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Sofus 
Beboerblad for 

Brabrand Boligforenings afdeling 6 
Holmstrup 

 
Nr. 7 6. oktober 2021 

 
 

 
 

Joe, sommeren gav også en smule regn … 

 
Næste blad planlægges trykt onsdag den 1.december. 
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 
Poulj63@gmail.com 

 

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 
 

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

Helle Månsson 

 
1. Suppleant 
Johnny Rasmussen 267A 

 

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
mailto:redaktion@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. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

Ved sommerfestens morgenbord 
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Pensionistklubbens program 
 

Tirsdag den 5. oktober   kl. 14.00  banko 
 
Tirsdag den 12. oktober   kl. 14.00  kaffe 

Catahrina synger for os og med os.  
    Tilmelding til spisning 

 
Tirsdag den 19. oktober  kl. 14.00  kaffe 
     

Tirsdag den 26. oktober   kl. 13.00  spisning 

    Forloren hare 
 
Tirsdag den 2. november  kl. 14.00  Banko 
 
Tirsdag den 9. november   kl. 14.00  Kaffe 
    Tilmelding til spisning 

 
Tirsdag den 16. november  Udflugt   

Særskilt program kommer i 
postkasserne 

 
Tirsdag den 23. november   kl. 13.00  spisning 

Unghanecrepin med hvid tomatsovs 
og gemyse 
 

Tirsdag den 30. november  kl. 14.00 Kaffe og æbleskiver 

    Tilmelding til julefrokost 

 
Lørdag den 4. december  kl. 10.00 – 15.00 Julemarked 

Særskilt indbydelse kommer i 
postkasserne, når vi nærmer os 

 
Tirsdag den 14. december  kl. 13.00 julefrokost 
 
 
Er du interesseret i at få en bod til julemarkedet, hvor du kan sælge ting, du har 

produceret i løbet af året eller andet, så kontakt Kisser på 
tlf. 22 27 40 05 
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HOLMSTRUP DYREKLUB 

 

GENERALFORSAMLING 
 

I henhold til dyreklubbens vedtægter § 6 indkaldes hermed til dyreklubbens ordinære 
generalforsamling for 2021. 

 

LØRDAG, DEN 20. NOVEMBER KL. 14 
i pensionistklubbens lokale, 277, 1. sal 

 

DAGSORDEN: 
 

1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT 
 
2. BERETNING 

    A. DYREKLUBBENS BERETNING TIL GODKENDELSE 
 

3. DYREKLUBBENS REGNSKAB FOR 2019 OG 2020 TIL GODKENDELSE 
 
4. INDKOMNE FORSLAG 

 
5. VALG 

    A. VALG AF 4 BESTYRELSESMEDLEMMER + SUPPLEANTER 
    B. VALG AF REVISOR OG REVISORSUPPLEANT 
 

6. EVENTUELT 
 

Vedr. valg. Hele bestyrelsen er på valg, idet der ikke er afholdt generalforsamling med 
valg i foråret i hverken 2020 eller 2021 pga. Covid-19 restriktioner. De to der opnår flest 
stemmer, er valgt for to år (på valg igen i 2023). De to personer der opnår næstflest 

stemmer, er valgt for 1 år (på valg igen 2022). Ved stemmelighed foretages lodtrækning. 
 

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 mødet. 

 
Der vil blive serveret frisk frugt. 
 

Mødet er røgfrit med indlagte pauser. Rygning foregår uden for lokalet. 
 

På vegne af Holmstrup dyreklub 
Bestyrelsen 
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Gammelt og nyt fra dyreklubben. 
 
Dyreklubben har også mærket corona-krisen. Vi har passet på hinanden, mest ved at 
undgå hinanden. Heldigvis kan vi nu mødes igen. 

 
De to sidste år har der ikke været de store problemer. Kun de sædvanlige med to- og 

firbenede brokhoveder, men det er småting. 
 
Vi har fået en hel flok nye dejlige hundehvalpe. Lige fra fjollede kæmpehvalpe til små 

letvægtere. De er pragtfulde alle sammen selvom opdragelse måske er lidt et fremmedord.  
 

Den sidste måneds tid er der sket en stor forandring i hundehaven. De store gamle 
tjørnetræer er blevet fældet og fjernet, og der er blevet dejligt lyst i den fjerneste ende af 

haven. Når syndfloden er overstået, vil der blive spredt en masse græsfrø. Forhåbentlig 
vil der blive en dejlig græsplæne med tiden. 
 

På ”bjerget” er det meningen, at der til foråret skal sås en masse dejlige sommerblomster. 
Vi må jo tænke på biodiversitet. 

 
Vi skal snart have generalforsamling, og jeg håber rigtig mange vil møde op. Der skal 
være valg til bestyrelsen, og det ville være dejligt med mange interesserede. Her har man 

virkelig mulighed for at blive hørt. 
 

