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Lokalcenter Brabrand 
Voldbækvej 92 • 8220 Brabrand 

Åbent: Mandag - Torsdag kl. 09 – 16 Fredag kl. 07 – 15 
 
 



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 12.30 - nyde din varme middagsmad.  
Tlf. 2199 7008. Månedens madplan finder du i Centerbladet.  

 
Lokalcentret har ligeledes et Sundhedsklinik, som er åben 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. 

 

 
 

MINDESTEN I BRABRAND 

 
1899 stenen i Brabrand Bakker 

Stenen, der vejer ca. 35 tons er 
udgravet i bakkerne, og står i dette 
østre anlæg.  

Ifølge Hans Broges gavebrev til kommunen må der kun indgraveres 
årstallet 1899 i stenen. 

 

 

 

FORSIDEN 



LOKALCENTER 
BRABRAND I MAJ 
MÅNED 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Du kan læse mere om de enkelte 
arrangementer inde i bladet 

 
 
 
FILMKLUBBEN VISER ”THE BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL” 
Tirsdag d. 7. maj kl. 14.00 
 
BANKO 
Mandag d. 13. maj kl. 13.15 
Kaffe og brød er incl. ved køb af plader 
 

FOLKEMUSIK, VINSMAGNING OG DEJLIG MAD 
Torsdag d. 23. maj kl. 18.00 
 
BESØG I FRIMURERLOGEN I CHRISTIANSGADE 
Tirsdag d. 28. maj 2019 kl. 10.30 
Arr. Pigeklubben 
 
GUDSTJENESTE 
Onsdag d. 29. maj kl. 14.30 
Kirkekaffe og brød 20 kr. 

 
STRIKKEUNDERVISNING 
Lørdag d. 1. juni kl. 10.00 
 
SOMMERUDFLUGT 
Torsdag d. 6. juni kl. 8.30 – ca. 18.30 

 



Pjece med faste aktiviteter 
og kurser 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) eller send 

en mail til: 

BRABRAND@BRUGERRAAD.DK 

 
 

 
 

 

 

 
Alt i murerarbejde tilbydes 

 

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

 

 

 

 



FILMKLUB TIRSDAG DEN 7. MAJ KL. 14-17 

  
Hvor vi viser filmen: The best exotic Marigold Hotel 

 
 

Filmen følger en 
gruppe pensionerede 
englændere, der 
beslutter sig for at få 
det meste ud af deres 
pension og derfor 
drager til det billigere 

og mere eksotiske 
Indien. 
 
Lokket af reklamer for 
det nyligt 
restaurerede Marigold 
Hotel, og ideen om et 
liv i ren afslapning, 
ankommer de til et 
palads, der er ren 

facade. 
 
På trods af, at det 
søde indiske liv ikke 
er helt, som de havde 
forestillet sig, bliver 
de alligevel alle 
omvæltet af 
oplevelsen og 
opdager, at livet 
måske kan begynde 

forfra, når man giver slip på fortiden. 
 
Filmens instruktør, John Madden, der også står bag film som film 
som 'Shakespeare in Love' (1998) og 'The Debt' (2010), har fundet 
et ensemble af rutinerede, engelske skuespillere som Judi Dench, 
Bill Nighy og Maggie Smith til dette komiske drama om at blive 
gammel og starte forfra. 
 
 
 

Pris for film, kage og kaffe 25 kr. 

 



FOLKEMUSIK  

 

VINSMAGNING  

 

                          DEJLIG MAD 

 

TORSDAG DEN 23. MAJ KL. 18.00  

 
BONJOUR – BONSOIR  
 
Vi har fornøjelsen af, at tage dig med på ”Route de vin ” – vinruten 

til det skønne Frankrig med en 
perlerække af dejlige sommervine. 
 

Undervejs fortæller vi om vinene, og hvad 
man skal være opmærksom på når vine & 
mad sættes sammen. 
 

Vi – Annette, Susanne & Lissie arbejder til dagligt med vin i MENY 
Langenæs & Favoritvin.dk. To af os er uddannet Sommelier og en 
er ”på vej” 
 
Vi glæder og meget til, at være sammen med Jer på ”rejsen” til 
Frankrig! Au revoir – på gensyn 

 

CAFÉEN 
 
Serverer en lækker menu afstemt efter vinene samt kaffe og 
sødt. 
 

POTTERS JIG 
 
Spiller livsglad musik fra det irske, skotske 
og engelske.   

 

 



PRIS: 300 KR. 

