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Sofus 
Beboerblad for 

Brabrand Boligforenings afdeling 6 
Holmstrup 

 
Nr. 5 6. august 2021 

 
 

 
 
 

 
 

Hundehaven fejrede sine første fem år lørdag den 19. juni med kaffe, te, saftevand og 

hjemmebagt kage. Uhm! 

 
 

 
 

 
Næste blad planlægges trykt onsdag den 6. oktober. 
Sidste indleveringsfrist er kl. 18 mandagen forinden. 
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Beboerbladet Sofus 
Sofus er et beboerblad for Brabrand 

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

og afdelingsbestyrelsen kan meddele sig. 
 

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

soerenloekkegaard@gmail.com 
 

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

 

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

 

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

åbent for alle beboere fra kl. 19.30. 
 

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

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

E-mail: bestyrelsen@holmstrup.net 
 

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

 
Rudolf Bay, 253B 1.tv  
rudolfbay@gmail.com, 5184 4380 
 
Peter Iversen, 245 3. 
peter-iversen@live.dk, 8624 4180 
 

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

Mogens Nielsen 221A 3.tv. 
mogensSLN@gmail.com, 2588 3070 

 
Johnny Rasmussen 267A,  

yummi@gmail.com, 42 30 47 11 
 
Helle Hansen, 235 B 1.tv. 
hellehansen10@gmail.com, 2639 3132 
 

 

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

Du er altid velkommen til at dukke op 
uden aftale. 

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

 

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

Åbningstider: 
Mandag kl. 07.00 – 09.00 

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

 

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

almindelig åbningstid i dagtimerne! 
 
Personlig betjening er åben: 

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

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

servicemedarbejder er: 
8931 7171 og 2020 2281 

 

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

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

Fredag  kl. 09.30-13.00 
www.bbbo.dk 

 

Skræppebladet 
Skræppebladet er beboer- og 

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

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

Bemandet søndag  kl.11.00-13.00 
 

Kontaktperson: Ninna Langelykke, tlf. 
60240 3080, mail: 
ninnalangelykke@icloud.com 

 

Selkabslokaler 
Holmstrup 
Jernaldervej 245, 8210 Aarhus V 
Kan rumme 72 pers. 

Lejes gennem Brabrand Boligforenings 
administration, 8931 7171 

 
Valhalla, Odinsgård 
Stenaldervej 209, 8220 Brabrand 

Kan rumme 30 pers. 
Lejes gennem Lene Charlotte Olm, 

leneolm@yahoo.dk, 6077 5802 
 
Stenhytten, Thorsbjerg 
Stenaldervej 77, 8220 Brabrand 
Kan rumme 50 personer. Reservation: 

Lise Ledet, 5144 4734 

 
 
 

 
 

Flagning 
Ring til: 

Annette,  4062 3561 
Hanne,  2925 5824 

 
Postkasser forefindes ved NETTO. 
 
 
Afhentning/forsendelse af pakker 

mv.: i Bilka. 
 

 
 
 
 

 
 
Foto: Niels Peter Nielsen 
 
 

 

 

 

Kære Holmstrupper 

 
Nu kan du igen få hejst flaget, hvis der er noget du ønsker at markere, festlige lejligheder eller døds-
fald. Vi sætter et opslag i det lille skab (ved hjertestarteren). Her kan du se i hvilken anledning der fla-

ges. Er der en eller to der har lyst til at være med i flaggruppen, så kontakt os gerne. 
 
Du kan ringe til: 
Annette på 40 62 35 61 eller 
Hanne på 29 25 58 24 

 
 
 
 

 

Husk at hjemmesiden holmstrup.info har mange nyttige og ikke mindst opdaterede in-
formationer om Holmstrup og aktiviteter her. 
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Genbrugspladsen 
 
 

 
Vores såkaldte genbrugsplads er blevet meget mere indbydende at bruge og komme på. 
Der flyder ikke med affald mere. Det ses tydeligt at driften og afdelingsbestyrelsen er 
begyndt at prioritere at pladsen står indbydende når beboerne kommer med deres af-

fald. Og det har haft en positiv effekt og fået flere beboerne til at sortere bedre. 
 

niels peter 
(tekst og foto) 

 

 

 
Nyt fra genbrugsgruppen 

 

Der kan godt bruges flere frivillige (nu er vi fire) for at få genbrugt mere af det affald der 
afleveres på pladsen. Derfor holder vi en genbrugsdag søndag d 19/9 eller 26/9, hvor 

vi serverer noget til ganen og ikke mindst til snak beboerne imellem omkring vores af-
faldsplads og hvordan vi kan udvide genbrug beboerne imellem.    
Der arbejdes på at tøjgenbrugsen og læsehesten, og pensionistklubben holder åbent en 

time om formiddagen inden vi samles på affaldspladsen. 
 

