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ASTRUP MOSE
Ligger i det bevaringsværdige landskab
syd for Solbjerg, hvor landskabet strækker
sig øst-vest og terrænet hæver sig 15-20
meter syd og nord for området. Astrup
Mose er betegnet som potentielt værdifuldt
kulturmiljø.
Aarhus Å starter sit tilløb fra området, der
ligger 50-55 meter over havets overflade.
Området har gennem tiden været anvendt
som tørvemose helt frem til 2. verdenskrig.
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SOLBJERG HAVE
Solbjerg Have på omkring 2,3 ha, var i starten af 1900 tallet
et populært udflugtssted. Nederst i parken, er 2 store søer.
Parken er et sjældent åndehul som har været en af
Solbjergs skjulte skatte, som først efter mange blev åbenbaret i forbindelse med nedrivningen af erhvervsbygningerne
og den gamle villa, hvor det blev muligt at kigge ind. Haven
rummer en enestående atmosfære på en lun og stille
sommeraften hvor havens mange fugle er aktive.
Solbjerg Have har gennem mange år været privat område,
men der arbejdes på, gennem partnerskab med bygherre,
at området igen kan blive bypark for byens borgere.

Solbjerg Fællesråd har gennem dette katalog sat
fokus på lokalsamfundets rigdomme af erhverv,
natur og foreningsliv. Hvert af Fællesrådets til dato
56 medlemmer har fået muligheden for at fremhæve netop deres forening med tekst og billeder.
Et tilbud hovedparten har taget imod.
En stor tak til annoncørerne for opbakning til initiativet, og ikke mindst en stor tak til lokalsamfundets
mange frivillige, der sikrer områdets borgere en rig
mulighed for at finde netop det fællesskab der
passer til den enkelte.

I Solbjerg Fællesråd tror vi på at tænke anderledes,
og alt vi gør, gør vi for at udfordre vanetanken om et
lokalsamfund. Det gør vi ved at tænke visionært og
se byen som en helhed, hvor alle borgere føler sig
som en del af fællesskabet.
SOLBJERG SØ (omslag)
Søen strækker sig vest for Solbjerg til Stilling med et
overfladeareal på ca. 370 ha. I 1936 blev søen sænket
1,5 meter til den nuværende kote 50.
Søen har ved Solbjerg tilløb fra Løjenkær og Møddebro bæk. Det vand, der løber ud af søen, løber igennem Aarhus Å via Årslev- og Brabrand Sø til Aarhus
bugten. Søen indgår sammen med Pilbrodalen mod
syd i en større fredning.

SOLBJERG SKOV
Fra Gl. Solbjerg i vest og nord om Solbjerg
til landsbyerne Tiset og Ravnholt er landskabet gennemskåret af rammeområder
udlagt som grønne kiler. I alt har Naturstyrelsen planer om at rejse 315 ha. skov
i samarbejde med Aarhus Vand, for at sikre
værdifulde drikkevandsboringer i området.
De første arealer blev beplantet tilbage i
2002 og danner i dag ramme om blandt
andet hundeskov. Skovrejsningen udgør
i Solbjerg (2017) cirka 130 ha. ud af de
planlagte 315 ha.
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SOLBJERG BY
Da Aarhus-Horsens landevej i 1870 blev flyttet uden om det vi i dag benævner Gl. Solbjerg flyttede
den daværende kroejer Hans Madsen sin kro ved søen i Tiset sogn til vejkrydset Solbjerg Hovedgade
og Østergårdsvej i Astrup sogn og opkaldte denne Ny Solbjerg Kro. Denne blev grundlaget for
bysamfundet der voksede op omkring kroen og som vi nu kender som Solbjerg (1871).
I dag udgør lokalsamfundet Solbjerg i alt 5.402 indbyggere (1.1.2017) og med den igangværende
udbygning ved Møddebro Parkvej vest for Solbjerg er lokalsamfundsbydelene Solbjerg og Astrup
fuldt ud sammenbygget.
foto: Gitte Skaarup
Solbjerg Marker

