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HVAD ER FOLKEHUSET 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. 8.30 til 14.00, 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.  
 
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 

 
 

Foto: Tyge Steffensen 

 
 

 

 

FORSIDEN 



FOLKEHUSET BRABRAND I 
FEBRUAR MÅNED 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Du kan læse mere om de enkelte 
arrangementer inde i bladet 

 
 
 
 
TIRSDAG D. 7. FEBRUAR KL. 14 
Fantastiske fortællinger ved kyndelmisse 
 
 
ONSDAG D. 8. FEBRUAR  
Besøg på Skovby Møbelfabrik 
Arr.: Brabrand Husmoderforening 
 

 
MANDAG D. 13. FEBRUAR KL. 13.15 
Banko 
 
 
TIRSDAG D. 21. FEBRUAR KL. 14 
Sangeftermiddag 
 
 
ONSDAG D. 22. FEBRUAR KL. 14.30 
Gudstjeneste 

 
 
TIRSDAG D. 28. FEBRUAR KL. 10.00 
Foredrag: Jeg gik catwalk hos Coco Chanel 
Arr.: Pigeklubben 

 
 
 
 



GUDSTJENESTE 
 

Onsdag d. 22. februar kl. 
14.30 

 
 

Kirkekaffe og brød 30 kr. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



FANTASTISKE FORTÆLLINGER  

VED KYNDELMISSE 
 
 

Tirsdag d. 7. februar kl. 14-16 
 
 

Ingelise Dalberg, Ellen Skov Birk og Helle Kappel Kjær fortæller, og 
vi synger sammen. 
 
Til kaffen serveres efter gammel skik kyndelmissepandekager (og 

kaffe/te).  
 
Pris 70 kr. 

 

INGEN TILMELDING 
 

 
 
 
 
 
 



Fra ornitolog Jørgen T. Laursen har vi modtaget dette indlæg 

VANDSTÆREN –  

EN VINTERGÆST VED VOLDBÆKKEN 

I de senere år er der foretaget naturpleje ved Voldbækken i 
vestenden af Brabrand Sø. Det har været en succes for naturen,  

fordi vi har fået en større fri vandflade og mere strøm i vandløbet til 
gavn for bl.a. Isfugl, Vandstær, Bjergvipstjert og Odder.  

Ørredbestanden er i fremgang. Der er kommet flere småfisk og 
vårfluer har tiltrukket mange arter. En af dem er Vandstæren, der 
kommer til landet fra Norge og Sverige for at overvintre i Danmark 
(okt.-apr.).  Arten stiller store krav til vandløbet. 

Vandstæren går nærmest rundt på bunden - også i stærk strøm - for 
at finde sin foretrukne føde, vårfluer og sidder ofte på en sten med 
vippende bevægelser for at fortære byttet. 

I Danmark yngler under 5 par vandstære og kun et par i Østjylland. 

Det kan anbefales at gå en vintertur langs Voldbækken med 
udgangspunkt fra Lokalcentret. Det anbefales også at man går stille 
og kun få personer sammen. Husk kikkerten og det gode humør.  

 

 



SANGEFTERMIDDAG 
 
 

Tirsdag d. 21. februar kl. 14 – 16 
 

 

får vi besøg af organist ved 
Brabrand Kirke Michael Østergaard 
Jensen og korleder Lisbeth 
Frandsen. 
 
De spiller og synger for, når vi 
sammen synger de kendte sange 
fra Højskolesangbogen. 

 
I pausen serveres kaffe og kage 
 
Pris 50 kr. 
 
 

 

INGEN TILMELDING 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
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 

 



 

Gåholdet tirsdag kl. 9.30 

 
 

Her får du skønne gåture i godt selskab og mange gode 

snakke, både undervejs og bagefter over en kop kaffe i 

Søcafeen.  

Alle, der kan gå i bakker og ad små stier, kan være med.  

Vi går mellem 5 og 7 km. Og er der nogen, som mærker 

undervejs, at 3 km er nok, så er der altid en, der går med 

tilbage. Vi lader ingen gå alene, for man kunne jo falde.  
 

Det bedste ved at komme her er at få rørt sig, nyde vejret og 

samværet og opleve den gode opbakning i gruppen. 

Vi går i forskelligt tempo og har nogle stop undervejs for at 

samle tropperne. Og vi snakker hele vejen, mens vi går. 

