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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 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 

 

Brabrand sø set fra Fugletårnet 

Foto: Tyge Steffensen 
 
 

 

FORSIDEN 



LOKALCENTER BRABRAND  

I OKTOBER MÅNED 

 
 

 
 
 

 

Du kan læse mere om de enkelte 

arrangementer inde i bladet 

 
 
 
SUNDHEDSDAG 
Fredag d. 1. oktober kl. 9.30 
 
 
INFLUENZAVACCINATION 
Fredag d. 1. oktober kl. 8.30 – 16.30  
 
 
FILMKLUBBEN VISER ”KONGEN OG JEG” 
Tirsdag d. 5. oktober kl. 14.00 
 
 

BANKO 
Mandag d. 11. oktober kl. 13.15 
 

 
FOREDRAG V/HANNE HEDEGAARD  
Onsdag d. 13. oktober kl. 15.00 
Arr.: Brabrand Husmoderforening 
 
 
VINSMAGNING 
Torsdag d. 14. oktober kl. 18.00 
 

 
DISNEYFILM I EFTERÅRSFERIEN 
Tirsdag d. 19. oktober kl. 14.00: 101 dalmatinere 
Torsdag d. 21. oktober kl. 14.00: Lady og vagabonden 
 
 



SALGSDAG 
Mandag d. 25. oktober Kl. 10.00 – 14.00 
 
 
HVAD ER FITNESS FOR MIN HJERNE? 
Tirsdag d. 26. oktober 2021 kl. 10.00 
Arr.: Pigeklubben 
 
 

GUDSTJENESTE 
Onsdag d. 27. oktober kl. 14.30 
 

 
INFLUENZAVACCINATION 
Mandag d. 1. november kl. 14.30 – 15.30 
 
 
LOKALCENTRETS 29 ÅRS FØDSELSDAG 
Tirsdag d. 2. november kl. 14.00 
 

 

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 

 



ER DU 

CENTERRÅDETS 
NYE KASSERER? 

 
I Centerbladet har vi tidligere både efterlyst en 
ny kasserer til Centerrådet og senere fortalt, at 
det så var lykkedes. 

 
Det var det så alligevel ikke. Så nu prøver vi igen med en ny 
efterlysning. 
 
Så hvis du har: 
❖ interesse for at arbejde med regnskaber  
og dermed 
❖ lyst til at være med til at skabe rammerne for liv og aktiviteter 

på lokalcentret 
 
Så er det dig vi har brug for. 

 
Ring til mig på tlf. 3074 8172 – eller til Mille Christiansen på tlf. 
4036 2696 - for en nærmere snak om, hvad jobbet indebærer. 
 
Vi glæder os til at høre fra dig. 
  

Venlig hilsen 
 

Frede Schmidt-Hansen 
Formand for Centerrådet 

 

 

 
GUDSTJENESTE 
 

Onsdag d. 27. oktober  

kl. 14.30 
 

Kirkekaffe og brød 25 kr. 
 
 
 
 



 
INFLUENZA-

VACCINATIONER  
I 2021 

 
 
 
 

Influenzavaccinationer på Lokalcentret bliver: 

➢ Fredag den 1. oktober kl. 8.30 – 16.30  

➢ Mandag den 1. november kl. 14.30 – 15.30 

Se mere på www.minvaccination.dk. Her kan du også bestille tid til 
vaccinationen. 
 
 

 
 

Mandag d. 11. oktober kl. 13.15   
 
Kom og spil med om de fine præmier. 
Kaffe og brød er incl. ved køb af plader. 

 
Inden banko kan du nyde din middagsmad i caféen. 
 
Dagens ret til 48 kr. er: Forloren hare med waldorfsalat, kartofler 

og skysauce 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.minvaccination.dk/


 
 

 

 

 
 

Få synstestet dine øjne og find 
ud af, om du skal bruge briller, 
eller om dine nuværende briller 
passer i styrke. 
 

