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Sofus 
Beboerblad for 

Brabrand Boligforenings afdeling 6 
Holmstrup 

 
Nr. 2 14. april 2021 

 
 

 
 
 

 
 

 
En nyanlagt såkaldt regnvandssø ved Holmstrupgårdvej fotograferet på en af den sene 
vinters mange gråvejrsdage; Skjoldhøjkollegiet anes kun lige bag ved bevoksningen. 

 
 

 
 

Næste blad planlægges trykt onsdag den 9. juni. 

Sidste indleveringsfrist er kl. 18 mandagen forinden. 
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Beboerbladet Sofus 
Sofus er et beboerblad for Brabrand 

Boligforenings afdeling 6 Holmstrup. 
Sofus udkommer ca. 6 gange årligt. 
Sofus er til for at beboerne, aktiviteterne 

og afdelingsbestyrelsen kan meddele sig. 
 

Redaktion 
Søren Løkkegaard, 223a, 4029 2942 
Ansvarshavende for dette nummer. 

soerenloekkegaard@gmail.com 
 

Indlæg og fotos kan mailes til redaktions-
medlemmet. Bemærk: Anonyme indlæg 
optages ikke. 
 
Fotograf som man kan henvende sig til: 
Poul Jørgensen 
poul.jorgensen@stofanet.dk 
 

 

Holmstrups hjemmeside: 
www.holmstrupinfo.dk 
Rettelser vedrørende klubaktiviteter og 
andet på hjemmesiden sendes til: 
red@holmstrupinfo.dk 

 

Afdelingsbestyrelsen i Holmstrup 
Afdelingsbestyrelsen holder møde første 
mandag i hver måned kl. 17.30. Mødet er 

åbent for alle beboere fra kl. 19.30. 
 

Desuden afholdes der møde i Boligteknisk 
Udvalg (BTU) hver anden måned – den 

sidste mandag kl. 19.00 dog kun efter 
behov. 
Mødet er åbent for alle beboere. 

E-mail: bestyrelsen@holmstrup.net 
 

Medlemmerne: 
Edvin Juhl, 261A 3.  
edvinjuhl@in-tvmail.dk, 2534 0503 

 
Rudolf Bay, 253B 1.tv  
rudolfbay@gmail.com, 5184 4380 
 
Peter Iversen, 245 3. 
peter-iversen@live.dk, 2539 8728 
 

Anette Knight, 221A 2.tv. 
syvsegl@gmail.com, 8624 4576 
 

Mogens Nielsen 221A 3.tv. 
mogensSLN@gmail.com, 3880 2213 

 
Johnny Rasmussen 267A 

yummidk@gmail.com 

 
Helle Hansen, 235 B 1.tv. 
hellehansen10@gmail.com, 2639 3132 
 

 

Beboerrådgivningen 
i Holmstrup (Værestedet) 245, 1., lejl. 6 
Tirsdage  kl. 15 -17 
Torsdage  kl. 10 -12 

Du er altid velkommen til at dukke op 
uden aftale. 

Du kan kontakte Jens Høgh på  
Mobil 6128 2126 
jens@beboerraadgivningen.dk 

 

Brabrand Boligforening, Holmstrup 
Servicelederen 8624 2897 
servicecenter-holmstrup@bbbo.dk 
 

Åbningstider: 
Mandag kl. 07.00 – 09.00 

Tirsdag, onsdag og fredag kl. 08.00 – 
09.00 
Torsdag kl. 15.30 – 17.00 

 

Totalservice 
Bemærk at det er en dyr service som 
ikke må bruges til sager der kan vente til 

almindelig åbningstid i dagtimerne! 
 
Personlig betjening er åben: 

Mandag – torsdag kl. 15.30-07.00 
Fredag  kl. 12.30-07.00 

Lørdag samt søn-/helligdage hele 
døgnet. 
Telefonnumrene til en 

servicemedarbejder er: 
8931 7171 og 2020 2281 

 

Brabrand Boligforening, adm. 
Edwin Rahrs Vej 33, 8220 Brabrand 
8931 7171, e- mail:brabrand@bbbo.dk 
 

Åbningstider: 
Mandag – onsdag kl. 09.30-14.00 
Torsdag  kl. 09.30-17.00 

Fredag  kl. 09.30-13.00 
www.bbbo.dk 

 