Solbjerg Fællesråd er stiftet i 1970 og er Aarhus Kommunes ældste. Fællesrådet har til formål at
skabe et fælles forum til fremme af lokale behov og ønsker indenfor by- og oplandsudvikling samt
for fritids-, trivsels- og miljøområderne til gavn for medlemmerne og beboerne i Solbjergområdet.
En paraplyorganisation for sine i alt 56 medlemsforeninger og institutioner. (januar 2017)
Solbjerg Fællesråd koordinerer/bistår medlemmers og beboergruppers gennemførelse af aktiviteter
og bistår med problemløsninger samt forhandler med offentlige myndigheder.
Solbjerg Fællesråd informerer medlemmer og beboere i Solbjergområdet om fællesrådets initiativer
og anliggender.
Solbjerg Fællesråd driver Solbjerg Fritidscenter/Beboerhus på Solbjerg Hovedgade 88, Solbjergs
flagallé i samarbejde med Lions Solbjerg. Udgiver lokalbladet SolbjergNU, der omdeles af solbjergskolens 8. klasser, samt driver Solbjerg Aftenskole på baggrund af og i overensstemmelse med
Folkeoplysningslovens bestemmelser. Der arrangeres ligeledes opstilling af byens juletræ ved
Solbjerg Fritidscenter/Beboerhus samt afvikling af ”hold rent dag” i samarbejde med Danmarks
naturfredningsforening.
http://solbjergnu.dk

Solbjergskolen
Solbjergskolen er byens og lokalsamfundets skole, hvor læring og trivsel for alle børn og unge
i Solbjerg er i fokus.
Vi er en afdelingsopdelt skole med 650 elever fra 0.-9. klasse og 300 børn i SFO.
Vi har et tæt og godt samarbejde med lokale foreninger og de øvrige institutioner i Solbjerg
om overgange og sammenhænge i barnets liv.
Skolen anvendes i vid udstrækning til fritidsbrug og rummer gode idrætsfaciliteter, svømmehal,
bibliotek og lokalhistorisk arkiv.
Skolen er bygget i 1965 og er løbende renoveret. De senere år er der foretaget markante
investeringer inden for IT-området.
Vi lægger vægt på gode rammer for den læring og trivsel som vi hele tiden arbejder for.
Vi har gode udearealer og gør flittigt brug af Solbjergs skønne natur med skov og sø.
I er altid velkomne til at komme forbi eller kontakte os, hvis I har spørgsmål om skolen.
Solbjergskolen er hele Solbjergs skole.
I kan finde yderligere oplysninger om os på www. solbjergkolen.dk

Solbjerg Dagtilbud
Solbjerg Dagtilbud er ramme om de kommunale pasningsmuligheder til førskolebørn i Solbjerg.
Vi har en velfungerende dagpleje, hvis legestue har til huse på Solbjerg Lokalcenter, til glæde
for både børn, beboere og personale.
I meget kort afstand fra hinanden, fra lokalcenteret og fra skolen/SFO ligger de fire velfungerende
afdelinger: Børnehuset Bøgevangen, Spiren, Kærgården og Hasselhuset centralt placeret.
De har alle både vuggestue og børnehavepladser.
At de kommunale tilbud i Solbjerg ligger så tæt giver os nogle unikke muligheder for at samarbejde
og skabe sammenhæng på tværs. Både mellem enhederne i dagtilbuddet og i forhold til byens
øvrige kommunale institutioner og frivillige foreninger. Dagtilbuddet tilbyder altid pasning og har
ikke ferielukket, i nogle få uger om året rykker vi sammen i en eller to afdelinger.
I Solbjerg Dagtilbud er der fuld kost, herunder egenproduceret frokostordning, der allerede lever
op til byrådets økologiske 2020 målsætning. Som et af de eneste, hvis ikke det eneste, har Solbjerg
Dagtilbud forsat en rigtig lejrtur. Hvert år stævner de kommende skolebørn til Bogensholm, hvor de
i tre dage nyder hinandens selskab og dyrker kammeratskaber på kryds og tværs. Sammen med de
løbende besøg og aktiviteter på tværs af afdelingerne, sikre det, at børnene møder skolen og dens
nye hverdag sammen med rigtig mange kendte kammerater.
Dagtilbuddets kontor er placeret på Solbjergskolen og alle er meget velkomne til at kikke forbi
eller kontakte dagtilbuddets leder, Kim, Telefon 2920 4124 eller på kims@aarhus.dk hvis man
har spørgsmål.

