeligt sted, med den dejligste gårdhave. 
 
Vi laver lækker kaffe, the etc. og har hver dag friskbagt brød og 
kage fra vores økologiske bager. Desuden har vi altid et udvalg af 
dagens kage. 
 
Man kan også nyde vin, øl & en lille skarp til kaffen. 
 
Åbningstider: Mandag lukket * Tirsdag – søndag 
10.00 – 17.00. 
 
 
 

Velkommen i Ibens Kaffehus 



 
 

 

BRABRAND KULTURUGE PÅ 
LOKALCENTER/FOLKEHUSET BRABRAND 

 
ONSDAG DEN 14. SEPTEMBER KL. 14.00 

 
hvor vi byder på 

 

FÆLLESSANG MED KAFFE OG KAGE 
 
 

 
Så kom og syng med, når 
sognepræst ved Brabrand Kirke Simon 
Emil Koefoed spiller og synger for med 
sange fra sangbogen. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Caféen serverer kaffe/te og 
en tallerken med forskellige 
kager.  
 
 
 

Pris: 50 kr. 
 
 

 
INGEN TILMELDING 

 



EUROPÆISKE VINE      

LÆKKER MAD 

GLAD MUSIK 

HYGGELIGT SELSKAB 

 

TORSDAG DEN 22. SEPTEMBER 

KL. 18.00 

 

Dørene åbnes kl. 17.30 

 

 
VINENE  
Også denne gang er det vores lokale vinmand – nemlig Steen 
Benjaminsen fra Vinkælderen på Hovedgaden – som står for 
vinsmagningen.  
Han præsenterer sammen med sin største leverandør Karsten 
Jensen fra Wine Experience et udvalg af vine: 2 hvide og 4 røde.  
Der bliver også mulighed for at bestille de smagte vine til rigtig gode 
priser. 
 
CAFÉEN 

Serverer en lækker menu afstemt efter vinene samt kaffe og sødt. 
Hvad det bliver – er en overraskelse. 
 

POTTERS JIG  

Spiller musik fra det irske, skotske og engelske.  

 

Så ingen kan vist være i tvivl om, at der er lagt op til en festlig 

aften. 
 
 
 
 
 



 
Tag danseskoene på, og få en svingom til den livsglade musik.  
 
 
 
  

 

Der gives tilskud til arrangementet – prisen kan 

derfor holdes på 325 kr. 

 

Billetter kan købes i caféen fra mandag den 5. til og 

med tirsdag den 13. september 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Vinkælderen på 

Hovedgaden 

 
 
 
 
 



 

 

Mandag d. 12. september kl. 

13.15   

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

 
 
Inden spillet kan du evt. spise middag i Caféen. 
 

Dagens ret til 50 kr. er: 
Flæskesteg med rødkålssalat, kartofler og skysauce 

 
 
 
 
 



Frivillig-uge i folkehuset (lokalcentret) 
 

I hele landet fejres 30. september som Frivillig Fredag for at sætte 
spot på alt det i vores samfund, som bæres af almindelige 
menneskers lyst til at gøre en forskel i deres fritid. 

 
Her i Folkehuset (Lokalcenter) 
Brabrand eksisterer 
hovedparten af aktiviteterne 
kun i og med, at der er 
frivillige, som har taget en 

opgave på sig. Over 60 mennesker har valgt at engagere sig i 
aktiviteterne i huset her som frivillige.  
 
Det vil vi gerne fejre og fortælle om til hele verden, - eller i hvert 
fald til alle, der kommer på folkehuset. 
 
I hele ugen op til Frivillig Fredag vil vi derfor lyse på frivilligheden 
med en udstilling i gangarealet, og alle opfordres til at komme forbi 
og tage et kig på den. 
 

Venlig hilsen 
 

Ulla frivilligkonsulent og Anne-Kathrine værtinde 
 
 

 
 

BISTRO 
DEN FLYVENDE HANE 
Hovedgaden 53 
 
Stedet med byens bedste sandwich og pannini 
til frokost, og til aften de himmelske kyllinger 
og burgere med ovnbagte kartofler og 
årstidens grøntsager bagt i ovn. 
 
Alt er hjemmelavet og er frisk hver dag. 
 