Skræppebladet 
Skræppebladet er beboer- og 

foreningsblad for Brabrand Boligforening 
www.skraeppebladet.dk 
redaktion@skraeppebladet.dk 

file:///C:/Users/Sofus/Desktop/SOFUS/www.holmstrupinfo.dk
mailto:yummidk@gmail.com
file:///C:/Users/Sofus/Desktop/SOFUS/www.bbbo.dk
file:///C:/Users/Sofus/Desktop/SOFUS/www.skraeppebladet.dk
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Genbrugspladsen 
Jernaldervej/Stenaldervej 
Åbningstider: 
Mandag-fredag kl. 07.00-18.00 

Bemandet søndag  kl.11.00-13.00 

 

Selkabslokaler 
Holmstrup 
Jernaldervej 245, 8210 Aarhus V 

Kan rumme 72 pers. 
Lejes gennem Brabrand Boligforenings 

administration, 8931 7171 
 
Valhalla, Odinsgård 

Stenaldervej 209, 8220 Brabrand 
Kan rumme 30 pers. 

Lejes gennem Lene Charlotte Olm, 
leneolm@yahoo.dk, 6077 5802 
 

Stenhytten, Thorsbjerg 
Stenaldervej 77, 8220 Brabrand 

Kan rumme 50 personer 
Reservation: Lise Ledet, 5144 4734 

 

Flagning 
Ring til: 

Annette, 4062 3561 
Hanne, 2925 5824 

 
 

 

Postkasser forefindes ved NETTO. 
 
Afhentning/forsendelse af pakker 
mv.: i Bilka. 
 
 

 

 
 

Bækkens tilløb til den nye regnvandssø 
nær Grimhøjgård lidt sydvest for 

Holmstrup. 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Kære Holmstrupper 

 
Nu kan du igen få hejst flaget, hvis der er noget du ønsker at markere, festlige lejlig-
heder eller dødsfald. 
Vi sætter et opslag i det lille skab (ved hjertestarteren). Her kan du se i hvilken anled-
ning der flages. 
 
Du kan ringe til: 
Annette på 40 62 35 61 eller 
Hanne på 29 25 58 24 
 

Er der en eller to der har lyst til at være med i flaggruppen, så kontakt os gerne. 
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Naturen og os 

 

Hvor er vi heldige at bo lige op ad et stort og frodigt rekreativt område som Skjoldhøjki-
len og længere ude mod vest True skov. Og området bliver bedre og bedre, nu med en 

ny dam. Og tænk alle de gange man går sig en tur i det grønne og møder andre holm-
struppere og folk fra andre nærliggende bebyggelser og får sig en god snak om naturen 
og verden og livets gang. Det er ubetalelige fællesskaber! 

Og så blomster- og dyrelivet: Ved Skjoldhøjkollegiet skyder vorteroden op i marts, så 

kommer anemonerne, først de hvide og en snes dage senere de gule og nok så kønne, 
og så tager det fart, og det myldrer frem med alskens blomster. Og samtidig kommer 

der sommerfugle – først slidte overvintrende nældens takvinge, så den pragtfulde citron-
sommerfugl med sit flotte svæv. Ved bækken så jeg i den sene vinter den farverige is-
fugl flyve lige forbi foran mine ben for så at sætte sig på en gren over bækken for straks 

derefter at styrte sig i vandet og komme op med en lille fisk som lige skulle vendes i 
næbbet så måltidet raskt kunne svælges. Engang hørte jeg en musepiben oppe fra luf-

ten! Jeg kiggede op og så en stakkels mus hænge i halen ned fra en skades næb; og nok 
så overraskende: Skaden var kridhvid, en albino. Skaden opsøger gerne småfugles red-
der for at tømme dem for æg og unger. En anden barsk krabat, høgen, ses af og til ka-

ste sig lydløst ind mellem vores huse og lynsnart sætte kløerne i en overrumplet fugl. 

Henne ved den nye såkaldte regnvandssø så jeg engang en ræv på stien lige foran mig – 
den jagede nogle harer, en voksen og en killing. Ræven forsvandt, men lidt længere 

henne så jeg flere totter harehår på terræncykelstien og et stykke borte i det høje græs 
den voksne hares vagtsomme strittende ører – den overlevede jagten, mens formodent-

lig killingen endte hjemme i rævehvalpenes vomme! 