Kommer du som ny, bliver du godt modtaget og præsenteret 

for alle i gruppen. 
 

Få meget mere at vide ved at ringe til Ingerlise Hørmann tlf. 

20 70 00 85 eller ved simpelthen at møde op en tirsdag kl. halv 

ti. 



 

 

 

 
Mandag d. 13. 

februar kl. 
13.15 

 

 
 

 
 

Kom og spil med om de fine præmier.  
 

Kaffe og brød er incl. ved køb af plader. 
 

  
 

 

 
Alt i murerarbejde tilbydes 

 

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



PIGEKLUBBEN (60+) I BRABRAND 
 

Tirsdag, den 28. februar 2022 kl. 10.00 

 
På Folkehuset (Lokalcenter) Brabrand, Voldbækvej 92, 8220 
Brabrand 
 

JEG GIK CATWALK HOS COCO CHANEL 
 
Kom og hør Karen Høeg, tidligere husmodel hos Coco Chanel, 
fortælle om sin tid hos ¨Mademoiselle¨, oplevet fra sminkerummet, 
systuerne og de daglige catwalks i den ¨nr. 5¨ duftende spejlsalon 
for et internationalt publikum af filmstjerner, prinsesser og 

oliemilliardærer. 
 
Hør også om Cocos utrolige liv på godt 
og ondt, omgivet af mystik og farlige 
eksperimenter i kærlighed og politik. 
 
Desuden om Coco’s samarbejde med 
1920'ernes berømte 
avantgardekunstnere Picasso, Igor 
Stravinskij, Jean Cocteau m.fl., som hun 
støttede økonomisk. 

 
For Karen var det en forrygende tid i 
1960’ernes Paris, og hun nævner også 
den personlige pris, som hun betalte for 
glamouren i Maison Chanel. 
 
Efter foredraget, som ledsages af billeder, vil vi nyde en lækker 
frokost fra Søcafeen. 
 
Husk at give besked, hvis du ikke ønsker frokost. 
 

Pris for foredrag og frokost bliver 150,00 kr. - Husk, helst lige 
penge – også til drikkevarer.  
 
BINDENDE tilmelding senest fredag, den 17. februar 2023 til: 
 
Birgit Kristensen på mobil 2163 2580 helst på SMS eller 
 
Kirsten Overgaard på mobil 2537 0710 - helst SMS 
 
 



 
SØCAFÉEN TILBYDER 

 

 

 

 
 

 

MADPLAN 

 

FOR 
 

FEBRUAR 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 



Søcaféen´s Menuplan –  
Februar 2023 

 
 

Uge 5 – 1.-3.2.2023 
 
Onsdag: Fisk Florentine med kartofler og 
gulerodssalat 
 
Torsdag: Paneret flæsk med kartofler, 
persillesauce og rødbeder 
 
Fredag: Sveskefyldt nakkefilet med rødkål, 

skysauce og kartofler 
 
 

Uge 6 – 6.-10.2.2023  

 
Mandag: Bøf stroganoff med kartoffelmos og 
salat 
 
Tirsdag: Biksemad med rødbeder, spejlæg og 
rugbrød 
 

Onsdag: Farseret porre med surt, tyttebær, 
kartofler og skysauce 
 
Torsdag: Senneps torsk med bagte gulerødder, 
rødløg og kartofler 
 
Fredag: Rødbedebøf med bløde løg, 
spidskålsalat og kartofler 
 
 

Uge 7 – 13.-17.2.2023 

  
Mandag: Kotelet i fad med salat og løse ris 
Banko kl. 13.15 
 
Tirsdag: Ovnbagt fisk med citron-
hollandaisesauce, grøntsager og kartofler 
 
Onsdag: Lasagne med salat og flute 
 



Torsdag: Gule ærter med sprængt Nakkefilet, 
medister, rødbeder og sennep 
 

Fredag: Stegt kyllingebryst med rodfrugtsfritter 
og salat  
 
 

Uge 8 – 20.-24.2.2023 

 
Mandag: Kalkun frikasse med persille kartofler 
 
Tirsdag: Flæskesteg med rødkål, kartofler og 
skysauce 
 
Onsdag: Oksefarsbrød med salat og 
kartoffelbåde 
 
Torsdag: Asiatisk skinkegryde med ris, peanuts 
og ærter 
 
Fredag: Fyldt mørbrad med kartoffelbåde, salat 
og rød pebersauce 

 
 

 

Uge 9 – 28-29.2.2022 

 
Mandag: Brændende kærlighed med rodfrugter 
og kartoffelmos 
 
Tirsdag: Eksotisk Kylling med karrysauce, løse 
ris og ærter 
 
 

Menupris kr. 52,- 
 

Vi forbeholder os retten til overraskelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

     Desuden serverer vi dagligt bl.a. 
 
