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Sofus 
Årgang 2017, numrene 1 til 6. 

 
På side 70 findes statistik-tillægget med 

Holmstrups områdeprofil  
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Sofus 
Beboerblad for 

Brabrand Boligforenings afdeling 6 
Holmstrup 

 

Nr. 1 Februar 2017 

 

Se side 3 for billedtekst 

Næste blad laves onsdag d. 12. april kl. 18, 

og deadline er om mandagen. 
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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  
Herman Nielsen  

23957945 Ansvarshavende for dette nummer. 

herman.nielsen@stofanet.dk 

www.hermannielsen.dk 

 

Søren Løkkegaard 4029 2942 

soerenloekkegaard@gmail.com 
 

Helle Due  6170 1929 

helle.illona@gmail.com 

 

 

Fotograf som man kan henvende sig til 

Poul Jørgensen 

poul.jorgensen@stofanet.dk 
 

Indlæg og fotos kan mailes til redaktions-

medlemmerne. 

 

Bemærk: Anonyme indlæg optages ikke. 

 

Mere information: www.holmstrup.info under 

Sofus hvor billeder er i farver. 

 
or 
 

 

 

 

 

 

Brabrand Boligforening 

Rymarken 2, 8210 Aarhus V            

89317171 e- mail:brabrand@bbbo.dk 

 

 

Brabrand Boligforening 

Åbningstider: 

Mandag, tirsdag, onsdag  kl. 09.30-14.00 

Torsdag  kl. 09.30-18.00 

Fredag  kl. 09.30-12.00 

www.bbbo.dk.dk 

 

Skræppebladet 

Skræppebladet er beboer- og foreningsblad for 

Brabrand Boligforening 

www.skraeppebladet.dk 

redaktion@skraeppebladet.dk 

 

 

Beboerrådgivningen 

i Holmstrup (Værestedet) 245, 1., lejl. 6 

Åben rådgivning 8624 8289 

Tirsdag  kl. 15.00-17.00 

 

Åbent på Gudrunsvej 16, 1. th. 

Tirsdage  kl. 10.00-12.00 

Torsdage  kl. 15.00-18.00 

www.beboer-raadgivningen.dk 8625 2126 

 

Du er altid velkommen til at dukke op uden 

aftale. 

 

Møder uden for nævnte tidsrum, kontakt: 

Jens Høgh  8625 2126 

jens@beboerraadgivningen.dk 

 

Totalservice 8931 7171 
  2020 2281 
På dette nummer kan du taste dig frem til 

personlig betjening af en servicemedarbejder. 

 

Personlig betjening er åben: 

Mandag – torsdag kl. 15.30-07.00 

Fredag  kl. 12.30-07.00 

Lørdag samt søn-/helligdage hele døgnet. 

Bemærk at det er en dyr service som ikke må 

bruges til sager der kan vente til almindelig 

åbningstid i dagtimerne! 

 

Genbrugspladsen 

Jernaldervej/Stenaldervej 

Åbningstider: 

Mandag-fredag kl. 07.00-18.00 

Bemandet lørdag og søndag kl.09.00-18.00 

 

Stofa Antenneservice 8830 3030 
Mandag-fredag 08.00-20.00 

Lørdag  10.00-14.00 

Dog undtaget helligdage. 

 

Har du problemer med dine TV-signaler uden 

for Stofas åbningstid, kan du ringe til 

hovedvagten på 8813 1818 

Hovedvagten har åbent til kl. 24.00 på alle 

hverdage og fra kl. 8.00-24.00 i weekender og 

på helligdage. 

 

Selskabslokale Holmstrup 

Jernaldervej 245, 8210 Århus V 

Kan rumme 72 pers. 

Lejes gennem Brabrand Boligforenings 

administration 8931 7171 

 

 

 

 

Selskabslokale Valhalla, Odinsgård 

Stenaldervej 209, 8220 Brabrand 

Serviceleder, Kai Nielsen 8624 2897 

Afd6@bbbo.dk 

Kontor: Jernaldervej 277 

Åbningstider: 

Mandag kl. 07.00 – 09.00 

Tirsdag, onsdag, fredag kl. 08.00 – 09.00 

Torsdag kl. 15.30 – 17.00 
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Kan rumme 30 pers. 

Lejes gennem Brabrand Boligforenings 

administration  8931 7171. 

 

 

Selskabslokale Stenhytten, Thorsbjerg 

Stenaldervej 77, 8220 Brabrand 

Kan rumme 50 pers. 

Reservation, Lise Ledet 5144 4734 

 

Postkassen tømmes 

Mandag-fredag 

 

Afhentning/forsendelse af pakker mv. 

MENY, Viborgvej 277, 8210 Århus V 

i butikkens åbningstid 

 

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 

Hjemmeside:  www.holmstrup.info  

eller www.holmstrup.net 

 

Afdelingsbestyrelsens medlemmer: 

 

Edvin Juhl, 261A 3.  
edvin.juhl@stofanet.dk 

 

Rudolf Bay, 253B 1.tv  
rudolfbay@gmail.com 

 

Peter Iversen, 245 3.  
peter-iversen@live.dk 

 

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

 

Mogens Nielsen 221A 3.tv. 
msln@sol.dk 

 

Johnny Rasmussen 263A st. 
yummi@stofanet.dk 
 

Bo Fosdal 

bofosdal@stofanet.dk 

 

1.suppleant:  

Helle Hansen, 235 B 1.tv. 
Hellehansen10@gmail.com 

  

 

 

Billedtekst til forsiden: 

Til rette vedkommende som er afdelingsbe-
styrelsen (del af os) og varmemester Kai som 
leder af vores hjælpende gårdmænd 
 

Ved et tilfældigt møde i vaskeriet er jeg blevet bedt om at viderebringe et forslag, som jeg også 

selv finder godt: Lav en kontakt så døren ved tryk åbner indefra, så det er slut med at fjumre 

med og undertiden tabe det nyvaskede tøj, når man skal hjem med det og har det svært med 
døren i den nuværende udgave. 

Altså til venlig overvejelse… 

Herman Nielsen (with a little help from a friend). 
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Holmstrup Pensionistklub 

Program februar / marts 

 

7/2 Kaffe 

14/2 Gåtur hvis vejret tillader det. Vi mødes i klubben, og 

efter gåturen er der kaffe i klubben 

21/2 Kaffe og tilmelding til spisning: kr. 40,00 

28/2 Spisning og kaffe kl. 13.00 

 OBS: Og så er det tid til at betale medlemskontin-

gent for alle der ikke har betalt endnu. 

7/3 Bankospil – kun for medlemmer af pensionistklubben 

14/3 Gåtur hvis vejret tillader det. Vi mødes i klubben, og 

efter gåturen er der kaffe i klubben 

21/3 Kaffe og tilmelding til spisning: kr. 40,00 

28/3 Spisning og kaffe kl. 13.00 

 

 Vi mangler medlemmer, så kom op og se om det var 

noget for dig også selvom du ikke er pensionist. 

Medlemspris er kr. 110,00 pr. år. 

 

 Venlig hilsen 

 Bestyrelsen  

 

 

 

 

  

 



6 
 

Beboermøde 
 

I henhold til boligforeningens vedtægter § 21 indkaldes 
hermed til afdelingsmøde vedr. valg og regnskab. 
 

Torsdag, den 20. april 2017 kl. 19.00 
 

i selskabslokalet i 245. 
 

Foreløbig dagsorden: 
1. Valg af dirigent og referent. 
2. Beretninger. 
 Afdelingsbestyrelsens beretning til godkendelse.  

3. Afdelingens regnskab for 2016 til godkendelse. 
4. Indkomne forslag.  
5. Valg. 

 Valg af 3 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
6.  Event.  
 

 

Vedr. Valg. 

Følgende afdelingsbestyrelsesmedlemmer er på valg: 
Annette Knight, Mogens Nielsen, Rudolf Bay og Helle Hansen, 
valgt som suppleant. 
 
Forslag, der ønskes behandlet på beboermødet skal indleveres 
skriftligt til afdelingsbestyrelsen senest onsdag, den 5. april 
2017. Materiale og endelig dagsorden til beboermødet 
udsendes 8 dage før mødet. 
 
Der vil være kaffe, te og vand under mødet.  Brød, øl og vin 
serveres efter punkt 5. 

  
Beboermødet er røgfrit med indlagte rygepauser. Rygning 
foregår uden for lokalet. 
 
 
På vegne af afdelingsbestyrelsen 
Edvin Juhl  
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Referat af generalforsamlingen i pensionistklubben 17/1-2017 

 

Valg af dirigent: Keld Albrechtsen 

Valg af referent: Kirsten Elley 

 

Bestyrelsens beretning: 

Da den tidligere bestyrelse valgte at gå i utide, blev der indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor man valgte en midlertidig bestyrelse, 

bestående af tre personer, som så har fungeret i stedet for den gamle bestyrelse, indtil den ordinære generalforsamling. 

Klubben fungerede som normalt dog uden banko og spisning. Der var kaffehygge hver tirsdag fra kl. 14-16 indtil sidst i november hvor klubben 

lukkede for juleferie. Der blev afholdt julemarked den 3-12 - 16. 

 

Aflæggelse af regnskab:  

Da regnskabet ikke er afsluttet for 2016, vil det blive set på af den nye bestyrelse og derefter afsluttet. 

 

Fastsættelse af kontingent:  

Det blev uændret på de 110,00 kr. pr år. 

 

Indkommende forslag:  

Ragnhild Jensen stillede et forslag som blev henvist til en bestyrelses beslutning. Den nye bestyrelse vil tage det op i løbet af året. 

Derefter blev der snakket om det var nødvendigt at bo i Holmstrup for ar være medlem af klubben. 

Det skal man ikke og man behøver heller ikke være pensionist for at være medlem af pensionistklubben. 

 

Efter generalforsamlingen blev der gjort opmærksom på at man i henhold til § 22.6 i Fasnord. (regler kan findes på Brabrand boligforenings 

hjemmeside.) at der skal være en formand og en næstformand der bor i Brabrand boligforening for at få tilskud. 
 

Valg til bestyrelse: 

Formand. Tina Søe Hansen 

Næstformand. Kirsten Elley 

Kasserer. Johnny Wilhelm Rasmussen 

Bestyrelsesmedlem. Ragnhilld Jensen 

Bestyrelsesmedlem. Jette Kristiansen 

Revisor. Inga K. Andersen 
Revisor suppleant. Thaia Johansen 
Bestyrelsessuppleanter. 1 Jørgen Friis.   2 Peter C Weber. 

 

Med venlig hilsen bestyrelsen 

 

Obs: klubben har åbent hver tirsdag og søndag fra kl.  1400 – 1600 program kommer ud hurtigst muligt 
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Åben socialpsykiatrisk rådgivningscafé 

 

I værestedets lokaler Jernaldervej 245,1 

Åben hver tirsdag fra kl.14-15.30 

Caféen henvender sig til psykisk sårbare og udsatte voksne, med evt. 
misbrug eller sociale problematikker. 

 

Rådgivningen fungerer som bindeled til det offentlige system, som 
kunne være: 

 Jobcenter - sagsbehandler 

 Praktiserende læger – sundhedsvæsen 

 Behandlingspsykiatrien 

 Misbrugscentret  

 Økonomisk rådgivning 

 Arbejde og uddannelse 

 Retshjælpen 

 Mfl. 

 

Fritidstilbud: 

 Aktivitetstilbud og foreningsliv 

Der ydes desuden støtte til at gennemgå post fra det offentlige, 
samt hjælp til at   udfylde forskellige formularer og ansøgninger. 

 

Cafeen drives af medarbejdere, der i det daglige arbejder med 
ovenstående problematikker. 

Vi gør opmærksom på, at boligsociale problemer stadig varetages 
af Jens i beboerrådgivningen. 
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Dyreklubben har ligget meget stille de sidste måneder. Vores lille hundehave er blevet brugt meget, når 
jorden har været tør nok, men den kommunale er jo rigtig god. Desværre gælder det for begge steder, at 
nogle af brugerne tror, at deres hundes efterladenskaber forsvinder af sig selv i koldt vejr. 
 
DET GØR DE IKKE, SÅ BRUG POSER. 
 
Nu nærmer foråret sig, og er der hundeejere der har gode ideer til aktiviteter, så lad os høre fra jer. Det 
kunne være sjovt med noget agility, men hvordan ? 
 
Vi kunne måske også invitere på foredrag af dyrevenner. 
 
Hvis vi får ideerne nu mens det sner, kan vi måske få gang i noget når det bliver lidt varmere. 
 
På vegne af dyreklubben. 
 
Ragnhild   tlf. 4078 7191 

 

 

 
 
 
 
Så er et nyt år begyndt, og Pensionistklubben er godt i gang igen. 
 
Den nye bestyrelse er ved at finde ud af, hvilke muligheder der er for at få nogle nye aktiviteter, og gøre 
de gamle endnu bedre. 
 
Vi har en lille trofast skare, men vil meget gerne have mange flere medlemmer. 
Derfor er det meget vigtigt at fortælle, at selvom det hedder Pensionistklubben, er det en klub for alle.  
Har du en hobby eller interesse du gerne vil dele med andre, så snak med os om det, eller har i gode 
ideer til udflugter , så kom op og snak med os. 
I øjeblikket snakker vi en del om, at oprette en mandeklub. Flere af de mandlige medlemmer synes, at det 
vil være rart med et par timer kun for mænd. 
Ideerne er mange, så kik op til os. 
 
Der er altid kaffe på kanden og måske endda brød til. 
 
På vegne af Pensionistklubben 
Ragnhild     tlf. 4078 7191 
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Trods kun syv kilometer fra bymidten har vi så dejlige rekreative nærområder. Foto: Helle Due 
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Under bisættelseshøjtideligheden i Skjoldhøj Kirke for Elly Lindved læste præ-
sten, Ruth Wegeberg, op fra Prædikerens bog, nemlig kapitel 3 vers 1 til 8, og 

det efter Ellys eget ønske: 

 

 

Alt har sin stund og hver en ting under himmelen sin tid: 

tid til at fødes og tid til at dø, 

tid til at plante og tid til at rydde, 

tid til at dræbe og tid til at læge, 

tid til at nedrive og tid til at opbygge, 

tid til at græde og tid til at le, 

tid til at sørge og tid til at danse, 

tid til at kaste sten og tid til at sanke sten, 

tid til at favne og tid til ikke at favne, 

tid til at søge og tid til at miste, 

tid til at gemme og tid til at bortkaste, 

tid til at flænge og tid til at sy, 

tid til at tie og tid til at tale, 

tid til at elske og tid til at hade, 

tid til krig og tid til fred. 

 

 

Og blandt salmerne blev Jakob Knudsens livsbekræftende Se, nu stiger solen 

sunget, med Oluf Rings dejlige melodi. Første vers lyder: 

 

Se, nu stiger solen af havets skød, 

luft og bølge blusser i brand, i glød; 

hvilken salig jubel, skønt alt er tyst, 

medens lyset lander på verdens kyst. 
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Minde ord om Elly Lindved 

skrevet af Edvin Juhl 

Elly Marie Lindved Nielsen blev født den 10. januar 1948 i Løsning ved Hedensted. I 1980 flyttede 

Elly ind i en 2 værelses lejlighed i 257 i Holmstrup. Det var i starten en ”mellemstation”, som bød 

sig efter en skilsmisse. Det var Ellys tanke, at det skulle være kortvarigt. Men som for mange 

andre holmstruppere blev det for resten af livet.  

Elly begyndte for alvor at blande sig i livet i Holmstrup, da vi begyndte at snakke om renovering 

af byggeriet i midten af firserne, hvor Elly deltog i møderne om byggeriets fremtid. Ellys 

engagement førte til, at hun over 2 perioder har været medlem af afdelingsbestyrelsen i omkring 

20 år. Det var også i den forbindelse, at jeg lærte Elly at kende. 

Elly var ikke den, der gik på talerstolen med lange indlæg. Men i afdelingsbestyrelsen og i mindre 

grupper var Elly altid en meget aktiv deltager med klare holdninger og værdier. Det var i sær de 

sociale og naturmæssige værdier, som stod Elly nærmest. Elly havde derfor også posten i 

socialudvalget i mange år. Og Elly var afdelingens vagthund, når det drejede sig om brug af 

giftstoffer til bekæmpelse af ukrudt. 