 

Præsenterer forskellige 
produkter  
 
 

”Gå godt på dine fødder” 
Vejledning i egenpleje af fødder 
og af fodtøj. 
 
 

 

Middag til 48 kr.:
Bagt laks med rodfrugter, kartofler og krydderurtesauce 
  

Dessert til 15 kr.:  
Frugtsalat 
  

Frokostret til 30 kr.:  
Æggewrap med salat og kylling 

 
 

 
 
 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-HLr80qKSDM0/T3bD759T16I/AAAAAAAABKM/remrnMsl70g/s1600/Dahlia_Bishop_of_Canterbury'.jpg&imgrefurl=http://frafroetilblomst.blogspot.com/2012/03/frformering-af-dahlia-og-andre-frlinger.html&docid=W9z0n4ueJukDNM&tbnid=xcv23BltZBZPbM:&vet=10ahUKEwiEm6qlosrVAhXCuhQKHVCLCPI4ZBAzCDUoMzAz..i&w=1561&h=1127&hl=da&bih=561&biw=1366&q=georginer&ved=0ahUKEwiEm6qlosrVAhXCuhQKHVCLCPI4ZBAzCDUoMzAz&iact=mrc&uact=8


ITALIENSK VIN      

LÆKKER MAD 

GLAD MUSIK 

HYGGELIGT 

SELSKAB 

 

TORSDAG DEN 14. OKTOBER 

KL. 18.00 

Dørene åbnes kl. 17.30 

 
 

VINENE  
Vi har denne gang fået en lokal vinmand – nemlig Steen 
Benjaminsen fra Vinkælderen på Hovedgaden – til at stå for 
vinsmagningen.  
 

Han præsenterer sammen med sin største leverandør Carsten 
Jensen fra Wine Experience et udvalg af italienske vine: 3 hvide, 1 
rosé og 5 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 endnu en gang holdes på 300 kr. 

 

 

Billetter kan købes i caféen fra fredag den 1. til og 

med fredag den 8. oktober 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Vinkælderen på 

Hovedgaden 
 
 
 
 
 
 



FILMKLUB TIRSDAG DEN 5. OKTOBER KL. 14 

  
Hvor vi viser filmen: Kongen og jeg (The king and I)  

 
 

                                                         
Kongen og jeg er en 
amerikansk romantisk 
filmmusical, der  fortæller 

den autentiske historie om 
den engelske Anna 

Leonowens (Deborah 
Kerr), som i 1960'erne 
ankommer 
til Siam som skolelærer for 
at undervise kongens børn. 
 
I starten kolliderer hendes 
selvstændige og stædige 
væsen med kongens 

egenrådige omgangsform, 
men som tiden går, lærer 
de to ikke alene at forstå, 
men også at respektere 
hinanden. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Pris incl. kage og kaffe 30 kr. 
 
 
 
 
 
 
 

https://dkwiki.dk/OrdBog/1960%27erne
https://dkwiki.dk/OrdBog/Thailand
https://dkwiki.dk/OrdBog/Underviser


 

Tirsdag den 19. oktober kl.  14 – 16: 

101 DALMATINERE 

 

 
 

 

 

 

 

 

Torsdag den 21. oktober kl. 14 - 16:  

LADY OG VAGABONDEN 
 

 