 

Frokostretter fra kr. 36,- 
 

Dagens dessert kr. 24,- 
 

Dagens kage kr. 15,- 
 

Kaffe, te, øl, vand og vin 
 

 
Ud af huset: 
Al mad også til ud af huset. 

 
 

Åbningstider:  
Mandag-torsdag 8.30-14.00 fredag 8.30 - 13.30 
 
 

Den varme middag: 
Serveres fra 11.30 - 13.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BRABRAND HUSMODERFORENING 
 

Arrangerer besøg på  
 

Skovby Møbelfabrik, Frichsvej 43, Galten 
 

Onsdag den 8. februar 2023 
 

 
 
 
Vi mødes på Frichsvej 43 i 

Galten kl. 13 til rundvisning 
og besøg i deres showroom 
med efterfølgende kaffe og 
kage. 
 
 

 
 

 

 
 

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 i 
caféen på 
Folkehuset 

 
 
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) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ET KIG I BRABRAND OG 

OMEGNS AVIS 1974 

 
v/Børge Nielsen 

  

 

JANUAR 

*Prokurist Poul Møller Mikkelsen udnævnt til ny bestyrer af 
Provinsbanken Brabrand afd. efter Tage Krese, der er gået på 

pension. 
*Byggeriet på Tovshøjskolen ramt af prisstigninger. 

 

FEBRUAR 

*I TV`s ”Landet rundt” nægtede teologi studerende Jesper 
Langballe   Gudrunsvej 30 at fortælle om han var troende eller ej! 

*Engdalskolens 
skolegård 
moderniseret.  

*Fhv. 
statsminister 
Anker Jørgensen 
besøger Gellerup 
Center. 

Anker Jørgensen 

Billedet er fra 

Socialdemokratisk 
vælgermøde i 

Stadionhallen i 1973 

 

MARTS 

*Jydsk Varmekedelfabrik skal levere en nøglefærdigt 
fjernevarmecentral til Randers Kommune. 
*Vagn Særkjær nyt medlem af Aarhus Byråd. Genvalg til Bent 
Dohm og Torsten Nielsen. Erik Svensson genvalgt til Amtsrådet. 
*Overbibliotekar Henning Madsen slår til lyd for oprettelse af et  
Egnsarkiv i Brabrand (!) 



*Restaurant ”Terrassen” i Gellerup Kulturcenter åbner. 
*Jydske mesterskaber i udspring afvikles i Gellerup Badet med  
Brabrand IF som arrangør. 
*Dirch Passer og Daimi optræder i Gellerup Center. 

 

APRIL 

*Gellerup bibliotek indviet. 

Gellerup Bibliotek 2007 

 

*Fhv. bankbestyrer Tage Krese 
æresmedlem af Handels-& 
Industriforeningen 
*Bodil Carstensen åbner damefrisør 
salon på Hougårdsvej 2. 
*Fhv. justitsminister Karl Hjortnæs 
folketingskandidat i Vestkredsen. 

*Hotel Gellerup er åbnet med 18 
enkeltværelser og 34 
dobbeltværelser. 

Hotel Gellerup, Gudrunsvej 7B - 1974 
Personer på billedet: H. Lumby, Brabrand 

Boligforenings formand.; R. Cubel, 
oldfrue.; K. B, Petersen, arkitekt.; K. 

Mansacks, formand for 

afdelingsbestyrelsen i kultur og aktivitetscentret 

 

MAJ 

Annonce:    10 kr. marked på Hovedgaden 
                  Slagter Jensen: 16 bayerske pølser      10 kr. 
                  Parkgården: 3 kvarte kilo smør            10 kr. 
                  Frits Jensen; barneshorts                    10 kr. 
*Børge Larsen ny formand for Socialdemokratiet i Brabrand-Årslev. 
*Skuespiller Poul Reichardt optræder i Gellerup Center. 



*BILKA tilbyder ½ flaske rød Aalborg til 22.45 kr. 
*Finansminister Poul Møller besøger Gellerup Center.  