Man behøver ikke tilmelde sig mødet, men man må gerne. 
 
Jeg håber vi ses, dyreelskere i Holmstrup 

 
Ragnhild Jensen 

 

 

 
 

 
 

 
KÆRE FORÆLDRE I HOLMSTRUP, HVAD TÆNKER I PÅ? 

 
I lader jeres børn køre på el-løbehjul rundt i bebyggelsen, helt uden opsyn. Er I klar over 
hvor farlig det er, og hvor ulovligt det er? 

 
Den 19. juni blev min sambo kørt ned af to børn på et el-løbehjul. De kom kørende i fuld 

fart på fortovet ved postkasserne, og kunne derfor ikke se ham før de ramte ham. Det 
resulterede i et kæmpe sammenstød, hvor de alle slog sig slemt. Poul fik to brækkede 
ribben og mange slemme hudskader. Det ødelagde sommeren for ham, på grund af 

mange smerter. 
 

I dag kunne det så have gentaget sig, da jeg skulle ud med hundene. En lille dreng suste 
rundt i Holmstrup uden overhovedet at tænke over hvor farligt det var. 
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Derfor kære forældre, tænk jer om, før I køber el-løbehjul til jeres små børn. Ifølge 

loven må børn under 15 år ikke køre på el-løbehjul. Hvis de alligevel gør det, kan det 
komme til at koste formuer i erstatning. 
 

Poul er en meget venlig mand, der undlod at melde uheldet til politiet, men sådan er 
ikke alle. 

 
Pas på jeres børn, og lær dem at passe på os andre. 
 

Ragnhild Jensen 
 

 
 

Sakset fra Sikker Trafiks hjemmeside: 

 
”Færdselsregler for el-løbehjul: 

• Du skal være fyldt 15 år (Udlejningsfirmaer kræver 18 år).  

• Du skal følge cykelreglerne. Dvs. du skal køre på cykelstien, hvis der er cykelsti 
og følge cyklistsignaler og -skiltning. 

• Du må ikke køre på fortovet, på gangstier eller i fodgængerfelter. 

• Du skal give tegn ved sving og stop. 

• Der må kun være én person på løbehjulet. 

• Du skal køre med lys på hele døgnet. 

• Promillegrænsen er 0,5 og der er nulgrænse for ulovlige stoffer. 

 

• Det er ulovligt for børn under 15 år at færdes alene på elektrisk løbehjul i offentlig 
trafik (incl. stisystemer, villaveje mv.). Er man under 15 år, skal man være sam-
men med en voksen eller holde sig inden for skiltede lege- og opholdsarealer eller 

på privat grund.” 

 
 

Og: 

”Ulovlig kørsel kan blive meget dyrt 
 

Kører du ulovligt på el-løbehjul og bliver involveret i en ulykke, kan du risikere, at 
forsikringen ikke dækker, så du ender med at skulle betale regningen selv. Det gælder 
både skader på dig selv (din ulykkesforsikring), og skader som du påfører andre eller 

andres ejendom (din ansvarsforsikring). 
 

Hvis du fx kører på fortovet og rammer og skader en fodgænger, kan du risikere selv at 
ende med et meget stort erstatningsansvar. 
 

Det samme gælder børn under 15 år, der kører ulovligt på el-løbehjul.” 
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Mit pip da afdelingsmødet (næsten) var færdigt: 

(idet jeg sagde noget i denne stil) 
 

Det er i det mindste konsekvent, når der i denne lokale sammenhæng kun af meget få 
hidtil er skrevet og snakket om de voldsomme konsekvenser af brug af fossile brændstof-
fer og vores ekstreme komfort (i relation til hovedparten af menneskene på kloden), at 

der heller ikke nu siges noget, når de for længst fremlagte konsekvenser er begyndt at slå 
igennem som klimaændringer med voldsom eller udebleven regn rundt om på kloden, og 

katastrofale følger for flora og fauna. 
Snakken her er fortsat om pasning af hække og forkert parkering af biler – helt andre 
problemstillinger har længe været også vores (men altså negligerede) opgave! 
Og så spisning kl. godt 22 – det er en total nedgøring af madens betydning og gufferi på 
dette tidspunkt nærmest sundhedsskadeligt. 
 

