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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 

 
 
Stadepladsen 
 
Foto: Tyge Steffensen 
 
 

 

FORSIDEN 



LOKALCENTER BRABRAND I 
DECEMBER MÅNED 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Du kan læse mere om de enkelte 
arrangementer inde i bladet 

 
 
 
På nuværende tidspunkt (18. november 2021) skal der ikke vises 
coronapas ved deltagelse i arrangementer på lokalcentret. 

 
 
JULEMARKED 
Onsdag d. 1. december kl. 10.00 – 14.00 
 
 
JULEAFSLUTNING 
Onsdag d. 1. december kl. 19.00 
Arr.: Brabrand Husmoderforening 
 
 
BANKO  
Mandag d. 6. december kl. 13.15 
 
 
FILMKLUBBEN: DER KOMMER EN DAG 
Tirsdag d. 14. december kl. 14.00 
 
 

JULEFROKOST 
Onsdag d. 15. december kl. 12.00 
 
 
 
 
 



SÅ ER DET SNART JUL 
Tirsdag d. 21. december kl. 13.30 
 
 
GUDSTJENESTE 
Onsdag d. 22. december kl. 14.30 
 
 

 

 
PJECE MED 

 
FASTE AKTIVITETER OG KURSER 

 
I 2021/2022 

 
 
 

 
 
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) 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

Mandag d. 6. december 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:  

 
Grill kølle med coleslaw, skysauce og kartoffelbåde 
 

 
 

IT 

VÆRKSTEDET I 

NR. 62 
 
Holder julelukket i hele 
december måned. 
 

 
 

 

 
 

 



JULEFROKOST  
 

ONSDAG DEN 15. DECEMBER KL. 12.00 
 
Så er det tid for den traditionelle julefrokost. 
 
Caféen serverer lækker mad – du kan se menuen på næste side. 
 

Underholdningen bliver ved ”Old stars Cycling Orchestra”, som 
spiller Beatles, Kim Larsen, Shubidua og gode gamle sange. 
 
Repertoiret er blandet, men helt sikkert noget man kender, så der 
er lagt op til at synge med på nogle af numrene. 
  

                                                         
Der bliver også tid til, at vi kan 
spille amerikansk lotteri. 
 

 
 
 
 
 
 

Der gives tilskud til arrangementet, så  
 

prisen bliver kun på 150 kr. 
som dækker mad (excl. drikkevarer), kaffe og småkager samt 
underholdning.   

 



”Søcaféen” holder 

Julefrokost 
Onsdag d. 15/12 2021 Kl. 12.00 

 
Marineret sild m. karrysalat 

Gravad laks med dressing 
Lille fiskefilet med remoulade 

Ribbensteg med rødkål 
Lun leverpostej med bacon og rødbeder 

Ris á la mande med kirsebærsauce 
Kaffe og småkager 

 
Pris: 150,00 kr. 

 
Billetter kan købes i cafeen fra d. 29/11 til d.10/12. 

 

 



JULEMARKED 
 

PÅ LOKALCENTER BRABRAND 
 

 
ONSDAG DEN 1. DECEMBER KL. 10.00 – 14.00 

 
Vi regner med at vi som 
sædvanlig får en rigtig dejlig 
dag, hvor vi hygger os med 
hinanden, får noget godt at 
spise, køber ind i boderne 
og prøver lykken i 
tombolaen. 
 
 
Som noget nyt, har vi i år 
fået Vinkælderen fra 
Hovedgaden til at komme 
og give smagsprøver på 
forskellige vine. 
 
 
 
 
 

KOM OG HYG DIG 
OG KØB LIDT MED 
HJEM TIL JULEN  

 
 
 

  
 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=https://cphfoodie.files.wordpress.com/2012/12/julekager.jpg&imgrefurl=https://cphfoodie.com/2012/12/18/ingen-jul-uden-pebernodder/julekager/&docid=XbOt6WtBDaeXvM&tbnid=8pHk25OAV8rTAM:&w=4000&h=2248&hl=da&bih=591&biw=1438&ved=0ahUKEwjgkJHGk9XPAhXIIJoKHZyDAOw4ZBAzCEooSDBI&iact=mrc&uact=8


DER VIL VÆRE: 
 

Salgsboder med dekorationer både til kirkegården og til 
brug hjemme, smykker, strik, kort, cremer, keramik og 
andre gaverelaterede ting 
 
 
Salgsbod med vin – du kan smage inden du køber 
 
 
 
Mulighed for at prøve lykken i tombolaen med de mange 
og fine præmier. 
 