Tlf. 2264 2912 
 
Åbningstider: Mandag lukket * Tirsdag - søndag: 11.00 – 20.00 
 

 



 

PJECE MED 

 
FASTE AKTIVITETER 

OG KURSER 

 
I 2022/2023 

 
 
Kan afhentes på Lokalcentret. 

 
 
Hvis der skal ske – eller er sket – 
noget særligt på de faste  aktiviteter 
og kurser, optages gerne 
oplysninger herom i Centerbladet. 
 
Kontakt redaktionen (se næstsidste side) 
 

 

 

AKTIVITETER PÅ 
LOKALCENTER/FOLKEHUS BRABRAND 

 
I de kommende måneder vil vi her i bladet præsentere nogle af de 
aktiviteter, som foregår på Lokalcentret/Folkehuset. 
 
Vi håber, præsentationen vil give endnu flere lyst til at deltage. 
 
I ovennævnte pjece er der oplysninger om tidspunkt, og hvem man 
kan henvende sig til om de enkelte aktiviteter. 
 
Vi glæder os til at se dig. 
 

 
 

 

 
 
 
 



 

Træværkstedet tirsdage kl. 9-12 
 

 
 
 

Her får du hjælp til at reparere ting, slibe knive og lave ting i træ. 
 

Det bedste ved at komme her er, at du vil møde venlige og 

hjælpsomme mennesker med kærlighed til træ og maskiner. 
 

Sådan blev vi frivillige på værkstedet 

Tyge Steffensen var frivillig bladtrykker, og Lisbeth Maul spurgte, 

om det var noget at starte værkstedet op igen. ”Jeg ville gerne have 

en trækyndig med, og Mille Christiansen fandt Kell Becher 

Pedersen”. Erik John kom på værkstedet og er nu også med til at 

holde åbent. 
 

Få mere at vide ved at ringe til Kell Becher Pedersen på 29 43 70 

67. 

Eller kig forbi en tirsdag formiddag mellem 9 og 12.  

Du finder os i ”Kahytten” bagved lokalcentret / folkehuset. 
 



MED MF 
“TROLLEFJORD” 

  
HURTIGRUTEN FRA 

BERGEN TIL 
NORDKAP 

 

TIRSDAG DEN 4. 
OKTOBER KL. 14.00 

 

 
Diasshow ved  

Tyge Steffensen 

 
 

 
 
 
 
Vores tur begyndte med et kort 
besøg i Oslo, togtur fra Oslo til 
Flåm, med bus til Bergen og 
herfra med Hurtigruten til 
Nordkap og Kirkenes med flere 
stop og udflugter undervejs.  
 
 
 
 

 
 
 

Pris 30 kr. incl. 

kaffe og kage. 

 

INGEN 

TILMELDING 
 
 
 
 



 
SØCAFÉEN TILBYDER 

 
 

 

 
 

 

 

MADPLAN 

 

FOR 
 

SEPTEMBER 2022 
 

 
 
 



 

Søcaféen´s Menuplan  

 September 2022 
 

 

Uge 35 – 1.-2.9.2022  

 

Torsdag: Suppe og tarteletter med høns i 

asparges 

Fredag: Enebærgryde med bagt 

kartoffelmos og ærter 

 

 

Uge 36 – 5.-9.9.2022  

  

Mandag: Skinke med gratinerede 

grøntsager og kartofler 

Tirsdag: Stegt lyssej med stegte 

grøntsager, squash- sauce og kartofler 

Onsdag: Skinkeschnitzel med ærter og 

brasede kartofler 

Torsdag: Braiserede svinekæber med 

kartoffelmos og spidskålssalat 

Fredag: Citron kylling med salat, 

kartoffelbåde og kryddersmør 

 

 

Uge 37 – 12.-16.9.2022 

 

Mandag: Flæskesteg med rødkålssalat, 

kartofler og skysauce  

Banko kl. 13.15 

Tirsdag: Skipperlabskovs med purløg, 

smør og rødbeder 

 

Onsdag: Kylling i karry-mango sauce med 

løse ris og ærter 

 



Torsdag: Stegt kalvekød med bagt 

butternutsquash, kartofler og skysauce 

Fredag: Farseret porre med asier, kartofler 

og skysauce 

 

 

Uge 38 – 19.-23.9.2022 

 

