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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. 9.00 til 14.00, fredag 9.00 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 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. 

 

 

 

 

IDRÆTSAKTIVITETER 

I BRABRAND 

 
Indvielse af Sportspladsen ved 
Engdalsvej 25. maj 1938. Billedet viser 
indmarchen på pladsen efter 
indvielsestalen. 
 

 

 

FORSIDEN 



LOKALCENTER BRABRAND 
I DECEMBER MÅNED 

 
 

 
 

 

Læs mere om de enkelte arrangementer inde i 

bladet 

 
 

 
FILMKLUBBEN: BARONESSEN FRA BENZINTANKEN 
Tirsdag d. 3. november kl. 14.00 
 
 
SALG AF JULEDEKORATIONER 

Fra mandag d. 7. december 
 
 
BANKO 
Onsdag d. 9. december kl. 13.15 

 
 
SÅ NÆRMER JULEN SIG 
Torsdag den 17. december kl. 12.00 
 
 
BANKO 
Mandag d. 21. december kl. 13.15  
 
 

GUDSTJENESTE 
Onsdag d. 23. december kl. 14.30 
 
 
 

Da der fortsat er begrænsninger på antal personer i de 
enkelte lokaler, er det nødvendigt med tilmelding til de 
fleste arrangementer.  
Aktiviteterne er under forbehold for, at lokalcentrene ikke 
lukkes igen pga. smittetrykket.  

 

 



 

 

NYT FRA CENTERRÅDET 
 

OM 

 
ÅRSMØDE OG NY 

KASSERER 
 
 

 
 

 
 
Årsmøde 2020 skulle have været gennemført i dette efterår, men 
på grund af corona-situationen og de deraf følgende restriktioner 
har Centerrådet besluttet at aflyse Årsmøde 2020.  
 
Det gør vi med beklagelse og håber, at 2021 vil bringe et mere 
normalt liv tilbage. 

 
En anden ændring er, at Centerrådet har behov for en ny kasserer, 
da Erik Lorentsen efter tre års dygtig og stor arbejdsindsats har 
besluttet at stoppe. 
 
Hvis du er interesseret i at indtræde i Centerrådet som kasserer, så 
kontakt mig på tlf. 3074 8172.    
 
 
 

 
 

Frede Schmidt-Hansen 
Formand for Centerrådet 

 
 

 

 

 

 



JUL I BRABRAND I ”GAMLE DAGE” 

  

Julen i ”Gamle dage” foregik nok som i dag – men i noget mindre 
omfang. 

F.eks. begyndte forretningerne først i begyndelsen af december 
med at pynte op til jul.  

De sidste dage før juledagene kom der for alvor gang i 
juleudstillingerne i byens forretninger.  

Isenkræmmeren i Brabrand havde som regel et lille tog kørende i et 
nisselandskab, så børn stod med næserne ind på vinduet for rigtig 
at kunne se.  

De fleste købmænd havde mange spændende udstillinger – én 
havde f.eks. en tegnefilm kørende i vinduet.  

Slagter Jensen havde den mest spændende udstilling – når 
forretningen var lukket gik personalet i gang med at udstille 
varerne – f.eks. var der altid et grisehoved med en tomat i 

munden, men der var også 
rullepølser, spegepølser og 
blodpølse udstillet.  

Granguirlander blev hængt 
op i gaderne omkring 14 
dage før jul – med flotte 
røde lygter ud for hver 
forretning. 

I nogle familier var der en 

lille tradition. Man fik hvert 
år umiddelbart før julen et 
katalog fra et stormagasin i 
København ”Buldog”. Dette 
blev trawlet igennem og man 
indsendte bestillingsseddel 
på diverse julepynt, legetøj 
m.m. Det bestilte kom lige 
før jul. Der var altid 
spændende når postpakken 

kom og det bestilte blev 
taget i øjesyn.  



Juletræ ved Brabrand Kirke 1989 

I hjemmene kom forberedelser også i gang i begyndelsen af 

december. Man bagte vaniljekranse, klejner og andre småkager 
som kom i kagedåser, man ikke måtte røre før selve juledagene.  