Og som noget nyt: 
for første – og måske eneste gang – mulighed for at vinde 
en trøstepræmie på nitterne (så længe lager haves). 
 
 
 

              Caféen tilbyder: 
 
   Boller – Kager- Wienerbrød 
 
   Dagens middag:  

   Ribbensteg med rødkålssalat, kartofler og skysauce 
 
             Frokostretter: 

             Fiskefilet med rejer 
             Andebryst på salat 
             Tarteletter 
 
             Dessert:  
             Risalamande 
 
 
             Derudover vil der være salg af julesmåkager 

 

 
VI GLÆDER OS TIL AT JULE MED JER IGEN  

 
 



FILMKLUB TIRSDAG DEN 14. DECEMBER KL. 14 

  
Hvor vi viser filmen: Der kommer en dag 

 
 

Året er 1967.  
 
På Nørrebro fjernes de 
to uadskillelige brødre, 
Elmer på 10 og Erik på 
13, fra deres syge mor 
og anbringes på 
børnehjemmet 
Gudbjerg, hvor tiden 
står stille. 
 
Forstanderen har sine 
egne filosofier og 
reglementer. Her skal 
uvorne drenge blive til 
lydige samfundsborgere 
for enhver pris.  
 
Fra allerførste dag 
forstår brødrene, at de 
har mistet deres frihed, 
og en daglig kamp for 
overlevelse begynder.  
 

Drengene forsøger at 
leve under radaren, men Elmers livlige astronautdrømme og 
klumpfod får ham konstant i problemer.  
 
Som tiden går og kræfterne truer med at slippe op, indser 
brødrene, de er helt på egen hånd,og et gryende oprør tager 
langsomt form.  
 
Bevæbnet med Elmers fantasi og Eriks mod indledes det ulige slag 
for at undslippe Gudbjerg og stå op imod forstanderen og hans 
livsfarlige magttyranni. 
 

 

Pris incl. kage og kaffe 30 kr. 

 

 



SÅ ER DET 
SNART JUL 

 

Vi inviterer til 

julehygge 
 

 
 

TIRSDAG D. 21. DECEMBER KL. 13.30 
 
Vi hygger os med æbleskiver, gløgg og kaffe. 
 
Så er der julebanko, hvor præmierne er relateret til julen, som 
f.eks. juleknas. 
 
Det koster ikke noget at spille med (max. 3 plader pr. person). 
 

Der gives et ekstra juletilskud, så prisen for hele arrangementet er 
på kun 25 kr. 

 
Velkommen til julehygge den 21. december 

 

INGEN TILMELDING

 
 
 

 



GUDSTJENESTE 

 
Onsdag d. 22. december  

kl. 14.30 
 

Kirkekaffe og brød 25 kr. 

  

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

       
 
 
 



                                 
SØCAFÉEN TILBYDER 

 
 

 

 
 

 

 

 
MADPLAN 

 

FOR 

 

DECEMBER 2021 

 

 



Søcaféen´s Menuplan –  

December 2021 
 
 
 

Uge 48– 1.-3.12.2021 
 
Onsdag: Ribbensteg med rødkål, kartofler og 
skysauce 
Julemarked 
  
Torsdag: Oksegryde med rodfrugter hertil 
kartoffelmos 
 
Fredag: Langtidsstegt kalvespidsbryst med 
estragonsauce kartoffelmos og bagte gulerødder 
 
 
 

Uge 49 – 6.-10.12.2021 

  
Mandag: Grill kølle med coleslaw, skysauce og 
kartoffelbåde 
Banko kl. 13.15 
 
Tirsdag: Paneret lyssej med urtesauce, 
spidskålssalat og kartofler 
 

Onsdag: Forloren hare med æble-sellerisalat, 
vildtsauce og kartofler 
 
Torsdag: Biksemad med spejlæg og rødbeder  
 
Fredag: Sesamkylling med salat, kartoffelbåde 
og rød pebersauce 
 
 
 