Pris pr. film incl. kaffe/te/saftevand og kage:  

voksne 25 kr. – børn under 12 år 15 kr. 
 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=lfrtdem3&id=D8EF677F1692A647BA0B4920B24F2F3C33F551DB&thid=OIP.lfrtdem3DkCt9sQx98niwwHaFn&mediaurl=http://www.bortolottiauto.it/public/notizie/46/CARTELLO-FERIE-2017.jpg&exph=776&expw=1024&q=FERIE&simid=608014470889932870&selectedIndex=76
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=lfrtdem3&id=D8EF677F1692A647BA0B4920B24F2F3C33F551DB&thid=OIP.lfrtdem3DkCt9sQx98niwwHaFn&mediaurl=http://www.bortolottiauto.it/public/notizie/46/CARTELLO-FERIE-2017.jpg&exph=776&expw=1024&q=FERIE&simid=608014470889932870&selectedIndex=76
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=lfrtdem3&id=D8EF677F1692A647BA0B4920B24F2F3C33F551DB&thid=OIP.lfrtdem3DkCt9sQx98niwwHaFn&mediaurl=http://www.bortolottiauto.it/public/notizie/46/CARTELLO-FERIE-2017.jpg&exph=776&expw=1024&q=FERIE&simid=608014470889932870&selectedIndex=76


CYKELTUR 
 

Har du lyst til en dejlig cykeltur med sol i ansigtet og vind i håret? 
 
Vi er langsomt startet op igen med at cykle vores skønne ”rickshaw”                                                    
som har plads til 1 – 2 passagerer samt en cykelpilot.  
   
Alle kan læne sig tilbage og nyde en tur, uanset alder! Du skal blot 
selv kunne     stige ”ombord”….. og have et tæppe med til at sidde 
på i cyklen. 
 

Det er ganske gratis og VI træder i pedalerne! 
 

 

HVOR GÅR TUREN HEN? 
 

Vi cykler hele året rundt og ser naturen skifte farve - vi har ofte 
kaffen med.  
Til foråret kan det evt. være en nattergaletur ved Brabrand søen, 
men turen kan også gå til steder, hvor der bliver bygget nyt og 

spændende – måske har du et forslag til, hvor vi skal cykle?  
                                   

 

HVEM KONTAKTER JEG? 

 
Vi er 3 cykelpiloter og flere på vej… 
Ring gerne for en tur eller hvis du har 
spørgsmål 
 

Med venlig hilsen og på gensyn 
Cykelpiloterne v/ Brabrand Lokalcenter 
 

Zeinab   81 72 94 97 
Ole        60 66 03 41 
Eva       22 77 46 83 

 

COVID 19     

VI FØLGER DE TIL ENHVER TID GÆLDENDE 

ANBEFALINGER  

 

 

 



 
SØCAFÉEN TILBYDER 

 
 

 

 
 

 

 

MADPLAN 

 

FOR 
 

OKTOBER 2021 
 

 
 
 
 



SØCAFÉEN´S MENUPLAN – OKTOBER 

2021 
 

Uge 39 – 1.10. 
 

Fredag: Stegt laks med bagte rodfrugter, 
kartofler og urtesauce - 
Sundhedsdag/Vaccination 
 

     Uge 40 – 4.-8.10. 
  

Mandag: Frikadeller med stuvet hvidkål, 
rødbeder og rugbrød 
 
Tirsdag: Ungarsk gullasch med kartoffelmos og 
asier 
 
Onsdag: Bagt fisk med krydderurt topping hertil 
sesamgulerødder og hvidvinssauce 
 
Torsdag: Karrystegt svinekød med stegte porre 

og æbler, kartofler og karrysauce 
 
Fredag: Sesam kylling med broccoli, stegte 
kartofler og skysauce 
 

Uge 41 – 11.-15.10. 
   

Mandag: Forloren hare med waldorfsalat, 
kartofler og skysauce - Banko  

 
Tirsdag: Bankekød med kartoffelmos og 
agurkesalat 
 
Onsdag: Skinke med flødekartofler og salat 
 
Torsdag: Hvidkålsrouletter med kartofler, 
skysauce og tyttebær 
 

Fredag: Oksesteg med glaseret perleløg, bønner 
og skysauce   
 

         Uge 42 – 18.-22.10. 
 