Juleaften var der enten and, gås eller flæskesteg på bordet og 
naturligvis til sidst ris ála mande. Mandelgaven var altid en 
marcipangris med en rød sløjfe om halsen. Mange havde ikke ovn 
til at stege flæskestegen eller anden og gåsen i, så man gik til 
bageren, der jo havde en stor ovn, hvori han stegte stegen anden 
eller gåsen. 

Juletræet blev købt hos juletræshandleren, der stod på en plads 
midt i Brabrand. Man satte træet på en fod af træ og dagen før 
juleaften blev træet pyntet. Og hvad kom der så på træet?  

Kassen med juletræspynt blev hentet frem og man gik i gang. 
Øverst oppe en stor stjerne og så var der levende lys på træet – 
ikke elektriske som ofte i dag. Så blev der pyntet op med trommer, 
glastrompeter, glaskugler i forskellige farver, små fugle af glas, 
dannebrogsflag og fehår.  

Julegaverne var der ikke så mange af som i dag. Man fik højst 1 

eller 2 gaver hver. F.eks. et par sneskøjter lavet af træ og ellers 
forskellige spil, påklædningsdukker, sokker og vanter, en bil af blik 
med lygter der kunne tændes, en hestestald lavet af træ og ellers 
bl.a. et trykkeri, posthus o.lign. 

Inden gaverne blev uddelt sang man julesalmer. Når gaverne var 
uddelt blev der sat en paptallerken frem med slik – der var som 
regel lakridskonfekt, chokoladeknapper og marcipanstykker.  

Det var selve juleaften – de øvrige juledage gik som regel med visit 
hos familie og venner. Mellem jul og nytår var der juletræsfester på 
Brabrand kro arrangeret af nogle af byens foreninger. Her dansede 
man omkring træet og der var nisser til at lege med børnene – og 
så fik alle en stor godtepose.  

 

 

GLÆDELIG JUL!! 

 /bn 

 



SALG AF 
JULEDOKORATIONER 

 
 
 
 

Julemarkedet på lokalcentret er 
aflyst i år. 

 
Men vi har fået Karin – som en del 
af jer nok kender fra kirkegården – 
til at lave juledekorationer. 
 
Hvis I besøgte julemarkedet sidste 
år, så kan I sikkert også huske de 
smukke dekorationer, som Karin 
solgte. 
 
De sælges fra og med mandag den 
7. december – og til meget rimelige 
priser. 
 
Dekorationerne kan købes i caféens 
åbningstid. 
 
Betaling sker også i caféen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

KUN KONTANT BETALING 
 

 

 



SÅ NÆRMER JULEN SIG 

 
 

Og det vil gerne markere med sang og musik 
 

 

TORSDAG DEN 17. DECEMBER KL. 12.00 
 

 
 

Hvor Sofie 
Randrup 
Mouritsen spiller 
og synger for os.  
 
Sofie Randrup er 
sangerinde og 
musiker, og har 
stor erfaring i at 
underholde store 

som små 
forsamlinger og 
mennesker i alle 
aldre med musik, 
som er kendt af 
de fleste.  
 
Hun spiller alt fra 
Elvis Presley og 
Queen til 

moderne hits og 
højskolesange - 
og i julen skal 

der selvfølgelig ikke spares på julemusikken til at krydre 
julestemningen.  
 
Sofie har rejst i store dele af verden med sin musik såsom 
Sydøstasien og Sydafrika, men har selvfølgelig for det meste spillet 
rundt omkring i lille Danmark. 
 

Og nu er turen så kommet til Brabrand. 
 
 



Samtidig med underholdningen kan du nyde en lækker juleplatte 
bestående af: 
 

 
Sild med karrysalat 
Laksesalat  
Andebryst med rødkål 
Ris a la mande med kirsebærsauce 
Kaffe/te 
 

 

 

Pris 100 kr. 

 

Billetter kan købes i caféen fra 7. til og med 11. 

december. 

