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Referat fra generalforsamlingen i april kan læses på 
foreningens hjemmeside www.beringsminde.dk.

50 års Jubilæumsfest for Beringsminde

Skal – skal ikke !!!

Kun en enkelt beboer meldte sig til at deltage i 
arrangementet af en jubilæumsfest for Beringsminde. På 
den anden side havde flere udtrykt en positiv holdning til 
et arrangement, der markerede stedets halve 
århundrede.
Derfor var bestyrelsen i tvivl, men et flertal besluttede at 
gennemføre en fest, hvor ikke mindst områdets børn er i 
fokus.

Bestyrelsen har lavet en ramme for festen, der kommer til 
at foregå lørdag 30. august.

Planen er at rejse et stort telt med fast gulv på græsset 
for enden af Hyrdedamsvej ned mod Den Gamle Have.
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Program for 50 års jubilæumsfesten
Teltet åbner:
Klokken 10, hvor der er rundstykker m. smør, juice og 
kakao. Kaffe eller the medbringer folk selv.

Klokken 11 kommer Asger tryllekunstner og underholder.
Folk spiser frokost hjemme eller har madkurv med i teltet.

Eftermiddag: Her er plads til forskellige aktiviteter, som 
arrangeres og annonceres fra morgenstunden af 
Beringmindes kreative beboere. Det kunne være et lille 
maleværksted, en skattejagt, en eventyrfortæller, en 
fodboldkamp eller……. Kun fantasien sætter grænser.

Klokken 16 kommer Slagter Stjernholm og griller gris plus 
lam – samt diverse tilbehør.

Der er efterfølgende spisning samt sodavand og køb af fadøl 
med hygge og fri leg.  
                                   
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

For at få et overblik over deltagerantallet vil vi gerne 
have nogle tilkendegivelser fra potentielle deltagere. 
Eksempelvis vil det ikke være hensigtsmæssigt at bestille 
mad til 100, hvis der kun kommer 20……… 

Samtidig kunne man måske også melde sig som 
medarrangør/hjælper og komme med gode idéer til 
eftermiddagens aktiviteter for ”børn  -  og andre mennesker”

OBS. OBS.   Derfor bedes I maile til Lise Barsøe på: 
lise_bo@post.tele.dk eller ringe 22636091 
– gerne inden 15. juli.
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Sankt Hans Aften i den gamle have

Hvis I ikke har andre aftaler – og vejret i øvrigt er godt, 
kunne det være hyggeligt at mødes i Den gamle Have for 
at fejre midsommer med andre Beringsminde’re.

Man kunne eksempelvis mødes ved 18-18.30 tiden 
medbringende tæppe og plasticunderlag/eller festivalstole 
og klapbord. Det er bare med at fylde trillebøren op med 
madkurv, grill/bålfad, drikkelse og det gode humør for at 
se, om andre er hoppet på den samme gode ide.

beringsminde.dk -

Foreningens egen hjemmeside 

Oplysninger sendes til info@beringsminde.dk 

Vi beder grundejerne orientere om fra- og tilflyttere, så 
bestyrelsen bliver gjort opmærksom på nytilkomne i 
området, og får mulighed at levere en buket til områdets 
nye beboere.

Der har været flere ønsker til, hvordan vi kan holde hin-
anden orienteret i området: hvis alle nyheder sendes til
info@beringsminde.dk, vil bestyrelsen bestræbe sig på, 
at have friske og opdaterede nyheder under Seneste Nyt 
på hjemmesiden. 

Hjemmesiden bliver kun så god og nyttig, som vi selv gør 
den - alle grundejere i fællesskab.
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Go’ Nabo-dag i Gellerup
Hele Beringsminde var forleden inviteret til Grundlovsfest 
i Gellerup, og det var der ni beboere, der havde taget 
imod.
Det var en dag med to fremragende grundlovstaler af 
henholdsvis borgmester Jacob Bundsgaard og den fhv. 
borgmester – nu forsvarsminister Nicolai Wammen, der 
begge talte om det værdifulde i fællesskab, solidaritet og 
accept af forskelligheder.
Vejrudsigtens annoncering af et muligt regnvejr betød, at 
arrangementet var flyttet fra festpladsen til hallen, og her 
kunne deltagerne opleve danse med flere af områdets 
dansegrupper og gøgl med Cirkus Tværs. De guidede 
rundvisninger blev akkompagneret af regnvejret, og den 
planlagte bålfest med de udendørs lege kunne ikke 
gennemføres.
Vi er flere, der gerne vil have en nabo-invitation næste 
gang, der bliver en mulighed.
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Beringsminde rundt
Den lokale gå-gruppe har delt materiale ud til alle

De kunne bagefter konstatere, at turen rundt til alle 
postkasserne i Beringsminde var på cirka 5,5 kilometer. 
Samtidig var der kun lovord om stedet.
- Det er et dejligt kvarter med skønne forskellige haver 

og huse, lød det fra de tre faste medlemmer af gå-
gruppen, som gennem det sidste år har travet 
lokalområdet tyndt.

Eksempelvis er turene gået gennem Hans Broges 
Bakker, Langdalen og ned til Brabrand Sø. Der er blevet 
talt kilometer og dokumenteret ruter på kort, som 
efterfølgende figurerer på siderne i Beringsmindes 
Facebook gruppe.

Gå-gruppen mødes hver lørdag klokken 10.30 for enden 
af Hyrdedamsvej – og herefter besluttes ruterne alt efter 
vejret og hvem og hvor mange, der dukker op.