Mere udførligt program kommer i september. 
 

Hilsen fra genbrugsgruppen 
Pia, Ninna, Rami og Niels Peter 
 

 

 

 
Lidt om genbrugsgruppen: 

 

Vi er en gruppe beboere, som arbejder for større genbrug af de ting som beboere ‘smi-
der’ ud. 
 

Der holdes åbent hver søndag fra kl. 11 til 12 hvis vejret er til det. 
 

I åbningstiden er det muligt at aflevere bedre ‘ting’ beboere gerne vil have at andre be-
boere kan få gavn af. Ved at aflevere de brugbare ting om søndagen, kan tingene 
komme i tørvejr i genbrugscontaineren så muligheden for at andre beboere får gavn af 

tingene bliver større. Når tingene efterlades udendørs i løbet af ugen, går de let til i 
regnvejr. 
 

Genbrugsgruppen 
Pia, Ninna, Rami og Niels Peter. 
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Holmstrupdag 2021 

 

Lørdag d. 21. august kl. 9.00-22.00 

 

Kom og deltag i en hyggelig samværsdag hvor vi kan skabe fællesskab og gode 

minder for alle os i Holmstrup. 
 

Husk at madbilletter skal købes forud! 

 

Menu: 

Adana og Urfa kebab, kalv, kylling, ris salat, humus, tzatziki og brød 

Maden leveres af Restaurant Divan, Holmstrupgårdsvej. 
 

Der sælges madbilletter: 

 mandag d. 9. august kl. 16-17 og 

 onsdag d. 11. august kl. 19-20 

I aktivitetslejligheden nr. 245 1. sal (ovenpå selskabslokalet) 

 

Pris for aftensmad: 

Voksne: 40 kr. 

Børn (3-14 år): 20 kr. 
 

Der er stadig behov for flere frivillige hænder til fx oprydning og opvask efter morgen-
mad, borddækning og oprydning i forbindelse med aftensmaden eller til en vagt i baren. 
Der kan også bruges et par frivillige til at være med til at lave lege og aktiviteter for bør-

nene, fx stafetløb, rundbold m.m. 
Har du lyst til at hjælpe, så sig til når du køber madbillet! 
Eller henvend dig ved at sende en privat besked på facebook til Iris Johanne eller ni-
elspeter i 225. 
Tilmeld dig gerne på begivenheden på facebook – se i Holmstrup-grupperne :-) 
 

Program: 
9:00-10:30: Morgenbrød og kaffe m.m. 

10:30-11:30: Underholdning: klovn og gøgler Tonny Trifolikum 

11:00:  Diverse lege og aktiviteter for børn og voksne 

11:00: Snackbod med slushice, snacks, mad m.m. 

12:00:  2 hoppeborge - en til de store og en til de små 
13:00-16:00: Kom og lav et snobrød 
13:00: Fælleslege og -konkurrencer 

15:00:  Underholdning: Rytmetrolden Ann - musik og leg 

Eftermiddag: Pensionistklubben serverer kaffe og lagkage i selskabslokalet 
17:00: Baren åbner for salg af alkohol 

18:00:  Aftenbuffet: Familiemix fra Divan Holmstrupgårdsvej. 

20:00:  Koncert: Duoen Harvest Moon – Connie og Katrine synger og spiller country- og 

bluesinspireret musik med nærvær og livsglæde. 

22:00:  Baren lukker 

 Søndag 9:00-->: Oprydning, hygge med mere. 

Iris og Niels Peter 
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Hundehold skaber glæde – og giver livgivende fællesskaber.  
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Program for pensionistklubben 
 
 

 
Tirsdag den 3. august   kl. 14.00  banko 

 
Tirsdag den 10. august   kl. 14.00  kaffe 
    Tilmelding til spisning 
 
Tirsdag den 17. august   kl. 14.00  kaffe 

Catharina Østergaard fortæller om 
sine oplevelser da hun flyttede til 
Danmark.  