ET RIGTIGT SUPERMARKED
HAR EN SLAGTER
I din lokale SuperBrugsen finder du en slagter. En slagter, der ved,
hvordan en lækker bøf skal skæres. En slagter, du kan spørge til råds
om det meste. En slagter, der laver lækre, hjemmelavede færdigretter,
når du ikke selv gider. Og dét er bare én af forskellene.

SUPER BRUGSEN SOLBJERG
Østergårdsvej 278
8355 Solbjerg

ÅBNINGSTIDER
Alle ugens dage 8.00 - 20.00

Solbjerg Ungdomsklub
Solbjergs Ungdomsklubs formål er at samle unge fra 8. klasse til og med 17 år til samvær
i deres fritid. Ungdomsklubbens har åbent 4 aftener om ugen, og det er i vores lokale på skolen,
at det sjove sker!
Hos os er det mulighed for at deltage i et bredt udvalg af aktiviteter, og blive en del af et stærkt
og positivt fællesskab. I ungdomsklubben er det de unge, som bruger klubben, der er med til at
forme, hvilke aktiviteter og arrangementer vi skal tilbyde, og de er med til at skabe rammer fra
idé til afvikling.
Flere gange om året inviterer vi de unge fra Solbjerg og de nærliggende klubber til sodavandsdiskoteker, og giver de unge muligheden for at feste lokalt og skabe venskaber på tværs af
bygrænser. Hvert år i maj inviterer vi i samarbejde med byens institutioner og foreninger hele
byen til SolbjergDagen – en dag fuld af musik, aktiviteter og sjov.
www.facebook.dk/solbjergungdomsklub

Solbjerg Idræts Forening
Solbjerg IF er en flerstrenget forening med forskellige afdelinger og endnu flere idrætsgrene.
Hver afdeling har sin egen bestyrelse og kasserer.
Hvert år står idrætsforeningen for en fastelavnsfest i hallen, hvor alle byens børn er velkommen.
Det plejer at være en festelig dag, med mange flot udklædte børn og deres forældre.
De lægger også navn til Solbjerg Damefrokost, som er en festlig dag og aften for alle Solbjergs kvinder
over 18 år. Dagen giver mulighed for at skabe relationer på tværs af alder og omgangskredse.
Solbjerg IF driver SportsCaféen, som er alle SIF’s medlemmers café. SportsCaféen er på 13. år betjent
af frivillige cafévagter og ser frem til jeres besøg, hvor I kan købe lidt til jer selv og jeres børn.
Caféarbejdet er ulønnet, hvilket betyder, at al fortjeneste går direkte til SIF’s afdelinger. Årligt bliver
fortjenesten fordelt mellem SIF’s afdelinger og kommer derfor medlemmerne til gode.
Hvis I har forslag til nye tiltag, hvilket program der skal vises på fjernsynet, har lyst til at være en del
af cafévagterne eller noget helt andet, er I altid meget velkommen til at lægge en seddel i idékassen,
henvende jer til en cafévagt eller kontakte caféudvalgsformand Marianne Østergaard Jensen på:
Marianne@lystavle.dk
OBS Der er mulighed for at leje SportsCaféen.
Læs mere på: www.solbjerg-if.dk/afdelinger/sportscafeen-og-moedelokale