 

 

 

BEGRÆNSET DELTAGERANTAL 

 

 

 
 

 
Alt i murerarbejde tilbydes 

 

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

 
 

 

 

 



NETCAFÉEN 
PÅ LOKALCENTRET LUKKER 

 
Digitaliseringsafdelingen har besluttet, at alle seniornetcaféer skal  
fjernes fra lokalcentrene i Aarhus kommune. 
 

Der har været nogle uheldige 
oplevelser, hvor nogle borgere 
har fået misbrugt deres logon 
oplysninger. Og der mangler 
medarbejderkræfter til at tilse 
computerne løbende. 

  
Bibliotekerne har fortsat offentlige computere, der kan benyttes frit. 
Computerne i lokalcentrenes netcaféer vil blive fjernet i løbet af 
november måned. 

Venlig hilsen 
 

Ulla Bording Jørgensen 
Frivilligkonsulent i Område Vest 

 

 
 

BREV TIL DE FRIVILLIGE 
VED LOKALCENTER BRABRAND  

 
Vi er i gang med at udsende brev til alle 
de frivillige, vi har registreret i vort 
system. Brevet er for de flestes 
vedkommende udsendt via e-mail. 
 
Hvis du er frivillig, men ikke har 
modtaget et brev senest den 1. 
december, så beder vi dig sende en 

mail til værtinde Anne-Kathrine Krogsgaard ankrs@aarhus.dk.  
 
Her bedes du oplyse navn, adresse, tlf. nr., e-mail, og hvilken 
funktion du har som frivillig. 
 
Hvis du har modtaget et brev, men ikke mere er frivillig, beder vi 
dig også sende en mail til Anne-Kathrine. 
 

Med venlig hilsen 
Centerrådet ved Lokalcenter Brabrand 

mailto:ankrs@aarhus.dk


 

Onsdag d. 9. december kl. 13.15 

Mandag d. 21. december kl. 13.15   
 

 
Kom og spil med om de fine præmier. 
 
Kaffe og brød er incl. ved køb af plader. 
 
Da det fortsat er begrænset, hvor mange personer, der må opholde 
sig i lokalerne på en gang, har vi lavet 2 banko-arrangementer i 
december måned. 
 
For at så mange som muligt kan få mulighed for at deltage, vil vi 

opfordre til, at man kun tilmelder sig et af arrangementerne. 
 
 
 

BEGRÆNSET DELTAGERANTAL 

 
 

Tilmelding: 

9. december: Birthe Øster, tlf. 2857 5529  
21. december: Lis Nielsen, tlf. 5219 2634 



  

DA BRABRAND FIK NY FODBOLDBANE 

Før 1938 
havde 
Brabrand 
Idrætsforening 
fodboldbane 
nord for Hans 
Broges Bakker 
og på 
nordsiden af 

Engdalsvej, 
men begge 
ikke nogen 
varig bane – 
og ingen af 
stederne med 
omklædnings-

faciliteter. 

Indvielse af forboldbanerne ved Engdalsvej 1938. Udsigt ned over banerne 

mod Brabrand Sø. Indvielsen fandt sted den 25. maj 1938. Stedet er nu 
Engdalskolens Idrætsplads 

I maj måned 1938 fik man både ny bane og omklædningsforhold. 

Kommunen havde ladet anlægge en bane umiddelbart øst for 
Brabrand skole og opført et omklædningshus. Banen var noget 
speciel, idet den skrånede adskillige grader, så det blev tale om at 
"spille opad" eller "spille nedad". Kun Brabrand spillere var tilfredse 
med banen, men de kendte den jo også fra træningstimerne. 

Omklædningshuset var jo set i forhold til hvad man tilbyder i dag 

ikke noget særligt, men for spillerne dengang var det jo næsten 
"paradis". Huset havde to rum, et til hvert hold, men med én bruse 
til 22 mand – koldt vand forstås!!  

Men flotte forhold mod tidligere, da man klædte om bag et træ og 
vente på at blive vasket til man kom hjem. Bane og hus blev 
indviet under stor festivitas. March gennem byen med alle 
medlemmer i klubdragter. 

