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Sofus årgang 2018 
 

 

 

Indhold: 

 

Sofus 1-2018 

Indkaldelse til beboermøde 19. april. Pensionistklubben generalforsamling, Skjoldhøj kirke, nye 

affaldsbeholdere og sortering, gangbesværede og gelændre, genbrugspladsens frivillige og om 

bordtennis 

 

Sofus 2-2018 

Læs om generalforsamling i dyreklubben, hundehaven og om klub 277. Læs om det at være 

besøgsven og seneste opdatering fra cykelværkstedet og andre informationer. 

 

Sofus 3-2018 

Afdelingsbestyrelsens svar på flere beboeres spørgsmål.  

Udpluk fra beboermødet. Tilbud til kommende udflugter. Genbrugspladsens nye byttecentral.  

Indlæg om Læsehesten og præsteansættelse. 

 

Sofus 4-2018 

Brand i Holmstrup Haver, nyt fra Læsehesten og Genbrugsgruppen. Desuden indkaldelse til 

beboermøde i september - og så er der de mange praktiske oplysninger, som altid kan findes i 

Sofus. 

 

Sofus 5-2018 

Bl.a. om udflugt til Noldemuseet og Tønder, og det seneste program fra pensionistklubben. Om 

Lykke-Per og en opfordring til at hente sin cykel. 

 

Sofus 6-2018 

Hyggenummer med billeder fra Genbrugsdagen, inspiration fra Læsehestens bogverden og 

erfaringer med et æbletræ. 

Flere billeder fra genbrugsdagen under billeder: http://www.holmstrupinfo.dk/441327638 
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Sofus 
Beboerblad for 

Brabrand Boligforenings afdeling 6 

Holmstrup 
 

Nr. 1 Februar 2018 

 

 

Eksempel på trappegelænder. Læs og se mere inde i bladet. Foto: Poul Jørgensen 

 

Næste blad planlægges lavet onsdag d. 4. april 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 

 

 

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 

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, 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 
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Beboermøde 
 

I henhold til boligforeningens vedtægter § 18 indkaldes hermed til afdelingsmøde 

vedr. valg og regnskab. 
 

Torsdag, den 19. april 2018 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 2017 til godkendelse. 

4. Indkomne forslag. 

    a. forslag om ændring af ordensreglement vedr. affald. 

    b. forslag om ændring af ordensreglement vedr. fjernelse af henstillet affald. 

  5. Valg. 

• Valg af 4 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

• Valg af 1 medlem og 1 suppleant til Skræppebladets redaktion. 

6.  Event.  

 

 

Vedr. Valg. 

Følgende afdelingsbestyrelsesmedlemmer er på valg: 

Helle Hansen, Peter Iversen, Johnny Rasmussen og Edvin Juhl. 

 

Forslag, der ønskes behandlet på beboermødet skal indleveres skriftligt til afde-

lingsbestyrelsen senest onsdag, den 4. april 2018. 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 loka-

let. 

 

 

På vegne af afdelingsbestyrelsen 

Edvin Juhl  
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Holmstrup Pensionistklub 

 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

Tirsdag den 27. februar 2018 kl. 14.00 

 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Bestyrelsens beretning og godkendelse af samme. 

3. Aflæggelse af regnskab og til godkendelse. 

4. Fastsættelse af kontingent. 

5. Indkomne forslag. 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afleveres skriftligt  

senest 23. januar til  

Ragnhild Jensen, Jernaldervej 255b, 1., lejl. Nr. 3749 

eller 

Jette Kristiansen, Jernaldervej 265a, 3., lejl. Nr. 3812 

6. Valg af bestyrelse. 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

8. Eventuelt. 

  

------ 00000----- 

 

Lidt fra Skjoldhøj Kirke 

 

Fredag den 26. januar var der frivillighedsfest med 64 deltagere, men vi havde lige sat 
os til bords da præsten Ruth Wegeberg tog mikrofonen og meddelte at hun stopper i kir-

ken 31. maj i år. Hendes sidste gudstjeneste bliver i april, og så laver hun også en sog-
nerejse for kirken inden hun i maj rejser til Canada og tiltræder en 2-årig kontrakt. 

Torben Nielsen fratræder 31. juli, også i år. I den anledning bliver der indkaldt til menig-

hedsmøde i april. 

Jeg vil lige gøre opmærksom på et nyt arrangement for børn og forældre og bedstefor-
ældre; det finder sted én gang månedligt kl. 17.00 – 19.30 med spisning og gennem-
gang af bibeltekster. Næste gang bliver den 9. februar. Tilmelding til Hans Kaargaard tlf. 

2544 4180. Pris 40,- kr. pr. voksen. 

Mandeklubben har nu 80 medlemmer. Kontingent 100,- kr. årligt og dertil 20,- kr. for 
kaffe og brød når vi mødes. 

Svend Ove Böhm 



7 
 

 

Nye affaldsbeholdere til flasker og papir 
I uge 2 blev der leveret nye beholdere til vores nedgravede affald til flasker og papir. Der er 5 til papir 

og 4 til flasker. I løbet af foråret vil der blive gravet en beholder mere ned til flasker ved 225. Vi kan 

ikke tage den ene af beholderne ved 225 til restaffald ud af drift, idet der afleveres mere restaffald 

ved 225, end der kan være i en enkelt beholder på 5 m3 der. 

Som man kan se, så er de nye beholdere af et andet fabrikat end de gamle til restaffald. Det er helt 

bevidst. Dels kan de gamle Sisatech beholdere ikke leveres mere, idet firmaet er lukket. Dels er de af 

en så ringe kvalitet, at vi har valgt dem fra. I løbet af foråret vil de 9 beholdere til restaffald også blive 

udskiftet til nye, idet de er af en for dårlig kvalitet. 

 

Sortering af affald 

Siden den 1. oktober 2017 har det været tilladt at aflevere metaldåser og plast emballage i kuberne 

til glas og flasker. Det er nu også muligt at aflevere batterier i siden på flaske- og glasbeholderen. Lav-

energipærer skal fortsat afleveres på genbrugspladsen i skabet på den grønne container. Pizzabakker 

skal i restaffald – ikke i papir. 

Der kommer skilte på alle beholderne, hvoraf det fremgår, hvad der må komme i de enkelte behol-

dere. 

Aarhus kommune uddelte en folder om affaldssortering i efteråret 2017. Den gælder fortsat.  

Ellers kan man på AffaldVarmes hjemmeside læse, hvordan man skal sortere sit affald:  

http://sorter-mer.nu 

 

Afdelingsbestyrelsen er i gang med at lave en ny folder om sortering af affald for både vores nedgra-

vede affald og genbrugspladsen, som vil blive omdelt, når den er færdig. Vi skal følge kommunens 

sortering, så der vil ikke være forskel på sorteringen. 

 

OG HUSK! Der må ikke stilles affald ved siden af beholderne eller andre steder i byggeriet. Det som 

ikke kan afleveres i beholderne, skal man selv aflevere på genbrugspladsen. Du skal bruge din va-

skebrik for at åbne porten til genbrugspladsen. 

 

Afdelingsbestyrelsen 

 
 

 
 
 

 

http://sorter-mer.nu/
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Øget tilgængelighed i Holmstrup 

 

 
Det er dejligt at blive gammel som udtryk for glæden ved at leve og stadig ikke være faldet fra. 

Men tilværelsen bliver for næsten alle gamle vanskeligere bevægelsesmæssigt, og fordi vi har 

kendskab til det og er blevet bedt om at hjælpe på et meget afslappet niveau, har vi lavet dette 

indlæg og vil stille et tilsvarende forslag til det kommende afdelingsmøde. 

Egentlig har vi som udgangspunkt mange lejligheder, som gangbesværede bør fokusere på og via 

lægeudtalelse kan få fortrinsret til. Alle stuelejligheder (over 100) hører til i denne kategori – idet 

dog dele af B vest undtages, da en lang trappe kan føre ned til lejlighederne. 

Hertil kommer, at de små 25 lejligheder i stuen A vest er indrettet handicapvenligt men aktuelt kun 

i ringe udstrækning benyttes sådan. 

Vi må altså siges at være godt stillet boligmæssigt i forhold til gangbesværede beboere. 

Det problem, vi er blevet bedt om at kigge på, ligger umiddelbart på næste etage, og her kan et 

gelænder klare mange problemer, idet en gangbesværet så kan holde med begge hænder ved op- 

og nedtur, så dette sidste begreb ikke reelt bliver nedtur i form af fald, hvad der nogle gange 

allerede har været tilfældet. 

Som det kan ses på billederne, er der rundt omkring i Holmstrup allerede ekstra gelændere, og i 

275 er der huller efter et gelænder, som nu er blevet flyttet til anden opgang. Fin model. Vores 

forslag vil derfor gå på, at det kommende afdelingsmøde afsætter et beløb til gelændere, sådan at 

beboere, der ønsker et sådant, kan henvende sig til varmemesteren og få det sat op. 

Tidligere er en sådan sag primært ordnet gennem kommunens hjælpemiddelcentral, men det fore-

kommer os alt for byrokratisk og dyrt i forhold til denne lille sag, som kan hjælpe så mange af os. 

Det er selvfølgelig besværligere at sætte gelænder op ved aluminiumsplader end ved beton, men 

det er en vanskelighed i den afslappede ende, som det kan ses på et af billederne. Og igen: forslaget 

vil gå på, at der skal være et udtalt ønske om gelænder – ikke nogen automatik! 

Endelig: 

Vi er vidende om et ønske om elevator i syd. Vi finder det en god idé i forhold til de mange beboere, 

som så via tilgængelighed kan kompensere for et gangbesvær og bo der. Så længe lovgivningen 

imidlertid kun tillader betaling fra de umiddelbart berørte (vi er forbudt at være sociale!) er det 

umuligt, som sidst vi prøvede. 

 

Vi vil igen rette henvendelse til Folketinget, Boligselskabernes Landsforening og Århus Kommune 

om denne absurditet, at vi i det almene byggeri (tidligere socialt byggeri!) på liberalistisk vis for-

hindres i at varetage egne, fælles interesser og skubber unødige omkostninger over på det offent-

lige (mulige plejeboliger!) og tilmed forringer menneskers livssituation. 

 

 

Billeder: Poul Jørgensen.  

Tekst: Herman Nielsen. 
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Containerpladsen / genbrugspladsen 

 

Som nogen sikkert har bemærket så har der ikke været åbent med bemanding om søn-
dagen på genbrugspladsen, og så har man ikke kunnet få adgang til de opbevarede ting 

i containerne for at se om der var noget dér som man kunne bruge eller selv kunne afle-
vere noget til opbevaring indtil nogle andre får brug for netop de ting. 

Det skyldes at vi af styregruppen er blevet bedt om at holde lukket for at få undersøgt 

nogle principielle spørgsmål. Vi håber snart at få grønt lys for åbning igen så genbrugs-
tanken kan blomstre! 

Måske finder du noget dernede – eller afleverer noget som andre kan få glæde af! 

 

Og lige lidt oplysning om tanken med genbrug af vores ressourcer: 

Hvis man afleverer sine genbrugsting i containerne til brændbart – så bliver det hele 
brændt og ressourcerne bliver ikke genbrugt! 

Hvis man derimod afleverer tingene nede på kommunens genbrugsplads på Sintrupvej, 

så bliver tingene adskilt i plast, forskellige metaller osv. Og dermed bliver 70-80% af 
materialerne genbrugt, og det er en meget højere genbrugsandel end den vi kan klare 
på vores egen genbrugsplads. 