Solbjerg badminton
Solbjerg Badminton har noget for et hvert behov - badmintonhold, sæsonbaner
og Pay&Play m.v.
Vores nuværende tilbud består blandt andet af:
Sæsonbaneleje er for jer som vil spille på et fast tidspunkt i en hel sæson. Seniorholdet for +18 år. Motionsholdet +18 år er for alle uanset niveau. Tirsdagsfjer for +18
år er et begynderhold. +60-holdet for dig som er omkring de 60 og derover. Ungdom:
Begynderhold for dem som ikke har spillet før eller kun få år. Øvede 1 for dem som har
spillet i et par år og Øvede 2 for dem som har spillet flere år. Miniton for de 2-6 årige
ifølge med en voksen. Det handler om glæden ved at spille badminton og ved at
bevæge sig. Hvis du en aften bare får lyst til at tage i hallen og spille badminton, så kan
du booke en bane under Pay&Play. Klassebadminton: Tag klassen med til badminton.
Træneteamet består af to trænere og to hjælpetrænere som skiftes til at træne
holdene. Der er en træner og en hjælpetræner til stede til hver træning.
Adgang til kontaktpersoner, bestyrelse, træningstider og priser findes på hjemmesiden.
http://solbjerg-if.dk/afdelinger/badminton

Solbjerg fodbold
Solbjerg IF Fodbold, en del af Solbjerg IF, er en sund forening med mange medlemmer,
drenge, piger, senior og oldboys, et spænd fra de yngste på ca. 5 år og op til de ældste
på oldboys holdet.
Der er rigtig mange frivillige trænere, som hele sæsonen igennem gør et fantastisk
arbejde for at der kan spilles fodbold i Solbjerg.
Solbjerg IF Fodbold har klub adresse på Lundbjergvang, i vores flotte nyrenoverede
lokaler, hvor de ældste af vores hold holder til. De yngste af vores hold spiller enten
på banerne ved skolen eller bagerbanen som ligger ved siden af skolebanerne.
Som afslutning på en god udendørs sæson har vi de sidste par år afholdt snickers cup,
med stor succes, en cup hvor der bliver spillet på tværs af årgange. Der er gaver til de
3 bedst placerede samt DBU medaljer til alle spillere.
Vi spiller fodbold hele året rundt, fra 1. april til medio oktober er der liv på grønsværen især mandag og tirsdag aften summer det af liv på skolebanerne. I vinterperioden er
der mulighed for at spille indendørs i hal eller gymnastiksal.
I kan finde mere info om hold og kontaktpersoner på solbjerg-if.dk under fanen fodbold.
http://solbjerg-if.dk/afdelinger/fodbold

Solbjerg gymnastik
Solbjerg IF, Gymnastik er en moderne gymnastik-forening, der konstant
holder sig opdateret med udbud indenfor tidens trends. Som Solbjergs
største forening er vi stolte over at tilbyde aktiviteter for alle – lige fra de
yngste på 2 år til de ældste på 90+ som f.eks. parkour, qigong, børnegymnastik, dans, spring, sveddryppende voksenhold, styrke- og
balancetræning og motionshold for voksne.
I Gymnastik-afdelingen investerer vi løbende i nye redskaber til både
børne- og voksenhold ligesom vi også investerer i vores dygtige, frivillige
instruktørers uddannelse.
Vore hold finder du både inde i skolens gymnastiksal samt ude i Solbjergs
dejlige natur, hvor vi bl.a. bruger byens udendørs fitness-redskaber i Skoven.
Alle disse tilbud står til rådighed, fordi aktive instruktører og bestyrelses
medlemmer fra Solbjerg og omegn frivilligt i fællesskab arbejder for at
sætte Solbjerg i bevægelse.
http://solbjerg-if.dk/afdelinger/gymnastik