 
Bindende tilmelding senest mandag den 13. maj:  
➢ skriv dig på listen i caféen  
➢ send en mail med navn og antal deltagere til 

BRABRAND@BRUGERRAAD.DK 

 
 
 
 
 

 

____________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 
Brabrand Hovedgade 58 

Åbningstider: 
Hverdage:         kl. 10 – 17 
Lørdage:           kl. 10 - 13  
Vi modtager og sælger: møbler, tøj, isenkram, lamper, mm  
Større effekter afhentes - ring til 8626 2353. 
 
 

Vi støtter Danmission  
 

mailto:BRABRAND@BRUGERRAAD.DK


1899 STENEN I BRABRAND BAKKER 

I det østre anlæg i Brabrand Bakker (Hans Broges Bakker) står en 
stor sten med indgraveringen ”1899” og ikke andet. 1899 er 
årstallet for den store sten, der vejer ca. 35 tons, blev udgravet, og 
man påbegyndte at beplante det store anlæg. 

Da Brabrand by senere ville rejse Hans Broge et minde, tænkte 
man på at benytte denne sten hertil, men det kunne ikke lade sig 
gøre, da Broge i sit gavebrev til kommunen, havde nævnt, at på 
denne sten må kun indhugges anlægsåret. 

I gavebrevet, som er dateret 15. december 1901, står: ” I stenen, 

der er opgivet at veje 75000 pund, er det år 1899, da den blevet 
taget op på den plads, hvor den står, hugget, og anden udhugning i 
stenen må ikke gøres. Den her omhandlende sten står på den 
bortskænkede ejendom”  
 

Hans Broges 
bakker 
består af to 
anlæg.  

Det vestre 
blev anlagt 
med en stor 
plæne med 

rosenrabatter og andre prydplanter.  

Det østre anlæg blev anlagt til friluftsmøder.  

I den nordlige del af dette anlæg blev opført en talerstol af jord og 
kampesten.  

I samme anlæg blev senere opført en kiosk og en toiletbygning. 
Disse tre ting eksisterer ikke mere. 

Mellem de to anlæg blev anlagt en snoet gangsti (”Sneglen” 

kaldet). En kælkebakke var der er også i anlægget 
(”Djævlebakken” kaldet). 



Men som nævnt i 
januar nr. ligger 
bakkerne i dag 

stille hen – men 
besøg dem – der er 
smuk natur og 
dejlig ro! 

/bn 

Billedet er fra kort tid 

efter afsløringen af 
stenen. Bogtrykker 

Thrue i Aarhus er der 

med familien.   

 

 

 

 

    

    Strikke lørdag 
 
Gratis strikkeundervisning 
 

 
Lørdag d. 1. juni kl. 10.00 går vi i dybden med udvalgte strikkeemner 
sammen med underviser Lotte.  
 
Der bliver mulighed for at få genopfrisket områder og detaljer i strik eller lære 
helt nye færdigheder i strik. 
 
Endeligt program for dagen kommer inden længe. 
 
 
Tilmelding:  
Anne-Kathrine Krogsgaard    mail: ankrs@aarhus.dk     Tlf. 2199 6986 

 

 

 

mailto:ankrs@aarhus.dk


SKAL LOKALCENTER BRABRAND SKIFTE NAVN? 
 
 
I marts udgaven af Centerbladet udskrev vi en konkurrence for at 
få nogle ideer til, hvad et nyt og måske mere tidssvarende navn for 
vores lokalcenter kunne være. 
 
Der er kommet 23 forslag – langt flere end vi havde turdet håbe 
på. 
 
Centerrådet har den 3. april drøftet forslagene – i første omgang 
for at finde frem til de 3 vindere af konkurrencen. 

Efter en længere drøftelse var der enighed om, at udtrække 
vinderne blandt alle indkomne forslag. 
Så alle forslag er stadig i spil, når Centerrådet fortsætter drøftelsen 
af, om der kan opnås enighed om et nyt navneforslag, som man vil 
gå videre med. Eller om vi skal beholde det gode gamle navn. 
 

Vinderne er: 

Lisa Dandanell Voldbækhus Brabrand 

Sven Locht Lokalcenter Brabrand Sø 

Inger Rossen LokalCenter Voldbækvej 

 

Vinderne kan hver afhente 1 flaske vin i 

caféen. 