I 2002 flyttede Elly op på 3. sal i 275, hvor hun boede i 12 år. Elly elskede hendes 2 store 

altaner, som blev omdannet til en frodig have med masser af planter og blomster. Samtidig 

havde Elly i mange år en lille have i Holmstrup haver, hvor hun dyrkede økologiske grøntsager. 

Hvert år var Elly med i kampen om at kunne præsentere de første kartofler.  

Det økologiske var et must for Elly. Hun fortalte gerne om den vintermorgen, hvor hun kom ned i 

haven og fandt en hare i fuld gang med at spise af hendes grønkål. At ”haremissen” foretrak 

hendes små grønkål frem for nabohavens store flotte grønkål, der havde fået kunstgødning, var 

for Elly beviset på, at økologisk dyrkede grøntsager smagte bedst. 

Jeg har haft rigtig mange gode stunder med Elly. Både i forhold til afdelingsbestyrelsen som 

privat. Som når vi en lille flok fra Holmstrup havde camp på Tunø festival. Det har derfor også 

været meget smerteligt at følge Elly i de sidste par års tid, hvor hendes sygdom tog mere og 

mere over. 

Elly har i mange år lidt af gigt i hænderne og KOL, som medførte, at hun de sidste par års tid var 

nødsaget til at bruge iltmaske. I 2014 flyttede Elly ned i 265, da hun ikke længere kunne klare 

trapperne. I starten af 2016 meddelte Elly, at hun på grund af helbredet ikke kunne fortsætte i 

afdelingsbestyrelsen. Men dermed var det ikke slut med interessen. Hver gang vi mødtes, skulle 

hun høre om, hvad der var sket af nyt. 

Elly efterlader en datter, Marianne og 2 børnebørn, som hun forgudede. Hun viste gerne billeder 

og fortalte om alle de små ting i deres udvikling. Elly var også pavestolt den dag, hvor Marianne 

blev opstillet til folketinget. Godt nok ikke for det parti, som Elly selv satte kryds ved. Men 

alligevel. Marianne havde fået en god uddannelse, og var nu politisk aktiv. Hvad kunne en mor 

mere forlange. 

Ellys liv blev alt for kort på grund af sygdom, men hendes indsats vil blive husket. 

Æret være Ellys minde. 
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Aktiviteter på Holmstrup Mark 

Læs mere på www.holmstrup.net 
 

Værestedet Holmstrup Mark 

Jernaldervej 245, 1. lejl. 6 8624 8289 

Åbent onsdag kl. 15.00-20.00 

Spisning kl. 18.00 – ingen tilmelding 

Kontaktperson: 

Simon Holse  2763 2845 

simonholse243@gmail.com 

 

Holmstrup Beboerforening 

Jernaldervej 215, 1. 

Formand:  Rikke Birkeholm 

Næstformand/sekretær: Mette Jespersgaard 

Kasserer:  Henning Jensen 

Kasserersuppleant: Carsten Andersen 

Bestyrelsesmedlemmer: Gudmundur Karl  

Arnarson 

James Fuhlendorff 

1. suppleant:  Kim Birk 

2. suppleant:  Kim Jørgensen 

Revisor:  Lisbeth Holmskov 

Revisorsuppleant: Niels Jensen 

 

Holmstrup Pensionistklub 

Jernaldervej 277, 1. 

Åbent tirsdage kl. 14.00-16.00 

Kirsten Larsen  2227 4005 

Gitte Poulsen  2238 4495 

 

Porcelænsmaling i Holmstrup 

Jernaldervej 277, 1. (Pensionistklubben) 

Åbent torsdag kl. 13.00-15.30 

Rigmor Frederiksen 2982 8919 

 

Keramik 

Værestedets lokaler 245, 1. 

Åbent fredag kl. 10.30-13.00 

Rigmor Frederiksen 2982 8919 

 

Holmstrup Dyreklub 

Ragnhild Jensen 4078 7191 

 

Holmstrup Billardklub 

Formand:   Tom Houmøller 

 

Genbrugsen i Holmstrup 

Kontaktperson: Conni 259A 2078 2091 

Åbent: 

Mandag kl. 15.30-16.30 

Torsdag kl. 17.00-18.00 

Søndag kl. 14.00-15.00 

 

Læsehesten Holmstrup Mark 

Indgang gennem Genbrugsen. 

Og åbent i Genbrugsens åbningstid. 

Bemandet torsdage kl. 17.00-18.00 

Kontaktperson: Rudolf Bay  8624 4380 

 

 

Flagning 

Svend Ove Böhm 2311 4264 

Herman Nielsen  2395 7945 

Ring senest dagen før  

eller læg en seddel i postkassen i 263 

 

Haveforening Persillerækken 

Poul Erik Hansen 5094 8969 

 

Holmstrup Haver 

Poul Erik Hansen 5094 8969 

 

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. 

 

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 
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15 
 

 
 

 

Om dette apparat kan lånes på Hjælpemiddelcentralen, aner jeg ikke. Det er et skydestativ, som 

også kan bruges til vandladning for mænd, så skoene kan forblive tørre i tørvejr. Hvordan de 

kvindelige skytter klarer sig i den lange ventetid til det stakkels dyr dukker op – det har vi måske 

til gode i næste SOFUS. 

Herman Nielsen. 
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Sofus 
Beboerblad for 

Brabrand Boligforenings afdeling 6 
Holmstrup 

 

Nr. 2 April 2017 

 

 

Fra Ketty Ritto’s bisættelse. Foto: Helle Due 

Næste blad laves onsdag d. 7. juni kl. 18 

Sidste indleveringsfrist er om 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 
Herman Nielsen  23957945  

herman.nielsen@stofanet.dk 

www.hermannielsen.dk 

 

Søren Løkkegaard 4029 2942 

soerenloekkegaard@gmail.com 
Ansvarshavende for dette nummer. 

 

Helle Due  6170 1929 

helle.due48@gmail.com 

 

 

Fotograf som man kan henvende sig til 

Poul Jørgensen 

poul.jorgensen@stofanet.dk 
 

Indlæg og fotos kan mailes til redaktions-

medlemmerne. 

 

Bemærk: Anonyme indlæg optages ikke. 

 

Mere information: www.holmstrup.info under 

Sofus hvor billeder er i farver. 

 
or 
 

 

 

 

 

 

Brabrand Boligforening 

Rymarken 2, 8210 Aarhus V            

89317171 e- mail:brabrand@bbbo.dk 

 

 

Brabrand Boligforening 

Åbningstider: 

Mandag, tirsdag, onsdag  kl. 09.30-14.00 

Torsdag  kl. 09.30-18.00 

Fredag  kl. 09.30-12.00 

www.bbbo.dk.dk 

 

Skræppebladet 

Skræppebladet er beboer- og foreningsblad for 

Brabrand Boligforening 

www.skraeppebladet.dk 

redaktion@skraeppebladet.dk 

 

Beboerrådgivningen 

i Holmstrup (Værestedet) 245, 1., lejl. 6 

Åben rådgivning 8624 8289 

Tirsdag  kl. 15.00-17.00 

 

Åbent på Gudrunsvej 16, 1. th. 

Tirsdage  kl. 10.00-12.00 

Torsdage  kl. 15.00-18.00 

www.beboer-raadgivningen.dk 8625 2126 

 

Du er altid velkommen til at dukke op uden 

aftale. 

 

Møder uden for nævnte tidsrum, kontakt: 

Jens Høgh  8625 2126 

jens@beboerraadgivningen.dk 

 

Åben socialpsykiatrisk rådgivningscafé 
I Værestedets lokaler, nr. 245, 1.sal 

Tirsdage   kl.14.00- 15.30 

 

Totalservice 8931 7171 
  2020 2281 
På dette nummer kan du taste dig frem til 

personlig betjening af en servicemedarbejder. 

 

Personlig betjening er åben: 

Mandag – torsdag kl. 15.30-07.00 

Fredag  kl. 12.30-07.00 

Lørdag samt søn-/helligdage hele døgnet. 

Bemærk at det er en dyr service som ikke må 

bruges til sager der kan vente til almindelig 

åbningstid i dagtimerne! 

 

Genbrugspladsen 

Jernaldervej/Stenaldervej 

Åbningstider: 

Mandag-fredag kl. 07.00-18.00 

Bemandet lørdag og søndag kl.09.00-18.00 

 

Stofa Antenneservice 8830 3030 
Mandag-fredag 08.00-20.00 

Lørdag  10.00-14.00 

Dog undtaget helligdage. 

 

Har du problemer med dine TV-signaler uden 

for Stofas åbningstid, kan du ringe til 

hovedvagten på 8813 1818 

Hovedvagten har åbent til kl. 24.00 på alle 

hverdage og fra kl. 8.00-24.00 i weekender og 

på helligdage. 

 

Selskabslokale Holmstrup 

Jernaldervej 245, 8210 Århus V 

Kan rumme 72 pers. 

Lejes gennem Brabrand Boligforenings 

administration 8931 7171 

 

 

 

Selskabslokale Valhalla, Odinsgård 

Stenaldervej 209, 8220 Brabrand 

Kan rumme 30 pers. 

Lejes gennem Brabrand Boligforenings 

administration  8931 7171. 

Serviceleder, Kai Nielsen 8624 2897 

Afd6@bbbo.dk 

Kontor: Jernaldervej 277 

Åbningstider: 

Mandag kl. 07.00 – 09.00 

Tirsdag, onsdag, fredag kl. 08.00 – 09.00 

Torsdag kl. 15.30 – 17.00 
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Selskabslokale Stenhytten, Thorsbjerg 

Stenaldervej 77, 8220 Brabrand 

Kan rumme 50 pers. 

Reservation, Lise Ledet 5144 4734 

 

Postkasser forefindes ved MENY og 

tømmes dagligt 

 

 

Afhentning/forsendelse af pakker mv. 

MENY, Viborgvej 277, 8210 Århus V 

i butikkens åbningstid 

 

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 

 

 

 

 

 

OBS: Holmstrups nye website: 

www.holmstrupinfo.dk 

 

Rettelser vedrørende klubaktiviteter og andet 

på hjemmesiden sendes til: 

red@holmstrupinfo.dk 

 

Afdelingsbestyrelsens medlemmer: 

 

Edvin Juhl, 261A 3.  
edvin.juhl@stofanet.dk 

 

Rudolf Bay, 253B 1.tv  
rudolfbay@gmail.com 

 

Peter Iversen, 245 3.  
peter-iversen@live.dk 

 

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

 

Mogens Nielsen 221A 3.tv. 
msln@sol.dk 

 

Johnny Rasmussen 263A st. 
yummi@stofanet.dk 
 

Helle Hansen, 235 B 1.tv. 
Hellehansen10@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak for de indkomne breve og rettelser 
til informationssiderne. 

 

Og: Uf! hvor har Knokkelmanden dog 

været på færde de seneste måneder! 

 

Redaktionen 

 

MODTAGEDE BREVE: 
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Fællesvaskeriet 

For nogle år siden blev fællesvaskeriet nyindrettet med digitalt styrede maskiner, og der 

blev færre maskiner end hidtil. Siden er behovet for vask blevet øget, så vaskeriet fun-

gerer ikke tilfredsstillende af to grunde: Det kan være svært at finde en ledig maskine, 

og maskinerne er ikke driftssikre. Som en nabo sagde: ”Jeg har en maskine derhjemme, 

for det er svært at komme til i vaskeriet”.  Det bliver ikke bedre af, at maskinerne ofte 

svigter. Er det rimeligt, personalet skal bruge tid på defekte vaskemaskiner? 

Afdelingsbestyrelsen bør være opmærksom på problemerne. 

Jens Skriver 

 

 

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp den 12. marts 2017 

Der var indsamling den 12. marts, og i Skjoldhøj Kirke var der tilmeldt 13 indsamlere – 

og det gav et samlet beløb på kr. 15.206,00. Her fra Holmstrup kunne jeg aflevere kr. 

1.619,50 – og det er igen mere end 10% af det samlede beløb, som det har været stan-

darden herfra, men der kan godt bruges 2 indsamlere her. 

Tak for beløbet. 

Svend Ove Böhm 

 

 

Slægtsforskning 

Fra og med første tirsdag i maj kl. 19 - 21 starter et slægtsforskningshold, under ledelse 
af Jens Skriver. Vi holder til oppe i Værestedet. 

Husk din egen bærbare og tilkobling til nettet. 

Henvendelse: 

Karen Hammer-Sørensen 

20218941. 

 

Jeg vil gerne rette en stor tak til boligforeningen og Kai for at lede mig op, da min mobil 
var i udu og min omgangskreds ikke kunne komme i kontakt med mig. 
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Sommerfest-møde 

 

Hvis der sidder nogen der 

brænder for at hjælpe med 

til sommerfesten, 

holdes der møde: 

 

Søndag den 23/4 

kl. 11.00 i billardens 

lokaler 
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Ved Rigmor Frederiksens bisættelse blev der holdt en lille ta-
le hvis manuskript gengives her: 

 

Kære Rigmor 

 

Ja, så står vi ved vejs ende – dit sidste hvilested. 

 

Hold da op hvor vil du blive savnet – du har altid været et samlingspunkt – ikke 

mindst af din elskede pensionistklub men også af klubben for porcelænsmaling. 

 

Kære alle beboere i Holmstrup: Imponerende hvor I værner og passer på hinan-
den – bliv ved med det. 

 

Samlingspunktet i vores familie har du altid været – ikke mindst hvor vi næsten 
hver søndag spiste sammen og ved alle de familiemæssige sammenkomster du 

afholdt. 

 

Men her i sorgen har vi også glæden ved at tænke tilbage på alle de lykkelige og 

dejlige stunder vi har haft sammen. 

 

Kære Rigmor – tak for alt og æret være dit minde – du vil være savnet i vores 

hjerter resten af vores liv. 

 

Og så vil jeg på vegne af familien gerne byde på kaffe for dem der har lyst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program for pensionistklubben 
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April 2017 

4/4 banko og tilmelding til bustur: Fattiggården i Svendborg 

150,00 kr. pr. medlem af pensionistklubben, 450,00 for ikke-

medlemmer. Prisen betales ved tilmelding (og refunderes ved aflys-
ning). Minimum 20 personer, max 30 personer. 

11/4 kaffe og tilmelding til spisning, kr. 50. 

18/4 tøjdamen kommer, så er der kaffe. 

25/4 kl. 13 spisning. 

 

Maj 2017 

2/5 banko 

9/5 kaffe 

16/5 kaffe og tilmelding til påske/pinsefrokost, 70 kr. 

23/5 kaffe ved selskabslokalet, mødes ved klubben. 

30/5 kl. 13 spisning og sidste mulighed for tilmelding til busturen. 

 

Juni 2017 

6/6 banko 

13/6 kaffe udenfor 

20/6 bustur til Svendborg: afgang kl. 08.00, hjemkomst kl. 18.00. 

 Der er brevkasseomdelt en turbeskrivelse. 

27/6 klubben giver kaffe inden sommerferien. 

 

Husk at der er åbent i klubben om søndagen kl. 14. 

Prisen på mad er sat op til 50,00 kr. grundet prisstigninger. 

Vi ønsker alle en god sommer. 

Vi ses igen i august. 

Medlemspris 110,00 kr. pr. år. 

 

 

 

Ketty Ritto’s bisættelse, lørdag den 18. februar 2017 
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Ketty sov stille ind på hospitalet tidligt tirsdag morgen med sin hånd i sin ældste 

søns hånd. Ketty nåede næsten at blive 93 år. De sidste ca. 1 ½ år havde været 
svære for Ketty, der med en næsten ukuelig livsvilje, ville klare de udfordringer, 

som tiltagende blindhed, dårlig hørelse og til sidst vejrtrækningsproblemer, gav 
hende. 

 
Hun ville ikke give op: ”Jeg skal – jeg vil – jeg kan” hørte man tit Ketty sige. Men 

til slut kunne hun ikke mere. Hun accepterede, at hun måske ikke kom hjem igen 

til sin nye stuelejlighed, hvor hun ellers havde ideer om, hvordan haven skulle 
tilplantes. 