Solbjerg håndbold
Her er plads til alle der har lyst til at være en del af et fællesskab.
Velkommen til Solbjerg Håndbold.
Kammeratskab er grundlaget for en holdsport som Håndbold, men når man dyrker
Håndbold som konkurrencesport er det vigtigt også at kunne være seriøs - både til
træning og i kamp. I Solbjerg Håndbold arbejder vi meget med at forene den seriøse
træning med den sociale klub ånd. Sammenhold og glæden ved at være sammen i et
større fællesskab er en del af det daglige arbejde i klubben.
I Solbjerg Håndbold tror vi på, at alle spillere skal på banen, når vi spiller kamp, da det
er her spillerne udvikles. Træningen skal være sjov, men samtidig forventes det, at alle
spillere møder op for at blive trænet. Det forventes at alle spillere deltager og arbejder
med de ting der præsenteres ved træningen.
I Solbjerg Håndbold er der plads til alle, også dem der aldrig har spillet håndbold før.
Så hvis du har mod på en udfordring, kan du komme ned i hallen og prøve at være med.
Alle nybegyndere får lov til at prøvetræne 1 måned kvit og frit. Så kan du se om håndbold er noget for dig.
Alle er velkomne i Solbjerg Håndbold - kom og prøv..!
http://solbjerg-if.dk/afdelinger/haandbold

Solbjerg svømning
Har du lyst til at svømme eller vil du gerne have dine børn skal lære at svømme,
så har Solbjerg Svømmeafdeling hold, der passer til alle aldre. I vores 25 meter
bassin har vi alt fra familiehold, guldfisk for de mindste, hvor man kan fortsætte
videre op til sæler og delfiner og slutte på konkurrenceholdet, hvis man har lyst
til det. Vi har også motionshold og vandgymnastik for de voksne og arbejder på
at få endnu flere hold.
Vi laver også arrangementer, hvor hele byen kan være med uanset om man er
medlem eller ej – f.eks. Vand disco og Den store svømmedag, samt samarbejder med andre foreninger om arrangementer, som f.eks. at svømme over søen.
Har du andre idéer, er du også altid velkommen til at kontakte os, vi vil gerne
være medvirkende til at Solbjerg bliver ved med at være en by i bevægelse.
http://solbjerg-if.dk/afdelinger/svoemning

Solbjerg søsport
Solbjerg søsport er en lille perle beliggende ved solbjerg sø. I søsporten tilbyder vi forskellige
former for aktiviteter som eksempelvis kajakroning, roning i inriggere og sejlads med sejl.
Klubben har en meget aktiv ungdomsafdeling indenfor både kajak og sejlsport. Hvert forår er
der opstart af ungdomshold i optimistjollesejlads og i kajakroning, samt kajakundervisning
for voksne. Klubben har et meget veludviklet socialt liv, hvor der lægges stor vægt på diverse
arrangementer som ture og grillaften på og ved søen.
Klubben råder over en flåde af kajakker, optimistjoller og andre sejljolle, samt to robåde af
typen toer med styrmand, som stilles til rådighed for medlemmer i de respektive afdelinger.
For mere information se vores hjemmeside:
www. Solbjergsoesport.dk

Solbjerg tennis
Vi har i SOLBJERG et enestående flot og velplejet baneanlæg. Her er center
Court, hyggelig atmosfære og måske nogle af de bedst plejede baner i lokalområdet. Og så ligger banerne i læ!! Banerne kan være svære at finde, men kig bag
skolen lige ved siden af boldbanerne ved hallen!!At være medlem af Solbjerg
tennis åbner for mulighederne for at spille tennis alle døgnets lyse timer, træne
med instruktør og andre medlemmer, være social og lære nye mennesker at
kende. Vi byder alle velkommen i klubben – øvede/uøvede, familier, børn, unge,
voksne og helt voksne. Kort sagt er Solbjerg tennis for alle der vil have det sjovt,
røre sig og konkurrere med sig selv og andre.
www.facebook.com/groups/solbjergtennis
http://solbjerg-if.dk/afdelinger/tennis

Solbjerg volleyball
Har du lyst til at få rørt krop og lattermuskler?
Mix Volley - Mandag kl. 20.00-21.30 i Solbjerg Hallen
Nybegynder eller prof – bare mød op – vi kan sagtens bruge et par ekstra spillere.
Vi er en flok glade motionister m/k som mødes for at spille volley hver mandag
aften. Nogle har spillet volley så længe de kan huske - nogle har kun spillet et år.
Nogle har tidligere spillet volley på højt niveau - andre har udelukkende spillet
motions-volley. Aldersspredningen er stor - lige nu er vi mellem 30 og 60 år.
Der er plads til alle, bare du har lyst til at spille volleyball – så skal vi nok få lært
dig reglerne.
For yderligere information se mere på:
http://solbjerg-if.dk/afdelinger/volleyball