 
De øvrige forslag er:  
AktivHuset Brabrand – Aktivitets & Sundhedshuset 

Brabrand – Aktivitetscentret Brabrand – Aktivitetshuset Brabrand – 
Aktivitetshuset Brabrand/Årslev – Brabrand centrum Center – 
Brabrand Lokalcenter – Brabrand Medborgerhus – Center Centrum 
Brabrand – Dit Lokale Otium Brabrand – FællesHuset Brabrand – 
Horisonten – Kultur & Aktivitets Center – Omdrejningspunktet 
Brabrand – Rosenhaven – Voldbæk Cafeens aktivitets & 
kulturcenter – Voldbæk Cafeens aktivitets & Lokalcenter – Voldbæk 
Centret – Voldbækhus Ældrecenter – Voldbæk Cafeens lokal og 
aktivitetscenter. 
 
TAK FOR ALLE DE GODE FORSLAG 
OG …….  

 

 
 



SØCAFÉEN TILBYDER 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADPLAN 
FOR 

MAJ 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 



Menuplan for Søcaféen maj måned 2019 
 

 

Dag  
 

Menu 

 

  
 
 

Onsdag 1 
Okseragout med persillemos og salat 

 

Torsdag 2 
Fisk florentin med råkost og hvide kartofler 

 

Fredag 3 
Kylling i karry med stegt ananas, løse ris og 

karrysauce 

  
 

 

Mandag 6 
Hamburgerryg med grøntsager, kartofler og 

persillesmør 

Tirsdag 7 
Stegt lever med bløde løg, champignon, 

skysauce og hvide kartofler 

Onsdag 8 

Karbonade med grønærter og brasede 

kartofler 

 

Torsdag 9 
Kalve frikassé med hvide kartofler 

 

Fredag 10 
Kryddermarineret ribbensteg med salat og 

kartoffelbåde 

  
 

 

Mandag 13 

Oksesteg med Aspergers salat, stegte 

kartofler og skysauce  

Banko kl. 13.15 

Tirsdag 14 
Kalvecuvette med salat, bagt kartoffel og 

kryddersmør 

Onsdag 15 
Ovnstegt laks med squash sauce, kartofler 

og marineret gulerødder 

Torsdag 16 
Kotelet med champignon sauce, hvide 

kartofler og forårsgrøntsager 



Fredag 17 
Bededag Lukket 

 

  
 

 

Mandag 20 

Kyllingesteg med rabarberkompot og 

agurkesalat 

 

Tirsdag 21 
Fiskefrikadeller med spidskålssalat, 

hjemmelavet remoulade og kartofler 

Onsdag 22 
Bøf stroganoff med kartoffelmos og salat 

 

Torsdag 23 

Æggekage med bacon, purløg og rugbrød 

35 kr. 

Vinsmagning kl. 18 

Fredag 24 
Sprængt svinekam med forårsgrønt, 

kartofler og peberrodssauce 

  
 

 

Mandag 27 
Frankfurter med kartoffelsalat 

 

Tirsdag 28 

Skinkeschnitzel med brasede kartofler og 

ærter 

 

Onsdag 29 

Spinattærte med laks og salat +1 lille 

dessert 

Gudstjeneste kl. 14.30 

Torsdag 30 
Kristi Himmelfart Lukket 

 

Fredag 31 
Hønsekødsuppe og tarteletter 

 

  

 

Pris 45 kr. 

Ret til overraskelser forbeholdes 

Med Venlig Hilsen Søcafeen 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

Kom og nyd din mad i cafèen 

Kom og nyd samværet med 

andre Ta’ din mad med hjem 

Ta’ mad med hjem til din 
nabo 

 
 
Mulighederne er mange, og vi har emballage til 
at tage maden med hjem i. 
 

 

 

Åbningstider: 

Mandag – torsdag fra kl. 9.00 – 15.00, fredag kl. 9.00 – 14.00 

Der serveres varm mad fra kl. 11.30 – 12.30 

 

Der kan evt. bestilles kaffe/kage/andet til arrangementer udenfor 

åbningstiden – tlf. 2199 7008. 

 

 

 

 



PIGEKLUBBEN 60+ I BRABRAND 
 

     
 

 

 

Pigeklubben har fået lov til at besøge Frimurerlogen i Christiansgade. 

Logebygningen i Aarhus er en af Ordenens smukkeste. Huset er opført i 
1907-08, tegnet af arkitekt Eggert Achen, og det blev indviet den 21. oktober 
1908 af Kong Frederik VIII.  
 
I 1994-95 blev huset renoveret både udvendigt og indvendigt og modtog i den 
forbindelse et diplom fra Aarhus kommune for at "bidrage til højnelsen af 
byens bygningsmæssige værdier gennem en særlig indsats". 
 