Genbrugspladsens frivillige 

 

 
 

Mellem de to containere i billedets midte er det planen at lægge et halvtag. Foto: Niels Jensen 
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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) 

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 

 

 

STADIG NYT: 

 

Slægtsforskning 

Tirsdag kl. 19.00-21.00 i Værestedet, 

Jernaldervej 245, 1. sal lejl. 6. 

Kontaktperson: 

Karen Hammer-Sørensen 2021 8941 
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Igen Igen 

 
For 35 år siden spillede jeg 

bordtennis med min datter Ma-
rie, og nu spiller jeg med hen-

des søn Jakob. Dengang spil-
lede jeg også med mange andre 

og rigtig tit. Jeg har med lange 
afbrydelser spillet i 70 år, og 

Jakob, der er 8 år, omtaler mig 
ikke som god men ”ekstrem 

god”. (Den dag, han slår mig, 

er han da nærmest mester!) 

 

 

Jakobs lille træningsbord i Samsøgade 

 

Samme dag, som jeg genoptog spillet med Jakob i selskabslokalet, havde jeg mødt 
en tidligere nabo (tyrkiske Mustafa), som er på Maries alder og også spillede med 

for 35 år siden. Da jeg fortalte ham, at jeg skulle spille med Jakob, blev han fyr og 

flamme og ville deltage – for nu regnede han med at kunne slå mig! 

Tidligere spillede vi også i mødelokalet, men med flere borde og meget bedre 

pladsforhold er det nu kun i selskabslokalet. Nøglen til lokalet kan lånes hos Poul 
Erik (se aktivitetslisten), når lokalet ikke er udlejet eller lige står for at skulle ud-

lejes. Du skal bo her, være voksen og indestå for ordentlig optræden + indesko! 

 

 

Herman Nielsen. 
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Fotos: Niels Jensen 
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Sofus 
Beboerblad for 

Brabrand Boligforenings afdeling 6 

Holmstrup 
 

Nr. 2 April 2018 

 

 

 

 

Indkig til hundehaven. Mere inde i bladet. 

Foto: Herman Nielsen 

 

 

 

Næste blad planlægges lavet onsdag d. 6. 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, 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 

Tirsdage  kl. 15 -17 

Torsdage  kl. 10 -12 

 

Du er altid velkommen til at dukke op uden 

aftale. 

 

Du kan kontakte Jens Høgh på  

Mobil  6128 2126 

jens@beboerraadgivningen.dk 

 

 

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 

Stenaldervej 77, 8220 Brabrand 

Kan rumme 50 pers. 

Reservation, Lise Ledet 5144 4734 

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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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 

 

 

 

 

 

 

 

Indsamling 

 

Søndag den 11.marts var der indsamling til Folkekirkens Nødhjælp, og jeg blev sendt ud 
her i Holmstrup, men midt under turen modtog jeg besked om at vedkommende der 

havde lovet at hjælpe her, meldte fra. 

Der blev her i sognet indsamlet 9.632 kr. I Holmstrup blev der givet 1.462 kr. og 5 euro. 
Tusind tak for hjælpen. 

Formanden for menighedsrådet indsamlede 629 kr. 

 

Svend Ove Böhm 

 

 

 

 

 



17 
 

 

Hundehaven 

 

Da vi anlagde hundehaven, var det meningen, at det skulle være et hyggeligt sted, hvor 
hunde og deres ejere kunne mødes og hygge sig. Sådan har det også fungeret, men det 

har ændret sig de sidste måneder. Den smule græs der var, er mange steder revet i 
stykker. Skråningerne ligner nedtrådte fodboldbaner, og stierne er helt pløjet op. Og 
flere klager over, at de ikke tør gå derind mere, især med deres små hunde. 

 

Hundehaven er ikke beregnet til at lufte og motionere store hunde i. Det må man sørge 

for at gøre andre steder; det samme gælder, hvis andre er bange for de store hunde. 
Det er heller ikke acceptabelt, at man binder lågen så andre ikke kan komme ind. Så er 

det bedre, at gå over i den kommunale. 

 

Et andet stort problem er hundeefterladenskaberne. De sidste uger har jeg i gennemsnit 
måttet fjerne to spandfulde om ugen. Det vil jeg ikke fortsætte med, og gør opmærksom 

på, at i hundehaven gælder der de samme regler som i resten af Holmstrup. Så lad være 
med at vende ryggen til jeres store hunde, for det er især dem der er synderne. 

 

Hvis vi får et forår eller en sommer, vil jeg indkalde til en arbejdslørdag. Der skal ryddes 

op, klippes hække, og køres grus på fra lågen til skuret. Jeg håber mange vil hjælpe til. 

 

Ragnhild Jensen 

 

 

 

 

Indkig til den kommunale hundeindhegning – bedst egnet til store hunde. 
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Holmstrup Dyreklub 

Generalforsamling 
 

I henhold til dyreklubbens vedtægter § 6 indkaldes hermed til dyreklubbens ordinære 

generalforsamling for 2018. 

 

Lørdag, den 5. maj 2018 kl. 14.00 
 

i Klub 277s lokaler i 277, 1. sal. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Beretninger. 

a. dyreklubbens beretning til godkendelse.  

3. Dyreklubbens regnskab for 2017 til godkendelse. 

4. Indkomne forslag. 

5. Valg. 

a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer + suppleanter. 

a. Valg af revisor 

6.  Event.  

 

Vedr. valg: Følgende er på valg: Kaja Lykke og Annette Ertmann  

 

Adgang til generalforsamlingen har medlemmer af Holmstrup Dyreklub, dvs. husstande, der 

betaler husdyrgebyr. 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til Ragnhild 

Jensen, halloj948@gmail.com senest 14 dage før. 

 

Der vil blive serveret frisk frugt 

  

Generalforsamlingen er røgfri med indlagte rygepauser. Rygning foregår uden for lokalet 

 

På vegne af Holmstrup Dyreklub 

 

Ragnhild Jensen 
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Beboerrådgivningen 

 

 
 

Beboerrådgiver Jens Høgh i Holmstrup (Værestedet) 245, 1., lejl. 6 

Beboerrådgivningen har åbent uden tidsbestilling:  

Tirsdag kl. 15 -17 og torsdag kl. 10 -12 

Du er altid velkommen til at dukke op uden aftale! 

Hvis du har brug for at komme i kontakt med Beboerrådgivningen uden for disse tids-

punkter, kan du ringe for at lave en aftale. Er der ingen på kontoret, kan du indtale en 
besked på telefonsvareren. Beboerrådgivningen kan også besøge dig i dit hjem, hvis du 
ønsker det. 

------------------------------------------------------ 

Beboerrådgiver Jens Høgh 

Mobil: 61 28 21 26 

Email: jens@beboerraadgivningen.dk 

------------------------------------------------------ 

Alle kan have brug for at tale med en person, som man ikke er i familie med, og som 

ikke har specielle forventninger til én. Det kan du bruge beboerrådgivningen til. Her kan 
du altid komme og tale, både om de svære og de mindre svære problemer. 

Beboerrådgivningen er et gratis tilbud til beboerne i afdelingen. Beboerrådgivningen kan 

give dig råd og vejledning i sager, der drejer sig om alt fra skilsmisse, opholdstilladelse, 
boligstøtte, huslejerestancer til vejledning omkring det offentlige system og sociallovgiv-
ningen generelt. Endvidere tilbyder beboerrådgiverne i særlige tilfælde at tage med som 

bisiddere, fx i forbindelse med læge- og hospitalsbesøg, psykolog, skolemøder og møder 
med socialforvaltningen. De tilbyder også mægling i fx nabokonflikter. Beboerrådgivnin-

gen er desuden et sted, hvor man kan få en fortrolig snak om sorger, glæder, kriser, ud-
fordringer og personlige, familiære og sociale problemer. 

Dette er bare eksempler på den hjælp, du kan få. Beboerrådgiveren har tavshedspligt. 

Normalt må man som beboer selv medbringe tolk, hvis det er muligt, da beboerrådgiv-

ningen ikke har tolke til rådighed. 
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KLUB 277 

 

Nu er vi ved at være færdige med indretning og rengøring af klublokalet. 

Så nu skal der snart til at ske noget. Der er allerede flere gode tilbud – og planer om 

endnu flere. 

Mandeklub: Medlemmerne bestemmer selv hvad der skal ske. Kontakt Johnny 
for information – han har mange gode ideer. 

Madklub: Også kaldet fællesspisning. 

Banko: Som i gamle dage. 

Aktivitetsklub: Sy – strikke – hækle- male – osv. 

IT-klub: Kom og få hjælp til at komme i banken, e-boks eller andre pro-
blemer med pc.-tablet og telefon. 

 

For at deltage i aktiviteterne, kræves det bare, at man er medlem af Klub 277. Det ko-

ster 110,- kr. om året. Derudover skal man selvfølgelig selv betale for evt. materialer. 

Vi opholder os en del i klublokalet, og I er meget velkomne til at kigge ind. Måske er der 
kaffe på kanden, eller te. Og tag gerne naboen med. 

Inden 1. maj 2018 har vi et skema færdig med dage og tidspunkter. 

Læg også mærke til Gittes fine vinduesudstilling af lopper. Du må gerne ringe til hende 
hvis du vil købe eller aflevere lopper. 

 

Hilsen Johnny (formand), Jette og Ragnhild 

 

 

Foto: Helle Due 
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At være besøgsven 

 

 

Jeg har været besøgsven gennem Røde Kors i fem år og inden da i årtier der, hvor jeg 

bor. Jeg er optaget af, hvorfor så mange mennesker ender i oplevet ensomhed og derfor 
ønsker at knytte forbindelse til et umiddelbart fremmed menneske. Jeg var derfor straks 
interesseret, da den norske filosof Lars Svendsen udsendte sin bog: Ensomhedens fi-

losofi. (Klim 2017)  

Jeg har tidligere formuleret mig i forhold til det at hjælpe og har på flere måder oplevet 
overraskende glæde ved det (se nedenfor). Denne glæde er på det senere også blevet 

tematiseret videnskabeligt via oxytosin-forskningen (se bilag) og videre i avispressen. 
Hvordan kan det komme dertil, at The Wall Street Journal har en stor artikel om ” Hvis 

det at gi, gør os lykkeligere, hvorfor er vi så så hurtige til at snige os uden om en 
anledning til at være barmhjertige?” 

Jeg ser et sådant retorisk spørgsmål i stil med alt muligt andet: Hvorfor kører så mange i 
bil med de konsekvenser det har? Hvorfor bevæger så mange mennesker sig så lidt? 

Hvorfor spiser så mange så meget kød, at de ødelægger eget helbred? Hvorfor er så 
mange mennesker ligeglade med dyrevelfærd? Hvorfor keder så mange mennesker sig så 

meget, at de må flyve til eksotiske og billige steder for at opleve velvære? Alle kan fort-
sætte denne opregning ud fra egne præferencer – men jeg ser altså den manglende hjælp 
til andre mennesker, der ønsker hjælp og selskab, som en forarmelse af det egne liv! Om 

mennesker ville forstå det, så var der ikke brug for flere besøgsvenner! Men at nå dertil 
med også de andre nævnte problemstillinger – det er den opgave, vi står over for. Thorkild 

Bjørnvig talte i et digt for 40 år siden om hverdagen – katastrofens slowmotion, og 
berettigelsen af det udsagn bliver tydeligere og tydeligere. 