Det faste hold er Inge Marie fra Pallisvej, Lene fra 
Hvedebjergvej og Lisbeth fra Hyrdedamsvej – og de vil 
gerne gå tur med endnu flere fra lokalområdet. Derfor 
håber de på, at endnu flere finder traveskoene frem og 
går med.
Kommunikation om turene foregår blandt andet gennem 
Facebook-siden eller på mail, hvor der meldes afbud, 
hvis et nødvendigt familietam-tam eller andre gøremål 
kommer i vejen.
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Lad os blive venner på Facebook

Beringsminde har længe været på Facebook som en 
gruppe, hvor der for eksempel kunne meldes til eller fra 
på lørdagens lokale vandreture, som i øvrigt også er 
blevet beskrevet og gennemfotograferet. 

Der er på Facebook-siden blevet reklameret for 
overskydende grøntsager og en nyetableret sladre-bænk 
på Pallisvej.

MEN men man kunne også udveksle lokale nyheder, 
etablere byttehandler, dele babysitning, arrangere en 
kulturtur eller invitere til fællesspisning. 

Kun fantasien sætter grænser for, hvad et venskab i 
Fjæsbogen kan inspirere til. 

Problemet er, at medlemskabet hidtil har været næsten 
hemmeligt. Vi er faktisk kun seks medlemmer!!!

Kriteriet for medlemskab er, at man er bosat i 
Beringsminde - og derfor skal dette lige godkendes af 
gruppen.
For at blive medlem tjekker I ind på 
www.facebook.com/groups/beringsminde.
Velkommen i gruppen.
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Oprensning af regnvandsbrønde

Der er tilstoppede regnvandsbrønde i området.

Grundejerforeningen har bestilt en oprensning af alle 
regnvandsbrønde på Beringsminde.

Oprensningen foretages onsdag den 30. juli.

Alle beboere i området skal derfor være opmærksomme 
på, at alle regnvandsbrønde er frit tilgængelige, så at 
oprensningen kan foretages ugeneret, f.eks. ved at 
undlade at parkere oven på regnvandsbrøndene denne 
dag.
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Del af Beringsminde, ca. 1965
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Hæk, træer og buske

Den lovlydige og hensynsfulde grundejer er vaks ved 
havelågen med saks og sav og har altid et vågent øje 
med, at hæk, træer og buske ikke breder sig ud over 
fortov eller sti.

Du kan finde gode råd og vejledning på bl.a. Aarhus 
Kommunes hjemmesider.

http://www.aarhus.dk/da/borger/trafik/Veje-og-
pladser/Haek-hegn-ukrudt.aspx.

http://www.aarhus.dk/da/borger/natur-og-
miljoe/Spoergsmaal-og-svar/Traeer-haek-buske.aspx.
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Containere 2014

Placering:
På den vestlige ende af Hyrdedamsvej (ned mod skoven) 
På stikvejen ud for Hyrdedamsvej 1.
På den nordlige ende af Hvedebjergvej (ved støjmuren)
På den nordlige ende af Pallisvej (ligeledes ved 
støjmuren)
Evt. ændringer vil fremgå af beringsminde.dk

20.-22. juni
15.-17. august
17.-19. oktober

Der opstilles 4 containere hver 
gang.

Husk, at der kun må anbringes 
haveaffald – ikke jord – 
i containerne, og at store grene skal klippes i stykker, så 
pladsen udnyttes bedst muligt. Det koster foreningen dyrt, 
hvis vi ikke overholder ovenstående.

Lokalhistoriske billeder 
Har du gamle billeder fra områdets start eller historie, så 
er foreningens lokalhistoriker Svend-Erik Christiansen 
stadig interesseret (adresse og telefon – se bestyrelsen).
Billederne bliver skannet og leveret tilbage. De skannede 
billeder registreres og gemmes på Brabrand-Årslev 
Lokalhistoriske Arkiv.
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Nye naboer?
Hvis din/jeres nabo flytter, og der kommer nye beboere til 
Beringsminde, vil vi gerne bede om hjælp til at være 
opmærksomme på dette. Maria Skøtt Davidsen vil på 
grundejerforeningens vegne gerne komme med en 
blomst og informationsmateriale til nytilflytterne, så ved 
du besked om nye, da kan Maria kontaktes.

Materielforvaltere
Materielforvaltere er Kjeld og Lotte, Hyrdedamsvej 21. 

Foreningens materiel består pt. af:
Lang og kort stige (3 stiger i alt)
Stilladsstige
Rensebånd

Foreningen vil på ønske fra medlemmerne overveje 
indkøb af andet relevant fællesmateriel.
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Bestyrelsen
Formand:  Sekretær:
Henrik Kjeldgaard Marianne Hesselvang
Pallisvej 52 Hvedebjergvej 80
Tlf. 86 62 09 33              Tlf. 21 83 18 87
E-mail: hlk@beringsminde.dk      mbh@beringsminde.dk 

Næstformand: 
Lasse Mønster Maria Skøtt Davidsen
Pallisvej 67 Hvedebjergvej 31
Tlf. 86 22 05 24 Tlf. 61 67 65 88
E-mail: lm  @beringsminde.dk         msd  @beringsminde.dk   

Kasserer: 
Svend-Erik Christiansen Lise Barsøe
Hvedebjergvej 24 Pallisvej 28
Tlf. 86 25 22 52 Tlf. 86 97 43 02
E-mail: sec@beringsminde.dk      lb@beringsminde.dk 

Steen Schou
Hyrdedamsvej 27
Tlf. 86 25 07 55
E-Mail: ss  @beringsminde.dk     

Bestil afhentning af storskrald 
tlf. 87 44 11 44 
http://www.aksys.dk/storskrald/
afhenter storskrald, f.eks. 
gamle TV-apparater, hårde hvidevarer, plæneklippere m.v. 
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