 
Ketty havde i mange år været en engageret og vellidt person i Holmstrup, hvor 

hun netop var blevet udnævnt til æresmedlem i Pensionistklubben. 
 

Ketty blev ved med at komme i spiseklubben, til keramik og til arrangementer i 
Pensionistklubben, hvor der i den allerseneste tid altid var en eller to andre, der 

hentede og bragte hende. 
 

Ketty fulgte også med i, hvad der foregik politisk herhjemme og ude i verden. 
 

Jeg har kendt Ketty i mere end 20 år som en pragtfuld svigermor og en dejlig 
”bedste” for Svends og mine 3 plejebørn. Ketty var altid parat til at træde til, 

hvis fx vores arbejde kaldte, og blev der lidt for travlt, inviterede Ketty på 

aftensmad. Børnene elskede at være sammen med hende og hendes hund i 
kolonihaven, på en udflugt eller blot hjemme hos Ketty. 

 
Ketty var, i døden som i livet, en sej kvinde. Det Ketty har fortalt om sit liv, siger 

mig, at det ikke altid var lige let. Hun har altid tænkt på andre og har forsøgt at 
få det bedste ud af det, som livet bød hende. Hun var festlig, og forsøgte altid at 

være positiv og rummelig. Festlig var Ketty også som fx, da hun i fin rød jakke, 
stor hat og med rollator var med til musikarrangementer i Aarhus Festuge sidste 

sommer. 
 

Ketty blev ved med at følge med i og deltage i sin efterhånden store familie og 
deres liv. Hun nåede at få 5 børn, 14 børnebørn, 23 oldebørn og her for nylig et 

lille tipoldebarn. 
 

Ketty var også glad for at rejse, og her var alder og det efterhånden svigtende 

syn ingen hindring. Bl.a. har Ketty for få år siden besøgt sin datter og hendes 
familie i Canada.  

 
Nu skal Ketty ud på sin sidste rejse – til et sted ingen af os kender. Vore tanker 

vil være med hende. Vi vil savne hende, men hun bliver i vore hjerter. 
 

I kærlighed fra Lise (svigerdatter) 
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Forårsfest 

 

Beboerforeningen holder forårsfest lørdag 

den 29/4 i selskabslokalet. 

 

Kl. 18.30 spiller 

Klebauter-band op til dans. 

 

Beboere i afdeling 6 er meget velkomne. 

 

For den nette sum af 150.- er der fri bar og 

plads til en svingom. 

 

Mvh 

Bestyrelsen i "Klubben" 
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Aktiviteter på Holmstrup Mark 

Læs mere på www.holmstrupinfo.dk 
 

Værestedet Holmstrup Mark 

Jernaldervej 245, 1. lejl. 6 8624 8289 

Åbent onsdag kl. 15.00-20.00 

Spisning kl. 18.00 – ingen tilmelding 

Kontaktperson: 

Simon Holse  2763 2845 

simonholse243@gmail.com 

 

Holmstrup Beboerforening 

Jernaldervej 215, 1. 

Formand:  Mette Jespersgaard 

Næstformand/sekretær: Gudmundur Karl 

Arnarson 

Kasserer:  Rikke Birkeholm 

Bestyrelsesmedlemmer: Timo Jensen 

Dorte Nielsen 

   Kim Birk 

Revisor:   

 

Holmstrup Pensionistklub 

Jernaldervej 277, 1. 

Åbent tirsdage kl. 14.00-16.00 og 

søndage ligeledes kl. 14.00-16.00 

Formand Tina Søe Hansen 2197 7600 

Næstformand Kirsten Elley 2621 8172 

 

Porcelænsmaling i Holmstrup 

Jernaldervej 277, 1. (Pensionistklubben) 

Kirsten Elley  2621 8172 

Åbent torsdag kl. 13.00-15.30 

 

Keramik 

Værestedets lokaler 245, 1. 

Jette Christiansen 

Åbent fredag kl. 10.30-13.00 

 

Holmstrup Dyreklub 

Ragnhild Jensen 4078 7191 

 

Holmstrup Billardklub 

Formand:   Tom Houmøller 

 

Genbrugsen i Holmstrup 

Kontaktperson: Conni 259A 2078 2091 

Åbent: 

Mandag kl. 15.30-16.30 

Torsdag kl. 17.00-18.00 

Søndag kl. 14.00-15.00 

 

Læsehesten Holmstrup Mark 

Indgang gennem Genbrugsen 

og åbent i Genbrugsens åbningstid. 

Bemandet torsdage kl. 17.00-18.00 

Kontaktperson: Rudolf Bay  5183 4380 
 

Flagning 

Svend Ove Böhm 2311 4264 

Herman Nielsen  2395 7945 

Ring senest dagen før  

eller læg en seddel i postkassen i 263 

 

Haveforening Persillerækken 

Poul Erik Hansen 5094 8969 

 

Holmstrup Haver 

Poul Erik Hansen 5094 8969 

 

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. 

 

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 
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Sofus 
Beboerblad for 

Brabrand Boligforenings afdeling 6 
Holmstrup 

 

Nr. 3 Juni 2017 

 

 

 

 

 

 

Se bare her: 

Holmstrup har udvidet udbuddet af hvad der kan lånes beboerne imellem!  

 

Foto: Herman Nielsen 

 

Næste blad laves onsdag d. 9. august kl. 18 

Sidste indleveringsfrist er om 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 
Herman Nielsen, 263 2395 7945  

herman.nielsen@stofanet.dk 

www.hermannielsen.dk 

 

Søren Løkkegaard, 223 4029 2942 

Ansvarshavende for dette nummer. 

 

soerenloekkegaard@gmail.com 
 

Helle Due  6170 1929 

helle.due48@gmail.com 

 

 

Fotograf som man kan henvende sig til 

Poul Jørgensen 

poul.jorgensen@stofanet.dk 
 

Indlæg og fotos kan mailes til redaktions-

medlemmerne. 

 

Bemærk: Anonyme indlæg optages ikke. 

 

Mere information: www.holmstrupinfo.dk 

 under Sofus hvor billeder er i farver. 

 
or 
 

 

 

 

 

 

Brabrand Boligforening 

Rymarken 2, 8210 Aarhus V            

89317171 e- mail:brabrand@bbbo.dk 

 

 

Brabrand Boligforening 

Åbningstider: 

Mandag, tirsdag, onsdag  kl. 09.30-14.00 

Torsdag  kl. 09.30-18.00 

Fredag  kl. 09.30-12.00 

www.bbbo.dk.dk 

 

Skræppebladet 

Skræppebladet er beboer- og foreningsblad for 

Brabrand Boligforening 

www.skraeppebladet.dk 

redaktion@skraeppebladet.dk 

 

Beboerrådgivningen 

i Holmstrup (Værestedet) 245, 1., lejl. 6 

Åben rådgivning 8624 8289 

Tirsdag  kl. 15.00-17.00 

 

Åbent på Gudrunsvej 16, 1. th. 

Tirsdage  kl. 10.00-12.00 

Torsdage  kl. 15.00-18.00 

www.beboer-raadgivningen.dk 8625 2126 

 

Du er altid velkommen til at dukke op uden 

aftale. 

 

Møder uden for nævnte tidsrum, kontakt: 

Jens Høgh  8625 2126 

jens@beboerraadgivningen.dk 

 

Åben socialpsykiatrisk rådgivningscafé 
I Værestedets lokaler, nr. 245, 1.sal 

Tirsdage   kl.14.00- 15.30 

 

Totalservice 8931 7171 
  2020 2281 
På dette nummer kan du taste dig frem til 

personlig betjening af en servicemedarbejder. 

 

Personlig betjening er åben: 

Mandag – torsdag kl. 15.30-07.00 

Fredag  kl. 12.30-07.00 

Lørdag samt søn-/helligdage hele døgnet. 

Bemærk at det er en dyr service som ikke må 

bruges til sager der kan vente til almindelig 

åbningstid i dagtimerne! 

 

Genbrugspladsen 

Jernaldervej/Stenaldervej 

Åbningstider: 

Mandag-fredag kl. 07.00-18.00 

Bemandet lørdag og søndag kl.09.00-18.00 

 

Stofa Antenneservice 8830 3030 
Mandag-fredag 08.00-20.00 

Lørdag  10.00-14.00 

Dog undtaget helligdage. 

 

Har du problemer med dine TV-signaler uden 

for Stofas åbningstid, kan du ringe til 

hovedvagten på 8813 1818 

Hovedvagten har åbent til kl. 24.00 på alle 

hverdage og fra kl. 8.00-24.00 i weekender og 

på helligdage. 

 

Selskabslokale Holmstrup 

Jernaldervej 245, 8210 Århus V 

Kan rumme 72 pers. 

Lejes gennem Brabrand Boligforenings 

administration 8931 7171 

 

 

 

Selskabslokale Valhalla, Odinsgård 

Stenaldervej 209, 8220 Brabrand 

Kan rumme 30 pers. 

Serviceleder, Kai Nielsen 8624 2897 

Afd6@bbbo.dk 

Kontor: Jernaldervej 277 

Åbningstider: 

Mandag kl. 07.00 – 09.00 

Tirsdag, onsdag, fredag kl. 08.00 – 09.00 

Torsdag kl. 15.30 – 17.00 
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Lejes gennem Brabrand Boligforenings 

administration  8931 7171. 

Selskabslokale Stenhytten, Thorsbjerg 

Stenaldervej 77, 8220 Brabrand 

Kan rumme 50 pers. 

Reservation, Lise Ledet 5144 4734 

 

Postkasser forefindes ved MENY og 

tømmes dagligt 

 

 

Afhentning/forsendelse af pakker mv. 

MENY, Viborgvej 277, 8210 Århus V 

i butikkens åbningstid 

 

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 

 

 

 

 

 

OBS: Holmstrups nye website: 

www.holmstrupinfo.dk 

 

Rettelser vedrørende klubaktiviteter og andet 

på hjemmesiden sendes til: 

red@holmstrupinfo.dk 

 

Afdelingsbestyrelsens medlemmer: 

 

Edvin Juhl, 261A 3.  
edvin.juhl@stofanet.dk, 2534 0503 

 

Rudolf Bay, 253B 1.tv  
rudolfbay@gmail.com, 5184 4380 

 

Peter Iversen, 245 3.  
peter-iversen@live.dk, 8624 4180 

 

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

 

Mogens Nielsen 221A 3.tv. 
msln@sol.dk, 3880 2213 

 

Johnny Rasmussen 263A st. 
yummi@stofanet.dk 
 

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

 

 

 

Pensionistklubben 
 

 

Udflugten til Svendborg er desværre blevet aflyst da der ikke var tilmeldt nok. 

 

 

I stedet går udflugten den 27. juni til Jellingstene hvor vi får 2 retter mad, og 

så videre til den Geografiske Have i Kolding hvor vi får kaffe og lagkage inden 

hjemturen. 

 

Turen starter fra Holmstrup kl. 9.00, og vi er hjemme omkring klokken 18.00. 

 

Udflugten koster 150 kr. for medlemmer. Medlemskab koster 110 kr. 
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Vil du ikke blive gammel må du dø ung 

 

Jeg er blevet gammel, 76 år, og det er aldeles ikke uden bøvl men stadig herligt at leve. Et par 

gange i løbet af de sidste år har jeg været meget tæt på selvvalgt at stoppe, fordi mine smerter 

efter flere dage var uudholdelige – og så stoppede de pludselig, eller lægen fik dem stoppet med 

smertemedicin. Herligt bagefter, men var jeg stoppet, havde jeg jo ikke været der til at beklage 

min afgørelse – måske mine bekendte… 

For godt et år siden overlevede jeg en ”monstrøs cancertumor” i min tyktarm. Lægerne fik den 

opereret væk og en måned efter erklæret mig helbredt! Det samme efter et år. Det er også et 

billede til de for tiden mange flag på halv stang i Holmstrup! Vi kan li at bo her, bliver derfor 

gamle og dør alle efterhånden – og undervejs får nogle af os ekstra år, fordi vi bor i et velorgani-

seret samfund med et godt sundhedsvæsen. 

 

Mit nuværende bøvl 

For nogle måneder siden tog jeg med toget på besøg hos min ældste datter i Næstved. Næste 

morgen kunne jeg ikke komme ud af sengen, og om aftenen måtte hun køre mig til Ringsted, 

hvor jeg så kunne ta toget til Århus, hvorfra jeg så blev kørt hjem af anden datter. En uge senere 

fik jeg konstateret menisken-skade i venstre knæ – og den humper jeg stadig rundt med. 

Da det var rigtig slemt, og jeg dårligt kunne røre mig, fik en Århus-datter organiseret hjemme-

hjælp for mig. De oprindelig fire gange dagligt blev med det samme reduceret til to, hvor jeg blot 

et par minutter skulle konstateres i gang morgen og aften. En enkelt gang fik jeg vasket op, og 

en enkelt gang kontaktet efter bad (så jeg ikke lå og rodede rundt efter at være gledet!). Denne 

korte og beroligende hjælp fik jeg et par uger, og jeg skriver det her, fordi det har været så rart 

for mig og mine pårørende, at vi har så godt og hjælpsomt et hjemmeplejesystem med venlige 

hjælpere – altid håbet men aldrig vidst! 

 

Naboer 

Da jeg stort set måtte blive i sengen på grund af mit smertende knæ, lånte hjælpsomme og ven-

lige naboer med større kendskab til gangbesvær mig en rollator, som jeg så kunne tøffe rundt i 

min lejlighed med. Et vidunderligt hjælpemiddel, som – når man har brug for den - jeg vil side-

stille med den af mig forgudede cykel. Ingen tvivl om det! 

 

Krykker har jeg også fået leveret af min gamle ven Hans Martin, som ikke overraskende har fun-

det dem i containeren på genbrugspladsen (Hans Martin er ikke gammel, men vi har kendt hinan-

den i over 40 år). Både rollator og krykker har jeg fået, og de indgår nu i det sæt af redskaber og 

hjælpemidler, som jeg administrerer i Holmstrup. 
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Et par smådigte at meditere over 

Mine to gamle Malinowski-digte over mit komfur er så at sige blevet aktualiserede, og det har blot 

gjort dem yderligere gode. 

 

Efter den meget langsomme genoptræning med rollator og krykker er jeg i den rigtig gode situa-

tion, at næste trin mod min tidligere standard indbefatter cykling. Af alt cykling som jeg holder så 

meget af! Jeg kan meget vanskeligt komme op ad trappen, så jeg tillader mig indtil videre at bli-

ve ved jorden og cykle ud over græsplænen og altså bagom ud. 

  

Som gammel og svagtgående låser jeg nu min dør modsat tidligere. Jeg er kommet til at tænke 

på gamle Clausen, der for efterhånden mange år siden blev skubbet omkuld af en fremmasende 

gæst, fik røvet sine penge – og døde af indre blødninger kort efter på hospitalet. Det fortæller jeg 

de børn og voksne, som kommer hos mig for at få lavet cykler eller sludre / hænge ud. I hvert 

fald for en periode vil jeg orientere mig gennem dørkikkerten eller ha et vink ved mit vindue i 

haven, før jeg åbner. Det er min metode til at omgås en lettere uro i min nuværende situation – 

og det møder fin forståelse. 

Herman Nielsen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Aktiviteter på Holmstrup Mark 

Læs mere på www.holmstrupinfo.dk 
 

Værestedet Holmstrup Mark 

Jernaldervej 245, 1. lejl. 6 8624 8289 

Åbent onsdag kl. 15.00-20.00 

Spisning kl. 18.00 – ingen tilmelding 

Kontaktperson: 

Simon Holse  2763 2845 

simonholse243@gmail.com 

 

Holmstrup Beboerforening 

Jernaldervej 215, 1. 

Formand:  Mette Jespersgaard 

Næstformand/sekretær: Gudmundur Karl 

Arnarson 

Kasserer:  Rikke Birkeholm 

Bestyrelsesmedlemmer: Timo Jensen 

Dorte Nielsen 

   Kim Birk 

Revisor:   

 

Holmstrup Pensionistklub 

Jernaldervej 277, 1. 