Uge 50 – 13.-17.12.2021 

  
Mandag: Mørbradgryde à l'orange med ris og 
rødkålssalat 
 
 



 
Tirsdag: Skinkeschnitzel med brasede kartofler 
og ærter 
 
Onsdag: Julefrokost se opslag 
 
Torsdag: Brunkål med flæsk, bacon, rødbeder 
og rugbrød 
 
Fredag:  Bøf stroganoff med kartoffelmos og 
agurkesalat 
 

 

    Uge 51 – 20.-24.12.2021 

 
Mandag: Rødspættefilet med gulerødder og 
persillesauce 
 
Tirsdag: Kylling i karry-mango sauce med ris og 
salat 
 

Onsdag: Juleskinke med flødekartofler og bagt 
rødbedesalat 
 
Torsdag: And med rødkål, hvide og brune 
kartofler og skysauce 
 
Fredag: Lukket - God Jul 
 
 

 

Uge 52 – 27.-31.12.2021 

 
Mandag: Hønsekødsuppe og tarteletter 
 
Tirsdag: Kotelet i fad med salat og ris 
 
Onsdag: Frikadeller med stuvet hvidkål, 
rødbeder og rugbrød 

 
Torsdag: Kogt torsk med kapers, hakket æg, 
kartofler og sennepssauce 
 
Fredag: 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. 
 

 
Åbningstider:  
mandag-torsdag 8.30-14.00 fredag 8.30-13.00 
 
 
Den varme middag:  
serveres fra 11.30-13.00 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



BRABRAND 
HUSMODERFORENING 

 

inviterer til juleafslutning 
 

ONSDAG  
DEN 1. DECEMBER 2021 

 
 
Juleafslutningen starter i Brabrand 
Kirke kl. 19.00.  
 
Derefter er der kaffebord m.v. på 
Brabrand Lokalcenter, Voldbækvej 
92. 
 
Tilmelding senest lørdag den 27. 

november til Inge tlf. nr. 2441 7648. 
 

Pris for gæster 50 kr.  
 
 

Alle er velkomne 
 
 

 

 
Alt i murerarbejde tilbydes 

 

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

 

 

 

 
 



LOKALCENTRETS 29. 
FØDSELSDAG 

 
Blev fejret den 2. november. 
 
Det er altid spændende, hvor mange, 
der dukker op, når vi holder et 
arrangement uden tilmelding. 
 
Man denne gang overgik deltagelsen 
da alle forventninger. 

Omkring 60 mødte op til fællessang, lagkage og Bailey. Medlemmer 
af Brabrand Sangkor sang for, og alle sang med på de dejlige 
sange. 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Foto: Jonna Steffensen og Henning Maul  

                                                               
 



Smil med hjertet 
 
 
 
 

 
Alle medlemmer af Pigeklubben (60 år+) i Brabrand ønskes en 
rigtig glædelig Jul samt et godt og lykkebringende Nytår. 
 
Tusind tak for alle de hyggelige timer, vi har tilbragt sammen, og 

tak fordi I mødte så talrigt frem og støttede vores arrangementer i 
2021. 
 
Programmet for foråret 2022 kommer i Centerbladet efter Nytår. 
 
Medlemskab af Pigeklubben (60 år+) koster 100 kr. i 
indmeldelsesgebyr, og du har mulighed for at deltage 1 gang, inden 
du beslutter, om du vil være medlem. 
 
Det er en klub, der har til formål at skabe socialt samvær og fælles 
oplevelser - men kravet er, at du er selvhjulpen og aktiv. 
 
Mange Jule- og Nytårshilsener og på glædeligt gensyn i 2022! 
 

 
Birgit Kristensen og Kirsten Overgaard 
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ET KIG I BRABRAND OG 

OMEGNS AVIS 1962 

 
v/Børge Nielsen 

 

 

JANUAR 

Bagermester B. Andersen, Mønsterbageriet agter at indrette 
konditori og evt. cafeteria med servering af enkelte madretter og 
afholdsdrikke. 
*Brabrand Boligforening har overtaget Svend Lihn Jensens 27 tdr. 
land store gård ”Sofiesminde” for ca. 600.000 kr. 