Mandag: Laks med bagte rodfrugter, 

kartofler og urtesauce 

Tirsdag: Hamburgerryg med grøntsager, 

kartofler og aspargessauce  

Onsdag: Stegt rødspættefilet med 

gulerodssalat, kartofler og persillesauce 

Torsdag: Vikingegryde med løse ris og 

stegte bønner 

Vinsmagning: Se opslag 

Fredag: Frikadeller med stuvet hvidkål, 

rugbrød og rødbeder 

 

 

Uge 39 – 26.-30.9.2022 

 

Mandag: Kylling på porresauce med 

pæresalat og nøddekartofler 

 

Tirsdag: Mørbradgryde med salat og løse 

ris 

 

Onsdag: Karbonade med grønærter og 

brasede kartofler  

 

Torsdag: Brunkål med rugbrød og 

rødbeder  

 

Fredag: Oksesteg med asier, tyttebær, 

kartofler skysauce 

Salgsdag: Se opslag 

 

 



 

Menu pris 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,- 

 

Kaffe, te, øl, vand og vin 

 

 

Ud af huset: 

Al mad også til ud af huset. 

 

 

 

Åbningstider:  

mandag-torsdag 9.00-14.30 fredag 9.00-

13.30 

 

 

Den varme middag: 

serveres fra 11.30-13.00. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Brabrand Husmoderforening 
Indbyder til møde om ”Det gode seniorliv” 

 
Onsdag den 21. september kl. 15  

på Folkehuset Brabrand 
 

Forebyggelseskonsulent Anne Dorthe Prisak 
vil vejlede om det gode seniorliv, helbred og 
trivsel, aktiviteter og tilbud i kommunen 
m.m 

 
Der serveres kaffe og the. Medbring selv kop 
og evt. kage 
 
Pris 30 kr. for medlemmer, 50 kr. for gæster 
 
Alle er velkomne 

 

 

 
Brabrand Husmoderforening 

indbyder til Modeshow 
 

onsdag den 5. oktober. kl. 17.30 
  
Arrangementet finder sted hos KM Mode i Veri Centret, Risskov 
 

Forventet pris 125 kr.  
 
Tilmelding på mail: gitta.kloock@outlook.dk eller tlf. 21290941 
senest 7. september. 
 
Der serveres en lille anretning med vin.  
 
Alle er velkomne 

mailto:gitta.kloock@outlook.dk


SALGSDAG  

PÅ LOKALCENTER 
BRABRAND 

 
 
 

 

FREDAG DEN 30. SEPTEMBER 

KL. 10.00 – 13.00 
 
 
Der er mulighed for at købe tøj, sko m.m. 
 
Kom og få inspiration til din nye efterårs- og vintergarderobe. 
 

I caféen kan du købe kaffe, brød mv. og fra kl. 11.30 en middag til 
50 kr. bestående af: Oksesteg med asier, tyttebær, kartofler 
skysauce 
 

 
 
 

VINKÆLDEREN 
Hovedgaden 45 

 
Her findes et udvalg af vine og spiritus, som 
du sjældent ser. 
                        
Vores priser er gode. 
Vi pakker gavekurve efter dit eget valg og 
pris. 
Et besøg værd.  

Tlf. 5016 9155 
Åbningstider: Mandag lukket * Tirsdag – fredag: 14.00 – 17.30 * 
Lørdag: 10.00 – 14.00 
 
 



PIGEKLUBBEN 60+ I BRABRAND 
 

I september måned skal vi på byvandring med Aarhus-guiderne, og 
på denne byvandring sætter vi fokus på historien om markante 
kvinder, der har sat deres præg på Aarhus. 
 

KVINDERNE KOMMER - FRA KARIN TIL MATHILDE. 
 
Tirsdag, den 27. september 2022 kl.10.15. Mødested foran 
hovedtrappen til DOKK1. 
 
Tag med på en tur tilbage i historien fra nutidens Dokk1, hvor Karin Salling har 

sat markante spor på udsmykning og legepladser. 

 
Herfra går turen langs åen, gennem de små gader og 

til slutstedet ved det gamle rådhus bag Domkirken - 
nu KØN, hvor socialdemokraten Dagmar Petersen 

mødte op til sit første byrådsmøde i 1909. Den lille 
plads bag museet - Mathilde Fibigers have - er opkaldt 

efter Danmarks første ligestillingsforkæmper. 
 