Mandag: Stegt nakkefilt med spidskålssalat, 
stegte kartofler og skysauce 



 
Tirsdag: Kogt torsk med sennepssauce, hakket 
æg, rødbeder, kapers og kartofler 
 
Onsdag: Lasagne med salat og brød 
 
Torsdag: Kyllingesteg med stegte rosmarinæbler 
og kartofler og skysauce 
 
Fredag: Boller i selleri med kartofler og ærter 
 

Uge 43 – 25.-29.10. 

  
Mandag: Stegt rødspættefilet med 
gulerodssalat, kartofler og persillesauce – 
Salgsdag 
 
Tirsdag: Kotelet med salat, stegte kartofler og 
champignonsauce 
 
Onsdag: Hjerter i flødesauce med kartoffelmos, 
asier og tyttebær 
 
Torsdag: Kogt, sprængt oksespidsbryst med 
grøntsager, kartofler og peberrodssauce 
 
Fredag: Kødsauce med frisk pasta og salat 
 
 

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

 
Desuden serverer vi dagligt bl.a.; 
Salatbord kr.9,- pr. 100 g. 
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 

 
Åbningstider:  
mandag-torsdag 9.00-14.00 fredag 9.00-13.30 
 
Den varme middag serveres fra 11.30-13.00 



Det ville glæde 

os, at se dig til 

 

 

 

LOKALCENTRETS 29 ÅRS FØDSELSDAG 

 

Tirsdag den 2. november kl. 14.00 

 
Dagen fejres med fællessang, hvor medlemmer af Brabrand 
Sangkor synger for, og så byder vi på:  
✓ Kaffe/te 

✓ Fødselsdagslagkage med flødeskum 

✓ 1 glas Bailey 

 
Da der gives tilskud til 
arrangementet er prisen kun 25 kr. 

 
INGEN TILMELDING 

 
Mød bare op og vær med til at skabe en 
hyggelig og festlig eftermiddag.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



TRYKNING AF 
CENTERBLADET 

 
5 stabile trykkere har gennem flere år 
sørget for, at Centerbladet bliver trykt 
på lokalcentrets kopimaskine, men nu 
har en af dem ønsket at stoppe. 
 
Vi søger derfor hans afløser. 
 
Bladet udkommer 11 gange om året, 

og arbejdet med trykning er på max. 2 
timer pr. gang pr. trykker. 
 
Derudover holder vi et møde af ca. 1 

times varighed forud for hver trykning. 
 
Så i alt max. 3 timer pr. gang. 
 
Hvis du har lyst til at være med, så kontakt Lisbeth Maul – tlf. 4068 

9732, eller send en mail til brabrandcenterraad@gmail.com 
Vi glæder os til at høre fra dig. 
 

REDAKTIONEN 

 

 

 

BRABRAND HUSMODERFORENING 
 
 

Onsdag den 13. oktober kl. 15.00 
 
på Lokalcenter Brabrand. 
 

Hanne Hedegaard fra Solbjerg kommer og 
fortsætter sit foredrag om begivenheder fra 
hendes liv. 
 

Der serveres kaffe og the. Medbring en kop og 
evt. brød. 
 

Pris medlemmer 30 kr. Andre 50 kr. 
 

Alle er velkomne 



PIGEKLUBBEN I BRABRAND (60+) 
 

Hvad er FITNESS FOR MIN HJERNE? 
 
Du får en viden om vigtigheden af at aktivere din hjerne samt 
inspiration til, hvordan dette kan gøres. 
 

Tirsdag, den 26. oktober 2021 kl. 10.00 
 
på Lokalcenter Brabrand, Voldbækvej 92, 8220 Brabrand. 

 
Heldigvis er der mange ting, vi selv kan gøre for at holde hjernen fit 
for fight livet igennem. 
 
Hjerner er meget forskellige, og de skal derfor have forskellige 
stimuli - f.eks. Sudoku, kryds og tværs, musik og meget mere. 