Først får vi en rundvisning i huset og derefter en god platte i husets 
restaurant. 
 
Adressen er Christiansgade 6, 8000 Aarhus C, og datoen er 
- tirsdag den 28. maj 2019 kl. 10.30 (bemærk tidspunkt) 
 
Prisen bliver kr. 175,- inkl. frokost med 1 øl/vand. 
 
Husk gerne lige penge - og giv besked, hvis du ikke ønsker frokost. 
 
Max. deltagerantal er 45 personer - efter først-til-mølle princippet. 
 
Bindende tilmelding senest fredag den 17. maj til 
Kirsten Overgaard på tlf. 2537 0710 - helst SMS - eller 
Birgit Kristensen på tlf. 8626 3676 eller 2163 2580 
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SOMMERUDFLUGT 
TORSDAG DEN 6. JUNI 

 
Denne gang går turen til Vestjylland, hvor vi skal spise en dejlig 
frokost i Thyborøn og se Kaj Munk museet i Vedersø. 
 

 
 

Fiskehallen Thyborøn har en dejlig fiskerestaurant lige på kajkanten 
med havnens bedste udsigt.  
 

 

Program (ca. tidspunkter): 
 

Kl.  8.30  Afgang fra lokalcentret mod Thyborøn 
              Undervejs er der pause med en kop kaffe med brød 
Kl. 12.00  Frokost i Fiskehallerne i Thyborøn 
  Menu (skal vælges ved køb af billet): 
  Den store fiskebuffet ”Alt godt fra havet” eller 
  Mørbradbøf med champignons og kartofler 
Kl. 13.30  Afgang mod Vedersø 
Kl. 14.30  Vi får en orientering på museet 

 Mulighed for selv at gå rundt på museet 

  Besøget sluttes af med kaffe og kage 
Kl. 16.30  Afgang mod Brabrand 
Kl. 18.30  Forventet ankomst til lokalcentret 
 

 
 

Prisen for bustur, formiddagskaffe, frokost, entre og 
eftermiddagskaffe er 300 kr. 

 
Drikkevarer til frokosten er for egen regning. 

 



Billetter kan købes i caféen fra og med tirsdag den 14. maj 
til og med tirsdag den 28. maj. 

HUSK: at vælge frokostret, når du køber billet. 
 

 
I 1924 er Kaj Munk færdig med teologistudiet, og søger embedet 
som præst i Vedersø. Resten af sit liv lever han i Vedersø med 
præstegården som bærende ramme om livet med konen Lise, deres 
børn, præsteembedet og digtningen. Kaj Munk satte sit præg på 
præstegården ved bl.a. at indrette sit arbejdsværelse 
“Stærekassen” på loftet, hvor han digtede og skrev. 

Den smukke park ved Kaj Munks Præstegård gemmer på sin egen 
historie. Beplantningen er begyndt i starten af 1800-tallet og siden 
da, har hver ny præst efterladt sit personlige præg. Parken består 
især af frodige løvtræer, som trods det barske vestjyske vejr 
vokser rigt. 

Kaj Munk har også sat sit præg på parken med den blå anemone, 
som han hentede fra sin hjemstavn på Lolland. Han fik også 
etableret en kanal, så kan kunne sejle direkte fra haven og ud på 
Nørresø. Flaghøjen er blevet til af det overskydende jord fra 
kanalgravningen. 

Under krigen passede de fleste danskere deres egne sager og 

undgik problemer. Men ikke Kaj Munk. Han sagde og skrev sin 
ærlige mening om den tyske besættelse, og det kom til at koste 
ham dyrt. Den 4. januar 1944 skød tyskerne ham. 

  

 
 

 
 
 
 

 
 



KIG I DET GAMLE 
BRABRAND BORGER BLAD 
– 1945 

 

 
 

v/Børge Nielsen 

  

 

 

JANUAR 

*Vi ønsker alle i Brabrand-Årslev kommune et glædeligt nytår med 
håbet om at 1945 må give os det eneste ene – FRED. 
Brabrand Borger Blad ..... Axel Falvig. 
*Brabrand-Årslev sogneråd har frataget Brabrand Borger Blad de 
officielle kommunale bekendtgørelser. 
*Medhjælper Niels Hansen har tjent hos gårdejer L. Knudsen, 
Eriksminde, Aarslev i 40 år. Niels Hansen har været på gården i 3 
generationer. 