Jeg vil godt snakke det her igennem med andre besøgsvenner samtidig med, at vi fort-

sætter vores besøgsaktivitet. Derfor et møde i Århus, som alle kan deltage i, også via 
nettet med indlæg ud fra det, jeg her har fremlagt – eller en anden argumenteret tilgang. 

Århus-mødet bliver sidst i april og annonceres her på mit røde kors og i Århus, og ud over 
net-indlæg til Århus-adressen og min egen kan der selvfølgelig også ringes op på Århus-

telefonen og min. 

 

Herman Nielsen 

 

 

 

Disse ord er Hermans skitse til et oplæg han skal holde på et tema- og debatmøde om 
ensomhed arrangeret af Røde Kors. Mødets undertitel lyder: ”Der er mere fokus på en-

somhed end nogensinde før. Flere mennesker føler sig ensomme, og videnskab viser, vi 
bliver lykkeligere af at hjælpe andre. Hvorfor er der så ikke flere der gør det?” 

Mødet afholdes den 26. april 2018 kl. 19- 21 i Røde Kors Huset, Nørre Allé 32, 8000 
Aarhus. Hvis man er interesseret i at deltage, skal man tilmelde sig på adressen 

besoeg.aarhus@rodekors.dk 

senest den 23. april. 
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For år tilbage (april 2011) formulerede jeg min holdning ind i denne sammenhæng: 

 

OM DET AT HJÆLPE 

AT FORSØGE AT HJÆLPE ER DET RETTE UDTRYK FORDI DET SÅ 
OFTE MISLYKKES 

 

 

Vi kender det alle sammen: Vi bliver i en eller anden sammenhæng bedt om at hjælpe 
med et eller andet, og straks kan vi være involveret i alle mulige overvejelser, som er til 
det yderste presserende: Børn, gamle, svage og syge kan vi raske og voksne umiddelbart 

hjælpe på mange måder og helt afslappet sagt øge eget velvære derved – ud over via 
anledningen at hjælpe et andet menneske. Det er så simpelt, fordi vi mennesker alment 

er henvist til hinanden for at ha det godt, og en hjælpesituation er på mange måder en 
basal, mellemmenneskelig situation, som hjælperen kan boltre sig spontant i. 

 

 
Opgaver 
Situationen mellem raske voksne er mere kompliceret, fordi den, der ønsker hjælp, skal 

anmode om den og i nogen udstrækning kunne udtrykke sit ønske om delagtighed i hjæl-
perens alvor, engagement, glæde, indsigt, kunnen, optagethed, overskud, penge og andre 

ressourcer, eller hvad det ønskede nu måtte være. En menneskelig bestræbelse på mere 
lighed, hvad accepten af at ville (prøve at) hjælpe er et udtryk for, starter i konfrontationen 
med den naturlige forskellighed i anlæg og livsvilkår, og hvad der så kan gøres ved det. I 

stedet for at tærske langhalm her vil jeg citere de flotte og realistiske hjælperord over 
indgangen til hospitalet i Tage Hansens gade: helbrede, lindre, trøste. Natur og livsvilkår 

er hverken retfærdige eller uretfærdige, men hjælp og ret og retfærd kan være menne-
skelige bestræbelser. 
 

 
Opgaven 

Den grundlæggende menneskelige opgave for raske voksne er imidlertid sammen med 
andre raske voksne at (prøve at) regulere menneskenes stofskifte med naturen på en for 
menneskene anstændig og værdig måde, som det nu sådan cirka blev formuleret i den 

politiske forståelse for 150 år siden. Hvor presserende denne opgave efterhånden er blevet 
med udsigten til voldsomme og meget ugunstige klimaændringer i forlængelse af 4-5 gra-

der C’s gennemsnitlige temperaturstigninger på kloden i løbet af dette århundrede, siger 
sig selv. Om tilstrækkelig mange voksne vil ta denne problemstilling til sig som deres, til 
at livsstilsændringerne vil batte noget – derom står det politiske slagsmål allerede nu og i 

de nærmeste årtier. Det kan betragtes som de raske voksnes (forsøg på) hjælp til selv-
hjælp, men så sandelig også en hjælp til børn, gamle, syge og svage, inden vi selv havner 

i disse tre sidste kategorier under meget ugunstigere forhold end for nærværende – her 
hos os! 
 

Herman Nielsen. 
 

http://www.si-folkesundhed.dk/Ugens%20tal%20for%20folkesund-

hed/Ugens%20tal/41_2017.aspx  
 
http://www.virkvel.dk/pdf/Massages%20paavirkning%20paa%20velvaere.pdf 

 

  

http://www.si-folkesundhed.dk/Ugens%20tal%20for%20folkesundhed/Ugens%20tal/41_2017.aspx
http://www.si-folkesundhed.dk/Ugens%20tal%20for%20folkesundhed/Ugens%20tal/41_2017.aspx
http://www.virkvel.dk/pdf/Massages%20paavirkning%20paa%20velvaere.pdf
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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 

Revisor:  Kim Birk 

  

 

Holmstrup Pensionistklub 

Jernaldervej 277, 1. 

Åbner igen til maj. Mere herom inde i bladet. 

 

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 

 

 

STADIG NYT: 

 

Slægtsforskning 

Tirsdag kl. 19.00-21.00 i Værestedet, 

Jernaldervej 245, 1. sal lejl. 6. 

Kontaktperson: 

Karen Hammer-Sørensen 2021 8941 
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Holmstrup, d. 3-4-2018 
 

Cykelværkstedet har været stille i de kolde vintermåneder – vi har holdt åbent 
hvis der har været nogen der havde brug for hjælp. Og nu fortsætter vi med vores 
faste åbningstid frem til sommerferien.  

 

Vi hjælper som altid med hvad vi kan – og gerne så I også lærer lidt – hjælp til 
selvhjælp ! Kom gerne kl. 19:00 – vi er jo kun to om vagten for tiden, så vi vil helst 
ikke for sent hjem. 

 

 

 

Skulle du få akut behov for hjælp, så prøv om en af os tager 
telefonen: 

Hilsen 

Hans Martin  5192 2749 

Rudolf  5184 4380 
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Jo, hjertet hopper også en gang ved synet af en rar, stor hund.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Helle Due 
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Sofus 
Beboerblad for 

Brabrand Boligforenings afdeling 6 

Holmstrup 
 

Nr. 3 Juni 2018 

 

 

 

 

 

Den nye møbel- og andre-genbrugsting-opbevaringsbygning. Foto: Poul Jørgensen 

 

 

 

 

 

 

 

Næste blad planlægges lavet onsdag d. 8. 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 

Tirsdage  kl. 15 -17 

Torsdage  kl. 10 -12 

 

Du er altid velkommen til at dukke op uden 

aftale. 

 

Du kan kontakte Jens Høgh på  

Mobil  6128 2126 

jens@beboerraadgivningen.dk 

 

 

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 

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 kig ind i genbrugspladsens nye opbevaringsbygning. Foto: Poul Jørgensen 
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Ang. Læsehesten i Holmstrup 

 

Sommetider rydder jeg lidt op i min ret store bogsamling, og så kommer jeg af og til 

over nogle bøger, som jeg vil give til Læsehesten. Denne bogbyttecentral ligger i et hen-
gemt lille lokale, og der er sjældent nogen bemanding der. 

Jeg tænker på, om ikke det kunne være en idé for en arbejdsløs bibliotekar eller en an-

den med lidt kendskab til biblioteksarbejde at være beskæftiget med at rydde op i denne 
bogsamling og bringe lidt orden og overskuelighed til veje? 

Der er nok ingen tvivl om, at størstedelen af bogsamlingen er skønlitteratur. Men der 

kan jo også findes bøger for børn og bøger for unge, og dem kunne man jo stille hver for 
sig. Og andre emner kunne være bøger om havebrug, om madlavning, om rejser o.m.a.  

Det kunne jo være, at der så bliver lidt mere søgning fra beboerne til dette ret gode til-
bud om gratis bøger. For til forskel fra folkebibliotekerne så er bøger fra Læsehesten jo 

til evig arv og eje. Så det er jo i sig selv et lidt specielt tilbud. 

 

Ib Skøt 

Jernaldervej 265 A st.tv., 8210 Aarhus v. 

 

 

 

Ansættelse af to præster 

 

I sommeren 2017 købte vores præst Torben et hus i Tilst og flyttede dermed uden for 
sognet; derfor opsagde han sin stilling fra og med 1. august 2018. Ruth, vores anden 
præst, fik i januar i år besked om at hun kan få en stilling i en dansk kirke gældende fra 

juni 2018, og derfor opsagde hun sin stilling. 

Normalt er proceduren den at først søges der til én stilling, og når den er blevet besat, 
kan man søge den anden stilling. Men biskoppen gav lov til at begge stillinger kan opslås 

på samme tid - det er en fordel for alle parter. Der er visse procedurer når præstestillin-
ger slås op, blandt andet skal alle ansøgninger sendes til biskoppen, og derefter ser 
provsten ansøgningerne, mens menighedsrådet ser dem til sidst. 

Mange ansøgere valgte at besøge kirken inden de sendte deres stillingsansøgning; jeg 

har fået at vide at enten formanden eller næstformanden samlet havde besøg af cirka 38 
personer. Kravet er at de nye præster skal bo i de to præsteboliger. 

Biskoppen forlanger at der følger ekstra opgaver med til præsterne fordi antallet af fol-

kekirkemedlemmer er faldet siden seneste menighedsrådsvalg. Den 10. maj modtog me-
nighedsrådet ansøgningerne som derpå læses, og derefter udtages der otte som skal 

holde en prøveprædiken i maj. 

Det bliver spændende hvad det bliver for præster. 

 

svend ove böhm 
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KLUB 277 OG PENSIONISTKLUBBEN 

INVITERER PÅ 

U D F L U G T 
TIL REE PARK MED RUNDTUR I LAND ROVER. 

TIRSDAG DEN 26 JUNI 2018 

 

VI STARTER FRA HOLMSTRUP KL. 11 

KL. 11.30 ER DER MIDDAG PÅ DEN GAMLE KRO I HORNSLET 

 

SÅ GÅR TUREN VIDERE TIL REEPARK, HVOR 

KLUBBEN HAR BESTILT RUNDTUR TIL ALLE. 

 

RETUR KL. 16 OG VI ER HJEMME CA. KL. 17. 

 

TUREN KOSTER 150,- KR. FOR MEDLEMMER 

FOR IKKE MEDLEMMER KOSTER TUREN 

260,- KR. MEN SÅ ER DU OGSÅ MEDLEM RESTEN 

AF ÅRET. 

 

TILMELDING SENEST 19 JUNI TIL 

 

JETTE KRISTIANSEN  265 A TLF. 3042 9490 

RAGNHILD JENSEN     255 B TLF. 4078 7191    
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Sommerferie aktiviteter. 

FAS NORD. 
Her i FAS Nord vil vi gerne være med til at give jer og jeres børn/børnebørn unikke ople-

velser. 

Tag derfor med og på opdagelse i ”Den gamle by” eller på toppen af ”Aros” oppe i regn-
buen og se Aarhus fra oven. Du kan også tage på ”Moesgård museum” og se hvordan 

det hele begyndte og samtidig komme I ud i den skønne natur. 

Til alle der bor i FAS Nord. 

Vi sælger billetter til voksne som koster en enheds pris af 50 kr. 