Taler af byens honoratiores og af Jydsk Boldspil Unions formand 
samt fodboldkamp mellem Brabrand og Aarhus 1900 bedste hold. 
Jo, det var en stor dag for fodbolden i Brabrand. 

/bn   



 
SØCAFÉEN TILBYDER 

 
 

 

 

 
 

 

 

MADPLAN 

 

FOR 

 

 DECEMBER 2020 
 



Søcaféen´s Menuplan – December 
2020 

 
 

Uge 49 – 1.-4.12.2020 
Tirsdag: Stegt laks med bagte rodfrugter og 
karryurtesauce 
 
Onsdag: Mørbradgryde à l'orange med ris og 
rødkålssalat 
 
Torsdag: Sprængt oksebryst med grøntsager, 
kartofler og peberrodssauce 
 
Fredag: Frikadeller med stuvet hvidkål, rødbeder 
og rugbrød 
 
 

Uge 50 – 7.-11.12.2020  
Mandag: Juleskinke med flødekartofler og bagt 
rødbedesalat 
 
Tirsdag: Vikingegryde med kartoffelmos og bagte 
gulerødder 
 
Onsdag: Rosastegt kalvecuvette med 
spidskålssalat, stegte kartofler og skysauce 
 
Torsdag: Flæskesteg med rødkål, kartofler og 
skysauce 
 
Fredag: Sesamkylling med salat, kartoffelbåde og 
rød pebersauce 
 

 
Uge 51 – 14.-18.12.2020  

Mandag: Paneret flæsk med rødbeder, kartofler og 
persillesauce 
 
Tirsdag: Kogt torsk med kapers, hakket æg, 
rødbeder, kartofler og sennepssauce 
 



Onsdag: Bøf stroganoff med kartoffelmos og 
agurkesalat 
 
Torsdag: Vi juler. Se opslag 
 
Fredag: Sprængt svinekam med vintersalat, 
kartofler og skysauce  
 
 

Uge 52 – 21.-25.12.2020 
Mandag: Hønsekødsuppe og tarteletter 
 
Tirsdag: Braiseret kalvesteg med glaseret løg, 
bønner, skysauce og kartofler 
 
Onsdag: And med rødkål, hvide og brune kartofler 
og skysauce 
 
Torsdag: Lukket - God Jul 
 
Fredag: Lukket 
 
 

Uge 53 – 28.-31.12.2020 
Mandag: Lukket 
 
Tirsdag: Lukket  
 
Onsdag: Lukket 
 
Torsdag: Lukket - Godt Nytår 
 
 

Menupris kr. 48,- 
Vi forbeholder os retten til overraskelser. 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
Desuden serverer vi dagligt bl.a.; 
Frokostretter fra kr. 30,- 
Dagens dessert kr. 15,- 
Dagens kage kr. 10,- 
Kaffe, te, øl, vand og vin 
 

 

Ud af huset: 
Al mad også til ud af huset 
 
 

Vi forbeholder os retten til overraskelser 
 
 

            Åbningstider:  
      mandag-torsdag 9.00-14.00 fredag 9.00-   13.30 

 
 

Den varme middag: 
serveres fra 11.30-13.00 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 



FILMKLUB  

TIRSDAG DEN 1. DECEMBER KL. 14.30 

  
Hvor vi viser filmen: Baronessen fra benzintanken 

 

Hvis der ikke bliver 
fundet en arving, 
falder det smukke 
Rosensteen slot i 
hænderne på 
godsbestyreren og 

hans 
udspekulerede 
mor.  
 
I sidste øjeblik 
opsporer sagfører 
Berg en datter af 
den afdøde baron.  
 
Hun er dog bedre 

med en 
skruetrækker end 
et sølvbestik, og 
spørgsmålet er, om 
hun overhovedet 
har lyst til at være 
baronesse. 
 