 

JUNI 

*Svend Aage Lundager nyvalgt formand for Idrætssamvirket i 
Århus 
*Brabrand Boligforening har planer om at bygge ferie-& fritids by i 
Hvide Sande. 
*Overlærer Johs. Rahbæk død 49 år gammel. 
*Cornelius Vreeswijk optræder på ”Skægstubben” sammen med 
Trille. 
*Annonce:   Slagter Frank Gellerup Center tilbyder 

                   3 pund kødfulde stege ben til 5 kr. 
                   (så længe lager haves – vi har kun 2 tons) 

 

JULI 

*Aarhus Byråd har godkendt Gellerup Centers anskaffelsessum til 
81.5 mio.kr. 
*Brabrand IF fodboldafdeling fylder 40 år. 
*”Mosquito bar” i Gellerup Center udvider med køkken og terrasse. 
*FDF Brabrand deltager i Hærvejsmarchen. 

 

AUGUST  

*Gavebordet ved Brabrand IF fodbold 40 års jubilæum var stort og 
omhandlede bl.a. flere fodbolde, pokaler og pengegaver. 
*Preben Bak har overdraget Autogården A/S til sønnen Mogens 
Bak. 

*KFUM spejderne i 
Brabrand holder 

sommerlejr i 
Sandefjord i Norge. 
*Aarslev kro udvider 
og har foreløbig 
indrettet 32 motel 
værelser. 

Aarslev Kro ca. 1935 



 
*Brabrand IF arrangerer SPORT 74 i anledning af fodboldafd. 
Jubilæum 

*To tidligere topchefer hos Salling/Føtex åbner varehus i det 
tidligere Fornæs Favør i Gellerup Center. 

  

SEPTEMBER  

*Gangbroen over Edwin Rahrsvej påkørt. Da broen ikke kunne 
reddes fjerner Ingeniørtropperne fra Randers hele konstruktionen. 
Ny bro er udbudt i licitation 
*Britisk uge i Gellerup Center  
*Annonce:    Sødmælk torsdag og fredag 1/1 liter   1.68 kr. 

                    Specialtilbud lørdag piskefløde ¼ liter 2.18 kr. 
                    Parkgårdens Selvbetjening 

Forretninger i 

Parkgården 1976 

OKTOBER 

*Gellerup kirke: 
Menighedsrådet 
godkendte det 
laveste tilbud ved  

Licitationen, som 
lød på godt 3.9 
mio. kr. 
*Maskinfabrikken 

Bjørnkjær & Co. på Holmstrupgårdsvej udvider med en svejsehal på 
1200 m2 og en krangård på 1000 m 
*skotøjshandler Frode H. Laursen må lukke sin forretning på 
Louisevej p.gr.a vejens forlægning. 
*Forslag om, at den tidligere inspektørbolig ved Engdalskolen 
indrettes som 
ungdomsskole. 

 

NOVEMBER  

*Jysk 
Varmekedelfabrik 
må køre med 
nedsat arbejdstid 
p.gr.a. ordresvigt. 



Udsigt over Jysk Varmekedelfabrik 1970 

*Gellerupskolen vil gerne have nyt navn!! 

*Harry Hyllested tildelt Brabrand IF lederpris. 
*Engdalskolen søger om modernisering af skolekøkkenet. 
*Brabrand Boligforening vil bygge 2000 lejligheder i Holmstrup 
området. 

DECEMBER 

*Forslag om at gøre Brabrand-Hallen kommunal.  
*Aarhus Amtsråd afgør 14 januar næste år om østlig eller vestlig 
linjeføring af den kommende motorvej ved Aarhus. 
*Hovedgadens forretninger afvikler stort jule lotteri med gevinster 

for over 10.000 
kr. 

Hovedgaden i 

Brabrand 1963 

 
*Fiskehandleren 
i Gellerup 
Center forventer 
at sælge 2 tons 
torsk til 
nytårsaften. 

 
*Der afholdes Folketingsvalg 9. januar 1975. 

 
  

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  



________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

  
 

 

___________________________________ 
 

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   4068 9732 

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    4068 9732 Henning Maul 4058 6948 
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 

FOLKEHUSET BRABRAND  

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 1300 

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

8612 1021 

Engsøgård Plejehjem 8713 4790 

 

mailto:civilsamfund@mso.aarhus.dk
mailto:civilsamfund@mso.aarhus.dk
http://www.aarhus.dk/lokalcenterbrabrand
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