Rådyr ser man ofte, sjældent en mår, kun en enkelt gang en grævling (de er natdyr 
begge to); nogle har set egern, men det er før etableringen af Hasle bakke at jeg sidst 
om natten har hørt agerhønsenes klagende kald; og det åbne lands fugl om nogen (i 

hvert fald før giftsprøjtningens tidsalder …), lærken, skal man nu til markerne ovre ved 
Bredskifte Allé nord for Viborgvej for at nyde og blive opløftet af. For øvrigt svømmede 

to par knarænder rundt i to af de små søer derovre først i april – de er ikke helt almin-
delige hos os og var nok på træk nordover men gjorde en rast. Vandhullet nede ved 
Holmstrup haver huser vist et par lille lappedykker. Ved den mudrede bred af det lille 

vandhul ovre mod Bazaren kan man være heldig at se bjergvipstjerten trippe rundt i sin 
søgen efter småinsekter – italienerne kalder vipstjerten ballerina.  

Aarhus kommune har nu flere end 350.000 indbyggere, vel 100.000 flere sammenlignet 

med for et halvt århundrede siden, så bebyggelserne og vejene af alle slags æder sig 
grådigt ind på landbrugslandet og naturen – og ud i bugten; desto vigtigere med små og 

store heller af natur. 

Søren L 
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Billede snuppet fra en tekst om regnvandsbassiner på kommunens hjemmeside. Origina-
len er selv uskarp. 
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Aktiviteter på Holmstrup Mark 
Læs mere på www.holmstrupinfo.dk 
 

 

Onsdagsklubben 

Jernaldervej 245, 1. lejl. 6, 8624 8289 

Åbent onsdag kl. 15.00-20.00 

Spisning kl. 18.00 – ingen tilmelding 

Kontaktperson: Bettinna 2151 5686 

 

Formand: Peter Iversen 

Kasserer: Steen Brændholt 

Menigt bestyrelsesmedlem: Bettina 

 

Holmstrup Beboerforening 

Jernaldervej 215, 1. 

Formand: Mette Jespersgaard 

Næstformand/sekretær: 

Gudmundur Karl Arnarson 

Kasserer: Rikke Birkeholm 

Bestyrelsesmedlemmer: Timo Jensen 

Revisor: Dorte Nielsen 

 

Holmstrup Tøjgenbrugs 

Kontaktperson: Britta, 2961 0804 

Åbent: 

Torsdag kl. 17.00-18.00 

Fredag kl. 17.10-18.10 

Søndag kl. 14.00-15.00 

 

Læsehesten Holmstrup Mark 

Indgang gennem Genbrugsen 

og åbent i Genbrugsens åbningstid. 

Kontaktperson: Rudolf Bay, 5183 4380, 
opgang 253 B 

 

Haveforening Persillerækken 

Poul Erik Hansen, 5094 8969 

 

Holmstrup Haver 

Poul Erik Hansen, 5094 8969 

 

Holmstrup Pensionistklub 

Jernaldervej 277, 1. 

Åbent tirsdage kl. 14.00-16.00 
Kontaktpersoner: 

Kisser   tlf.: 2227 4005 

Steen  tlf.: 2280 3250 

 

Formand: Kisser (Kirsten Larsen) 

Næstformand: Michael 

Kasserer: Steen Brændholt 

Bestyrelsesmedlemmer: Elsebeth Sindgart og 

Bente Ryolf 

 

Revisor: Peter Iversen 

Suppleanter: Gitte og Peter 

 

 

 

Holmstrup Håndarbejdsklub 

Mødes hver 2. tirsdag (i lige uger) kl. 19.00 i 

Pensionistlokalet (nr. 277) 

 

Porcelænsmaling i Holmstrup 

Jernaldervej 277, 1. (Pensionistklubben) 

Kontaktperson 

Jette Kristiansen, 265, 3042 9490 

Åbent torsdag kl. 13.00-15.30 

 

Keramik 

Værestedets lokaler 245, 1. 

Jette Kristiansen 

Åbent fredag kl. 10.30-13.00 

 

Holmstrup Dyreklub 

Ragnhild Jensen, 4078 7191 

 

Holmstrup Hønse- og Biavlerforening 

Margrethe Borchhorst, 8624 4131 

 

Holmstrup Mark Cykelværksted 
Jernaldervej 245 

Hans Martin og Rudolf. 

Åbent tirsdage kl. 19.00- 21.00. Skal du låne en 

cykel til dig selv eller en gæst, så kontakt os. 

Hans Martin, 5192 2749 

Rudolf, 8184 4380 

 

Multibane i Holmstrup 

Udlån af net: 

Poul Erik Hansen, 5094 8969 

 

Bordtennis i Holmstrup 
Hvis selskabslokalet er ledigt, kan nøglen 

afhentes hos Poul Erik Hansen, 5094 8969 

  

Holmstrup Billardklub 

Formand: Tom Houmøller 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