 

FEBRUAR 

*Håndværker-&Borgerforeningens fastelavnsfest er aflyst på grund 
af indtrufne restriktioner. 
* Justitsministeriet oplyser i cirkulære at Vagtværnets personel skal 
godkendes af det tyske sikkerhedspoliti, og at våben som Vagt-
værnet finder hos anholdte personer, straks skal afleveres til det 
tyske sikkerhedspoliti. 
*Der er dannet en sangforening i Brabrand under navnet "Brabrand 
Sangkor". Formand er Kontrollør V. Jacobsen. 
*43 deltog i Håndværker-&Borgerforeningens herreaften på Aarslev 
kro. Maden såvel som betjeningen var upåklagelig og rigelig! 

 

MARTS 

*Der er konstateret kartoffelbrok ved Aarslev Savværk. Et område 
omkring savværket er afprøvet og der må ikke dyrkes eller 
nedkules sorter end de brok frie sorter. 
*P. Wieghorst og W. Loft har etableret blikkenslagerforretning i 

Brabrand. 
*Annonce: 



Vi advarer mod 
færdsel efter 
mørkets frembrud på 

jernbanens terræn 
samt på gangstierne 
langs jernbanen fra 
Truevej til 
Skovbakkevej, da 
det er forbundet med 
livsfare. Skal De 
endelig på 
jernbanestationen 
med post el.a. så gå 

ned på Hovedgaden  
og op ad Stationsbakken.              Brabrand Kro 1940 

 

APRIL 

*Volmer Madsens cykleforretning , Hovedgaden 40 er overtaget af 
Erik Petersen. 
*Brabrand-Aarslev sognes spare-& lånekasse er overtaget af 
Landbosparekassen i Århus. 
*Annonce: 
Brabrand kro grundet restriktionerne er kroen indtil videre lukket 
hver tirsdag...Otto Trasbo 

 

MAJ 

*Takkegudstjeneste i Brabrand kirke den 6. maj. 
*Kornet Alf Jensen, der blev henrettet af Den Tyske Værnemagt 
den 29. december 1944, blev begravet i Vestjylland. Han lig blev 
bisat fra Brabrand kirke den 25. maj under stor bevågenhed. 

 

JUNI 

*Viggo Mogensen starter cykelforretning Voldbækvej 15. 
*Ved sognerådsmødet 4. juni rettede rådet en enstemmig 
henvendelse til malermester Clemen Andersen om at udtræde af 
sognerådet. 
"Flere spørger, om der efter dette så er "ren luft"!" 
*Brabrand Folkedansere har arrangeret udflugt pr. hestevogn til 

Pinds Mølle. 
*Sct. Hansfest i Søparken blev overværet af ca.900 mennesker. 



Århus kommunale sangkor medvirkede 
og Laurentius Holm holdt båltalen. 

                             
                      Læge Laurentius Holm 1943 

 

JULI 

*Overassistent Friis Søndergaard 
udtræder af sognerådet 
"Mon luften så er hel ren?" 
*Radio Loft flytter butik og værksted til 
Hovedgaden 57. 
*Olaf Nielsen overtager 
købmandsforretningen Hovedgaden 60 
*Chr. Petersen overtager 
købmandsforretningen hjørnet 
Hovedgaden og Truevej. 
*Christine Østergård indtræder i sognerådet i stedet for Clemen 
Andersen og Otto Larsen indtræder i stedet for Friis Søndergaard. 

 

AUGUST 

*Brabrand Tennisklub har bestået i 25 år. 
*Brabrand afdeling af Danmarks kommunistiske Parti er stiftet med 
Edmund Pedersen som formand. 
*Typograf Erik Abildgaard Jensen har bestået Mesterprøven på 
Grafisk Institut i København med udmærkelse. Blev nr. 1 ud af 8 
elever.  

 

SEPTEMBER 

*Redaktør Axel Falvig fratræder Brabrand Borger Blad, som han har 
udgivet og redigeret i 17 år. Ny redaktør er Bernhardt Sørensen. 
*Distrikt jordemoder fru D. Carlsen fejrer 25 års jubilæum. 
*Annonce: 
Dementi - På grund af forskellige rygter gør jeg opmærksom på, at 
det ikke var frk. Brenda Olsen, der stjal min tegnebog, men Kirstine 
Marie Nielsen....Vognmand Ejnar Rasmussen. 

 



OKTOBER 

*10 bataljons soldaterforening 
har rejst en mindesten for Alf 
Jensen på Brabrand Kirkegård. 