Åbent tirsdage kl. 14.00-16.00 og 

søndage ligeledes kl. 14.00-16.00 

Formand Tina Søe Hansen 2197 7600 

Næstformand Kirsten Elley 

 

Porcelænsmaling i Holmstrup 

Jernaldervej 277, 1. (Pensionistklubben) 

Kirsten Elley  2621 8172 

Åbent torsdag kl. 13.00-15.30 

 

Keramik 

Værestedets lokaler 245, 1. 

Jette Christiansen 

Åbent fredag kl. 10.30-13.00 

 

Holmstrup Dyreklub 

Ragnhild Jensen 4078 7191 

 

Holmstrup Billardklub 

Formand:   Tom Houmøller 

Genbrugsen i Holmstrup 

Kontaktperson: Conni 259A 2078 2091 

Åbent: 

Mandag kl. 15.30-16.30 

Torsdag kl. 17.00-18.00 

Søndag kl. 14.00-15.00 

 

Læsehesten Holmstrup Mark 

Indgang gennem Genbrugsen 

og åbent i Genbrugsens åbningstid. 

Bemandet torsdage kl. 17.00-18.00 

Kontaktperson: Rudolf Bay  5183 4380 
 

Flagning 

Svend Ove Böhm 2311 4264 

Herman Nielsen  2395 7945 

Ring senest dagen før  

eller læg en seddel i postkassen i 263 

 

Haveforening Persillerækken 

Poul Erik Hansen 5094 8969 

 

Holmstrup Haver 

Poul Erik Hansen 5094 8969 

 

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. 

 

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 
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Sofus 
Beboerblad for 

Brabrand Boligforenings afdeling 6 
Holmstrup 

 

Nr. 4 August 2017 

 

 

 

 

 

Den røde container på genbrugspladsen vil om føje tid blive tømt så den kan bruges til 
møbelopbevaring. Se mere inde i bladet. 

Foto: Herman Nielsen 

 

Næste blad laves onsdag d. 11. oktober kl. 18 

Sidste indleveringsfrist er om 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 
Herman Nielsen, 263 2395 7945  

herman.nielsen@stofanet.dk 

www.hermannielsen.dk 

 

Søren Løkkegaard, 223 4029 2942 

Ansvarshavende for dette nummer. 

 

soerenloekkegaard@gmail.com 
 

Helle Due  6170 1929 

helle.due48@gmail.com 

 

 

Fotograf som man kan henvende sig til 

Poul Jørgensen 

poul.jorgensen@stofanet.dk 
 

Indlæg og fotos kan mailes til redaktions-

medlemmerne. 

 

Bemærk: Anonyme indlæg optages ikke. 

 

Mere information: www.holmstrupinfo.dk 

 under Sofus hvor billeder er i farver. 

 
or 
 

 

 

 

 

 

Brabrand Boligforening 

Rymarken 2, 8210 Aarhus V            

89317171 e- mail:brabrand@bbbo.dk 

 

 

Brabrand Boligforening 

Åbningstider: 

Mandag, tirsdag, onsdag  kl. 09.30-14.00 

Torsdag  kl. 09.30-18.00 

Fredag  kl. 09.30-12.00 

www.bbbo.dk.dk 

 

Skræppebladet 

Skræppebladet er beboer- og foreningsblad for 

Brabrand Boligforening 

www.skraeppebladet.dk 

redaktion@skraeppebladet.dk 

 

Beboerrådgivningen 

i Holmstrup (Værestedet) 245, 1., lejl. 6 

Åben rådgivning 8624 8289 

Tirsdag  kl. 15.00-17.00 

 

Åbent på Gudrunsvej 16, 1. th. 

Tirsdage  kl. 10.00-12.00 

Torsdage  kl. 15.00-18.00 

www.beboer-raadgivningen.dk 8625 2126 

 

Du er altid velkommen til at dukke op uden 

aftale. 

 

Møder uden for nævnte tidsrum, kontakt: 

Jens Høgh  8625 2126 

jens@beboerraadgivningen.dk 

 

Åben socialpsykiatrisk rådgivningscafé 
I Værestedets lokaler, nr. 245, 1.sal 

Tirsdage   kl.14.00- 15.30 

 

Totalservice 8931 7171 
  2020 2281 
På dette nummer kan du taste dig frem til 

personlig betjening af en servicemedarbejder. 

 

Personlig betjening er åben: 

Mandag – torsdag kl. 15.30-07.00 

Fredag  kl. 12.30-07.00 

Lørdag samt søn-/helligdage hele døgnet. 

Bemærk at det er en dyr service som ikke må 

bruges til sager der kan vente til almindelig 

åbningstid i dagtimerne! 

 

Genbrugspladsen 

Jernaldervej/Stenaldervej 

Åbningstider: 

Mandag-fredag kl. 07.00-18.00 

Bemandet lørdag og søndag kl.09.00-18.00 

 

Stofa Antenneservice 8830 3030 
Mandag-fredag 08.00-20.00 

Lørdag  10.00-14.00 

Dog undtaget helligdage. 

 

Har du problemer med dine TV-signaler uden 

for Stofas åbningstid, kan du ringe til 

hovedvagten på 8813 1818 

Hovedvagten har åbent til kl. 24.00 på alle 

hverdage og fra kl. 8.00-24.00 i weekender og 

på helligdage. 

 

Selskabslokale Holmstrup 

Jernaldervej 245, 8210 Århus V 

Kan rumme 72 pers. 

Lejes gennem Brabrand Boligforenings 

administration 8931 7171 

 

 

 

Selskabslokale Valhalla, Odinsgård 

Stenaldervej 209, 8220 Brabrand 

Kan rumme 30 pers. 

Serviceleder, Kai Nielsen 8624 2897 

Afd6@bbbo.dk 

Kontor: Jernaldervej 277 

Åbningstider: 

Mandag kl. 07.00 – 09.00 

Tirsdag, onsdag, fredag kl. 08.00 – 09.00 

Torsdag kl. 15.30 – 17.00 



35 
 

Lejes gennem Brabrand Boligforenings 

administration  8931 7171. 

Selskabslokale Stenhytten, Thorsbjerg 

Stenaldervej 77, 8220 Brabrand 

Kan rumme 50 pers. 

Reservation, Lise Ledet 5144 4734 

 

Postkasser forefindes ved MENY og 

tømmes dagligt 

 

 

Afhentning/forsendelse af pakker mv. 

MENY, Viborgvej 277, 8210 Århus V 

i butikkens åbningstid 

 

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 

 

 

 

 

 

OBS: Holmstrups nye website: 

www.holmstrupinfo.dk 

 

Rettelser vedrørende klubaktiviteter og andet 

på hjemmesiden sendes til: 

red@holmstrupinfo.dk 

 

Afdelingsbestyrelsens medlemmer: 

 

Edvin Juhl, 261A 3.  
edvin.juhl@stofanet.dk, 2534 0503 

 

Rudolf Bay, 253B 1.tv  
rudolfbay@gmail.com, 5184 4380 

 

Peter Iversen, 245 3.  
peter-iversen@live.dk, 8624 4180 

 

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

 

Mogens Nielsen 221A 3.tv. 
msln@sol.dk, 3880 2213 

 

Johnny Rasmussen 263A st. 
yummi@stofanet.dk 
 

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

 

 

Det er stillede møbler her, som går til i dårligt vejr, og som derfor for at kunne genbruges skal ha 

en plads i den røde container, når den om føje tid bliver tømt. Vi er et par stykker fra Holmstrup, 

som nu prøver at få fat i nogle flere fra de andre afdelinger tilknyttet genbrugspladsen. 

Herman Nielsen. 
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Sommerfest i Holmstrup 

Lørdag den 19/08-17 

Kl.   9.00 Fællesmorgenmad 

Kl. 11.00 Fodboldturnering starter 

Kl. 11.00 Aktiviteter åbner for børn 

                Hoppeborg og rodeo-tyr. 

                Boder åbner for salg af soft-ice, slush-ice, 

                pommesfrites, fransk hotdog, sandwichs, 

                slik, øl, vand og diverse 

Kl. 11.00 Lagkage kast for børn 

Kl. 13.45 Tryllekunstner Jesper Grønkjær 

Kl. 14.00 Pensionist Cafe' m/kaffe og kage 

Kl. 18.00 Der tændes op i grillen til medbragt mad 

Kl. 19.00 Fællesspisning 

Kl. 21.00 Spiller Bad Cats op til dans. 

 

Menu 

Kylling spyd, helstegt skinkesteg, kold kartoffelsalat, pasta salat, grøn salat og flutes. 

 

Billetter sælges i Beboerforeningen (Klubben) 215. 

Fra torsdag den 03/08 til søndag den 13/08 

Kl.11.00 til 17.00 Alle ugens dage. 

I afdelingsbestyrelsens lokaler. 

Torsdag den 03/08 fra Kl. 17.00 til 18.00 

Søndag den 13/08  fra Kl. 17.00 til 18.00 

 

Mad pris 

70.- stykket 

 

Fra Kl. 19.00 må der IKKE nydes medbragt drikkevare i teltet 
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Beboermøde 

 
 
I henhold til boligforeningens vedtægter § 18 indkaldes hermed til afdelingsmøde vedr. budget 

for det kommende år. 

 

Torsdag, den 14. september 2017 kl. 19.00 

 

i selskabslokalet Jernaldervej 245, 8210 Aarhus V. 

 

 

Foreløbig dagsorden:  

1. Valg af dirigent 

2. Afdelingsbestyrelsens beretning for perioden til godkendelse. 

3. Foreningsbestyrelsens beretning til forelæggelse. 

4. Afdelingens budget for 2018 til godkendelse.  

5. Indkomne forslag. 

    a.  Vedligeholdelsesreglement 

         Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen 

b.  Opgradering af afdelingens kabelnet til DocSis 3.1 og valg af leverandør. 

Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen 

6. Evt.  

 
Der vil være kaffe, te og vand under mødet.  Brød, øl og vin serveres efter punkt 5 er overstået.  

Beboermødet er som vanligt røgfrit med indlagte rygepauser uden for lokalet. 

 

Forslag, der ønskes behandlet på beboermødet skal indleveres skriftligt til afdelingsbestyrelsen 

senest onsdag den 30. august 2017. Endelig dagsorden og materiale til beboermødet vil blive ud-

sendt senest 8 dage før mødet. 

 
Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har boligtagere i afdelingen, disses ægtefæller eller hermed side-

stillede personer, som opfylder betingelserne for medlemskab i Brabrand Boligforening. Hver husstand har 2 stem-

mer uanset husstandens størrelse. Adgang har tillige – men uden stemmeret – boligforeningens ledelse og repræsen-

tanter for denne. 
 

OBS:  
Fra kl. 18.30 til kl. 19.00 vil der være gennemgang af foreningens nye hjemmeside, 

herunder ”min side”, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål omkring brugen af 

”min side”. Hvis du har spørgsmål til siden, skal du medbringe det log-in, som du har 

modtaget pr. brev. Har du mistet det, kan nyt log-in bestilles på telefon 89 31 71 71. 
 

 
 

På vegne af afdelingsbestyrelsen 

Edvin Juhl  

09.08.2017 
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Hvad gør vi med vores TV kanaler fra næste 

år 

 

Indledning 

Den 31.12.2017 udløber vores kollektive aftale med Stofa om levering af TV kanaler. Vi 

skal derfor på beboermødet i september have besluttet, om vi skal have en ny 

leverandør af TV kanaler i Holmstrup. Og i givet fald hvem. 

 

Ny lovgivning 

I 2016 vedtog folketinget en ny lovgivning om levering af TV kanaler. Det er ikke 

længere lovligt at indgå en kollektiv aftale om TV kanaler, som den vi har i Holmstrup, 

hvor alle får en TV pakke. Indgåede aftaler skal ophøre med virkning pr. 1. januar 2018, 

som vores gør. 

Den nye lovgivning tillader, at man kan indgå en kollektiv aftale om bredbånd dvs. 

internetforbindelse. Det er altså fortsat tilladt at lave en kollektiv aftale, hvilket kan 

være en fordel rent prismæssigt. 

 

Hvad skal vi stemme om den 14. september 

Vi skal først og fremmest stemme om, hvor vidt vi i Holmstrup fortsat skal kunne bruge 

vores kabelnet til fremføring af TV kanaler. Dernæst skal vi stemme om, vores kabelnet 

skal opgraderes til en standard, som vil være attraktiv for vores beboere i fremtiden. 

Vores kabelnet kan kun bruges af 1 leverandør. Vi kan således ikke få både TV og 

internet samtidig fra Stofa og YouSee – eller en anden leverandør, selvom de bruger 

samme standard og kabelføring. 

Hvis beboermødet ikke godkender, at kabelnettet fremover skal kunne bruges til 

levering af signaler, vil hver enkelt husstand fra 1. januar 2018 selv skulle stå for en 

aftale om levering af TV og internet. Det vil betyde, at man enten skal have signaler via 

parabol eller fastnet telefon. 

Hvis beboermødet godkender, at afdelingens kabelnet fortsat skal bruges til 

signallevering, skal vi dels tage stilling til, om anlægget skal opgraderes til DocSis3.1 og 

hvilken leverandør, som skal gøre det.  

Opgraderingen til DocSis3.1 vil være ”gratis” for beboerne, hvis vi binder os til en aftale 

med enten Stofa eller YouSee over en årrække. Betalingen vil være en del af en 

pakkeaftale, hvor der skal betales et udtrædelsesbeløb, hvis vi udtræder af aftalen inden 

aftalens løbetid. En sådan aftale havde vi med Stofa i perioden fra 1996 til 2006. 
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Lit om teknik 

Der findes 4 former for kabelanlæg: fiber, coax (som vi har), kobber og PDS. Dem vil vi i 

korthed gennemgå her. 

Fiber kaldes også lyslederkabler, og anses af mange for at være det ypperste i forhold 

til hastighed. Det vil imidlertid medføre, at vi skal have nye kabler trukket rundt i 

afdelingen, og det er ikke gratis. Det skal vi betale ekstra for uanset hvem, vi vælger 

som leverandør. 

Coax er det mest anvendte rundt i verden. Alene i USA er der 400 mio. husstande med 

coax kabler. Udviklingen er derfor størst på coax med hensyn til ny teknik. Den nye 

standard for coax hedder DocSis3.1 og kan levere hurtigere internet end fiber anlæg. 

DocSis3.1 kan levere 1 Gb (1000 Mb) up- and download. Både Stofa og YouSee 

anvender coax i deres installationer, hvor der er mange abonnenter, som der er i 

Holmstrup. Ved opgradering til DocSis3.1 er det kun vores forstærkere og fordelere, som 

skal opgraderes, idet vores coax kabler ikke fejler noget. 

Kobber er telefonledninger, som kun bruges i enkelte husstande, hvor der ikke er 

kabelanlæg. 

PDS bruges primært til IT-anlæg i firmaer, hvor der kun føres data rundt. PDS er ikke 

velegnet til TV, idet signalet skal konverteres til TV format hvert sted. PDS er heller ikke 

godt nok afskærmet i forhold til TV signaler. 

Det er afdelingsbestyrelsen anbefaling, at vi indgår en aftale om opgradering af 

anlægget til DocSis3.1. Det er langt den billigste og bedste løsning. 

 

Internet i Holmstrup i dag 

Vi har spurgt Stofa om, hvor mange de leverer internet til i dag. Og hvilke forbindelser 

man har. Stof oplyser, at de i dag leverer: 

100-300 Mbits                          40                      husstande  

30-50 Mbits                               161                   husstande 

10-30 Mbits                               28                      husstande              

2/1 (gratis)                                 27                      husstande 

256 husstande i Holmstrup får i dag internet fra Stofa. De mest populære forbindelser er 

30 og 50 Mbits forbindelser, som normalt koster henholdsvis 219 kr. og 249 kr. 

månedligt uden rabataftaler. 
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Indhentning af tilbud 

Afdelingsbestyrelsen har indhentet tilbud fra Stofa og YouSee på en ny aftale om 

levering af TV-kanaler, som skal overhold den nye lovgivning. Begge firmaer anbefaler 

en opgradering af vores Coax-anlæg til DocSis3.1 som den bedste og billigste løsning. 