 
Lise Flensburg fra Flensburg Consult 
præsenterer os for, hvad der sker 
i hjernen ved henholdsvis aktivitet 

og passivitet. 
 
I bliver også gjort bekendt med den 
nyeste hjerneforskning i et let og 
forståeligt sprog :-) 
 
Efter foredraget er der som 
sædvanlig mulighed for at nyde en 
lækker frokost fra Søcafeen. 

 
PRIS for foredrag og frokost er: 150,00 kr. - husk gerne lige penge 
i kontanter! 
 
Bindende tilmelding senest fredag, den 15. oktober 2021 til: 
 
Birgit Kristensen på mobil 21 63 25 80 helst SMS  
eller Kirsten Overgaard mobil 25 37 07 10 helst SMS. 
 

HUSK! 

Lige penge i kontanter og tilmelding til frokosten! 

 
 
 
 



SALGSDAG  

PÅ 
LOKALCENTER 

BRABRAND 
 

 
 

 

 
 

 

MANDAG DEN 25. OKTOBER 

KL. 10.00 – 14.00 

 
 
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 
bestående af: Stegt rødspættefilet med gulerodssalat, kartofler og 
persillesauce 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



HEJ  
HAR I NOGET STRIK TIL OPTREVLING? 

 
Jeg sidder og strikker sammen 
med nogle unge damer på lige 
godt 90. 
 
Der er så kommet et problem.  
En af damerne er blevet meget 
svagtseende og kan ikke strikke 
mere, men vil gerne trevle op, 

for at blive i fællesskabet. 
 
Så hvis I har noget strik, der bare ligger, så hjælper vi gerne. 
 
Det vil være dejligt for os, hvis det brugte strik er klar til optrevling 
– men vi går også gerne i gang med at pille syninger op mv. Så 
kom bare med det, I har. 
 
I bestemmer selv, om I vil have det optrevlede garn tilbage, eller 

om I vil give det til strikkerne. 
 

TAK 
 

Venlig hilsen 
 

Jonna i Kahytten 
 
 

 

 
Alt i murerarbejde tilbydes 

 

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

 

 

 
 



ET KIG I BRABRAND OG 

OMEGNS AVIS 1960 

 
 
v/Børge Nielsen 

  

JANUAR 

*Borgmester Bernh. Jensen, Aarhus taler ved et offentligt møde om 
”Aktuelle Stor-Aarhus problemer” 

* 
Arbejdsmændenes 
Fagforenings 60 
års stiftelsesfest på 
Brabrand  kro blev 
festtalen holdt af 
Forbundsformand 
Alfred Pedersen. 

DASF Brabrand-
afdeling 70 års 

jubilæum i 1970. 
Knud Nielsen, Svend 

Åge Nielsen, Peder 
Andersen, Osborne 

Erkerod, Jens Nielsen, 
Johannes Jensen  

*Vandværksudvalget fik tilladelse til at opføre en højdebeholder 

ved Skovbakke kvarteret 
*Da Brabrand kro ophører med at eksistere –p.gr.a. hovedvejs 
forlægningen sælger ejeren ud af forskelligt inventar. 

FEBRUAR 

*Atter i år arrangerer Bent Dohm sine billige ungdomsrejser – 
rejserne går i år til Tyskland, Østrig, Italien og Schweiz. 
*Inga Sven-Hansen har holdt sit 20.og foreløbig sidste 

afdansningsbal på Brabrand kro. 
*Et udvalg arbejder med planer om at opføre forsamlingslokaler. 
*Skoleinspektør Aage Oxholm har søgt og fået bevilget afsked pr. 
30.6.1960. 

 



MARTS 

*Annonce: 
Kæmpe ekstra rabat – 6 % på alle varer i ugen 10-17 marts mod 
kontant ved modtagelsen 
S.B.Hadsund, Hovedgaden 59. 
*Else M. Jensen har overtaget forretningen ”Tante Tut” på 
Hovedgaden. 
*Harriet Christensen har overdraget Brabrand Isenkram til Svend 
E. Hansen. 
*Sognerådet har givet igangsætnings tilladelse til opførelse af et 
motel ved Fiskeparken. 