Mindesten for Alf Jensen 

 
*Brabrand Skoles Elevforening 
opfører Johan Ludvig Heibjergs 
vaudeville "Aprilsnarrene" 
* Sognerådet forhandler om 
overtagelse af arbejdet med 
udfyldningen af de ikke få 

skyttegrave, der findes indenfor 
kommunens området. 

 

 

NOVEMBER 

*Komiteen for rejsning af en mindesten for Frihedskampen har 
truffet beslutning om monumentets form og udsmykning samt 
placering. Billedhuggeren Johan Galsters udkast er antaget.  

*Brabrand Østergaard er solgt af kommunen til møbelsnedker H. C. 
Andersen, Hinnerup. 
Købesum 52.500 kr. 

 

DECEMBER  

*Sognerådet har besluttet at indrette to 3-værelses lejligheder i 
Gymnastiksalen på Rønnevej. Omkostninger 7861 kr. 
*Den gamle tradition 
med det store juletræ 

midt i vor by 
genoptages atter efter 
mørklægningen. 
*Smedemester Niels 
Møller har overdraget 
sin forretning til Adolf 
Holm Hansen. 
 
Brabrand Smedje ca. 1955 

 

 
 



________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 

Kvalitetsmalerarbejde siden 1974. Ring for et uforpligtende tilbud 
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Klinik for fodterapi - Gå godt (gå til fodterapeut) 
 

       Statsaut. fodterapeuter:  
Lotte Qvist 
Dorte Middelbo Levisen m.fl. 
 
Hovedgaden 52 A – Brabrand 
Tlf. 8626 3077  
 

 
 
 
 

 

http://www.rema1000.dk/


Centerrådet Brabrand:  
 
 

Formand  Frede Schmidt-Hansen  3074 8172 
Næstformand Birthe Øster   2857 5529 
Kasserer  Erik Lorentzen   2425 4567 
Sekretær Lisbeth Maul   8626 0208 

Ane Lis Nielsen      5219 2634 
Ellen Abildgaard   2762 5308 
Mille Christiansen   4036 2696 
Helle Bergstrøm   4030 4603 
Bente Kjeldsen   8626 0002 

  

Du kan skrive til Centerrådet - aflever dit brev på Lokalcentret på 
værtinde Anne-Kathrine Krogsgaards skrivebord. 
 
Eller send en mail til: BRABRAND@BRUGERRAAD.DK 
 
Du kan også få information om arrangementer mv. på facebook: 
søg efter ”Lokalcenter Brabrand”.  
 

 
Centerbladets redaktion: 

 
Lisbeth Maul    8626 0208 Henning Maul 8626 0208 
Børge Nielsen    8626 0949 Henning Riis 2177 2215 
Kirsten Hermansen  8625 3947 Erik Lorentzen 2425 4567 
Tyge Steffensen    2536 9004 (annoncer) 
Bent Christensen    8626 3048 
   
Artikler til Centerbladet bedes afleveret på Lokalcentret eller sendt 
pr. mail til: BRABRAND@BRUGERRAAD.DK. 
 

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.    

______________________________________________________ 
 

 

mailto:BRABRAND@BRUGERRAAD.DK
mailto:BRABRAND@BRUGERRAAD.DK


LOKALCENTRENE VEST 
 

Områdechef Jette Damgaard Harreskov 29 20 83 85 
Træffes efter aftale 
 

 
Daglig koordinerende leder Anja Dinsen  4185 5478 
 
Leder af hjemmeplejen Anette Bay Ladefoged  4185 5525 
 
Sygeplejersker, terapeuter og borgerkonsulenter 8713 1600 
Leder for sygeplejerskerne Marianne Ahl  20807418 
Leder for terapeuterne Tania Christiansen   20807420 
 
Sundhedsklinikken: 
Åben mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8-12 8713 4753 
Onsdag lukket 
 
Forebyggelseskonsulent Ida Hovgaard  2199 6941 
 
Frivilligkonsulent Mariane Bech Nedergaard  5157 6254 
 
Værtinde Anne-Kathrine Krogsgaard   2199 6986 

Træffes mandage kl. 8 – 14. Du er også velkommen  
til at sende en mail ankrs@aarhus.dk 
 
 

 
Plejehjemmet Engsøgård, Engdalsvej 12  8713 4790 
Forstander Kirsten Dodensig   4185 7755  

 

 

  
     Lokalcenter Brabrand        Plejehjemmet Engsøgård 

mailto:ankrs@aarhus.dk