Mathilde Fibiger 
13.12.1830 – 17.06.1872 

 
Undervejs hører vi om mange andre aarhusianske 

kvinders historie - den religiøse 
forgrundsfigur, kunstneren, den 

erhvervsdrivende, politibetjenten, studenten, 

hushjælpen, den fattige kvinde, politikeren, 
plejehjemslederen, skoleinspektøren samt om Dansk 

Kvindesamfund m.m.  
 

Som supplement til turen vil det være oplagt at besøge KØN. - Hvis du vælger 
at besøge museet i tilknytning til byvandringen, får du adgang til 

grupperabatpris (ikke inkluderet i nedennævnte pris). 
 

Frokost for egen regning og eget valg. Der så mange caféer Latinerkvarteret. 
 

Pris for rundvisning med Aarhus-guiderne bliver 100,00 kr.  
 
Husk gerne lige penge, og tag traveskoene på .  
Turen varer ca. 1 1/2 time, og der er formentlig ingen siddepladser 
undervejs, så turen bliver måske anstrengende for dårligt gående. 

 
Bindende tilmelding senest fredag, den 16. september 
2022 til: 
 
Birgit Kristensen på mobil 21 63 25 80 - helst sms. 
 



GUDSTJENESTE 

 
Onsdag d. 28. september kl. 

14.30 

 
 

Kirkekaffe og brød 25 kr. 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

  

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

ET KIG I BRABRAND OG 

OMEGNS AVIS 1969 

 
v/Børge Nielsen 

 

JANUAR 

*fotograf Ellen Svensson har foreviget det sidste sognerådsmøde i 
det gamle lokale i den tidligere Realskole på Rønnevej 
*"Frie Børnehaver og Fritidshjem" startet med Erling Kruse som 
formand 
*Forfatteren og maleren Hans Scherfig causere over kunsten for 
medlemmer af 
Brabrand Kunstcirkel 

 

FEBRUAR 

*Det nye 
sognerådslokale er 
indviet i den nye 

administrationsbygning.  
 

Brabrand-Årslev Sogneråd i ny 

administrationsbygning. 

*Hvor tidl. Aarslev Sav-& Hammerværk 
lå udstykkes 172 lejligheder 
*Helge Hansen genvalgt til formand for 
Brabrand IF fodbold 
*Folketingsmedlemmerne Bernhard 
Baunsgaard og Jens Kampmann taler 

ved et off. møde arrangeret af 
Socialdemokratiet. 

Bernhard Baunsgaard (1918 26/1 - 1996 3/1). 
Rektor for Marselisborg Gymnasium, 

folketingsmedlem for Det radikale Venstre 



 
*Brabrand Tennis Klub bliver 
fra 1. januar en afdeling af 
Brabrand IF samtidig med at 
kommunen overtager 
klubbens anlæg og klubhus 

 

MARTS 

*Den Danske Provinsbank 

opretter filial på Sigridsvej 
44.  
*Første indflytning i 
Gjellerupparken sker 1. april. 

Gellerupparken 1969 

 
*Sognerådsmedlemmerne er 
ikke enige om den kommen-
de Kommunesammen-
lægning! 
*Biografdirektør Knud Sørensen inviterer skolepatruljen ved 
Engdalskolen til en biograftur – "De fortjener en opmuntring" siger 
Knud Sørensen. 
*Annonce   Ja, men det er billigere hos 

                   Madsen på Rådhuspladsen 
                   I denne uge: 3 x ½ liter dessert is 
                   Kun 7.33 kr. – normalpris 10.50 kr. 
                   SELVBETJENINGS MEJERIET J.P.LARSENSVEJ 4 
*Folkedanserforeningen i Brabrand genopstår. 

 

APRIL 

*Tage Thomsen åbner pølsebar på Esso tanken, Edwin Rahrs vej 
*Brabrand Børnehave åbner ny afdeling i Hejredalsparken. 
*Debatmøde om den kommende kommunesammenlægning 

*5 dages uge indføres ved kommunens skoler. 
*Børnehaveklasser påbegyndes ved de kommunale skoler 
*Signe Nielsen lukker "Tante Tut" pr. 1. maj. 

 

 



MAJ 
 
*Offentligt møde i Vest-teatret om den kommende ommunalreform. 
*Brabrand Boligforening holder boligudstilling på Dortesvej hvor der 
er mulighed for at bese de forskellige lejlighedstyper i 
Gellerupparken 

Boligudstilling i Gellerupparken. 