 

FEBRUAR 

*Brabrand IF fodbold har så stor tilgang af ungdomsspillere, at man 
evt. må lukke for tilgang. 
Der er for tiden 325 unge spillere. 
*Børge Nielsen nyvalgt formand for Brabrand IF 
*Elever fra Brabrand skoles IV mellem C har i Århus havn besøgt 
ØK`s store motorskib ”Mombasa”, som klassen har haft kontakt til 
gennem 4 år. 
*Brabrand Handelsstandsforening stiftet. 
*P. Thomsen har overtaget Brabrand Kødforsyning på Hovedgaden. 

 

MARTS 

*Udenrigsminister Jens Otto Krag taler i Brabrand i forbindelse med 
kommunalvalget. 
*Uændret mandatfordeling ved kommunalvalget: 4 social-
demokrater, 2 konservative, 1 venstre  og 2 fra borgerlisten. Th. 

Jensen fra borgerlisten fik flest personlige stemmer, nemlig 329. 
*Niels Chr. Mortensen fra SISU udtaget til det jyske Basketball 
hold, der i Varberg skal spille mod Gøteborg. 
*Socialudvalgsformand, vejformand Kr. Petersen har 1. april siddet 
i Sognerådet i 25 år. 

 



APRIL 

*Th. Jensen og Hugo 
Sørensen genvalgt til hhv. 
formand of næstformand i 
det nye sogneråd. 
*Kristine Danielsen kan 
fejre 25 års jubilæum som 
pensionat indehaver. 

Kristine og Jens Danielsens 

sølvbryllup. Kristine f. Andersen 
(1878 9/5 - 1981 15/3) og Jens 

Pedersen Danielsen (1890 5/2 - 
1952 29/10). Jens Danielsen var 

gennem mange år vognmand i 
Brabrand, og Kristine drev også 

gennem mange år et meget 
velbesøgt pensionat, Jernbanevej 

5. Her er de fotograferet foran 

hjemmet på deres sølvbryllups-
dag den 3. august 1946. 

 

*A. Rathje har overtaget N. 
Bech Jensens 
skrædderforretning. 
*Rita Kristensen har åbnet 
Parfumeri Rita på Hovedgaden 48. 
*Ved det store U lands show i Vest teatret deltager bl.a. Sunshine 
trioen (med Birte Kjær), Lille Dorthe (Dorthe Kollo), glasspilleren 
Erik Hansen m.m. Konferencier er Basse Bertram. 
*Frode Knudsen har åbnet Brabrand Auto Elektro, Hovedgaden 
130. 

MAJ 

*Bagermester Julius Bloch udnævnt til 
æresmedlem af Håndværker-& 
Borgerforeningen. 
*U landshjælpen indsamlede ca. 6000 kr. 
i kommunen*August F. Schmidt har 
udgivet et samlende, afsluttende bind om 
Brabrand og Aarslev Sognes Historie 
(bind 8). 

August Frederik Schmidt (1899 4/8 - 1965 

17/7) forfatter, folkemindesamler og historiker. 



*Leif Lademann starter elektriker forretning Hovedgaden 61. 
*ANNONCE:  Nyt i grammofonplader – som et forsøg har vi købt 
hjem alt hvad der findes af plader med Elvis Presley, for derved at 
kunne tilfredsstille alle ønsker på plader med denne af ungdommen 
forgudede sanger……RADIO-LOFT. 

 

JUNI 

*Jørgen Møller åbner Brabrand Cyklelager, Hovedgaden 21 
*Aarhus Brugsforening (ÅB) 

åbner Coordina bageri og 
supermarked i 
Skovgårdsparken. 

Århus Brugsforening. Indvielse af 
supermarked i Skovgårdsparken 

15. juni 1962 
 

*Sct. Hans feste ved Brabrand 
sø med gymnastik, 

vægtløftning, Sunshine trioen 
samt den lokale  sanger Poul 
Erik Hansen. Båltale af 
skoleinspektør Peter 
Vesterbak, Aarhus. 
Ca. 700 deltog i festen. 
*Bernh. Sørensen bliver den 
første skoleinspektør ved 
Gjellerupskolen. 