De har begge afgivet 2 tilbud, idet de har afgivet dels et tilbud på en kollektiv bredbånds 

aftale, og dels har de afgivet et tilbud på en individuel aftale. Ved den kollektive aftale, 

kan den enkelte husstand selv vælge, om man for det månedlige abonnement vil have 

leveret en internetforbindelse eller den lille TV pakke. Det vil stort set blive, som det er i 

dag.  

Vi vil gennemgå tilbuddene særskilt i materialet. 

Endvidere har vi modtaget et uopfordret tilbud fra Bolignetårhus på et PDS anlæg, som 

vi ikke fremsætter som forslag til beboermødet, idet kvaliteten af TV-forbindelsen 

erfaringsmæssigt giver alt for store problemer. Desuden skal vi betale for selve 

kabelføringen, som vil koste en huslejestigning over 10 år, som vi ikke har bedt om pris 

på, idet vi anser det for uinteressant. 

 

Afskrivnings aftale. 

Det har været et krav fra afdelingsbestyrelsens side til både Stofa og YouSee, at 

kabelnettet fortsat er afdelingens ejendom, hvis afdelingen indgår en aftale om 

opgradering af anlægget. Det betyder, at hvis afdelingen vil udtræde i utide af en aftale, 

skal der betales et kontant beløb i forhold til deres investering af opgraderingen. 

Nedskrivningen er ikke ens for de 2 leverandører, men nedskrivningen er den samme 

uanset om vi indgår en kollektiv eller individuel aftale. 

Stofa 

Stofas pris på en opgradering er 618.000 kr., som nedskrives over 4 år. Aftalen skal 

mindst løbe 2 år. Efter 2 år vil det således koste 309.000 kr. at komme ud af aftalen. 

Efter 4 år er det gratis. 

You See 

You See skal lave flere ændringer af vores anlæg end Stof, hvorfor deres investering 

også er dyrere. Aftalen skal løbe i 2 år, hvorefter det kontante beløb er 750.245 kr. 

535.245 kr. efter 3 år, 105.245 kr. efter 4 år og 0 kr. efter 5 år. 

Stofas aftale er således billigere og bindingsperioden er et år kortere. 

 

Abonnementspriser 

Det næste er det månedlige abonnement, som er noget mere besværligt at forklare, idet 

der kan opnås væsentlige rabatter.  
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Priserne er ved både den kollektive aftale og individuelle aftale afhængig af, hvor mange 

produkter man køber ved den enkelte leverandør. Begge kan levere mobil og fastnet 

telefon med rabatter, som vi ikke medtager i oplægget. 

Stofa 

Priser pr. måned  Kollektiv individuel 

Medlemskab Antennefor. Århus 15 kr. 15 kr. 

Bredbånd 20/10 Mbit  135 kr. 

Bredbånd 30/30 Mbit   199 kr. 

Lille TV pakke  135 kr. 135 kr. 

Leje af Stofa TV boks  0 kr. 49 kr. 

MitTV basisabonnement 50 kr. 50 kr. 

Vil man have en hurtigere internetforbindelse betaler man blot differencen. 

Vil man ikke have den lille TV pakke, kan man vælge en internet forbindelse og købe et 

MitTV basisabonnement til 50 kr. månedlig, som i prisen indeholder DR kanaler og 

nabolandskanaler. Dertil kan man selv købe de ekstra kanaler, som man vil se. Priser 

fremgår af Antenneforeningens hjemmeside. 

You See 

Priser pr. måned  Kollektiv individuel 

Bredbånd 4/0,5 Mbit  149 kr. 149 kr. 

Bredbånd 25/5 Mbit  229 kr. 229 kr. 

Lille TV pakke  143 kr. 143 kr. 

Leje af You See TV boks 30 kr. 30 kr. 

----------------- 
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For godt et år siden fik vi en henvendelse fra en beboer om farlig bilkørsel (!) på cykelstien øst 

for bebyggelsen. Afdelingsbestyrelsen overtog sagen over for kommunen, og nu er der opsat en 

såkaldt chikane. Det hjælper at tage sager op! 

 
 

 

Aktiviteter på Holmstrup Mark 

Læs mere på www.holmstrupinfo.dk 
 

Værestedet Holmstrup Mark 

Jernaldervej 245, 1. lejl. 6 8624 8289 

Åbent onsdag kl. 15.00-20.00 

Spisning kl. 18.00 – ingen tilmelding 

Kontaktperson: 

Simon Holse  2763 2845 

simonholse243@gmail.com 

 

Holmstrup Beboerforening 

Jernaldervej 215, 1. 

Formand:  Mette Jespersgaard 

Næstformand/sekretær: Gudmundur Karl 

Arnarson 

Kasserer:  Rikke Birkeholm 

Bestyrelsesmedlemmer: Timo Jensen 

Dorte Nielsen 

   Kim Birk 

Revisor:   

 

Holmstrup Pensionistklub 

Jernaldervej 277, 1. 

Åbent tirsdage kl. 14.00-16.00 og 

søndage ligeledes kl. 14.00-16.00 

Formand Tina Søe Hansen 2197 7600 

Næstformand Kirsten Elley 

 

Porcelænsmaling i Holmstrup 

Jernaldervej 277, 1. (Pensionistklubben) 

Kirsten Elley  2621 8172 

Åbent torsdag kl. 13.00-15.30 

 

Keramik 

Værestedets lokaler 245, 1. 

Jette Christiansen 

Åbent fredag kl. 10.30-13.00 

 

Holmstrup Dyreklub 

Ragnhild Jensen 4078 7191 

 

Holmstrup Billardklub 

Formand:   Tom Houmøller 

Genbrugsen i Holmstrup 

Kontaktperson: Conni 259A 2078 2091 

Åbent: 

Mandag kl. 15.30-16.30 

Torsdag kl. 17.00-18.00 

Søndag kl. 14.00-15.00 

 

Læsehesten Holmstrup Mark 

Indgang gennem Genbrugsen 

og åbent i Genbrugsens åbningstid. 

Bemandet torsdage kl. 17.00-18.00 

Kontaktperson: Rudolf Bay  5183 4380 
 

Flagning 

Svend Ove Böhm 2253 4264 

Herman Nielsen  2395 7945 

Ring senest dagen før  

eller læg en seddel i postkassen i 263 

 

Haveforening Persillerækken 

Poul Erik Hansen 5094 8969 

 

Holmstrup Haver 

Poul Erik Hansen 5094 8969 

 

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. 

 

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 
 

Bemærk: 

Svend Ove Böhm har fået nyt telefonnummer, så når man ønsker at Dannebrog skal op ved en 

fødselsdag, et jubilæum, en bisættelse eller andet, skal man nu ringe 2253 4264 – eller lægge 

en seddel i hans brevkasse i 263. Herman Nielsen og Svend Ove er fælles om flagsætningen, 
og Herman har sit gamle nummer: 2395 7945 og har ligeledes sin brevkasse i 263. 
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Sofus 
Beboerblad for 

Brabrand Boligforenings afdeling 6 
Holmstrup 

 

Nr. 5 Oktober 2017 

 

Foto: Poul Jørgensen 

Ja, al det bøvl med den mekanik, men det værste er næsten at nogen så bare smider deres affald 

på jorden  i stedet for at gå de omkring 30 (tredive) meter hen til den nærmeste anden 
affaldsbeholder. 

 

Næste blad planlægges lavet onsdag d. 6. december kl. 18 

Sidste indleveringsfrist er om 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 
Herman Nielsen, 263 2395 7945  

herman.nielsen@stofanet.dk 

www.hermannielsen.dk 

 

Søren Løkkegaard, 223 4029 2942 

Ansvarshavende for dette nummer. 

soerenloekkegaard@gmail.com 
 

Helle Due  6170 1929 

helle.due48@gmail.com 

 

 

Fotograf som man kan henvende sig til 

Poul Jørgensen 

poul.jorgensen@stofanet.dk 
 

Indlæg og fotos kan mailes til redaktions-

medlemmerne. 

 

Bemærk: Anonyme indlæg optages ikke. 

 

Mere information: www.holmstrupinfo.dk 

 under Sofus hvor billeder er i farver. 

 
or 
 

 

 

 

 

 

Brabrand Boligforening 

Rymarken 2, 8210 Aarhus V            

89317171 e- mail:brabrand@bbbo.dk 

 

 

Brabrand Boligforening 

Åbningstider: 

Mandag, tirsdag, onsdag  kl. 09.30-14.00 

Torsdag  kl. 09.30-18.00 

Fredag  kl. 09.30-12.00 

www.bbbo.dk.dk 

 

Skræppebladet 

Skræppebladet er beboer- og foreningsblad for 

Brabrand Boligforening 

www.skraeppebladet.dk 

redaktion@skraeppebladet.dk 

 

Beboerrådgivningen 

i Holmstrup (Værestedet) 245, 1., lejl. 6 

Åben rådgivning 8624 8289 

Tirsdag  kl. 15.00-17.00 

Åbent på Gudrunsvej 16, 1. th. 

Tirsdage  kl. 10.00-12.00 

Torsdage  kl. 15.00-18.00 

www.beboer-raadgivningen.dk 8625 2126 

 

Du er altid velkommen til at dukke op uden 

aftale. 

 

Møder uden for nævnte tidsrum, kontakt: 

Jens Høgh  8625 2126 

jens@beboerraadgivningen.dk 

 

Åben socialpsykiatrisk rådgivningscafé 
I Værestedets lokaler, nr. 245, 1.sal 

Tirsdage   kl.14.00- 15.30 

 

Totalservice 8931 7171 
  2020 2281 
På dette nummer kan du taste dig frem til 

personlig betjening af en servicemedarbejder. 

 

Personlig betjening er åben: 

Mandag – torsdag kl. 15.30-07.00 

Fredag  kl. 12.30-07.00 

Lørdag samt søn-/helligdage hele døgnet. 

Bemærk at det er en dyr service som ikke må 

bruges til sager der kan vente til almindelig 

åbningstid i dagtimerne! 

 

Genbrugspladsen 

Jernaldervej/Stenaldervej 

Åbningstider: 

Mandag-fredag kl. 07.00-18.00 

Bemandet lørdag og søndag kl.09.00-18.00 

 

Stofa Antenneservice 8830 3030 
Mandag-fredag 08.00-20.00 

Lørdag  10.00-14.00 

Dog undtaget helligdage. 

 

Har du problemer med dine TV-signaler uden 

for Stofas åbningstid, kan du ringe til 

hovedvagten på 8813 1818 

Hovedvagten har åbent til kl. 24.00 på alle 

hverdage og fra kl. 8.00-24.00 i weekender og 

på helligdage. 

 

Selskabslokale Holmstrup 

Jernaldervej 245, 8210 Århus V 

Kan rumme 72 pers. 

Lejes gennem Brabrand Boligforenings 

administration 8931 7171 

 

 

 

Selskabslokale Valhalla, Odinsgård 

Stenaldervej 209, 8220 Brabrand 

Kan rumme 30 pers. 

Lejes gennem Lene Charlotte Olm, 

leneolm@yahoo.dk, 6077 5802 

Selskabslokale Stenhytten, Thorsbjerg 

Serviceleder, Kai Nielsen 8624 2897 

Afd6@bbbo.dk 

Kontor: Jernaldervej 277 

Åbningstider: 

Mandag kl. 07.00 – 09.00 

Tirsdag, onsdag, fredag kl. 08.00 – 09.00 

Torsdag kl. 15.30 – 17.00 
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Stenaldervej 77, 8220 Brabrand 

Kan rumme 50 pers. 

Reservation, Lise Ledet 5144 4734 

 

Postkasser forefindes ved MENY og 

tømmes dagligt 

 

 

Afhentning/forsendelse af pakker mv. 

MENY, Viborgvej 277, 8210 Århus V 

i butikkens åbningstid 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: Holmstrups nye website: 

www.holmstrupinfo.dk 

Rettelser vedrørende klubaktiviteter og andet 

på hjemmesiden sendes til: 

red@holmstrupinfo.dk 

 

Afdelingsbestyrelsens medlemmer: 

 

Edvin Juhl, 261A 3.  
edvin.juhl@stofanet.dk, 2534 0503 

 

Rudolf Bay, 253B 1.tv  
rudolfbay@gmail.com, 5184 4380 

 

Peter Iversen, 245 3.  
peter-iversen@live.dk, 8624 4180 

 

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

 

Mogens Nielsen 221A 3.tv. 
msln@sol.dk, 3880 2213 

 

Johnny Rasmussen 263A st. 
yummi@stofanet.dk 
 

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

 

 

Redaktionsmedlemmerne slider for sagen – her er Helle Due i aktion. Foto: Herman Nielsen 
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To digte af afdøde Merete Blicher som blev oplæst ved hendes begra-
velse sidst i august: 

Naturen er den rygrad 

 

Naturen er 

den rygrad 

i hele tilværelsen 

som mennesket er 

en del af 

 

Forståelsen af dette  

vil give dig 

selvtillid 

 

Så nydelse og 

glæde 

ved andre 

bliver en del af 

den naturlige 

kærlighed 

du har 

for andre 

for dig 

 

 

Jeg sidder på gangen og venter 

 

Jeg sidder på gangen 

venter på at få livet tilbage 

den dræbende ensformighed afbrudt af en 

som vander blomsterne. 

Ventetiden er som en dyne, 

der hylder mig ind i en kåbe af håbløshed og 

frustration. 

Stilheden kun afbrudt af en persons skridt på 
den lange gang, 

frem og tilbage, frem og tilbage 

et skrig bryder stilheden og forfærdelsen bre-
der sig i hele kroppen. 

Et forsøg på at bryde ud. 

Spise, sove få medicin og terapiværkstedet 

måske bliver man talt med 

forstå, forstå min smerte, 

jeg vil have min frihed. 

Angsten for at dø lammer mig 

jeg kravler ind under min dyne,  

et skjold mod en uoverskuelig tilværelse. 

En uge er gået,  

jeg skal tale med lægen 

hjælp mig! 

mon han forstår? 

jeg får mere medicin 

drikker kaffe, ryger cigaretter 

og venter. 

Æret være Meretes minde 
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Pensionistklubbens julemarked 

2. december kl. 10-16 i selskabslokalet 

 

Har du lyst til at få et salgsbord, skal du møde op og tilmelde dig. Alle 

holmstruppere kan deltage. 

Tilmelding søndag den 29. oktober kl. 14-16 i pensionistklubbens lokale. 

Vi har plads til ca. 12, og der gælder først til mølle-princippet. Der skal mødes 

personligt op. 

Vi håber på fuldt hus, men også på retten til at aflyse hvis der bliver for få til-

meldinger. 

Der er små bamser til små børn så længe lager haves. 

 

 

 

 

Program for pensionistklubben 
 

 

 

3. oktober kl. 14 Banko 

10.oktober kl. 14 Kaffe 

17. oktober kl. 14 Kaffe og tilmelding til spisning. 

24. oktober kl. 14 Kaffe 

31. oktober kl. 13 Spisning. 

Tilmelding til halvdagstur 150,-kr. Turen går til Dalgårds Antik. 

Nærmere oplysninger kommer snarest. 

 

7. november kl. 14 Banko 

14. november kl. 14 Johnny giver kaffe og lækkert brød. Tøjdamen kommer. 

21. november Halvdagstur 

28. november Kaffe. Tilmelding til julefrokost: 70,- kr. 

 

2. december  Julemarked. Se nærmere i Sofus. 

5. december  Lukket 

12. december kl. 13 Julefrokost. Medbring pakke til pakkespil, værdi ca. 20,- kr. 
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Hjælp vennerne, familien eller din kollega  

– og få det godt 

 

Det kan godt betale sig at være hjælpsom og stå klar, når familiemedlemmet, kollegaen eller 

naboen har brug for hjælp.  

  

Nyt dansk studie viser, at man har dobbelt så stor sandsynlighed for at have det godt mentalt, 

det vil sige have høj mental sundhed, hvis man mindst én gang om ugen hjælper andre. Er man 

”kun” hjælpsom én eller to gange om måneden, gør det også en forskel. Her øger man sin chance 

for høj mental sundhed med 40 procent i forhold til, hvis man aldrig hjælper andre.  

 

Glemmer at hjælpe andre  
Det er forskere ved Statens Institut for Folkesundhed og ABC for mental sundhed, der står bag 

det nye studie. Det er foretaget blandt 3.500 danskere og er det første, der kortlægger 

danskernes mentale sundhed.  