*Sygeplejeforeningen for Brabrand-Årslev har vedtaget at ophæve 
foreningen grundet den nye kommunale sygeplejeordning. 
*Den nye skole i Gellerup vil koste ca. 5.85 mio. kr. 
*Revisor Hans Petersen ny formand for Brabrand-Årslev sygekasse 
– den hidtidige formand A.C. Rasmussen har bestridt jobbet i 30 år. 

APRIL 

*Brabrand skoles elevarrangement til fordel for Flygtningehjælpen 

gav 4300 kr. 
*Bagermester Børge Andersen har afløst tømrermester Søren 
Krabsen som formand for Håndværker-& Borgerforeningen. 
*Brabrand Boligforening har nu 1130 medlemmer. 

MAJ 

*Annonce: 
Er lakken grim at skue – så kør til True………… True Autolakering, tlf. 
160 

*Det samlede resultat for Flygtningehjælpen blev for hele 
kommunen 7862 kr. 
*Ditte Pedersen har opstillet Aarhus Tivoli med karrusel, rodeobane 
m.m. i parken ved villa Hans Broge. 

Villa 'Hans Broge'. Billedet er 

affotograferet efter et kagefad. 
Hans Broge og hustru havde 

sølvbryllup 10. oktober 1874. På 
det tidspunkt var villaen næsten 

nybygget, og Hans Broge 
forærede sin hustru et 12 

personers kaffestel med 
tilhørende fade og tallerkener. Alt 

sammen i en fornem brændt 

glasur og med en illustration af 
den nybyggede sommervilla i 

Brabrand Bakker.  



*Mejeriudsalget 
Kirkevej 2 er 
flyttet til J.P. 
Larsensvej 4 
med Carsten 
Bach som 
indehaver. 

JUNI 

*Politimester 
Vagn Bro, Køge 

taler ved det 
årlige 
sommerstævne 
i Præstegården. 

Brabrand Præstegård - foto fra ca. 1977. Præstegården blev opført 1874, og 
den blev nedrevet og helt fjernet i 1978, så den har været Brabrands 

præstebolig i godt 100 år.  

 
*Gårdejer Carl Nielsen ny sognefoged i Aarslev 

*Sct. Hans fest i Brabrand søpark arrangeret af Brabrand IF med 
DUI 50 mands 
hornorkester, Smedenes 
Sangkor og Aarhus 1900 
dame elitegymnaster. 
Bål på søen og båltale af 
Viceskoleinspektør 
Bernh. Sørensen 
*Translokation ved 

Brabrand skole var 
samtidig afsked med 
skolens inspektør 
gennem 23 år Aage 
Oxholm. 

 

Brabrand Kommuneskole 
med skoleinspektør Aage 

Oxholm 1960 

  

 

 



JULI 

*Brabrand-Aarslev 
kommune har solgt 
Aarslev kro til Verner 
Nielsen, Nørre Nissum 

Aarslev Kro 1962 

 
*Brabrand IF fodbold har 
vundet et pokalstævne i 
Brædstrup 

*Brabrand sø er rammen 
om Danmarksmester-
skaberne i roning den 31. 
juli. 

AUGUST 

*Overlærer Astrid Mikkelsen har været 40 år ved skolevæsenet 
*Svend Aage Lundager fra Møllevangskolen i Aarhus er udnævnt til 
skoleinspektør ved Brabrand skole. 
*Boligministeriet har givet tilladelse til nedrivning af 6 ejendomme 
på Truevej i forbindelse med vejens forlægning. 
*Brevdueforeningen ”Brabrand” har bestået i 25 år. 