 
*Åbent hus i kommunens nye 
administrationsbygning. 

*Borgmester Bernhard Jensen, 
Aarhus: "Det er i forstæderne  
udviklingen kommer til at foregå" 

 

 

 

 

Bernhardt Jensen, borgmester. Født 13. apr. 
1910, død 11. jun. 1978. Journalist ved 

Demokraten 1927-50. Medlem af Århus Byråd 
1943-71. Rådmand for Magistratens 4. 

afdeling 1950-58. Borgmester 1958-71. 

 
*Brabrand IF er klar til at fremvise 
huset på Pallisvej, de skal sælges 
til fordel for opførelse af Brabrand-
Hallen. 

 

JUNI 

*Folkeafstemning om valgretsalderen nedsættelse til 18 år. 
*Gellerupskolen indviet. 
*Brabrand El-værk bygger firlænget gård på hjørnet af Langdalsvej 
og Edwin Rahrsvej til opbevaring af forskelligt materiale. 



JULI 

*Bødker Nielsen udstykker 31 parceller på Lykkendalsvej 

*Ingeniørtropperne fra Randers gennemrestaurerer rostadion på 
Brabrand sø 
*lærer Arne Christensen udnævnt til skoleinspektør i Terndrup. 
*Sammenlægningsudvalget eller Overgangsbyrådet til den nye 
Aarhus Kommune, der starter 1.april 1970 har holdt sit første møde. 
Th. Jensen Brabrand-Aarslev er medlem af økonomiudvalget og 
skatteudvalget. Hugo Sørensen medlem af udvalget for kommunale 
værker og offentlig trafik 
*Pr. 1. april var der 10.801 indbyggere i Brabrand-Aarslev 
kommune. 

 

AUGUST 

*Brabrand Bibliotek åbner filial i en lejlighed på Dortesvej 
*Brabrand og Omegns Avis går over til offset tryk 
*Lærer Ernst Weng udnævnt til skoleinspektør ved 
Kløvermarkskolen i Sønderborg kommune. 
*husmoderforeningen i Brabrand har bestået i 25 år. 

 

SEPTEMBER 

*Sognerådet har anbefalet at der gives beværterbevilling med 
udskænkning af stærke drikke til Verner Andresen i restaurant 
Brabrandhus. 
*Murermester Gunnar Frank har fået godkendt bebyggelse af 5 

villaer på Ørvadsvej 
*Ved indførelse af Kildeskat vil der blive placeret et skattekontor 
i Brabrand, der skal dække 5 kommuner. 
*Stor høstfest på hotel "tre ege" 

 

OKTOBER 

*Sognerådet bevilgede "som sidste håndsrækning fra denne 

kommune" (citat Th. Jensen) 10.000 kr. til Brabrand IF som tilskud 
til driften. 
*Kunstneren Ole Hammeleff udstiller i Engdalskolens aula. 
*Den nye fritids lover trådt i kraft og Sognerådet har allerede fået 
ansøgninger om oprettelse af interessegrupper for børn og unge 



under 18 år. 
*Restaurant Brabrandhus åbner 1.11. med krostue, restaurant og 
diskotek. 

 

NOVEMBER 

*Debat om motorvejen omkring Aarhus – øst eller vest om Brabrand 
sø? 
*Indenrigsminister H. C.Toft taler på "tre ege" for Konservative 
vælgerforening. 

*Ved menighedsrådsvalget var der fredsvalg i Aarslev sogn. I 
Brabrand var opstillet to lister og valgt blev 5 kandidater fra liste 1 
(Socialdemokratiet) og 9 fra liste 2 (kirkelig fællesliste) 

 

DECEMBER 

*De handlende i Brabrand by arrangerer stort julelotteri m.m. 
*Det nye menighedsråd har valgt Finn Ørntoft til formand og Finn 
M.  Petersen til næstformand. 
*Til det kommende Aarhus Byråd er fra Brabrand opstillet Bent 
Dohm og Finn Ørntoft fra de Konservative, Johs. Rahbek fra 
Socialdemokratiet, Torsten Nielsen fra Det radikale venstre samt N. 
Jegstrup fra Venstre 
*Udvidelsen af Engdalskolen er indviet.  

 

 
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 
 

4184 8484 

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

 

8612 1021 

Engsøgård Plejehjem 8713 4790 
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