     
Tirsdag den 24. august   kl. 13.00  spisning 
    Stegt flæsk med persillesovs 
 

Tirsdag den 31. august  kl. 14.00  kaffe 
 
Tirsdag den 7. september   kl. 14.00  banko 

 
Tirsdag den 14. september   kl. 14.00  kaffe 

    Tilmelding til spisning 
 
Tirsdag den 21. september   kl. 14.00  kaffe 

  
Tirsdag den 28. september  kl. 13.00 spisning  
    Flæskesteg 
     

 
 

Af hensyn til coronarestriktioner er der plads til 20 personer til spisning, og 
tilmelding vil være efter ”først til mølle” princippet 

 
 
Sæt kryds i kalenderen allerede nu til klubbens julemarked lørdag den 4. december.  

 
 

Klubben byder alle velkommen – ikke kun pensionister. 
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Aktiviteter på Holmstrup Mark 
Læs mere på www.holmstrupinfo.dk 
 

 

Onsdagsklubben 

Jernaldervej 245, 1. lejl. 6, 8624 8289 

Åbent onsdag kl. 15.00-20.00 

Spisning kl. 18.00 – ingen tilmelding 

Kontaktperson: Bettinna 2151 5686 

 

Formand: Peter Iversen 

Kasserer: Steen Brændholt 

Menigt bestyrelsesmedlem: Bettina 

 

Holmstrup Beboerforening 

Jernaldervej 215, 1. 

Formand: Mette Jespersgaard 

Næstformand/sekretær: 

Gudmundur Karl Arnarson 

Kasserer: Rikke Birkeholm 

Bestyrelsesmedlemmer: Timo Jensen 

Revisor: Dorte Nielsen 

 

Holmstrup Tøjgenbrugs 

Jernaldervej 215, 1 

Kontaktperson: Britta, 2961 0804 

Åbent: 

Torsdag kl. 17.00-18.00 

Søndag kl. 12.00-13.00 

(Se eventuelle ændringer af åbningstiderne på 

døropslaget)  

 

Læsehesten Holmstrup Mark 

Indgang gennem Genbrugsen 

og åbent i Genbrugsens åbningstid. 

Kontaktperson: Rudolf Bay 

5184 4380 
opgang 253 B 

 

Haveforening Persillerækken 

Poul Erik Hansen, 5094 8969 

 

Holmstrup Haver 

Poul Erik Hansen, 5094 8969 

 

Holmstrup Pensionistklub 

Jernaldervej 277, 1. 

Åbent tirsdage kl. 14.00-16.00 
Kontaktpersoner: 

Kisser   tlf.: 2227 4005 

Steen  tlf.: 2280 3250 

Formand: Kisser (Kirsten Larsen) 

Næstformand: Michael 

Kasserer: Steen Brændholt 

Bestyrelsesmedlemmer: Elsebeth Sindgart og 

Bente Ryolf 

 

Revisor: Peter Iversen 

Suppleanter: Gitte og Peter 

 

 

Holmstrup Håndarbejdsklub 

Håndarbejdsklubben mødes hver tirsdag kl. 

19.00 i pensionistklubbens lokale. 

Kontaktperson: Bente Ryolf, tlf. 6122 3778, 

mail: benteryolf@gmail.com 

 

Porcelænsmaling i Holmstrup 

Jernaldervej 277, 1. (Pensionistklubben) 

Kontaktperson 

Jette Kristiansen, 265, 3042 9490 

Åbent torsdag kl. 13.00-15.30 

 

Keramik 

Værestedets lokaler 245, 1. 

Jette Kristiansen 

Åbent fredag kl. 10.30-13.00 

 

Holmstrup Dyreklub 

Ragnhild Jensen, 4078 7191 

 

Holmstrup Hønse- og Biavlerforening 

Margrethe Borchhorst, 8624 4131 

 

Holmstrup Mark Cykelværksted 
Jernaldervej 245 

Hans Martin og Rudolf 5184 4380 
 

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 

   

Holmstrup Billardklub 

Formand:  

  

 

 

 

 

 

 