Børn under 17 år kommer med gratis. 

Evt. gæstebilletter sælges for 100 kr. 

Husk sundhedskort. 

Vi modtager kontanter og Mobil-Pay. 

Vi sælger billetter tirsdag den 19 juni i Laden fra kl. 16.00 til kl. 18.30. 

Og i servicecentret Skovgårdsparken på Ingasvej torsdag den 21 juni fra kl. 15.30 til kl. 

17.30. 

På Holmstrup i fælleslokalet Jernaldervej 215 torsdag den 21 juni fra kl 17.00 til kl. 

18.00. 

 

 

Nuka (lillebror eller lillesøster på grønlandsk) slapper af. Foto: Helle Due. 
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Voksen og pensionist udflugt for FAS 

Nords beboere. 
 

Tag en tur med til rosernes by tirsdag den 21 august. 

Der køres fra Gellerup kirkes parkeringsplads kl. 9.30, og på vejen til Hobro bliver der et 

ophold hvor formiddagens kaffe drikkes og der spises rundstykker. 

Så kører vi til Hobro hvor vi går ombord på den skønne hjuldamper ”Svanen” som lige 
netop venter på os; vi skal nu på en dejlig sejltur fra Hobro ud gennem fjorden mod Ma-

riager. 

Mens vi nyder det smukke landskab bliver der også tid til at spise en to retters menu be-

stående af stjerneskud og en dejlig æblekage. 

Efter ca. en god times tid ankommer vi til Mariager. 

Når vi er i land i Mariager bliver der mulighed for på egen hånd at kigge nærmere på 

byen inden vi igen mødes ved bussen, som kører os fra Mariager kl. 15.30. 

Pris pr. person for denne dejlige tur er 300 kr. 

Gæste billet hvis der er plads 450 kr. 

Husk sundhedskort, vi modtager kontanter eller Mobil-Pay. 

Billetter kan købes i Holmstrups mødelokale Jernaldervej 215 torsdag den 21. juni fra kl. 

17.00 til kl. 18.00. 
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Containerpladsen 
 

Genbrugsgruppen er startet op igen med åbning på søndage fra 13.00 til 15.00 
hvor man så har mulighed for at aflevere eller finde gode ting. 

 
Vi har fået nye muligheder for at opbevare større ting – se Poul Jørgensens bille-

der her i bladet.  

 

 
 

Vil du være med til at arrangere en eller anden festlighed hvor vi fejrer at 
Holmstrup er et dejligt sted at bo? 

 

Første møde afholdes: 
torsdag d 21. juni kl. 18.00 i mødelokalet 

 
Jeg synes at Holmstrup er et dejligt sted at bo, og det lader til at mange andre holm-
struppere synes det samme siden vi bor her så længe! 

 
Om Holmstrup: 

 
Det at Holmstrup er en lille landsby, med en fantastisk natur i vores baghave. 
 

Jeg vil tro at halvdelen af beboerne i Holmstrup har boet her i gennemsnit 20 år eller 
mere. 

 
At mindst 6-9 % af vores lejemål bebos af børn som er opvokset en stor del af deres liv 
her. 

 
At der er mange familier i Holmstrup hvor flere generationer bor her. Jeg kender til 

mindst to familier hvor 4 generationer er samlet her i forskellige lejligheder, dvs. olde, 
bedste, forældre og nye børn af byggeriet. 

 
Det synes jeg er værd at fejre. 
 

 
Jeg forestiller mig at fejringen kunne finde sted sidst i september, lørdag den 22. eller 

lørdag 29. sep. Fra f.eks. kl. 12 til kl.21. 
 
Hvis du vil være med til at forme hvad der skal ske, så mød op torsdag d. 21. juni kl. 

18.00 i mødelokalet. Emner kunne være skattejagt for børn og voksne i vores vidun-
derlige natur, måske hoppeborg, og hvad vi ellers kan finde på og har mulighed for at 

udføre, også bål med grill. 
 
Kom til mødet eller kontakt Niels Jensen i nr. 225B st.tv. eller mail: nielsjensen@stof-

anet.dk. 
 

 
Med venlig hilsen og håbet om at vi får et dejligt arrangement op at stå. Ny information 
kommer på Holmstrups facebook-gruppe og eventuelt på Holmstrups hjemmeside. 

 

Niels Jensen 
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Information fra afdelingsbestyrelsen 

Vi vil i afdelingsbestyrelsen kort informere om nogle tiltag, som vi er i gang med. Vi får jævnligt 

henvendelser fra beboere, som spørger: ”Kan der ikke gøres noget ved det her?”. 

 

Hundehold 

Holmstrup Dyreklub og afdelingen har investeret i en indhegning af et område i den syd-
østlige del af vores udearealer ved 243 og 245. Området kan bruges til at lufte ens 

hund, hvor hunden kan løbe frit. Århus Kommune har også indhegnet et større område 

på den anden side af asfaltstien sydøst for Holmstrup til brug for luftning af hunde. 

Afdelingens områder må ikke bruges til luftning af hunde. Det fremgår af vores ordens-

reglement: 

Hunde må ikke besørge i afdelingens område, dvs. trapper, kældre, gangarealer, lege-

arealer i beplantning, på græsplæner, parkeringsanlæg, på terrasser og i terrassekum-

mer. Skulle ”uheldet være ude”, skal ejeren selv omgående fjerne ”efterladenskaberne”. 

På trods af dette kan man ofte se hundeejere, som benytter enten midterarealet eller 
stierne mellem A- og B-blokke til at lufte deres hund. I mange tilfælde bliver hundens 

”efterladenskaber” ikke samlet op.  

Vi vil derfor investere i nogle skilte, så alle hundeejere kan se, at der ikke må luftes 

hunde i midterarealet.  

Der findes et par hundetoiletter i midterarealet, som selvfølgelig fortsat må bruges; men 

græsarealer, bede og hække må ikke. 

Klager over hundehold vil blive fulgt op af boligforeningens administration. Overtrædelse 

af ordensreglementet kan i værste fald medføre, at ens lejeforhold bliver opsagt. 

 

Vedligehold af haver 

Ved rundgang i afdelingen kan vi konstatere, at mange hække er i en meget miserabel 

stand. Selv nyplantede hække bliver ikke renholdt for ukrudt, hvorfor planterne hurtigt 
går ud. Det er ikke gratis at plante en ny hæk, og vi kan ikke forlange, at den fælles 

kasse skal betale for en ny hæk, hvor hækken er gået ud på grund af misligholdelse. 

Af afdelingens vedligeholdelsesreglement fremgår det, at det er beboeren, som selv skal 

vedligeholde haven og hækken rundt om haven. Og med hæk menes både den indven-
dige og udvendige side af hækken – dvs. den ca. halve meter jord ud til as-

faltsti/vandrende/græsareal, hvor driftspersonalet kan komme til med maskiner.  

Lejeren skal selv vedligeholde haver, altankasser, hække og beboeropsatte hegn. 

Lejeren skal holde hække omkring haver rene for ukrudt og selvsåede planter - både på 

indvendig og udvendig side. 

Planter og træer i haverne må ikke nå højere op end til overboens øverste kummekant, 

eller tilsvarende højde, uden overboens og naboernes accept. 

En del beboere har en del besvær med af egen drift at vedligeholde egen have og hæk. 

Driftspersonalet udsender derfor jævnligt en påmindelse til beboere om, at de skal fjerne 

ukrudt – både i haven og hækken. Eller klippe hækken. Det hjælper ikke i alle tilfælde. 
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Afdelingsbestyrelsen vil sætte øget fokus på vedligeholdelsen, og vi har derfor strammet 

skruen. Gør beboeren det ikke selv, kan man risikere, at afdelingen bestiller anlægsgart-
ner på beboerens regning til at udføre opgaven. Nogle beboere kan derfor forvente en 

regning, hvis de ikke selv får det gjort efter påmindelse. 

Det tager højst et par timers havearbejde om måneden at rense hækken for ukrudt. Hvis 

vi skal bruge personaletimer herpå, vil det koste mange timers lønindtægt at betale over 
huslejen. Det kan heller ikke være rimeligt, at beboere, som af sig selv påtager opgaven, 
skal være med til at betale over huslejen for beboere, som vil have det udført af drifts-

personale eller gartner. 

Og så har man efterfølgende også muligheden for at nyde en kold øl, saftevand, koldskål 
eller hvad man nu er til. Det smager meget bedre, når det er velfortjent og arbejdet er 

udført. 

 

Selskabslokalet. 

Vi har modtaget en del klager over rengøringsstandarten i vores selskabslokale. Der er 

blandt andet klaget over at bestik og service ikke var vasket af efter sidste brug. At toi-
letter ikke var ordentligt rengjorte. Vi må konstatere, at klagerne har været berettigede. 

Vi har derfor i nogle grelle tilfælde givet lejeren en dekort som kompensation for ge-

nerne. 

Klagerne er flere gange blevet viderebragt til rengøringsfirmaet, som vi har til at udføre 
opgaven. Det har ikke hjulpet. Vi har derfor opsagt kontrakten med rengøringsfirmaet og 

finde et nyt firma. For at det kan blive bedre fremover, har selskabslokaleudvalget og 
servicelederen lavet en ny arbejdsbeskrivelse for rengøringen af både selskabslokalet og 

øvrige lokaler, som bliver rengjort. 

Selskabslokaleudvalget vil også fremover foretage stikprøvekontrol af rengøringen efter 

brug. Vi forventer derfor, at beboerne fremover kan overtage et rengjort lokale. 

Hvis man har lejet lokalet, og har nogle praktiske spørgsmål, er man altid velkommen til 

at ringe til: Anette H. Knight på 24433746, som vil være behjælpelig i det omfang, som 

er muligt.  

Afdelingsbestyrelsen er i nogle tilfælde blevet kontaktet af beboere, som er utilfredse 
med støj fra en fest. Vi har ikke mulighed for at lukke brugen af lokalet på grund af støj. 

Det er kun politiet, som kan gøre dette. Efterfølgende kan Udlejningsafdelingen og afde-
lingsbestyrelsen sanktionere over for brugere, som har overtrådt reglerne for brugen af 

lokalet. Det er også sket i nogle tilfælde. 

 

Grønt udvalg. 

Afdelingsbestyrelsen har modtaget en henvendelse fra en beboer i sydenden om, at be-

plantningen i det sydvestlige område ved 251 og 253 beskæres kraftigt af hensyn til at 

beboeren kan få sol og lys ind på altan og i lejlighed.  

På afdelingsbestyrelsens grønne rundgang i maj måned besluttede vi derfor, at der skal 
laves et oplæg til, hvordan området skal se ud fremover. Beboerne i området - 251B - 

253B og 253C - vil få forelagt materialet og deltage i beslutning om oplægget til, hvor-

dan området skal se ud fremover.  

Der vil komme indkaldelse til næste møde i grønt udvalg. 
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Nogle pluk fra referatet fra afdelingsmødet: 

 

Spørgsmål til beretningen: 

Affaldscontainere: Var der ikke garanti på de første affaldscontainere? 

Svar: Leverandøren af de første containere - Sisatech – har betalt for flere reparationer 

og forbedringer, men er gået konkurs. Efterfølgende har vi været nødsaget til at udskifte 
de containere, som var ubrugelige. Disse er levereret af ny leverandør.  

Kloak: Hvordan står det til med at adskille regnvand og kloakvand? 

Svar: Det blev separeret tilbage i 1998. 