SEPTEMBER 

*AOF og FOF der driver Brabrand Aftenskole indleder sæsonen 21.  
september 
*Offentligt møde om ”Den nye byplanlægning i Brabrand” med 

arkitekterne Ib Møller og Svend E. Wiechmann 
*Evy Rechnitzer 
starter 
danseundervisning i 
Søvangens 
selskabslokaler. 
*Rejsegilde på 
Brabrand 
Boligforenings 
byggeri i 
Skovgårdsparken 

Skovgårdsparken. 

Rejsegilde på blok P. 
 



*4 unge fodboldspillere fra Brabrand IF Jørn og Niels Schwartz samt 

Leif Meyer og Gunnar Pedersen er udtaget til Aarhus Boldspil 
Unions hold ved et stævne i Aalborg. 

OKTOBER 

*Annonce:  Dobbelt rabat på Cirkel kaffe – landets mest solgte: 

1/8 kg blå cirkel   kr. 2.00 
1/8 kg hvid cirkel kr. 1.70 
1/8 kg blå cirkel   kr. 1.65          BRUGSEN i Brabrand 

*August F. Schmidt har udgivet bogen ”Fra Aarhusegnens gamle 
landsbyer” 
*Blikkenslager J. Chr. Astrup har overtaget BP gasdepot efter 
Kjærgaard Sørensen 
*Brabrand IF serie 2 hold må rykke ned i serie 3 fra næste sæson – 
til gengæld rykker serie 5 holdet op i serie 4. 
*Brabrand elektricitetsværk fylder 50 år.  

NOVEMBER 

*Aarhus Discontobank åbner filial i Brabrand med Hans Pedersen 
som bestyrer. 
*På Vest-Centrets generalforsamling havde man en model af det 
kommende center, der indeholder restauration og selskabslokaler 
samt værelsesfløj med placering ved Vest-Teatret. 
*Ved Folketingsvalget 15.november er der i Brabrand-Aarslev 
kommune 3462 stemmeberettigede vælgere. 

DECEMBER 

*Juleudsmykningen i Brabrand tændes den første week-end i 
december med musik i gaden og byens juletræ på torvet tændes. 
Skoleinspektør Svend Aage Lundager taler og desuden har FDF 
Brabrand julemarked med tombola. 
*Brugsen i Brabrand har haft en fremgang i omsætningen på 11 %. 
*Direktør P. Obel, Vestteatret har opsagt sin stilling pr. 1. marts 
1961 til hvilken tid hans biograf i Rudkøbing skulle stå færdig. 
*UNO-X har fået sognerådets tilladelse til at opføre en 
servicestation på hjørnet af J. P. Larsens vej og Stenbækvej. 

*Ny kordegn ved Brabrand og Aarslev kirker bliver Jens Nielsen, 
Aarhus 
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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 
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 
 
 

 
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 
  
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
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LOKALCENTRENE MIDT 2 

Lokalcenter Brabrand 
 

Sundhedsklinikken:    8713 4753 
Personlig henvendelse kun med bestilt tid. 
 
Hjemmeplejen ml. 8.00 – 15.00   8713 5800 
 
Sygeplejersker, terapeuter og borgerkonsulenter 8713 1600 
 
Forebyggelseskonsulent Anne Dorthe Bulow Prisak   4185 5252 

 
Frivilligkonsulent Ulla Bording              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  
 
Lokalcenterleder Jakob Baunshøj                                 2263 4129 
(overtager daglig ledelse fra Anja Dinsen) 
Send gerne mail på javb@aarhus.dk  

 
Leder af hjemmeplejen i Gellerup Anja Dinsen  4185 5478 
 
Leder af hjemmeplejen i Brabrand Kirsten Paetau         4187 6666  
 
Leder for sygeplejerskerne Marianne Ahl  2080 7418 
 
Leder for terapeuterne Kirsten Tikær   5157 5813 

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

  
     Lokalcenter Brabrand      Plejehjemmet Engsøgård 
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