 

Mental sundhed defineres af WHO som en tilstand af trivsel, hvor man kan udvikle og udfolde sine 

evner, håndtere belastninger, indgå i positive sociale relationer og bidrage til fællesskabet.  

 

”Dét at hjælpe andre mennesker betyder rigtig meget for vores mentale sundhed og trivsel. Det 

er måske meget indlysende, fordi vi jo er sociale væsener af natur og har brug for at føle, at vi 

bidrager, og at andre har brug for os. Ikke desto mindre ved vi, at mange ikke prioriterer at 

hjælpe kollegaen eller naboen i en travl hverdag, fordi de ikke orker det eller har for meget at se 

til. Men vi er lykkens smed for hinanden, og når vi hjælper andre, er det hjælp til selvhjælp,” 

siger Vibeke Koushede, ekspert i mental sundhedsfremme hos Statens Institut for Folkesundhed 

og projektleder for ABC for mental sundhed.  

 

Lidt har også ret  
ABC for mental sundhed arbejder for at skabe de rette rammer og bedste betingelser for at holde 

danskerne mentalt sunde, og her er en vigtig faktor altså at hjælpe andre.  

  

”Der er mange måder, hvorpå vi kan hjælpe andre. Og lidt har også ret. Altså, man behøver ikke 

flytte for vennerne hver weekend eller regelmæssig gøre rent for andre for at have det godt. Det 

kan være mindre ting, såsom at tage posten med op til naboen eller tage en snak med et 

familiemedlem, der har brug for det,” siger Vibeke Koushede.  

 

På spørgsmålet om, hvorvidt sammenhængen mellem dét at gøre noget for andre og høj mental 

sundhed alene skyldes, at det i virkeligheden er dem, der allerede har det godt, der gør noget for 

andre, svarer hun:  

  

”Fra andre studier ved vi, at man selv kan styrke sin mentale sundhed ved at være noget for 

andre, uanset ens mentale udgangspunkt.”  

Deltagerne i studiet er blandt andet blevet spurgt om, hvor ofte de hjælper andre. Deres mentale 

sundhed er blevet vurderet ud fra the Warwick-Edinburgh Mental Well-Being Scale, en skala, der 

måler positive aspekter af mental sundhed.   

  

Studiet viser også, at personer, der gør noget aktivt, meningsfuldt og gør det sammen med 

andre, har op til fire gange så høj sandsynlighed for at have høj mental sundhed.  

Hvis man for eksempel er en del af en forening, gruppe eller organisation og er aktiv ugentligt i 

denne, er der omkring 75 procent større sandsynlighed for, at man har høj mental sundhed 

sammenlignet med, hvis man ikke er en del af en forening, gruppe eller organisation.  

Der er to-tre gange så stor sandsynlighed for høj mental sundhed, hvis man er involveret i noget, 

der udfordrer en, arbejder for en mærkesag, arbejder frivilligt eller hjælper nogen på anden vis.  

  

Risiko for depression  
ABC for mental sundhed er støttet af Nordea-fonden. Det er et partnerskab mellem en række 

kommuner, organisationer og forskere. Partnerskabet skal pege på faktorer og handlemuligheder, 

der påvirker den mentale sundhed positivt.  

 

Mental sundhed kan groft sagt inddeles i tre stadier – høj, moderat og dårlig.  
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Udenlandske undersøgelser viser, at gruppen med dårlig mental sundhed har næsten 6 gange 

højere risiko for at udvikle depression end dem med høj mental sundhed, og gruppen med 

moderat mental sundhed har omkring tre gange øget risiko i forhold til dem med høj mental 

sundhed. 

 

 

Ovenstående er fremsendt til interesserede over internettet og kan hentes her: 

 
http://www.si-folkesundhed.dk/Ugens%20tal%20for%20folkesundhed/Ugens%20tal/41_2017.aspx  
 

Jeg, der er én af de interesserede, har læst det og så videresendt det til døtre mfl. med denne 

kommentar: 

 

”Jeg finder det her banalt, rigtigt, selvoplevet osv. 

Jeg har svært ved at finde en årsagssammenhæng men er helt med på sammenhængen. Jeg vil 

vove den påstand, at det er det at ha det godt (basal glæde ved at leve) som afstedkommer 

hjælpetrangen som så udført øger eller vedligeholder / fornyr glæden. 

Omvendt virker det bagvendt at sige: hjælp og du får det bedre / godt. Det er vel det ærinde, 

kristendommen (sympatisk!) er ude i.  

 

Hilsen 

Herman.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.si-folkesundhed.dk/Ugens%20tal%20for%20folkesundhed/Ugens%20tal/41_2017.aspx
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Et par øjebliksbilleder fra arrangementet på genbrugspladsen som genbrugsgruppen stod for. 

Inden for en måneds tid kommer porten op og genbrugscontaineren vil blive malet. Seks perso-

ner meldte sig som frivillige med lyst til at deltage. Vil du være med til at skabe et genbrugsmiljø 

på genbrugspladsen og måske som frivillig bruge 2-3 timer 1 gang per måned, så mød op en 

søndag. Jo flere vi bliver, jo oftere kan vi holde åbent. 

 

 

Fotos: Poul Jørgensen 
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Vi har sakset nogle udsnit af referatet fra efterårets afdelingsmøde. 

Hele referatet kan naturligvis læses på boligforeningens og afdelin-

gens hjemmeside. 

 

Spørgsmål/kommentarer til beretningen 

Fra salen: Vi har et vedligeholdelsesreglement, men der er fortsat enkelte beboere, som ikke kan 

finde ud af at klippe deres hæk og ordne deres haver. Kan man ikke finde nogle sanktioner over 

for dem? 

Edvin: Iflg. vores reglement skal man klippe sin hæk min. 1 gang om året og holde haven pæn. I 

maj måned går afdelingsbestyrelsen og Kai en tur rundt i byggeriet. På rundgangen noteres hvil-

ke beboere der ikke overholder reglementet, og de får en skrivelse fra boligforeningen. Efter 3 

henvendelser til vedkommende sørger vi for at fx hækken klippes, og beboeren får efterfølgende 

en regning for udførelse af arbejdet.  

Fra salen: Vi synes, at de pågældende får for lang snor! 

Edvin: I alle årene har vi i Holmstrup været ret generøse på mange punkter, men nu er vi der, 

hvor vi kan overveje, hvor meget vi skal stramme skruen. Jeg opfatter det sådan, at vi i afde-

lingsbestyrelsen gerne må stramme lidt op ift. overholdelse af afdelingens reglementer. Boligfor-

eningen agerer på klager, så send også en klage hvis I synes, den er berettiget. 

Fra salen: Skiftes der vandmåler i både entre og badeværelse? Vi har fortsat problemer med af-

fald, som smides alle steder. Kan vi ikke gøre noget ved det? 

Edvin: Displayet skal skiftes, men det har ikke noget med målerne at gøre. Vi kommer med et 

oplæg til display, og afhængig af prisen kan displayet mere eller mindre. Displayet er ikke med i 

udskiftningen af vandmålerne. Det er en yderligere udgift. Der kommer mere info herom senere. 

Mht. affaldsproblematikken, så har vi i afdelingsbestyrelsen drøftet, om vi skulle indføre et gebyr. 

Tankerne herom pågår fortsat. 

Herefter blev beretningen godkendt. 

 

Orientering om foreningsbestyrelsens arbejde 

V/ formand for foreningsbestyrelsen Keld Albrechtsen. 

Foreningsbestyrelsen har tidligere i år udarbejdet en skriftlig beretning for 2016, som kan findes 

på boligforeningens hjemmeside. Desuden har bestyrelsen givet en beretning på repræsentant-

skabsmødet i maj. Den beretning kan findes i referatet fra repræsentantskabsmødet, som også er 

at finde på boligforeningens hjemmeside. Så denne beretning på beboermødet er en opdatering 

og opsummering af disse to beretninger. 

 

Hjemmeside og åbenhed 

Når vi netop henviser til de beretninger, som kan findes på hjemmesiden, skyldes det, at der med 

den nye hjemmeside er etableret en ny og bedre adgang til en lang række dokumenter, som på 

forskellig vis kan have beboernes interesse. 

På hjemmesidens nye facilitet ”Min side” har den enkelte beboer fx mulighed for at finde de do-

kumenter, som vedrører det enkelte lejemål, fx lejekontrakt, forbrugsopgørelse og andet relevant 

materiale. Ligeledes er der nu adgang til fx foreningsbestyrelsens dokumenter, herunder fyldige 

referater og bilag til de åbne punkter. Hvis man har mistet den personlige kode, som er blevet 

fremsendt pr. brev, kan man kontakte BBBO og få en ny kode til den personlige del af hjemmesi-

den. Finder I fejl i registreringer på din bolig, så kontakt jeres serviceleder. Så hjemmesiden skul-

le gerne opleves som et redskab, der både giver en bedre service til den enkelte beboer og sam-

tidig udmønter ambitionen om åbenhed og gennemsigtighed i forvaltningen. 
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Effektiv drift 

Foreningsbestyrelsen arbejder i øjeblikket sammen med afdelingsbestyrelserne for at undersøge 

mulige effektiviseringer i vores afdelinger. Regeringen, Kommunernes Landsforening og BL har 

sidste år indgået en aftale om effektivisering af den almene sektor frem mod 2020, og den mål-

sætning bakker vi op om – især fordi det ligger i planen, at effektivisering skal komme beboerne i 

de almene boliger til gode. Vi forventer det samme krav fra 2020 – 2025 med yderligere 200 kr. 

pr. bolig pr. måned. Vi har allerede fundet de første besparelser, men arbejdet med at finde yder-

ligere besparelser pågår stadig. BL har dog forhandlet sig til, at besparelserne bliver i afdelinger-

ne og ikke ender i statskassen. Regeringen har desuden besluttet, at boligforeningerne fremover 

skal udarbejde 4 års budgetter. Formentlig fordi de så kan holde øje med, at vi opnår de ønskede 

besparelser.  

Et af de centrale emner for effektivisering og dermed besparelser er udvikling af driftsfællesska-

berne, og det emne blev drøftet på repræsentantskabsmødet i maj. Vi er lige nu ved at forberede 

et grundigt analysearbejde af mulige effektiviseringer, blandt andet gennem en udvikling af de 

hidtidige eller nye driftsfællesskaber. 

 

Renoveringsprojekter 

Spørgsmål 

Fra salen: Der er nogle ting, som ikke fungerer på min side. Min bolig står fx opført forkert, med 

forkert tegning, lejlighedstype mv. 

Keld A.: Derfor opfordrede jeg også tidligere i min beretning til, at I giver besked til administrati-

onen, hvis I opdager fejl på hjemmesiden. 

Edvin: De nye krav fra regeringen har efter min opfattelse to store beboerdemokratiske udfor-

dringer. Dels bliver vi sat under administration af foreningen - og foreningen af kommunerne, og 

dels kan der blive en skævhed i vurdering af indsatser, fordi det kun kommer til at handle om 

økonomi. 

Keld: Helt enig. Det bliver et stort problem for beboerdemokratiet, men vi tror, at vi kan løse det, 

hvis vi står sammen. Først og fremmest fordi vi er foran ift. at opnå den første periodes besparel-

ser 

Fra salen: Jeg er træt af at høre, at man ofrer en masse penge på nybyggeri. Hvorfor begynder 

man ikke i Holmstrup. Vi betaler en dyr husleje, og alt koster ekstra her pga. de mange skæve 

mål. Intet er standardmål.  

Keld: Rækkefølgen er faktisk, at de afdelinger, der trænger mest til renovering, kommer først. Vi 

arbejder hele tiden på, at få Landsbyggefonden med, og nybyggerier koster ikke beboerne i 

Holmstrup. De penge kommer fra en helt anden kasse. 

Beretningen blev herefter taget til efterretning. 

 

Afdelingens budget for 2018 til godkendelse 

V/ Edvin Juhl på vegne af afdelingsbestyrelsen. 

Edvin Juhl gennemgik det udsendte budget, der viser en lejeforhøjelse på 0 %. 

Spørgsmål 

Fra salen: Hvorfor skal vi betale så meget for vaskeriet, når vi også har egenbetaling? 

Keld: I har selv besluttet på et tidligere beboermøde, at der skulle være en egenbetaling for be-

nyttelse af vaskeriet, men at den ikke dækker de faktiske udgifter ved driften af vaskeriet. Vaske-

riet er kort sagt en besluttet underskudsforretning. 

Fra salen: Hvad er A og G indskud? Og hvorfor står det anført med et 0 i budgettet? 
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Edvin: Fordi det er en standard kontoplan, som vi skal benytte. Det er beløb pr. m2, hvis byggeri 

er opført før 1966 for det ene indskuds vedkommende og 1970 for det andet indskud. 

Afstemning om budget for 2018 til godkendelse ved håndsoprækning. 

Budget for 2018 blev enstemmigt godkendt. 

 

Regnskab 2016 

Afdelingens regnskab for 2016 medførte et overskud, som blev anvendt til afskrivning på vores 

udlæg til nedgravet affald, p-pladser, solceller og forsøget med decentral ventilation. 

 

Forslag. 

Vedligeholdelsesreglement 

Vedligeholdelsesreglementet blev godkendt i den foreliggende udgave. 

 

Opgradering af afdelingens kabelnet til DocSis 3.1 og valg af leverandør 

Edvin redegjorde for forslaget jf. udsendte materiale. Materialet ligger også tilgængeligt på 

hjemmesiden. 

Spørgsmål 

For og imod blev drøftet. 

Edvin: Da Holmstrup blev bygget, skulle man lave telefonstik, men hvad der kommer ind af de 

stik er en sag mellem telefonselskabet og den enkelte abonnent. TV og internet ved YouSee ko-

ster et fastnetabonnement ud over betaling for de enkelte ydelser (tv og internet via telefonstik-

ket). Hvis man ikke vil have et kabelnet, skal man selv pr. 1. januar 2018 finde en fastnetudby-

der – alternativ opsætte parabolantenne. En kollektiv bredbåndsaftale er langt den billigste løs-

ning, og så er vi sikret, at vi har adgang til den nyeste teknologi. En anden fordel er, at der i de 

kollektive aftaler ligger en gennemgang af alle stik i lejlighederne, idet vi har erfaret, at der man-

ge steder er problemer med, at stikkene falder ud af gipsvæggene. 

Mogens: Hvis man kun vil have signal og internet via telefonstik, skal man overveje, om man kan leve 

med den kvalitet, som det kan klare. 

Første afstemning 

Man stemte først om, hvorvidt man skal opgradere kabelanlægget eller helt nedlægge levering af 

Tv og internet i kabelanlægget. 

Valgresultat 

Der blev stemt ja til opgradering af afdelingens kabelnet til DocSis 3.1, 79 stemt ja og 4 stemte 

nej.  

Anden afstemning 

Man stemte herefter om, hvilken af de 4 oplistede aftaler man ønsker og med hvilken leverandør.  

Valgresultat 

Forslag 1: 72 stemmer, Forslag 2: 2 stemmer, Forslag 3: 2 stemmer, Forslag 4: 7 stemmer. Der 

var dermed et overvældende flertal for at indgå en kollektiv bredbåndsaftale med Stofa. 

 

 

Røgfrit selskabslokale 
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I dag må man ryge i lokalet, når det er udlejet til privat brug, men ikke når der afholdes afde-

lingsarrangementer i lokalet. Helle har i sin indstilling skrevet det modsat. Forslaget går på, at 

der indføres et total rygeforbud i lokalet – både ved privatudlejning og ved afholdelse af afde-

lingsarrangementer.  

Afstemning 

67 stemte for et fuldstændigt rygeforbud i selskabslokalet, og forslaget blev dermed vedtaget. 

 

Eventuelt 

•  Fra salen (Niels): Vi er ved at starte en genbrugsgruppe op og indkalder til opstartsmøde for 

interesserede den 24. september. Den 8. oktober planlægger vi desuden et arrangement, men 

det hører I nærmere om senere. Vi sender en invitation rundt.  

•    Fra salen: Hvorfor males der facader og brækkes ned efterfølgende? 

Kai: Mureren er begyndt for sent (øv) Derfor males der igen. 