Boligsociale tal: Er pensionister medregnet i de 48% af beboerne i Holmstrup, som er på 

overførselsindkomster? 

Svar: Nej, beboere på SU, efterløn, folkepension eller hjemmegående er ikke inkluderet. 

Vedligeholdelseskontoen: Hvorfor må jeg ikke bruge af vedligeholdelseskontoen til min 
terrasse? 

Svar: Det må vi ikke ifølge. loven. Adm. er ved at kigge på brugen af B-ordningen. Der 

er blevet indført forsyn, så man kan risikere, at SL kommer og tjekker, at pengene er 
brugt til det, som det er udbetalt til.  

Selskabslokale: Hvorfor betaler vi så meget for selskabslokalet, og så er det oven i købet 

beskidt, når man modtager det? 

Svar: Lejeindtægterne for selskabslokalet dækker slet ikke udgifterne. Du er ikke den 
første, der har klaget over rengøringen. Anette, som sidder i afdelingsbestyrelsen, er 

kontaktperson for selskabslokalet, og hun og Kai arbejder på at højne standarden. 

Lønudgifter: Stiger lønudgifterne, hvis vi overgår til samdrift? 

Svar: Lønudgifterne er faldet, men vi betaler nu for hvert syn. Hvis vi har mange syn be-
taler vi mere, har vi færre betaler vi mindre. Holmstrup har ikke mange flytninger. 

Bosoc. Tal: Hvorfor er det vigtigt at høre om bosoc.tal? Det tager lang tid af mødet. 

Svar dirigenten: Ikke alle interesserer sig for samme emner. Det er en del af et beboer-

demokrati. 

LBF og indkassering af beboerne penge: Må regeringen bare inddrage pengene fra 
Landsbyggefonden? 

Svar: Tja… de væver lidt i, om der er tale om ”ekspropriation, men så skal dem de tager 

pengene fra have en erstatning. 

Interne flytninger: Er interne flytninger også omfattet af reglerne fra regeringen om, at 
man skal opfylde nogle krav for at få en bolig i Holmstrup (fx være i arbejde)? 

Svar: Nej, interne flytninger er stadig uden krav. 

Affaldssystem: Kan vi ikke bestemme, hvornår affald afhentes? 

Svar: Vi har bedt om, at de ikke tømmer containere, før vores personale er på arbejde, 

men kommunen (vognmændene) kan hente, hvornår de vil. Vi får tømt med nogle inter-
valler og dem skal de overholde, men vi kan ikke bestemme hvornår på dagen, at de 

tømmer containerne. 

Biomasse: Fra 2021 skal vi også til at sortere biomasse. Har afdelingsbestyrelse tænkt 
på det? Og på sigt bliver vi tvunget til at sortere mere. 
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Svar: Vi har indrettet vores affaldssortering ift. de fraktioner, som kommunen har kræ-

vet. Men hvordan fremtidens krav fra kommunen bliver, ved vi selvsagt ikke endnu.  

Port med tyverisikring på genbrugsplads: Der løber stadig personer rundt med pandelyg-
ter, når der er lukket. 

Svar: Det giver vi videre til genbrugsgruppen. 

Beretningen blev herefter godkendt. 

 

Spørgsmål/kommentarer til regnskabet for 2017: 

El-forbrug 

Det er fint, at vi sparer på el-forbruget, men vi kan også spare for meget. Fx slukker ly-
set i cykelkælderen lynhurtigt og lyser i øvrigt ikke ret meget, og der er næsten intet lys 
på stierne mellem blokkene A og B (fx kan man nemt komme til at træde i en hundel...). 

Lysniveauet blev drøftet, og der var uenighed om, hvorvidt belysningen er tilstrækkelig. 

Svar: Tidligere havde vi høje lygter, men nogle klagede over, at de generede, og så 
satte vi dem ned til fodbelysning. Derfor blev de sænket igen. Belysningsniveauet kan 

diskuteres, men der kan ikke sættes led-pærer i.  

En af beboerne mente, at led-pærer, til fatninger i de runde lamper med fodbelysningen, 
er på trapperne. 

Svar Rudolf: Vi er ved at kigge på nye lamper til væggene (i stedet for de firkantede) og 

så kunne vi bede om et oplæg til lamper på stierne. 

 

Øvrige spørgsmål: 

Fjernelse af affald: Hvad med ældre beboere som ikke selv kan løfte? 

Svar: Beboere, som ikke selv kan, kan ringe til Kai. Andre skal selv klare opgaven. 

Skraldespande: ”Vi mangler skraldespande i Holmstrup ved stierne og i omkringliggende 
anlæg, park og skov. Papir, skrald, hømhøm-poser, cigaretskod mv. bliver henkastet, 

når der ikke er noget at ramme. Ja, der er altid nogle, der ikke kan ramme en skralde-
spand, men vi er en del, som kan, og som rent faktisk også vil gøre os den ulejlighed at 

samle op fra andre, hvis der var mulighed for det”. 

Dirigenten afgjorde, at forslaget ikke var konkret nok til at sætte til afstemning. Det blev 
der imod aftalt, at afdelingsbestyrelsen arbejder videre med forslaget og får kortlagt 
hvor der er – og evt. mangler - skraldespande. Forslagsstiller indkaldes til møde i bolig-

teknisk udvalg. 

Brummelyd: Er der andre som kan høre en brummelyd? Jeg er meget generet af lyden. 

Flere kunne genkende problemet. Årsager hertil blev drøftet: Kompressor fra vaskeplad-
sen? Ventilation (for høj decibel)? Boilerrum? Transformatorrum? Desuden fremførte 

flere beboere, at de også har støjgener fra køleskabe. 

Svar Edvin: Ift. ventilationen så opstår der typisk støjklager, når ventilationen er blevet 
renset. Det skyldes, at skidtet ikke længere isolerer for støj. Snavset virker støjdæm-

pende. Suget i ventilationen er konstant, men hvis nogle lukker for ventilationen så su-
ger ventilationen mere andre steder. Det kan vi ikke gøre så meget ved. Systemet er la-

vet efter nogle gamle normer. Bygningsreglementet fra dengang er fortsat gældende. 
Man kan ikke pålægge udlejer at opnotere til gældende bygningsregler, så systemet er 
fortsat lovligt. Hvis det skal laves om, så skal vi lave det ifm. balanceret ventilation, men 
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det er rasende dyrt. Mit forslag er at tale med Kai om eventuelle støjgener. Der blev ef-

terspurgt en ny pakning, når ventilationssystemet skal renses igen. 

Forslag om rygning i selskabslokalet ved privat udlejning 

Der var en drøftelse af, hvorvidt forslaget skulle have være behandlet på det seneste af-
delingsmøde, når forslagsstiller ikke var til stede. Dirigenten informerede om, at BBBO 

har bedt BL vurdere sagen. Tilbagemeldingen herfra er, at hvis et forslag er fremsendt 
indenfor den gældende frist, og lovligt kan vedtages, så skal det behandles. Dermed er 
formalia overholdt. Vender vi tilbage til forslaget, er lokalet at betegne som offentligt 

rum, fordi det ikke alene udlejes, og det er derfor omfattet af arbejdsmiljøloven. Hvis 
beboerforeningen ønsker en pragmatisk løsning på rygning, kan man gå til afdelingsbe-

styrelsen med forslag til løsning.  

Dirigenten foreslog, at beboerforeningen finder en løsning med afdelingsbestyrelsen. 

Forslaget kan ikke godkendes lovligt, idet lokalet er at betragte som et offentligt  

rum, hvorfor forslaget faldt. 

En beboer spurgte til, om lovgivningen også omfatter e-cigaretter. Dirigenten bad ved-
kommende rejse spørgsmålet overfor Brabrand Boligforening, som så må undersøge 

spørgsmålet efterfølgende.  

 

Orienteringspunkt om FAS / Fritidsforeningen v/Niels Jensen: 

Vi sidder nogle personer i en arbejdsgruppe, som prøver at finde ud af, hvordan vi kan 
køre videre fx i en anden form. Formuen kan ikke køres ind i afdelingsregnskabet, fordi 

pengene skal bruges til aktiviteter. Der kommer mere orientering til efterårets afdelings-
møde. Til orientering afholdes generalforsamling i FAS 30. maj. Alle interesserede med-

lemmer er velkomne. Tjek FAS nord – på Facebook. Her slås kommende aktiviteter op 
(Legoland og Djurs Sommerland). 

 

 

 

Og et kig ud af opbevaringsrummet. Foto: Poul Jørgensen 



39 
 

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 

Revisor:   

  

 

Holmstrup Pensionistklub 

Jernaldervej 277, 1. 

Åbner igen til maj. Mere herom inde i bladet. 

 

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. 17.00-18.00 

Torsdag kl. 17.00-18.00 (+ kaffebord) 

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 

 

 

STADIG NYT: 

 

Slægtsforskning 

Tirsdag kl. 19.00-21.00 i Værestedet, 

Jernaldervej 245, 1. sal lejl. 6. 

Kontaktperson: 

Karen Hammer-Sørensen 2021 8941 

 

 

 

 

Poul Jørgensen og jeg lavede i starten af året noget materiale om muligheden af flere 
gelændere, hvor beboere ønskede det for at kunne gå mere sikkert op og ned. 

I næste SOFUS vil vi på bagsiden lave en oversigt, hvor ønsker kan noteres for at få et 

overblik over antallet af gelændere. 

Vi vil også skaffe et bud på pris, så det kommende budgetmøde kan ha noget at ta stilling 
til. 

Herman Nielsen. 
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Sofus 
Beboerblad for 

Brabrand Boligforenings afdeling 6 

Holmstrup 
 

Nr. 4 August 2018 

 

 

 

 

 

Efter en natlig brand på et par af have/huslodderne i Skjoldhøjkilen. Så tørt som her var, 

kunne branden let have bredt sig til det øvrige bygningsklondike. Foto: Poul Jørgensen 

 

 

 

 

 

 

 

Næste blad planlægges lavet onsdag d. 10. 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 

Tirsdage  kl. 15 -17 

Torsdage  kl. 10 -12 

Du er altid velkommen til at dukke op uden 

aftale. 

 

Du kan kontakte Jens Høgh på  

Mobil  6128 2126 

jens@beboerraadgivningen.dk 

 

 

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.11.00-13.00 

 

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 

 

 

 

Brand i Holmstrup Haver fredag nat den 22. juni cirka klokken 02.00. Der var stor aktivi-
tet af brandbiler og politi. Der var fare for storbrand, men det lykkedes brandfolkene at 

begrænse ilden til et par kolonihavehuse. 

Foto og tekst: Poul Jørgensen 
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Beboermøde 
 
I henhold til boligforeningens vedtægters § 18 indkaldes hermed til afdelingsmøde vedrørende 

budget for det kommende år. 

 

Mandag, den 17. september 2018 kl. 19.00 
 

i selskabslokalet Jernaldervej 245, 8210 Aarhus V. 
 

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. 

6. Eventuelt 

 

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 søndag, den 2. september 2018. Materiale og endelig dagsorden til beboermødet udsendes 

8 dage før mødet. 

 

Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har boligtagere i afdelingen, disses ægtefæller 

eller hermed sidestillede personer, som opfylder betingelserne for medlemskab i Brabrand Bolig-

forening. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse. Adgang har tillige – men 

uden stemmeret – boligforeningens ledelse og repræsentanter for denne. 