Solbjerg spinning
Solbjerg IF, Spinning opstod i 2009 som en fælles investering, hvor alle
afdelinger i Solbjerg Idrætsforening og samt forskellige erhvervsdrivende
i Solbjerg i fællesskab sponserede alle de 15 originale Spinning®cykler fra
Star Trade, der stadig danner rammen om Spinning-afdelingen – nu under
Solbjerg IF, Gymnastik.
Vi har top-motiverede instruktører, der med deres varierede musikvalg sørger
for, at alle deltagere yder max. og dermed får suverænt udbytte af træningen.
Så kom og vær med til at gøre træningen endnu sjovere; vi har altid plads til
en mere på holdet og instruktørerne opretter gerne flere hold afhængigt af
efterspørgslen.
Der er flere hold ugentligt og du er altid velkommen til en prøvetime.
Spinning er for alle: mænd og kvinder, unge og gamle samt tykke og tynde.
På Spinning-cyklen er du garanteret ensrettet kørsel og punkterfrie dæk!
http://solbjerg-if.dk/afdelinger/spinning

Solbjerg MTB
I Solbjerg har vi i 2016 startet en MTB afdeling op.
Der er super opbakning til projektet.
Hver lørdag træner 27 børn i alderen 5-10 år deres færdigheder på en mountainbike. Mange af børnene deltager i diverse Kids MTB løb i Østjylland.
Vi har det super hyggeligt og slutter hver gang af med at spise frugt og snakker
om træningen og hygger.
Alle er velkommen til at komme en lørdag og se hvad vi laver og prøve kræfter
med at kører mountainbike.
1 januar 2017 startede vi et voksent MTB hold op hvor vi hver onsdag cykler fra
Solbjergskolen kl. 19 og cykler et par timer. Derudover har vi jævnligt fællesture
til andre mountainbikespor i Danmark.
Vi skal i august til Harzen og cykle mountainbike med overnatning på hotel
og med guider alle dage.
I Solbjerg IF MTB har vi det super hyggeligt og der er plads til alle, både
nybegyndere, øvede og meget øvede. Vi er en social klub hvor det vigtigst er
at folk hygger sig og har det sjovt. Vi er ikke en eliteklub, men vi kan også godt
cykle stærkt en gang i mellem.
Børne MTB Facebook gruppe: https://www.facebook.com/groups/516900171814884
Voksen MTB Facebook gruppe: https://www.facebook.com/groups/1038644996230634
Solbjerg IF MTB siden: http://solbjerg-if.dk/afdelinger/mountainbike

Solbjerg runners
Solbjerg Runners fik i efteråret 2015 gang i byens løbesko igen og det er fantastisk at
opleve at antallet af medlemmer, er stødt stigende. Solbjerg Runners er løbeklubben
for alle. Der er plads til nybegynderen, hyggeløberen, hurtigløberen og den sociale
løber m.m. Vi har netop dannet den 3 løbeskole, som ligeledes vokser med stor succes.
Vi forsøger så vidt muligt at variere træningen, så der er noget for enhver smag. Flere af
trænerne bag klubben, er uddannet løbetrænere via DGI, hvilket bidrager til forskellige
viden indenfor bl.a. løbeteknikker og udvikling. Vi løber distanceløb, interval, motiverer
hinanden, udfordrer hinanden og hjælper hinanden. Vi har høj fokus på at ingen kommer til at løbe alene og alle føler sig som en del af klubben.
Der er ligeledes fokus på de sociale aspekter, som bl.a. kommer til syne via en sommerfest, juleløb, nytårsløb og foredrag. Der er mange flere ting på tegnebrættet, så
kom ned forbi og bliv en del af klubben. Det er også tilladt at komme forbi og se tingene an, og så skal vi nok sørge for at smitte med det gode humør.
Du kan blive en del af en klub med højt humør, fokus på udvikling og samvær.
Vi glæder os til at se dig mandag og torsdag, kl. 19 foran Solbjerghallen.
http://solbjerg-if.dk/afdelinger/solbjerg-runners
Facebook gruppe: Solbjerg Runners
Facebook gruppe: Solbjerg Runners Løbeskole