*Brabrand kommunale bad 
lukker i juli måned. 

 

 

JULI 

*Rejsegilde på Skovgårdsparken med 96 lejligheder. 

*Kommunens nye administrationsbygning forventes placeret ved 
Vest-teatret. 
*Pensionistforeningen holder udflugt til Hinnerup Skovpavillon. 
*Brabrand IF får besøg af et hold fodboldspillere fra Tønsberg i 
Norge 



AUGUST 

*DSB busser Aarhus-Galten-Silkeborg og Aarhus-Borum-Hammel 
kører nu ad den nye vej gennem Brabrand 
*Brabrand skole omdøbt til Engdalskolen 
*Arkitekterne Knud Blach Pedersen og Herbert Jensen afleverer 
bebyggelsesplan over 15 grunde på Beringsminde jorder. 
*Gjellerupskolen indviet.  

                                      

Rejsegilde 
på 1. 

byggeafsnit 

af Gellerup-
skolen i 

1961 

SEPTEMBER 

*100 året for åbning af jernbanen Aarhus- Randers fejret ved at et 
jubilæumstog bl.a. holdt Brabrand station 

100 års jubilæum 

for banelinjen 

Århus – Randers 
ved Brabrand 

Station. 3. 
september 1962 

 

 

 

 

 

*Folketingsmedlem Niels Mathiasen taler ved Socialdemokratiet i 
Brabrand-Årslevs 75 års jubilæum. 
*Brabrand Boligforening køber 250 tdr. land jord i Gellerup fra 
Peter Madsen og Søren Holms gårde. 
*Overlærer Johanne Krog udnævnt til viceskoleinspektør ved 
Engdalskolen. 

 

OKTOBER 

*Hans P. Thomsen, Bramming ny stationsforstander ved Brabrand 
station. 
*Opførelse af klubhus ved Engdalsvej vil andrage ca. 350.000 kr. – 



tegnet af arkitekt Knud Friis  
*Kommuneingeniør Sv. Berggren Jensen fejrer 25 års jubilæum ved 
kommunen 
*Fritidsklub på Birgittevej i Søvangen indviet  
*Rømerhaven har færdiggjort to byggeafsnit 

NOVEMBER 

*Stor afskedsfest for pastor P. Ørntoft med familie efter 22 ½ år i 
sognene 
*Gårdejer Jens Jørgensen har solgt Gjellerup Nordgaard til I/S 
Nordgaard Centret for 1.020.700 kr. 

*P. Thomsen har overdraget Brabrand Kødforsyning til 
slagtermester K. Christensen 

 

DECEMBER 

*S. B. Hadsund 
indretter sin 
forretning til 

Selvbetjenings-
forretning 
*Rejsegilde på 
motellet ved 
Aarslev mølle – 
forventet færdig i 
Påsken 1963. 

 
Hotel Tre Ege under opførelse 
  
*Sognerådet udbyder grunde ved Beringsminde – i første omgang 
kun til købere bosiddende i Kommunen – 52 grunde blev solgt. 
 

Beringsminde-udstykningen. 

Salget af grundene på 
Beringsminde foregik på 

Engdalskolen 15. dec. 1962. 
Sognerådsformand Th. Jensen 

leder salget. 

 
*Edith og Ejner Madsen 
overtager mejeriudsalget J. 
P. Larsensvej. 

 



KÆRE LÆSERE 

 
 
Fra bladets redaktion vil vi gerne sige jer tak for året, der nu snart 
er gået. 
 
Centerbladet er kun udkommet 7 gange mod normalt 11, men det 
har været det mulige. 
 
Vi har fået mange meldinger om, at man er glade for bladet, og vi 

er meget taknemmelige for den ros, der ligger i det. 
 
Vi håber på, at næste år bliver et mere normalt år – med 
arrangementer hele året, og dermed også et Centerblad hele året. 
 

Redaktionen ønsker alle 

en rigtig glædelig jul og 

et godt nytår 

 
 
 



________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

  
 

 

___________________________________ 
 

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. 
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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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