 

 

På vegne af afdelingsbestyrelsen 

Edvin Juhl  
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Nyt fra Læsehesten om bøger og forfattere 

 

Forfatternavnet i dette nummer af Sofus synes jeg, skal være Vita Andersen, og her be-
gynder vi jo meget passende med bogstavet A. 

Hun blev født i 1944 og debuterede med den meget berømte digtsamling ”Tryghedsnar-

komaner” fra 1977. Alene titlen betegner en nærmest genial sproglig nyskabelse – for vi 
er jo alle, eller i hvert fald de fleste - blandt danskere i dag en slags tryghedsnarkoma-
ner. Dette begreb danner jo også omdrejningspunktet for den velfærdsstat, som er 

skabt af skiftende regeringer op gennem 1900-tallets Danmark. 

Novellesamlingen ”Hold kæft og vær smuk” fra 1978 hører også til de meget kendte bø-
ger af Vita Andersen. 

Et tema, som hun vender tilbage til gang på gang, er   børn, der er blevet forsømte i de-

res barndom – ofte er det børnehjemsbørn -, og som derfor får det svært senere i livet. 

Begge de ovennævnte titler hører til de allermest solgte danske bøger nogensinde og 
sikkert også til de mest udlånte på folkebibliotekerne. 

Hendes nyeste udgivelse er ”Indigo”, og for den har hun modtaget den højeste rent dan-

ske litterære udmærkelse, nemlig Akademiets store pris. 

 

Ib Skøt 

Beboer i Holmstrup 

 

 

De sørgelige rester af Sankt Hansbålet 2018! Foto: Poul Jørgensen 

Så lykkedes det en ukendt pyroman, trods advarsler, forbud og trusler om bøde på 

5.000 kr. at sætte ild til det store flotte Sankt Hansbål lige inden midnat, desværre uden 
publikum. Brandvæsenet måtte ud for at slukke med skum. 
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Nyt fra Genbrugsgruppen 
 

1) Bemærk at de nye åbningstider på søndage er mellem kl. 11 og 13 hvor pladsen 
er bemandet og man kan komme af med bedre ting eller selv finde noget man kan 

bruge.  

 

For øvrigt vil vi lige bemærke at genbrugsordningen er i god gænge og besøges og 
bruges flittigt efter hensigten. 

 

2) En Genbrugsdag søndag den 30. september eller søndag den 6. oktober mellem 

kl. 12 og 14 – for at fremme genbrug og vise hvad Holmstrup kan og vil. Der vil 
forhåbentligt være åbent i de forskellige genbrugsaktiviteter vi har i Holmstrup: 

 

 Genbrugsen (tøj), i 215, og ved siden af 

 Læsehesten (bøger), 

 Klub 277 – glas, porcelæn og husholdningsredskaber, 

 Cykelværkstedet – hjælp til cyklen i 245 under carportdækket, og 

 Genbrugscontaineren (bemandet søndage 11-13) 

 

Klokken ca. 13 til 14 vil der være samling på containerpladsen hvor vi serverer lidt 
vådt og tørt. 

 

Der vil komme information ud senere om hvilken af de to søndage arrangementet 

bliver afviklet på – på Holmstrups hjemmeside, Holmstrup afd. 6 facebook og på 
en husstandsomdelt seddel. 

 

3) Vedligeholdelse af Holmstrups udendørs borde og bænke 

Vil du være med til at skifte mørnede planker på det udendørs møblement, så 

kom ned på genbrugspladsen i åbningstiden og giv et rask nap med. Det vil ske 
løbende hen over flere søndage efter behov. Vi sørger for lidt drikkelse og 

hyggeligt samvær. 

 

På genbrugsgruppens vegne 

Niels Jensen 
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Fælles arbejdsdage – fælles oplevelser 
 

Ja, reparationen af Holmstrups borde og bænke er nævnt lige overfor – vi har fået en 

forespørgsel fra afdelingsbestyrelsen om vi kan stå for udskiftningen af brædderne der 
trænger til det, og Genbrugsgruppen har givet positivt tilsagn. Det vil ske over et par 

uger eller så – du er velkommen til at komme og være med: hvornår oplyses på 
Holmstrups hjemmeside og på facebook. 

 

På Genbrugsdagen kunne vi også godt tænke os at der bliver præsenteret smagsprøver 

fra bær og frugter rundt om i Holmstrup, eksempelvis syltetøj fra brombær, måske lave 
frisk æblemost på dagen og æblekage, ja, måske æbleflæsk, og, hvem ved: måske 
honning? Det kræver at nogen vil gå med ud og samle. Kom ned når høsttiden nærmer 

sig, og vi kan aftale en dag og gå ud og samle frugt og bær. 

 

Også om dette kommer der mere eksakt information på de allerede nævnte måder, men 
det kræver selvfølgelig at nogen melder sig som deltagere for at ideerne bliver virkeliggjort 

– naturens righoldige spisekammer sørger rundhåndet for ingredienserne! 

 

Hilsen 

Niels Jensen 

 

 

Et stemningsfuldt billede af et spøgelseshus et sted på Djursland. Et natligt 

måneskinsbillede ville måske vise flagermus og gengangere! Elementbyggerier og deres 
omgivelser forfalder ikke med samme ynde. Foto: Helle Due 
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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 

Revisor:   

  

 

Holmstrup Pensionistklub 

Jernaldervej 277, 1. 

Åbner igen til maj. Mere herom inde i bladet. 

 

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. 17.00-18.00 

Torsdag kl. 17.00-18.00 (+ kaffebord) 

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 

 

 

STADIG NYT: 

 

Slægtsforskning 

Tirsdag kl. 19.00-21.00 i Værestedet, 

Jernaldervej 245, 1. sal lejl. 6. 

Kontaktperson: 

Karen Hammer-Sørensen 2021 8941 
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Sofus 
Beboerblad for 

Brabrand Boligforenings afdeling 6 

Holmstrup 
 

Nr. 5 Oktober 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berigtigelse: 

 

Vi har modtaget følgende kommentar: 

 

Hej, 

  

I Sofus nr. 4 kunne man læse: "Brand i Holmstrup Haver fredag nat den 22. juni 

cirka klokken 02.00. Der var stor aktivitet af brandbiler og politi. Der var fare for 
storbrand, men det lykkedes brandfolkene at begrænse ilden til et par kolonihave-

huse. " 

  

Holmstrup havers bestyrelse vil gerne understrege at Holmstrup Haver IKKE er en 
kolonihaveforening - der er ikke kolonihavehuse i Holmstrup haver.  I længere tid 

har vi ofte hørt folk sige kolonihaver og vi forsøger at berigtige ved at fortælle om 
vore nærhaver og de betingelser vi har for at leje jordstykket. Husene har vi også 
i  mange år forsøgt at holde nede - og gør det stadig.  

Holmstrup haver er en nærhaveforening og har været det siden 1985.  

  

/Hans Martin Gårdhus  

 

Redaktionen beklager vores fejl! 
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Næste blad planlægges lavet onsdag d. 5. december 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 

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 

Tirsdage  kl. 15 -17 

Torsdage  kl. 10 -12 

Du er altid velkommen til at dukke op uden 
aftale. 

 

Du kan kontakte Jens Høgh på  

Mobil  6128 2126 

jens@beboerraadgivningen.dk 

 

 

Totalservice 8931 7171 

  2020 2281 

Servicekontoret 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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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-fredg kl. 07.00-18.00 

Bemandet søndag  kl.11.00-13.00 

 

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 

 

 

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 
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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 

   

Nyt fra Læsehesten om bøger og forfattere 

At vælge forfatternavnet i dette nummer af Sofus falder ikke svært. Det må blive Benny Andersen, og her er vi 
stadig ved bogstavet A. 

Som de fleste har hørt om gennem medierne, er Benny Andersen for nylig død 88 år gammel. Han blev – fuldt 
fortjent – kaldt den danske nationalskjald, og dette ikke mindst på grund af sin store produktion af digte. Her 
skildrer han i et let læseligt sprog alle slags stemninger og tanker fra hverdagen: glade, lykkelige, sørgmuntre, 
triste, galgenhumoristiske og pessimistiske stemninger, som de fleste kender fra dagligdagen. Gennem sin ord-
kunst ophøjer han disse stemninger til noget poetisk og betydningsfuldt for den enkelte. Mest berømt er digtet 
om ”Svantes lykkelige dag”, der skildrer en helt almindelig morgen, hvor man nyder en kop kaffe med oste-
mad, mens den elskede er i bad. I sin børnebog om Snøvsen, som det er så synd for, fordi alle går fra den, leger 
han også med sproget på en finurlig måde.  

For Benny Andersen-fans kan det oplyses, at der for nogen tid siden er udkommet en bog med hans samlede 
digte fra 1960-1996 på Borgens forlag 1998. Her er digte fra hans berømte digtsamlinger, som ”Den musikalske 
ål”, ”Kamera med køkkenadgang”, ”Den indre bowlerhat” og flere andre. 

Benny Andersen har også skrevet noveller, som f.eks. novellesamlingen ”Puderne” fra Borgens forlag, 1961. 
her skildrer han ofte helt grå og almindelige hverdagsmennesker, som føler sig skæve, lidt mislykkede og over-
sete – kort sagt personer, som kun sjældent finder deres stemme i litteraturen. Men hos Benny Andersen får 
de liv. 

Hvis man trænger til en lille pause mellem dagens gøremål, kan det anbefales at snuppe et digt eller to fra 
Benny Andersens forfatterskab. 

Ib Skøt, Beboer i Holmstrup 

EFTERÅRSRPOGRAM FOR HOLMSTRUP PENSIONISTKLUB.  

OKTOBER 

02.10. KL. 14 BANKO.  ÆNDRING: DER GIVES KUN PRÆMIE TIL FULD PLADE 

03.10. KL. 12 MANDEKLUB 

04.10. KL. 13 PORCELÆNSMALING 

08.10. KL. 13 AKTIVITETSEFTERMIDDAG. KOM OG VIS HVAD DU LAVER, ELLER 
HVIS DU HAR BRUG FOR HJÆLP, ELLER DU KAN NOGET, SÅ KOM OG GIV DIN 
ERFARING VIDERE. 

09.10. KL. 14 KAFFEHYGGE 

11.10. KL. 13 PORCELÆNSMALING 

16.10. KL. 14 KAFFEHYGGE 

17.10. KL. 12 MANDEKLUB 

18.10. KL. 13 PORCELÆNSMALING. 

22.10. KL. 13 AKTIVITETSEFTERMIDDAG 

23.10. KL. 14 KAFFEHYGGE. TILMELDING TIL spisning. OBS. NY TID KL. 17 – 19 

25.10. KL. 13 PORCELÆNSMALING 
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30.10. KL. 14 KAFFEHYGGE DEREFTER FRA KL. 17 – 19 SPISNING SE MADPLAN 

PRIS KR 50,00 

31.10. KL. 12 MANDEKLUB 

 

NOVEMBER 

 

01.11. KL. 13 PORCELÆNSMALING 

05.11. KL. 13 AKTIVITETSEFTERMIDDAG 

06.11. KL. 14 BANKO 

08.11.  KL.13 PORCELÆNSMALING 

13.11.  KL. 14 KAFFEHYGGE 

14.11.  KL. 12 MANDEKLUB 

15.11.  KL. 13 PORCELÆNSMALING 

19.11.  KL. 13 AKTIVITETSEFTERMIDDAG 

20.11.  KL. 14 KAFFEHYGGE. TILMELDING TIL SPISNING. 

22.11.  KL. 13 PORCELÆNSMALING 

27.11.  KL. 14 KAFFEHYGGE DEREFTER FRA KL. 17 – 19 SPISNING SE MADPLAN 
PRIS KR 50,00  

28.11.  KL. 12 MANDEKLUB 

29.11.  KL. 13 PORCELÆNSMALING 

 

DECEMBER 

 

11.12.  KL. 13 JULEFROKOST.  DET KOSTER 100,- KR. 

18.12.  KL. 14 JULEHYGGE. VI INVITERER PÅ ÆBLESKIVER, GLØG, PØLSER, JU-
LEBAG, KAFFE OG TE. ALLE GÆSTER SKAL MEDBRINGE PAKKE TIL PAKKESPIL, 
VÆRDI IKKE OVER 30,- KR. 