Vedgået et opstød, dybfølt og reflekteret, og her er det så mere udarbejdet. 
Min tilgang er denne: 
 

”Som den vilde skal kæmpe med naturen for at tilfredsstille sine behov, for at opretholde 

sit liv og reproducere sig, skal også det civiliserede menneske det og det skal det i alle 
samfundsformer og under alle mulige produktionsformer. Med dets udvikling udvides na-
turnødvendighedens rige, fordi behovene vokser; men samtidig udvides de produktivkræf-

ter, der tilfredsstiller disse. Friheden på dette område kan kun bestå i, at det socialiserede 
menneske, de associerede producenter, rationelt regulerer deres stofskifte med naturen 

og bringer det under fælles kontrol i stedet for at blive behersket af dette som af en blind 
magt; udfører denne med den mindste kraftudfoldelse og under de mest værdige og ad-
ækvate betingelser for den menneskelige natur. Men det vil altid være et nødvendighedens 

rige. Hinsides dette begynder den menneskelige styrkeudvikling, der er et mål i sig selv, 
det sande frihedens rige, som imidlertid kun kan blomstre med hint nødvendighedens rige 

som sit grundlag. Afkortelse af arbejdsdagen er en grundbetingelse.” (ca. 1870) 
Herligt Marxcitat citeret med glæde fra den tysk / engelske liberale politiker Dahren-
dorf. 
 

I 1972 afholdt FN sit første miljøtopmøde i Stockholm. 
Samme år udkom bogen Grænser for vækst (initieret og finansieret af bilproducenter!) 
1973 udkom Plyndring sult forgiftning (ragnarok for vores børn?) 
I 1978 kom Oprør fra midten. 
1980 kom præsident Carters miljørapport Global 2000. Ikke overraskende arkiverede 
præsident Reagan straks rapporten lodret. 
1987 kom Brundtland-rapporten Vores fælles fremtid. 
1992 afholdt FN sit andet miljøtopmøde under mottoet ”sidste chance for kloden”. 
2006 udkom Krigeren, borgeren og taberen. (fortsæt eventuelt selv…) 
 

Menneskenes stofskifte med naturen er konstant blevet negligeret af os, der er blevet rige 

– idet alt for få ikke er røget med på intensiv komfort, konsum og underholdning samt 
voldsom lønarbejdsindsats for at skaffe pengene og delvist kunne glemme konsekvenserne 

af den manglende anstændighed (ovenstående ”de mest værdige og adækvate betin-
gelser for den menneskelige natur”. 
 
 

Herman Nielsen 
(3-10-2021) 
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Beboerdemokratiet endelig i funktion igen. 

Og som det da fungerede! 
 

Afbrydelser med råben, flere gange om andet end det punkt på dagsordenen vi var ved; 
det var til at blive helt skræmt og nedtrykt af, dette at nogen vil tromle egne synspunk-
ter frem. Men: dirigenten, Keld Albrechtsen, lukkede lige så konsekvent munden på den 

/ de formastelige så dagsordenens punkter støt, og altså kun nogenlunde roligt, kunne 
krydses af som afsluttede. Og set i bakspejlet er processen jo et godt spejlbillede af de 

store demokratiske fora gældende f.eks. kommunalpolitik, landspolitik og international 
politik, med et sammensurium af alskens brave mennesker og synspunkter og interesser 
og altså også temperamenter – mv. (som nok må tilføjes ...). 

 
Dejligt at se processen lykkes, med plads til nogen slinger, men også myndigt styret. 

Det kompakte program og ”uroens” tidsforbrug og ønsket om at blive klar til valgene 
klokken 22.00 afholdt nok en del fra at rejse spørgsmål som de ellers tyggede på. Efter 
at have læst den skriftlige beretning sad jeg selv med spørgsmålet om der mon var mere 

end en tilfældig grund til at to ledende ansatte foruden direktøren havde sagt deres 
stilling op; et svar på mit spørgsmål fandt jeg så senere i det nys udgivne nummer af 

Skræppebladet: i afskedssamtalen med direktøren og i omtalen af foreningsbestyrelsens 
beretning. 
 

Også punktet om parkeringskontrol i Holmstrup havde kunnet tåle mere afklaring, synes 
jeg; jeg har spurgt mig selv hvor stort problemet er – jeg bor i den nordlige del af 

bebyggelsen og ser kun sjældent ulovligt parkerede biler her; altså biler der hindrer eller 
besværliggør især eventuelle udrykningskøretøjers adgang. Hvad der sker i den sydlige 
del ved jeg mindre om, og hvad angår en eller måske flere parkerede lidt større 

erhvervskøretøjer, kunne man så f.eks. reservere pladser til dem i lighed med de for 
tiden 9 handicappladser der ses blandt parkeringspladserne til præcis de biler med dén 

og dén nummerplade? Nu er beslutningen fra afdelingsmødet sat til urafstemning, og det 
er også fuldblodsdemokrati af bedste slags. 
 

Søren Løkkegaard 
 

 

 
 

Mens farmand laver snobrødsdej til sommerfesten, vil Adam gerne undersøge skufferne ... 
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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: Betinna 2151 5686 

 

Formand: Peter Iversen 

Kasserer: Steen Brændholt 

Menigt bestyrelsesmedlem: Betinna 

 

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 

 

 

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 

Se opslag i vinduet, 215 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