•      Fra salen: Hvad gør man hvis rygeforbuddet i selskabslokalet ikke overholdes? 

Keld: Man skal i første omgang indberette til boligforeningen. Hvis en beboer gentagne gange 

overtræder reglementerne har det konsekvenser.  

•    Fra salen: Har I overvejet glasrækværk til altanerne? 

Edvin: Afdelingsbestyrelsen havde det med i overvejelserne i forbindelse med reparation af ræk-

værk i prøvelejlighederne, men besluttede en løsning, som ikke ligger langt fra, hvad vi har i dag. 

Argumentet er, at der vil gå lang tid, inden alle er skiftet, og at det derfor ville fremstå uensartet 

i lang tid.  

Fra salen: I dag renoverer man ofte, så bygninger fremstår forskellige, så måske behøver looket 

ikke at være ens? 

•    Fra salen: Jeg synes, at det er synd, at træerne får lov til at vokse sig så store, at de lukker 

os inde.  

Afdelingsbestyrelsen lader forslaget indgå i overvejelserne om vedligeholdelse af området.  

•    Fra salen: Der kommer en del østeuropæere i afdelingen, som roder i vores skrald på gen-

brugspladsen. 

Edvin: Vi har taget tilbud hjem på en aflåst port, som kan åbnes med brik. Vi afventer tilsagn fra 

de afdelinger omkring os, som også benytter genbrugspladsen. 

 

 

Afsluttende bemærkning fra Edvin 

 

 

Tak til Keld for god ro og orden samt god mødeledelse. 
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Aktiviteter på Holmstrup Mark 

Læs mere på www.holmstrupinfo.dk 
 

Værestedet Holmstrup Mark 

Jernaldervej 245, 1. lejl. 6 8624 8289 

Åbent onsdag kl. 15.00-20.00 

Spisning kl. 18.00 – ingen tilmelding 

Kontaktperson: 

Simon Holse  2763 2845 

simonholse243@gmail.com 

 

Holmstrup Beboerforening 

Jernaldervej 215, 1. 

Formand:  Mette Jespersgaard 

Næstformand/sekretær: Gudmundur Karl 

Arnarson 

Kasserer:  Rikke Birkeholm 

Bestyrelsesmedlemmer: Timo Jensen 

Dorte Nielsen 

   Kim Birk 

Revisor:   

 

Holmstrup Pensionistklub 

Jernaldervej 277, 1. 

Åbent tirsdage kl. 14.00-16.00 og 

søndage ligeledes kl. 14.00-16.00 

Formand Tina Søe Hansen 2197 7600 

Næstformand Kirsten Elley 

 

Porcelænsmaling i Holmstrup 

Jernaldervej 277, 1. (Pensionistklubben) 

Kirsten Elley  2621 8172 

Åbent torsdag kl. 13.00-15.30 

 

Keramik 

Værestedets lokaler 245, 1. 

Jette Christiansen 

Åbent fredag kl. 10.30-13.00 

 

Holmstrup Dyreklub 

Ragnhild Jensen 4078 7191 

 

Holmstrup Billardklub 

Formand:   Tom Houmøller 

Genbrugsen i Holmstrup 

Kontaktperson: Conni 259A 2078 2091 

Åbent: 

Mandag kl. 15.30-16.30 

Torsdag kl. 17.00-18.00 

Søndag kl. 14.00-15.00 

 

Læsehesten Holmstrup Mark 

Indgang gennem Genbrugsen 

og åbent i Genbrugsens åbningstid. 

Bemandet torsdage kl. 17.00-18.00 

Kontaktperson: Rudolf Bay  5183 4380 
 

Flagning 

Svend Ove Böhm 2253 4264 

Herman Nielsen  2395 7945 

Ring senest dagen før  

eller læg en seddel i postkassen i 263 

 

Haveforening Persillerækken 

Poul Erik Hansen 5094 8969 

 

Holmstrup Haver 

Poul Erik Hansen 5094 8969 

 

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. 

 

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 
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Et velkendt syn i vaskeriet 

 

 

 

 

 

 

 

Sådan så der ud i hjørnet i vaskeriet onsdag, da vi lavede Sofus. Om ikke-afhentet tøj er fjernet 

mandag, som der står på indgangsdøren, er nok tvivlsomt. Det er heller ikke så let for de ansatte 

at fjerne tøjet, fordi det måske er vådt og yderligere skal opbevares i 3 måneder som andet gods, 

før det kan ryge ud. Vådt tøj skal altså tørres og registreres pengemæssigt hvor? 

Her har vi igen et område, hvor relativt få beboere kan afstedkomme bøvl. Vaskeriet bliver svært 
at holde rent og overskueligt – så få nu hentet det tøj, som du da også må ha brug for!  

Herman Nielsen. 
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Sofus 
Beboerblad for 

Brabrand Boligforenings afdeling 6 
Holmstrup 

 

Nr. 6 December 2017 

 

 

Pensionistklubbens årlige fabrikation af juledekorationer til julemarkedet den 2. december. 

Der blev lavet hele 25 dekorationer. Det var hyggeligt, og stemningen var god. Der var et meget 
stort udvalg af materialer, så det var kun fantasien, der satte grænser. Foto: Helle Due 

 

 

Næste blad planlægges lavet onsdag d. 7. februar kl. 18 

Sidste indleveringsfrist er om mandagen forinden! 

 

 

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 
Herman Nielsen, 263 2395 7945  
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herman.nielsen@stofanet.dk 

www.hermannielsen.dk 

 

Søren Løkkegaard, 223 4029 2942 

Ansvarshavende for dette nummer. 

soerenloekkegaard@gmail.com 
 

Helle Due  6170 1929 

helle.due48@gmail.com 

 

 

Fotograf som man kan henvende sig til 

Poul Jørgensen 

poul.jorgensen@stofanet.dk 
 

Indlæg og fotos kan mailes til redaktions-

medlemmerne. 

 

Bemærk: Anonyme indlæg optages ikke. 

 

Mere information: www.holmstrupinfo.dk 
under Sofus hvor billeder er i farver. 

 
or 
 

 

 

 

 

 

Brabrand Boligforening 

Rymarken 2, 8210 Aarhus V            

89317171 e- mail:brabrand@bbbo.dk 

 

 

Brabrand Boligforening 

Åbningstider: 

Mandag, tirsdag, onsdag  kl. 09.30-14.00 

Torsdag  kl. 09.30-18.00 

Fredag  kl. 09.30-12.00 

www.bbbo.dk.dk 

 

Skræppebladet 

Skræppebladet er beboer- og foreningsblad for 

Brabrand Boligforening 

www.skraeppebladet.dk 

redaktion@skraeppebladet.dk 

 

Beboerrådgivningen 

i Holmstrup (Værestedet) 245, 1., lejl. 6 

Åben rådgivning 8624 8289 

Tirsdag  kl. 15.00-17.00 

Åbent på Gudrunsvej 16, 1. th. 

Tirsdage  kl. 10.00-12.00 

Torsdage  kl. 15.00-18.00 

www.beboer-raadgivningen.dk 8625 2126 

 

Du er altid velkommen til at dukke op uden 

aftale. 

 

Møder uden for nævnte tidsrum, kontakt: 

Jens Høgh  8625 2126 

jens@beboerraadgivningen.dk 

 

Åben socialpsykiatrisk rådgivningscafé 
I Værestedets lokaler, nr. 245, 1.sal 

Tirsdage   kl.14.00- 15.30 

OBS: Det er blevet besluttet at nedlægge Råd-
givningen om tirsdagen, da der er for dårlig 
tilslutning. Sidste dag i åben rådgivning vil være 
d. 19 / 12. 
 

Totalservice 8931 7171 
  2020 2281 
På dette nummer kan du taste dig frem til 

personlig betjening af en servicemedarbejder. 

 

Personlig betjening er åben: 

Mandag – torsdag kl. 15.30-07.00 

Fredag  kl. 12.30-07.00 

Lørdag samt søn-/helligdage hele døgnet. 

Bemærk at det er en dyr service som ikke må 

bruges til sager der kan vente til almindelig 

åbningstid i dagtimerne! 

 

Genbrugspladsen 

Jernaldervej/Stenaldervej 

Åbningstider: 

Mandag-fredag kl. 07.00-18.00 

Bemandet søndag kl.13.00-15.00 

 

Stofa Antenneservice 8830 3030 
Mandag-fredag 08.00-20.00 

Lørdag  10.00-14.00 

Dog undtaget helligdage. 

 

Har du problemer med dine TV-signaler uden 

for Stofas åbningstid, kan du ringe til 

hovedvagten på 8813 1818 

Hovedvagten har åbent til kl. 24.00 på alle 

hverdage og fra kl. 8.00-24.00 i weekender og 

på helligdage. 

 

Selskabslokale Holmstrup 

Jernaldervej 245, 8210 Århus V 

Kan rumme 72 pers. 

Lejes gennem Brabrand Boligforenings 

administration 8931 7171 

 

 

 

Selskabslokale Valhalla, Odinsgård 

Stenaldervej 209, 8220 Brabrand 

Kan rumme 30 pers. 

Lejes gennem Lene Charlotte Olm, 

leneolm@yahoo.dk, 6077 5802 

Selskabslokale Stenhytten, Thorsbjerg 

Stenaldervej 77, 8220 Brabrand 

Kan rumme 50 pers. 

Reservation, Lise Ledet 5144 4734 

 

Postkasser forefindes ved MENY og 

tømmes dagligt 

 

Serviceleder, Kai Nielsen 8624 2897 

Afd6@bbbo.dk 

Kontor: Jernaldervej 277 

Åbningstider: 

Mandag kl. 07.00 – 09.00 

Tirsdag, onsdag, fredag kl. 08.00 – 09.00 

Torsdag kl. 15.30 – 17.00 
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Afhentning/forsendelse af pakker mv. 

MENY, Viborgvej 277, 8210 Århus V 

i butikkens åbningstid 

 

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 

 

 

 

 

OBS: Holmstrups nye website: 

www.holmstrupinfo.dk 

Rettelser vedrørende klubaktiviteter og andet 

på hjemmesiden sendes til: 

red@holmstrupinfo.dk 

 

Afdelingsbestyrelsens medlemmer: 

 

Edvin Juhl, 261A 3.  
edvin.juhl@stofanet.dk, 2534 0503 

 

Rudolf Bay, 253B 1.tv  
rudolfbay@gmail.com, 5184 4380 

 

Peter Iversen, 245 3.  
peter-iversen@live.dk, 8624 4180 

 

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

 

Mogens Nielsen 221A 3.tv. 
msln@sol.dk, 3880 2213 

 

Johnny Rasmussen 263A st. 
yummi@stofanet.dk 
 

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

 

 
Et af Karen Hammer-Sørensens gårdbilleder. Se senere i bladet. 

 

 

Fra Genbrugspladsens frivillige 
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Nu har vi været i gang et par måneder, og mange beboere har afleveret ting til genbrug 

eller har selv fundet noget i containeren som de kunne bruge. Husk du kan finde gode 

ting som du kan have glæde af, og du kan aflevere ting som andre kan have glæde af. 

Åbningstiden hvor de frivillige er til stede, er søndage 13-15, dog lukket juleaf-

ten og juleaftensdag. 

Fra de frivillige på genbrugspladsen og med håbet om at få et godt genbrugsmiljø op at 

stå. 

PS: Husk at sortere det daglige affald i de dertil opstillede beholdere rundt omkring i be-

byggelsen, og husk at blødt plastik (f.eks. plastikposer) skal i beholderne til almindeligt 

affald. 

 

 

En ny port for affalds- og genbrugspladsen er ved at blive sat op. Når arbejdet er fær-

digt, skal man bruge sin vaskeri-brik for at åbne porten så man kan komme ind og afle-

vere sit storskrald eller for at søge genbrugsmøbler. 

Man kan se at møbelcontainerne til venstre er blevet nymalede (grønne) og hvordan der 

ser ud indenfor; desværre døjes der med kondensvand og dermed fugt – det problem 

arbejdes der med at finde en løsning på. 
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Fotos: Niels Jensen 

 

 
 

 
 
Bemærk at den åbne socialpsykiatriske rådgivningscafé i Værestedet om tirsdagen lukkes da 

fremmødet har været mådeligt. Sidste dag vil være tirsdag den 19. december. 
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Nyt om Stofa-abonnementet 

Herunder kan du læse om antennebidrag, frit servicetjek, ny tv-boks, MitTvBasis og om ændring af dit 

abonnement. Og så afholdes der et Stofa informationsmøde efter nytår. 

 

Antennebidrag for 2018 

Boligforeningens administration har den 16. november 2017 varslet det nye abonnementsbidrag for 

bredbånd/TV for2018. Der er sikkert mange, som undrer sig over, at der er varslet 146 kr. pr. måned 

og ikke 125 kr. pr. måned, som blev fremlagt og godkendt på beboermødet i september måned. 

Det kommer der en forklaring på her: 

De beløb, som vi i afdelingsbestyrelsen fremlagde på beboermødet den 14. september 2017 var i 

2017 priser. Det gælder både priserne for Stofa og YouSee. 

Tv selskaberne har efter vores beboermøde varslet stigninger i programafgifter fra 1. januar 2018 på i 

alt 14 kr. pr. måned. Det meste stammer fra Copy-Dan afgiften, der er steget med 12 %. På den måde 

stiger abonnementet fra 125 kr. til 139 kr. 

Priserne på internet er også steget på grund af et højere forbrug. De fleste hastigheder er steget med 

10 kr. månedligt. Da vi har en mulighed for at skifte mellem de forskellige abonnementstyper, skal 

det faste abonnement over huslejen være ens.   

De sidste 7 kr. af de 146 kr. er dels en regulering for 2017, som vi ikke har opkrævet i løbet af 2017. 

Dels betaler vi 30 kr. årligt pr. lejlighed til administrationen. 

Det er derfor ikke Stofa, Antenneforeningen Aarhus eller Brabrand Boligforening, som tjener ekstra 

fra 2018. Det er TV selskaberne. 

Det er således korrekt, at abonnementet skal være 146 kr. månedligt fra 1. januar 2018. 

Vi – og især undertegnede – må tage ansvaret for, at der på beboermødet ikke klart blev oplyst, at de 

fremlagte oversigter på alle priser i forslagene fra de 2 udbydere var i 2017 priser. Og der kunne 

komme regulering heraf, hvis der kom stigninger i programafgifter. Det skal vi beklage. 

 

Frit servicetjek 

Her i starten af december måned vil Stofa tilbyde et gratis servicetjek af vores installationer. Du vil 

modtage en særskilt orientering herom i din postkasse.  

Ny TV-boks i 2018. 

Stofa vil lancere en ny TV-boks i 2018, som får nye funktioner. Med den nye TV-boks vil det være 

muligt at tilkøbe HBO, Netflix og MitTVbasis. 

Den nye TV-boks vil som standard indeholde SmartTV funktionerne – ”startforfra” og pausefunktion. 

Lejeprisen for den nye TV-boks vil være 30 kr. månedligt. 
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Det vil i 2018 fortsat være muligt at leje den nuværende TV-boks til 0 kr. månedligt uden SmartTV 

funktionen. 

 

MitTVbasis 

I oplægget til vores beboermøde har vi fået oplyst en forkert pris på MitTVbasis til 30 kr. månedligt. 

Den korrekte abonnementspris er 50 kr. månedligt i aftalen med Brabrand Boligforening. Det er kun i 

Holmstrup, at der er oplyst en forkert pris.  

MitTVbasis er et ”vælg selv” produkt, som kan være interessant for de beboere, som ikke har TV-

pakke. Det er derfor kun et mindre antal husstande, som vil kunne blive berørt af fejlen. Stofa har 

indvilget i, at disse husstande bliver kompenseret for fejlen. 

 

Ændring af abonnement pr. 1. januar 2018. 

Hvis du ønsker at ændre dit abonnement den 1. januar 2018 som følge af den nye aftale, skal du 

kontakte Antenneforeningens butik i H.H. Seedorffs Stræde 3-5 i løbet af december måned. 

Hvis dit abonnement skal fortsætte som hidtil, skal du ikke foretage dig noget. 

 

Mød Antenneforeningen og Stofa. 