Skuespillere: 
Ghita Nørby, Dirch 
Passer, Ove 
Sprogøe, Maria 
Garland, Karin 

Nellemose, Karl Stegger, Ulla Lock, Emil Hass Christensen, Henrik 
Wiehe 
 

Pris incl. kage og kaffe 30 kr. 

 

Tilmelding til: 

Ellen Abildgaard tlf. 2762 5308 

eller  

Jette Ohlsen tlf. 2348 9891 
 



GUDSTJENESTE 

 
Onsdag d. 23. december kl. 

14.30 

 
 

 
Kirkekaffe og brød 25 kr. 
 
 

Tilmelding til: 
Mette Bendix tlf. 2085 0534 

 
 
 
 

 

Hovedgaden 58, Brabrand  
Åbningstider: 
Hverdage:  kl. 10 - 17 
Lørdage :  lukket 
 
Vi modtager og sælger: møbler, tøj, lamper, mm 
Større effekter afhentes - ring til 8626 2353 

 

 

 
 
 



ET KIG I BRABRAND OG 

OMEGNS AVIS 1955 

 
 

v/Børge Nielsen 

 

JANUAR 

*Brabrand Aftenungdoms skole starter sæsonen efter nytår med  
undervisning ugens 4 første dage. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Skolekøkken i Brabrand Skole. Billedet er fra 1949/50, og lærerinden er frk. 

Johanne Krog.  
Billedet er fra 1949/50 

 
*Skak interesserede kan møde op i Brabrand skole i kælderen i nye 
fløj  
*ANNONCE 
Havelåge – de drenge, der fjernede rørlågen Nytårsaften bedes 
omgående aflevere den 
Have nr. 3 Hansen-Aarslev vej 
*ANNONCE 
En gase......til salg eller bytte med en gås.....Skovbakkevej 97. 
 

 



FEBRUAR 

*Håndværker-& 

Borgerforeningen holder 
fastelavnsfest på kroen 
med fællesspisning 
(kroanretning 7.50 kr.) 
og tøndeslagning. Entre 
pr. par 4 øre pr. kg 
levende vægt!! 
*Brabrand IF inviterer til 
karneval på Brabrand kro. 
De 6 første maskerede får 
gratis adgang. 

*Bestyreren på De gamle 
Hjem fru A. Frankel blev 
af sognerådet bevilget 
afsked med pension på 
grund af sygdom. 

 
Sognerådsformand C. Hagelquist og 

forstanderinde A. A. Frankel 

Billedet er fra 1939 

MARTS 

*ANNONCE 
Gratis kost .... Til en ældre mand, som vil passe vores have... 
Langdalsvej 11 
*AOF Brabrand afholder afslutningsfest med dans og underholdning 
ved skuespiller Duval Mols 

 
APRIL 

*Så er der gøglervogn på Brabrand kro. 
*Brabrand IF havde inviteret håndboldspillere og oldboys fodbold 
spillere for evt. oprettelse af udvalg. Medlem af håndboldudvalget 
blev Finn Hansen, Jørgen Loft og Hilmer Hansen. 
Oldboys fodbold: Jens Chr. Astrup, Knud Bloch og Osborn Eskerod. 
*Atletikklubben SISU holde filmaften på kroen. Det er forstander på 
Den jydske Idrætshøjskole Svend Aage Thomsen der fortæller og 
viser film. 



 
MAJ 

*Smedemester Niels Møller har overdraget sin smedeforretning til 
Henning Møller. 
*Brabrand IF A-hold i fodbold er blevet kredsvinder og skal spille 
om oprykning til Mellemrækken. 
Holdet har i turneringen kun tabte 2 kampe og spillet 1 uafgjort. 
Holdet har scoret 85 mål og topscorer blev Børge Nielsen med 16 
mål og Ole Leth Petersen med 13 mål. 
 
*ANNONCE 
Bier til salg – 4 stk. bifamilier, godt overvintrede til salg for 250 kr. 

eller 75 kr. pr. stk. 
Aa. S. Johansen, Byleddet 4. 
 