 

 

OG SÅ ØNSKER VI ALLE EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR. 

 

 

 

 

 

HOLMSTRUP PENSIONISTKLUB/ 277 

MADPLAN OG ÆNDRING AF SPISETID 

 

DA VI HAR ERFARET AT MEDLEMMERNE HELLERE VIL SPISE FRA KLOKKEN 

17.00, ÆNDRER VI HERMED SPISETIDEN TIL KL 17 – 19 OG LAVER SAMTIDIGT 
EN MADPLAN SOM FØLGER HER UNDER, FREM TIL NOVEMBER .  

KLUBBEN HAR ÅBEN FOR KAFFE OG KAGE SOM NORMALT 



53 
 

FRA KL.14-16 PÅ DE DAGE DER ER SPISNING. 

 

TIRSDAG DEN 25-09-18  

STEGT FLÆSK OG PERSILLESOVS ( BACON ) DESSERT+ KAFFE KR 50,00 PR 

MEDLEM  

 

TIRSDAG DEN 30-10-18 

MØRBRAD GRYDERET MED LØSE RIS. DESSERT + KAFFE KR 50,00 PR MEDLEM 

 

TIRSDAG DEN 27 – 11 18 

HAMBURGRYG MED GRØNLANGKÅL OG BRUNEDE KARTOFLER + DESSERT OG 

KAFFE KR 50 PR MEDLEM 

 

11.12.  KL. 13 JULEFROKOST.  DET KOSTER 100,- KR. 

 

18.12.  KL. 14 JULEHYGGE. VI INVITERER PÅ ÆBLESKIVER, GLØG, PØLSER, JU-
LEBAG, KAFFE OG TE. 

ALLE GÆSTER SKAL MEDBRINGE PAKKE TIL PAKKESPIL, VÆRDI IKKE OVER 

30,- KR. 

 

 

OG SÅ ØNSKER VI ALLE EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR. 

MED VENLIG HILSEN 

BESTYRELSEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noldemuseet og Tønder 

For voksne og pensionister holder FAS Nord Tirsdag d. 27. november udflugt med af-
gang fra Gellerup Kirke kl. 8.30. 

  

x-apple-data-detectors://1/
x-apple-data-detectors://2/
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Turen går til det skønne Nolde museum indrettet i bygningen, der tidligere var Emil Nol-

des personlige hjem og atelier. 

Nolde-museet har over 60.000 besøgende om året og fremviser skiftende udstillinger 
med udgangspunkt i parrets arbejde.  

  

Undervejs på turen serveres der formiddagskaffe, rundstykker og en lille en til halsen. 
Derudover er der ophold i Sünderlügum omkring 12.30, hvor vi spiser en løkker to-ret-
ters menu. 

  

Der vil også blive sat tid af til juleindkøb. 

  

Herefter kører bussen til Tønder, hvor vi vil se på den smukt julepyntede by. 

  

Vi forventer at være hjemme igen ca. kl. 17.30. 

  

Husk pas til turen! 

Prisen er 350 kr / normal pris 700 kr 

  

Jul i Friheden 

Fas Nord arrangerer også muligheden for en dejlig familievenlig tur til Tivoli Friheden for 
alle FAS-medlemmer. Her kan børn, børnebørn og voksne opleve Jul i Friheden på ud-

valgte dage fra d. 17. november til d. 30. december 2018. 

Billetprisen for alle over 3 år er 50 kr.  

  

Billetsalg til begge begivenheder foregår: 

Laden (Toveshøj): Tirsdag d. 23. oktober, kl. 16-18 

Holmstrup (Mødelokalet 215): Onsdag d. 24. oktober, kl. 15.30-17.30 

Skovgårsparkens Servicecenter: Torsdag d. 25. oktober, kl. 15.30-17.30  

Husk sundhedskort.  

For yderligere information: 

Se FASnords facebook.side eller  

Jytte tlf. 23 66 26 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x-apple-data-detectors://3/
x-apple-data-detectors://4/
x-apple-data-detectors://5/
x-apple-data-detectors://6/
x-apple-data-detectors://6/
x-apple-data-detectors://7/
x-apple-data-detectors://8/
x-apple-data-detectors://8/
x-apple-data-detectors://9/
x-apple-data-detectors://10/
x-apple-data-detectors://10/
x-apple-data-detectors://11/
tel:23%2066%2029%2095
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”Lykke-Per” – bogen og filmen 

Efter at have set filmen om Lykke-Per, der for nylig har haft premiere, og som er skabt 

efter forlæg fra Henrik Pontoppidans berømte roman, der har en fuldt fortjent status som 
en af hovedhjørnestenene og en af de væsentligste romaner i dansk litteratur, må man 

klart overgive sig. Det er en både gribende og medrivende billedfortælling – ikke mindst 
takket være de to unge skuespilleres intense spil i de to hovedroller Lykke-Per og Ja-
cobe. 

Heldigvis er instruktøren Bille August ikke faldet for fristelsen til at omsætte historien til 

moderne tid – for det er en historie, der kun kan forstås ud fra dens samtid for nu ca. 
150 år siden. Og det gælder både selve tidsbilledet naturligvis, men også Lykke-Pers 

skæbne – så spektakulær og gribende, som den er. 

Denne skæbne om en ung velbegavet mand, der efter nogle omtumlede år, med et kuld-
sejlet, men stort tænkt og stort anlagt ingeniør-projekt, og med et ligeledes kuldsejlet 

kærlighedsforhold til den jødiske rigmandsdatter Jacobe og dernæst det også mislykkede 
ægteskab med den grundtvigianske præstedatter Inger, med hvem han får tre børn, 
nærmest drømmer sig til en tilværelse i mere eller mindre komplet isolation og ensom-

hed ved den jyske vestkyst, hvor han kun har sit virke som vejassistent – hvor han gan-
ske vist gør stor nytte med vedligeholdelse og udbygning af vejnettet lokalt -, men der-

udover bruger al sin tid på at søge indad i sig selv for at bearbejde fortidens dæmoner 
og tunge religiøse anfægtelser for at nå frem til at blive et helt menneske. 

Filmen viser også meget rammende den fuldstændige fattigdom, der var for en ung 
mand fra det jyske, der kommer til hovedstaden for at studere – her er der ikke noget 

der hedder SU-støtte eller ungdomsboliger eller kollegielejligheder, her måtte man virke-
lig hutle sig igennem. 

En anden tidstypiske ting er det skarpe skel mellem det kristne og det jødiske samfund, 

der dengang bød på meget større vanskeligheder at bygge bro over, end det gør i dag. 
Det viser sig ved, at da nogle af Pers søskende og hans mor opsøger ham i København, 

helt klart slår hånden af ham, da de hører, at han har forlovet sig med en ung jødisk 
pige. 

Men også dette at leve i komplet isolation og sige farvel til verden lader sig nok næppe 
gøre i dag. Der er jo alle nyhedsmedierne aviser, radio og tv, der konstant bringer nyt 

fra ind- og udland, og som så at sige ikke lader nogen upåvirkede eller i ro. Man bliver 
simpelthen nødt til at engagere sig og tage stilling. Og det er jo sikkert ganske sundt. 

Romanen om Lykke-Per beskæftiger sig jo helt klart med problemstillingen vedrørende 

faktorerne arv og miljø. Pontoppidan mener helt klart, at barndomsmiljøet spiller den 
helt afgørende rolle for et menneskes udvikling: det hjælper ikke, at man har ligget i et 

ørneæg, hvis man er vokset op i andegården. Her kan man efter forfatterens mening 
nærmest intet stille op. Det synes for en nutidig læser at være en pessimisme, drevet 
helt ud i sin yderste konsekvens. De fleste nu om dage vil dog vist mene, at selv om 

man har hårde odds imod sig fra barndommen, kan man dog nok ved senere selvudvik-
ling og selvindsigt komme langt og populært sagt ”gøre noget ved det”. 

Det er jo ofte nok blevet sagt om den danske folkekarakter, at vi har en vis evne og 

trang til at hygge os lidt – også når store alvorlige hændelser trænger sig på. Denne 
hygge er der absolut intet af i denne roman. For der kan siges meget for og imod Pers 
skæbne – men hyggelig er den altså ikke! 

Pontoppidan fik fuldt fortjent nobelprisen i 1917 (til deling med en anden forfatter Karl 

Gjellerup) for denne roman. Og den vil til alle tider stå som en klassiker i dansk litteratur 
– ikke mindst på grund af den udødelige kærlighedshistorie mellem Lykke-Per og Jacobe 

Salomon. De er to mennesker, de – så forskellige i forudsætninger og i psyke de end er 
– bliver drevet uhjælpeligt mod hinanden, og som hver især bliver hele livet og hele me-

ningen med det hele for den anden part. 



56 
 

Så alene på grund af dette kan man roligt gå til romanen eller gå ind og se filmen. Det 

er stadigvæk en dybt vedkommende historie. 

Om ikke andet så fordi, at mangen en ung mand, der går rundt med en ny idé eller et 
vigtigt projekt i maven, nok kan finde en lille splint af en Lykke-Per i sig, og at også den 

nye generation af stærke unge kvinder kan spejle sig lidt i Jacobe! 

 

Ib Skøt 

 

Holmstrup, d. 5-9-2018 

Kan du så hente din cykel 

 

For et par uger siden stod denne drengecykel pludselig ved siden af mine egne to cykler, 
og der blev den stående. Da den havde stået der en uge, kiggede jeg nøjere på den og 
fandt ud af, at den ikke var til at køre på. Bagskærmen gik ind i det nubrede dæk, og 

forbremsen var blokeret. Det var simpelt at ordne for en gammel cykelentusiast men selv-
følgelig en katastrofe for en lille dreng. Cyklen er nu i orden og bør hentes.  

 

 

Det er en fin og god ny cykel til omkring 1500 kr. 

Jeg finder det herligt, når et barn står med sin cykel og nærmest gør mig ansvarlig for, at 

”den vil ikke køre”. Det er altid en påmindelse om, at cyklen betragtes som en ven, og at 
vi voksne er der for at hjælpe. Intet mindre – og det gør nogle af os så og mest i cykel-
værkstedet. 

Det er mest relativt små børn, som kommer til mig med cykelbøvl. Det er af den grund 

praktisk, at jeg er temmelig meget hjemme om dagen, og at cykelværkstedets åbningstid 
kl. 19 dele af året kan være for sent til børnene (mørke og sengetid). 

Jeg har sendt oplysninger til politiet, da cyklen kan være eftersøgt. 

Herman Nielsen, 263 B. 



57 
 

23957945 

Et lille udpluk fra afdelingsmødereferatet 

 

Forslag om opsætning af ekstra gelænder, hvor niveauet stiger en etage i A- og b-

blokkene. 