I januar eller februar måned vil vi afholde en dag, hvor Antenneforeningen og Stofa kommer til 

Holmstrup og præsenterer de nye ”Vælg selv” muligheder, som den nye aftale indeholder. Vi vil 

udsende en særskilt invitation herom i løbet af det nye år. 

  

Med venlig hilsen 

Edvin Juhl 

på vegne af afdelingsbestyrelsen 

 
 

 
 

Redaktionen vil takke for de indlæg og rettelser (og påtaler!) som vi har modta-
get i løbet af året – og ønsker alle en glædelig jul og et godt nyt år. 

 

Helle, Hermann og Søren 
 

 

 

Slægtsforskning 
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En ny aktivitet i Holmstrup er undfanget: Slægtsforskning. Og kontaktpersonen er Karen 

Hammer-Sørensen (se telefonnummer under aktivitetslisten senere i bladet). Hun bad 

mig kigge forbi Værestedet tirsdag aften hvor den lille arbejdsgruppe mødes. 

Som lovet kom jeg, og da var der allerede godt gang i computerne og nogle af de 

slægtsforskningshjemmesider der findes; ja, nu behøver man ikke længere begive sig til 

landsarkiverne i Viborg, Aabenraa, Odense og København for at kigge i gamle kirkebø-

ger, folketællinger og lægdsruller og hvad der ellers kan bruges til at opspore slægtninge 

flere generationer tilbage. 

Foruden Karen sad Marianne Krogh der også med sin computer og fortalte hvordan hun 

arbejdede med at finde oplysninger om sin fars slægt som ellers har været et ret ukendt 

område for hende, men arbejdet hastede ikke mere end der nu og da blev tid til at strik-

ke lidt på et par ørevarmere var det vist, med såkaldt patentstrikning, som skulle med til 

julemarkedet i selskabslokalet. En anden som var med til at sætte aktiviteten i gang, 

Jette Kristiansen, kunne ikke være med denne aften, men hun er kommet tilbage til 

1700-tallet i sit slægtstræ. 

Og så var der gruppens enlige hane: Jens Skriver. Som måske bekendt er han uddannet 

historiker fra Aarhus Universitet, har skrevet en licentiatafhandling der er udgivet som 

bog på 300 sider: ”Den værste straf? – hoveri i praksis”; han har også skrevet den lige-

ledes store og rigt illustrerede bog ”Moesgård. Historien om en herregård”; desuden har 

Jens gennem nogle tiår erfaring som aftenskoleunderviser i skriftlæsning (gotisk) og 

slægtsforskning, så det er en kyndig vejleder de muntre damer har overtalt til at indgå i 

arbejdsgruppen. Det var da også tydeligt nok en aften med fokus på et sagligt og fagligt 

koncentreret arbejde, og hvor havde de da også begge to på forhånd mange interessan-

te slægtsspor at bore i, Karen og Marianne! 

I en lille pause bød Marianne på friskristet rugbrød som man kunne lægge brieost på og 

ved siden af gnaske på nogle sherrytomater og lidt peberfrugt og skylle efter med te el-

ler kaffe. 

Karens far havde på sine gamle dage håndskrevet omkring 100 sider om sin slægt og 
årets gang på gården – mit øjekast strejfede oplysningen om en slægtning der havde 
været soldat i første slesvigske krig, også kaldet treårskrigen (1848-1850), senere var 

der en notits om en streng vinter der ødelagde vintersæden så der om foråret måtte sås 
om igen, og sådan videre med mange spændende ting fra det gamle landbrugssamfund 

– en sand guldgrube af historie.  
 

Karen Hammer-Sørensen levede adskillige af sine barndomsår på en gård på Fyn. Et 

luftfoto af gården er baggrundsbillede på hendes telefon. Så er slægtsforskning en hjer-
tesag! 

 
Tak for en livs- og beboeraktivitetsbekræftende aften! 
 

Søren Løkkegaard 
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Endnu et af Karen Hammer-Sørensens billeder fra den gård hun har boet på. 

 
 

 
 

Og et billede mere fra dagen hvor der blev lavet juledekorationer. Foto: Helle Due 

Aktiviteter på Holmstrup Mark 

Læs mere på www.holmstrupinfo.dk 
 

Værestedet Holmstrup Mark 

Jernaldervej 245, 1. lejl. 6 8624 8289 

Åbent onsdag kl. 15.00-20.00 

Spisning kl. 18.00 – ingen tilmelding 

Kontaktperson: 

Simon Holse  2763 2845 

simonholse243@gmail.com 

 

Holmstrup Beboerforening 

Jernaldervej 215, 1. 

Formand:  Mette Jespersgaard 
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Dorte Nielsen 

   Kim Birk 

Revisor:   

 

Holmstrup Pensionistklub 

Jernaldervej 277, 1. 

Åbent tirsdage kl. 14.00-16.00 og 

søndage ligeledes kl. 14.00-16.00 

Formand Tina Søe Hansen 2197 7600 

Næstformand Kirsten Elley 

 

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 Billardklub 

Formand:   Tom Houmøller 

 

 

Genbrugsen i Holmstrup 

Kontaktperson: Conni 259A 2078 2091 

Åbent: 

Mandag kl. 15.30-16.30 

Torsdag kl. 17.00-18.00 

Søndag kl. 14.00-15.00 

 

Læsehesten Holmstrup Mark 

Indgang gennem Genbrugsen 

og åbent i Genbrugsens åbningstid. 

Bemandet torsdage kl. 17.00-18.00 

Kontaktperson: Rudolf Bay  5183 4380 
 

Flagning 

Svend Ove Böhm 2253 4264 

Herman Nielsen  2395 7945 

Ring senest dagen før  

eller læg en seddel i postkassen i 263 

 

Haveforening Persillerækken 

Poul Erik Hansen 5094 8969 

 

Holmstrup Haver 

Poul Erik Hansen 5094 8969 

 

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. 

 

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 

 

 

NYT: 

 

Slægtsforskning 

Tirsdag kl. 19.00-21.00 i Værestedet, 

Jernaldervej 245, 1. sal lejl. 6. 

Kontaktperson: 

Karen Hammer-Sørensen 2021 8941 

 

 

 

 

 

 

 

December 2017 
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Et par blik på Holmstrup gennem tiden 

 
Jeg har boet i Holmstrup i over 40 år og har hele tiden blandet mig meget og hentet materiale 

udefra for at kunne uddybe min forståelse af forholdene og snakke med andre holmstruppere om 

dem. Sådan skal det efterfølgende materiale også forstås, idet Det boligsociale Fællessekretariat 

sammen med Århus Kommune nu leverer mere og især mere aktuel statistik end vi fik tidligere 

gennem de såkaldte kås-tal. De kan stadig købes for (alt for) mange penge i Danmarks Statistik 

– og også derfor er boligforeningerne i Århus gået sammen med kommunen om den nye form for 
materiale. 

I de 40 år, jeg har boet her, er vi i beboerantal gået fra over 800 til nu 710 personer. Det er den 
faktor, som jeg finder mest bemærkelsesværdig og vil dvæle lidt ved. 

Jeg finder det rart at blive gammel i Holmstrup, når jeg nu kender så mange mennesker her og 

har indsigt i mangt og meget. Noget af det samme plus måske noget mere tiltror jeg mange 

andre gamle holmstruppere – vi kan li at bo her, fortsætter og ender med at være gamle. Ganske 

simpelt. At vi bliver færre i Holmstrup samlet set, ligger i børns flytten hjemmefra, skilsmisser og 

dødsfald. Og at nogle af os som sagt holder ud her, for hvad skulle vi dog ellers? 

At vi, der blander os og har boet her længe, har været et og andet igennem i tidens løb, vil jeg 

vise med en gammel artikel fra Stiftstidende. Vi var blevet hængt ud som uhyrligt 

rabarberområde, som andre så kunne godte sig over, at de ikke var omfattet af. Der var på flere 

måder slemt her, men det skyldtes almene samfundsforhold, som via segregation samlede 

mange mennesker, der mildt sagt var på røven, her i Holmstrup. På et tidspunkt blev det forment 

socialrådgivere at henvise hjælpsøgende hertil, fordi vi efterhånden havde nok at gøre med at 

hjælpe os selv ”og ikke måtte blive en klientghetto” – hvad vi allerede var! Sådan er den politiske 
virkelighed, og det ser meget vanskeligt ud at ændre den… 

Jeg har det, som Kierkegaard sagde – kan snakke resten af livet uafbrudt om det, jeg brænder 

for, og det vil jeg så ikke…  

Herman Nielsen. 

 

 

 

Et dejligt eksempel på mikrotrygheden mellem kolliderende galakser 
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Områdeprofil - Holmstrup 

Kilde: BoSocData1 
 

Figur 1: Boligsocial profil for Holmstrup, 2017 2 

 

 

Fakta om Holmstrup 
 

  

Antal beboere: 710 

Antal husstande: 402 

    
Boligafdelinger: Brabrand Boligforening afd. 6 

                                                           
1
 BoSocData er Aarhus Kommune og de almene boligorganisationer i BL’s 5. kreds fælles monitoreringssystem.  

2
 2017-tallene dækker perioden januar-juni for alle indikatorer undtagen arbejdsmarkedsdata. For arbejdsmarkedsdata er 

2017-tallene januar-tal. 
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friplads 
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Holmstrup Den almene sektor samlet Aarhus Kommune 
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Baggrund 
 

Figur 2: Aldersfordeling, 2017  

 

 
Figur 3: Andel ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, 2006 – 2017  

 
Note: Indvandrere/efterkommere defineres som personer, der ikke har dansk oprindelse, hvilket vil sige, at forældrene er udenlandske 
statsborgere eller født i udlandet. I ovenstående opgørelse er kun personer med ikke-vestlig oprindelse medregnet. Gruppen med ikke-
vestlig oprindelse er negativt defineret som alle øvrige lande, som ikke er vestlige (herunder Danmark og Grønland). Vestlige lande 
omfatter: alle EU-lande, Island, Norge, Andorra, Lichtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og 
New Zealand.  
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Beskæftigelse 

 
Figur 4: Andel voksne uden for arbejdsmarkedet, 2006 – 20173 

Note: Man indgår i gruppen af voksne uden for arbejdsmarkedet, hvis man har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge i 
mindst 8 uger (men ikke barselsdagpenge), kontanthjælp, starthjælp, forrevalidering, introduktionsydelse, revalideringsydelse, 
ledighedsydelse, førtidspension eller har været i jobafklaring. Man indgår ikke i gruppen, hvis man modtager SU, efterløn eller er reelt 
hjemmegående og bliver forsørget af familie og lignende. 

 

 

 

Figur 5: Andel modtagere af helbredsbetinget overførselsindkomst, 2006 – 2017 

Note: Følgende overførselsindkomster er medregnet i indikatoren: løntilskud under revalidering, skånejob, fleksjob, forrevalidering, 
revalidering, førtidspension, fleksydelse, invaliditetsydelse eller sygedagpenge. 

                                                           
3
 Arbejdsmarkedsdata i figur 4, 5 og 6 for 2017 er januar-tal. 
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Figur 6: Voksne inden for arbejdsmarkedet, på SU og uden for arbejdsmarkedet fordelt efter ydelser, 2017  

 
 
 
 
Note: ”Kontanthjælp mv.” er modtagere af: kontanthjælp, starthjælp, forrevalidering, ledighedsydelse, ressourceforløb, revaliderings-
ydelse, integrationsydelse og jobafklaring. Kategorien ”andre” udgøres af personer, der har mistet dagpengeretten, modtagere af ud-
dannelseshjælp samt øvrige. Kategorien "Dagpenge" dækker over modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og modtagere af sygedag-
penge, som har modtaget ydelsen i mere end 8 uger. Kortvarige modtagere af sygedagpenge (under 8 uger) og modtagere af barsels-
dagpenge tæller med i kategorien "Inden for arbejdsmarkedet". 
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Børn og Unge 
 

Figur 7: Andel børn med sociale underretninger, 2007 - 2017 

 
Indikatoren viser den gennemsnitlige andel af områdets børn og unge, hvor der er blevet indgivet mindst en underretning måned for 
måned i det pågældende år.  

 

 

 

Figur 8: Andel børn med dag- eller døgnforanstaltninger, 2007 – 2017 

  
Note: En dag-/døgnforanstaltning besluttes af Socialforvaltningen efter en §50-undersøgelse af barnet/den unge. Undersøgelsen kan 
blive igangsat på baggrund af en social underretning på barnet/den unge. Foranstaltninger er en bred vifte af tilbud/tiltag, der spænder 
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lige fra tildeling af støttekontaktperson til anbringelse uden for hjemmet. Figuren viser foranstaltninger efter §52 og §52,2 i 
Serviceloven.  

 

 

 

 

 

Figur 9: Andel skolefravær for skoleelever, 2008 – 2017 

 

 
Note: Inkluderet i ovenstående er børn fra området, som er indskrevet på kommunale skoletilbud 0.-10. klasse.  

 

 

 

Figur 10: Andel børn der pendler til skole, 2008 – 2017 

 
 
Note: Indikatoren viser andelen af boligområdets skolepligtige børn og unge i 0.-9. klasse, som er indskrevet på en anden skole end 
deres distriktsskole.  
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Figur 11: Andel børn uden for fritidstilbud, 2008 – 2017  

 

Note: Indikatoren viser andelen af boligområdets børn og unge i 4.-10. klasse som ikke er tilmeldt et kommunalt fritidstilbud. Det vil 
sige, at børn og unge, der er aktive i foreninger, FO-tilbud, boligsociale aktiviteter m.v. kan fremgå som værende uden for fritidstilbud, 
fordi der er tale om ikke-kommunale aktiviteter.  

 

Kriminalitet 
 

Figur 12: Andel kriminalitetssigtede unge (10 -17-årige), 2006 – 2017 
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Note: Indikatoren viser den gennemsnitlige andel af områdets børn og unge, der er blevet sigtet for mindst et kriminelt forhold måned 

for måned i det pågældende år. Årsagen til, at andelen af kriminalitetssigtede ikke er angivet for året 2008 samt årene 2011-17 i Holm-

strup er, at data er anonymiseret, da de kriminalitetssigtede i disse år udgør mellem 0-4 personer. 

 

 

Lavindkomst 
 

Figur 13: Andel børn med økonomisk friplads i daginstitution eller SFO, 2008 – 2017 

 
Note: Medregnet er børn (0 år til og med 3. klasse) der har 100% økonomisk friplads i daginstitution eller SFO. Indtægtsgrænsen for 
100% friplads er i 2017 en husstandsindkomst på 170.100 kr., hvilket forhøjes med 59.492 kr. for enlige forsørgere. 

Uddannelse 
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Figur 14: Andel af 24-årige der ikke har afsluttet eller ikke er i gang med en ungdomsuddanne l-

se, 2012 – 20164

 
Note: Årsagen til, at andelen af 24-årige uden ungdomsuddannelse ikke er angivet for 2015 i Holmstrup er, at data er anonymiseret, da 
de unge i dette år udgør mellem 0-4 personer. 

 

Tryghed 
Figur 15: Andel husstande, der er fraflyttet, 2010 – 20175  

 
Note: Indikatoren viser andelen af husstande, der i gennemsnit er fraflyttet per måned for hvert af de pågældende år. Flytninger der 
foretages internt i en boligafdeling tælles ikke med. Årsagen til, at andel fraflyttede husstande ikke er angivet for årene 2010-2013 samt 
2017, er, at data ikke er tilgængeligt for disse år.  
 

 

 

 

                                                           
4 UU-24 er baseret på et statusudtræk fra 10. måned i 2010-2016, hvorfor 2017 ikke indgår. Pga. manglende historik går 

indikatoren kun tilbage til 2012.  
5
 Sammenligningskategorien ”Udsatte boligområder i Aarhus” består af de boligområder, der i kategoriseringsmodellen er 

kategoriseret som røde og orange. 
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Figur 16: Andel vægtede politianmeldelser, 2010 -20166 

 

 

  

                                                           
6
 Sammenligningskategorien ”Aarhus baseline” består af Aarhus Kommune fraregnet postnummer 8000. Baseline endnu 

ikke beregnet. Ifølge kategoriseringsmodellen er Aarhus baseline 2014-2016 i gennemsnit 1,29. 
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