 
JUNI 

*Ved at vinde med 3-2 over Viby IF spillede Brabrand sig op i 
Mellemrækken. 
*Søndagsskolens udflugt går til Pøt Mølle ved Frijsenborg, 
Aldersrenteforeningens udflugt til Odder og haveforeningen 

Oscarshøj`s tur går til Norsminde kro. 
*I DBU`s landspokalturnering skal Brabrand nye Mellemrække hold 
møde Silkeborg IF `s Mesterrække hold på Brabrand stadion. 

 
JULI 

*SISU og Brabrand IF havde i fællesskab arrangeret Sct. Hansfest 
på Idrætspladsen med bl.a. båltale af skoleinspektør Aage. Oxholm. 
*Brabrand IF tabte i pokalturneringen med 1-5 til Silkeborg. 
*Slagtermester Victor Kristensen har overdraget sin 

slagterforretning Hovedgaden 60 til slagtermester N. Stubkjær 
Jensen. 
*De gule spejdere i Brabrand har besøg af Frændetroppen fra 
Hamburg. 
*I den årlige sportsuge spilles bl.a. en kamp mellem Brabrand 
Boligforenings til afdelinger Hans Broges parken og Søvangen. 

  
AUGUST 

*Brabrand Turistfart har arrangeret en 3 dages tur til Hamburg – 
pris 45 kr. 



Rutebil Århus-Åbyhøj-
Brabrand ruten. 

Billedet er fra 1934 

 

 

 

 

 

 

*Brabrand skoles tilbygning og gymnastiksale blev ved en 
højtidelighed indviet 5. august.  

Brabrand 
Kommuneskole, 

senere 
Engdalskolen 

under 

udvidelse. 

 
*Brabrand 
sangkor har 
fået 
øvelokale i 
skoles nye 
sangsal. 
*Aage Poulsen har i samarbejde med "Hjertegarn" arrangeret 
strikke demonstration på kroen. 

 
SEPTEMBER 

*Håndværker-& Borgerforeningen holder høstfest på kroen 
startende med præmie keglespil og dernæst underholdning om 
aftenen med indholdsrigt program. 
*Landstræner Ragnar Schrøder underviser og instruerer for 
Brabrand Tennisklub. 
*Bent Nielsen fra SISU vandt DM i stangspring ved de danske 
ungdomsmesterskaber 
*Ved Socialdemokratisk forenings stiftelsesfest taler folketingsmand 
Holger Eriksen. 



*Trikotageforretning "Greka" åbner på Louisevej 17. 
 

OKTOBER 

*N. Husted, Mønsterbageriet har overdraget sin forretning til 
bagermester Børge Andersen. 
*Der er generalforsamling hos haveforeningen Oscarshøj, 
Arbejdsmændenes fagforening, haveforeningen Udsigten og 
Træindustriarbejdernes fagforening. 
*Gerner Weisgård Nielsen har overtaget slagterforretningen 
Hovedgaden 60.*Sognerådet har bevilget 4500 kr. til forfatteren 
August F. Schmidt  til hjælp til udgivelsen af Brabrand og Aarslev 
Sognes Historie, bind VII.  

 

August Frederik Schmidt (1899 4/8 - 1965 17/7) 

forfatter, folkemindesamler og historiker.Billedet 
er fra 1952 

 

NOVEMBER 

*Ved Brabrand IF fodbold afslutningsfest 
fik Knud Riber årets fiduspokal. 
*Sognerådet besluttede at betale den 
elektriske strøm ved Håndværker-& 
Borgerforeningens gennemførelse af 
juleudsmykningen på Hovedgaden. 
*Julemesse på Brabrand kro med 
deltagelse af S. B. Hadsund, RadioLoft og 
Gunnar Ejstrup. 

 

DECEMBER 

*AOF, Ungdomsskolen og SISU afholder udstilling "Vor fritid" på 
Brabrand kro med film, sangkor, gymnastik, brydning, folkedans, 
bordtennis m.m. samt tombola. 
*Bankkasserer Tage Bloch Krese, Aarhus Privatbank, Brabrand Afd. 
er udnævnt til bankfuldmægtig. 
*Bogen Brabrand og Aarslev Sognes Historie bind VII af August F. 
Schmidt er udkommet og kan købes for 5 kr. 