 

Rudolf fra afdelingsbestyrelsen har besigtiget de steder, hvor der er opsat et ekstra 
gelænder og vurderer, at det er en begrænset omkostning, hvis det kun drejer sig om 

opsætning nogle få steder. Afdelingsbestyrelsen indhenter tilbud på opsætning, og viser 
det sig, at det bliver dyrere end først antaget, kommer punktet på et nyt afdelingsmøde. 

Forslaget blev vedtaget. 

Forslag om råderetskatalog. 

Rudolf gennemgik Råderetskataloget, som var fremsendt med indkaldelsen. 

Vedrørende førsyn af lejligheder: 

Når repræsentant har vedtaget, at Brabrand Boligforening skal tilbyde førsyn af lejlighe-
der, skyldes det, at der tilsyneladende er mange gamle ”aftaler”, som ikke kan doku-
menteres. Derfor opfordrer vi alle til at tage imod førsynet, så der kommer styr på, hvad 

der er godkendt i din lejlighed, FØR en eventuel tvist opstår i forbindelse med en fraflyt-
ning. Peter Iversen informerede i den forbindelse om, at Holmstrup har meldt sig som 

prøveklud til at være den afdeling, som først tager hul på førsyn. Opstår der uenigheder, 
kan tvisten indbringes for Beboerklagenævnet, som herefter tager stilling. Det koster ca. 
150 kr. at indbringe en sag for Beboerklagenævnet. I er også velkomne til at henvende 

jer til afdelingsbestyrelsen. 

Vedrørende overdragelse af effekter: Hvorfor skal man fjerne hvidevarer, hvis begge 
parter er enige om overdragelseserklæring?  

Svar Keld A.: Der er kørt en sag på netop dette spørgsmål, og den pågældende afdeling 

blev dømt til at overtage vedligeholdelsespligten på den pågældende hvidevare. Uanset 
at der var lavet et overdragelsesdokument, hvoraf det fremgår, at lejeren er ejer af den 

pågældende hvidevare.  

Spørgsmål: Kan man ikke bare opsætte et køkken uden indblanding fra boligforeningen? 

Svar: Jo, det kan du gøre ved brug af den individuelle råderet, men du skal sørge for at 
få en godkendelse, så der ikke bliver uenighed om retableringspligt ved fraflytning. Tjek 

”min side” på Brabrand Boligforenings hjemmeside, og hvis du ikke kan finde nogen 
godkendelser på, hvad der er lavet i din lejlighed, så er der stor grund til at takke ja til 
førsyn! 

Vedrørende vedligeholdelseskonto: 

Beboer: Jeg synes, at Brabrand Boligforening skal prøve at udfordre bestemmelsen om, 
at vedligeholdelseskontoen ikke må bruges til fx køb af vaskeskab til badeværelse og til 
køkkenbordsplader.  

Svar: Det er en stor udfordring… 

Vedrørende misligholdelse: 

Beboer: Jeg synes, at det er for dårligt, at der gives så korte frister på at bringe forhold i 
orden. Økonomisk trængte familier kan ikke honorere kravene om tilbagebetaling.  

Svar: Der laves individuelle aftaler.  

Råderetskataloget blev vedtaget med overvejende flertal. 
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Eventuelt 

En stor tak skal lyde til genbrugsfolkene for at have lavet bænkene, så de stort set ser 

ud som nye.  

Beboer: Vedrørende vandforbrug i haverne: Betaler Haveforeningen for vandforbrug?  

Svar Edvin: Der betales ikke vandafledningsafgift, fordi vandet ikke ledes i kloakkerne, 
men er man ikke opkrævet for vandforbrug, så er det en fejl. Spørgsmålet undersøges 

nærmere af afdelingsbestyrelsen. 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

 

 

 

 

 

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 

Revisor:   

  

 

 

 

 

 

Holmstrup Pensionistklub 

Jernaldervej 277, 1. 

 

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 
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Genbrugsen i Holmstrup 

Kontaktperson: Conni 259A 2078 2091 

Åbent: 

Mandag kl. 17.00-18.00 

Torsdag kl. 17.00-18.00 (+ kaffebord) 

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 
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5094 8969 

 

 

STADIG NYT: 

 

Slægtsforskning 

Tirsdag kl. 19.00-21.00 i Værestedet, Jernaldervej 245, 1. sal lejl. 6. 

Kontaktperson: 

Karen Hammer-Sørensen 2021 8941 
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Sofus 
Beboerblad for 

Brabrand Boligforenings afdeling 6 

Holmstrup 
 

Nr. 6 December 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et dejligt billede af Niels Jensen på genbrugsdagen i efteråret lige før det store rykind af 
gæster – se flere inde i bladet og se dem i deres skønne farver på Holmstrups 

hjemmeside.  

Foto: Poul Jørgensen 
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Næste blad planlægges lavet onsdag d. 6. 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 

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 

Tirsdage  kl. 15 -17 

Torsdage  kl. 10 -12 

Du er altid velkommen til at dukke op uden 

aftale. 

 

Du kan kontakte Jens Høgh på  

Mobil  6128 2126 

jens@beboerraadgivningen.dk 

 

 

Totalservice 8931 7171 

Servicekontoret 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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  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-fredg kl. 07.00-18.00 

Bemandet søndag  kl.11.00-13.00 

 

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 

 

 

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.  
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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 
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Fotos: Poul Jørgensen 
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Inspiration fra Læsehestens righoldige bogverden 

 

 

 

I forbindelse med arbejdet i Læsehesten her i Holmstrup synes jeg, at forfatternavnet i dette 

nummer af Sofus skal være den engelske forfatter Charles Dickens. 

Dickens – bøgerne og filmen 

Jeg har altid været glad for at læse bøger. 

Efter barndommens læsning af de kendte bøger: Ivanhoe, Jan-bøgerne, Greven af Monte Christo, 

De tre musketerer og mange andre, og da jeg var blevet 13-14 år, foreslog min mor mig, at 

skulle læse Dickens. Og det blev et livslangt og meningsfuldt bekendtskab for mig. Min mor, fra 

hvem jeg har min litterære interesse, foreslog, at jeg skulle begynde med den kendte roman ”Oli-

ver Twist”. Senere fulgte så den delvis selvbiografiske ”David Copperfield”. 

Hos Dickens er hans hovedpersoner ofte præget af en vis sentimentalitet, mens bipersonerne, 

som der er et mylder af i disse romaner, ofte er beskrevet med en veloplagt og gnistrende hu-

mor, som på læseren virker ganske uimodståelig. 

Senere fulgte så ”Nicholas Nickleby”, som vi også læste uddrag af i gymnasiet, ”Vor fælles ven”, 

”Lille Dorit” og flere andre. 

Men Dickens er meget andet end sentimentalitet og humor. Der var også megen social protest og 

indignation hos Dickens. F.eks. vedrørende forhold for forældreløse børn og kostskoler for især 

drenge. Ligeledes har også den ret grusomme straf for folk, der var kommet i betalingsstandsning 

af deres gæld, og som derfor havnede i det, der hed gældsfængsel. 

Det er almindeligt kendt, at Dickens medvirkede til, at der blev gjort meget for at rette op på 

disse alvorlige misforhold. 

Mange af disse romaner er blevet filmatiserede, og DR Drama havde for længere tid siden ved ju-

letid den udmærkede skik at sende engelske tv-serier over flere af disse romaner – serier, som 

kun englænderne selv kunne lave dem med alle disse ærke-engelske typer blandt persongalleriet. 

Jeg så disse serier sammen med min mor og far, og vi var ret vilde med dem – det var virkelig 

førsteklasses tv-juleunderholdning. 

Især husker jeg serien over ”Vor fælles ven”, som udmærkede sig ved at have en meget indviklet 

og spændende handlingsgang og intrige. 

Der var også, så vidt jeg husker, en miniserie over romanen ”A tale of two cities” – disse to byer 

var London og Paris i tiden for den franske revolution. 

Romanen ”Lille Dorit” handlede om familien Dorit, der var havnet i gældsfængsel, men som af 

skæbnens gunst fik en meget stor arv, så de blev ganske overordentlig rige og derfor kunne for-

lade gældsfængslet kørende i en fornem ekvipage! Om deres senere skæbne handlede denne ro-

man. 

Dickens-romanerne havde som regel en happy-ending, men i et af hans senere værker ”Store 

forventninger” bryder han denne tradition. Så romanen slutter på, hvad man i dag vil kalde en 

mere realistisk måde. 

Rent sprogligt kan der være mange, der viger tilbage for at give sig i kast med disse romaner – 

især pga. det lidt snørklede og gammeldags klingende sprog og de ofte lange sætningsperioder, 

men – ærligt talt – det lønner sig, hvis man kan overvinde det. 

Ib Skøt 

Beboer i Holmstrup 
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Denne overdådige natur som vi er med i 

 

Da min datter Marie og jeg for over 40 år siden flyttede ind i Holmstrup (vi kom som så mange 

andre fra Gellerupparken) købte vi hurtigt og plantede et æbletræ vel vidende, at det ville vare 

mange år, før vi kunne spise vores Belle de Boskov-æbler. Over ti år gik der, men så begyndte de 

dejlige æbler også at komme til overflod. 

Og så skulle Holmstrup igen igen ha nye tage, og vores træ blev fældet. Alt skummaterialet fra de 

miserable tage skulle kastes ned i et stort stykke plastik, som dækkede det meste af haven, og så 

kunne det dejlige træ selvfølgelig ikke være der. 

Efter renoveringen startede jeg så alene med det træ, jeg fik som erstatning for det fældede. 15 

år mere og træet begyndte at levere æbler i den store stil. Herlige madæbler, som anbefales at 

skulle hænge til lidt frost og så plukkes – og deles ud, for hvad skal jeg med mere end omkring 50 

æbler og der er hundreder! 

 

 

 

I år gik det desværre galt. Da frosten lige havde været der, og jeg kom hjem fra besøg hos datter 

i Holte, var alle æbler drysset ned. Aner ikke hvorfor men sådan var det. Jeg måtte i gang med at 

samle nedfalden frugt, der kun var lidt eller ikke beskadiget og så overlade store mængder til regn- 

og kompostorme samt fugle. 
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Fuglene og kompostormene hygger sig gevaldigt. Det kan jeg umiddelbart se, og jeg går ud fra, at 

de mere skjulte regnorme også har kronede dage. 

Min medplukker Iver og jeg er enige om at plukke æbler inden frost næste gang – om der bliver 

en næste gang for mig, som efterhånden er en gammel dreng. Mange havde forventning om del i 

høsten, og så sådan en fadæse, som jeg betragter som et ”naturens lune” som er at tage til efter-

retning. 

Så om jeg holder, er der uddeling igen til næste år. Holder jeg ikke, kommer der nok en venlig 

efterfølger… 

 

Herman Nielsen. 
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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 

 

Revisor:  Dorte Nielsen

   

 

Holmstrup Pensionistklub 

Jernaldervej 277, 1. 

 

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. 17.00-18.00 

Torsdag kl. 17.00-18.00 (+ kaffebord) 

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 



70 
 

 

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 

 

STADIG NYT: 

 

Slægtsforskning 

Tirsdag kl. 19.00-21.00 i Værestedet, Jernaldervej 245, 1. sal lejl. 6. 

Kontaktperson: 

Karen Hammer-Sørensen 2021 8941 