 

 



LOKAL JAZZ I KIRKEN 
 

Hvert tredje år har vi på alle 
lokalcentre mulighed for at ønske 
os to gratis koncerter med 
henholdsvis ca. 10 fra Aarhus 
Symfoniorkester og ca. 8 fra 
Aarhus Jazz Orchestra, som er 
kendt for at akkompagnere Birthe 
Kjær, når hun synger i 
Rådhushallen. 
 

I år havde vi fået en koncert med 
Aarhus Jazz Orchestra. 
 
Sangerinden Signe Juhl 

 

På grund af corona krisen var vi dagen før koncerten nødsaget til at 
aflyse. 
 
Det ville være uoverskueligt at flytte borde væk, og alligevel kunne 
kun få få glæde af at være sluppet ind. 
 

Og så kom hjælpen. 
 
En af præsterne ringer. Vi kan komme og hente nøglen til kirken. 
Hvor var det bare stort. Det var virkelig samarbejde, når vi havde 
brug for hjælp. 
 
Musikerne var også glade for at kunne give den gas. Og Kirsten 
havde sørget for transportabel forplejning til orkestret. 
 
Den halve time de øvede, var jeg godt nok bange for, at tilhørerne 

ville blive blæst væk. Men lydmanden formåede at ramme lige 
præcis, så det blev en fryd for jazzelskere. Og hvor var de dygtige 
de unge mennesker, og hvilken akustik. 
 
Det var virkelig en kirke værdig. 
 
Sangerinden Signe var tilsyneladende også orkesterleder og sang, 
som en af de første sange, ”Its a good day”. 
Og jeg skal love for – det blev det også for de 15-20 tilhørere. 
 

Bente Kjeldsen 
Centerrådet 



REDAKTIONEN 
 

Ønsker alle en rigtig 
glædelig jul og et godt 

nytår. 
 

 
Vi håber, bladet kan 

udkomme i normalt omfang næste år, og at I 

igen vil bakke op om de mange fine 
arrangementer i årets løb. 

 

 

PÅ GENSYN I 2021 

 

 



 
 

 
 

  
 

 

___________________________________ 
 

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 
Bente Kjeldsen   3069 1475
  

Du kan skrive til Centerrådet - aflever dit brev på Lokalcentret på 

værtinde Anne-Kathrine Krogsgaards skrivebord. 
 
Eller send en mail til: brabrandcenterraad@gmail.com 
 
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 
Bent Christensen    8626 3048 Erik Lorentzen 2425 4567 
Tyge Steffensen    2536 9004 (annoncer) 
   
Artikler til Centerbladet kan afleveres på Lokalcentret. 
 
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. 
 



  

  LOKALCENTRENE VEST 
 

Områdechef Jette Damgaard Harreskov 2920 8385 
Træffes efter aftale 
 

 
Sundhedsklinikken:    8713 4753 
Personlig henvendelse kun med bestilt tid. 
 
Hjemmeplejen ml. 8.00 – 15.00   8713 5800 
 
Sygeplejersker, terapeuter og borgerkonsulenter 8713 1600 
 
Forebyggelseskonsulent Ida Hovgaard  2199 6941 
 
Frivilligkonsulent Ulla Bording Jørgensen  4188 4143 
 
Værtinde Anne-Kathrine Krogsgaard   2199 6986 
Træffes torsdage kl. 8 – 14. Du er også velkommen  
til at sende en mail ankrs@aarhus.dk 
 
Daglig koordinerende leder Anja Dinsen  4185 5478 

 
Leder for sygeplejerskerne Marianne Ahl  20807418 
 
Leder for terapeuterne Tania Christiansen   20807420 
 

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

  
     Lokalcenter Brabrand        Plejehjemmet Engsøgård 

mailto:ankrs@aarhus.dk