Scanmarket A/S er en familiejet
virksomhed, som blev grundlagt i 1999.
Siden da er Scanmarket vækstet med
rekordfart, og tæller i dag 24 ansatte
på hovedkontoret i Solbjerg og yderligere
12 ansatte i USA og Europa.
Scanmarket A/S er en webbaseret
inkøbsplatform, som hjælper store,
globale virksomheder med at strukturere
og facilitere deres indkøbsproces, og
giver dem mulighed for at foretage alle
forhandlinger og transaktioner med deres
leverandører online. Blandt andet i form
af omvendte auktioner, udbudsrunder,
håndtering af leverandørdata og kontrakter
samt projektstyring.

Scanmarket har mere end
300 kunder globalt, som
blandt andet tæller Nissan,
Paramount Pictures,
Virgin Media, Associated
British Foods og Fazer,
men virksomheden er også
fast forankret i det danske
marked med kunder som
ISS, DONG Energy, COOP
Danmark, Grundfos og TDC.

Solbjerg Dyk- og Vandsportsklub
Solbjerg Dyk- og Vandsportsklub er stiftet i maj 2003, og tilbyder, dykker certificering, dykker tur i Danmark og udland i samarbejde med Nordic Diving samt
træning og leg i Solbjerg svømmehal for hele familien så børn og voksne bliver
fortrolige med vand.
Klubbens formål er blandt andet at lave fællesaktiviteter, der er familievenlig
og på tværs af alder.
Vi har været på flere ture, hvor der har været aktiviteter for alle – for så vel over
som under vandoverfladen.
Har dette fanget din interesse, har du lyst til at dykke, eller vil du bare gerne vide
mere om os, så se vores hjemmeside eller Facebook. Her kan du også se billeder
fra vores ture.
Vi ses på bunden!
På bestyrelsens vegne

www.solbjergdyk.dk
Facebook: Solbjerg dyk- og vandsportsklub

FDF Solbjerg
FDF er en frivillig børne- og ungedomsorganisation.
Det er et fællesskab, hvor der er plads til alle, som vil bidrage til sammenholdet.
Vi laver mange forskellige ting. Alt fra snobrød over bål, eventyr i skoven, klatring
i trætoppene, hulebygning i krattet, madlavning på trangia, kanosejlads på søen
og vandring i bakker.
Alt dette gør vi mens vi leger! Legen er et bærende element i vores kreds, hvor
fantasi og kreativitet går hånd i hånd.
Vi mener, at man gennem gode relationer, fællesskab og ansvar bliver til et
større menneske. Derfor stræber vi efter, at i FDF bliver du ikke til noget men du bliver til nogen!
Hvis du har lyst til at finde mere omkring kredsen, så find os her:
FDF Solbjerg
Kærgårdsvej 55b, 8355 Solbjerg

www.FDFSolbjerg.dk
kredsledelsen@fdfsolbjerg.dk
www.facebook.dk/FDFSolbjerg

Solbjerg Jagtforening
Vi er en jagtforening, der har forskellige aktiviteter inden for jagt og har hvert år en
masse forskellige aktiviteter.
Vores aktiviteter består af:
Flugtskydning, skydning i Solbjerg sidst i august hvert år.
Riffel skydning, riffel indskydning, riffel skydning til løbende vildt, pokal skydning.
Riffel indskydning på Gyllingnæs Skydebane.
Ture til Ørre og andre skydecentre i Danmark.
Fiskekonkurence i Astrup Mose.
Vildtpleje og oprydning i Astrup Mose.
Hygge og Trofæaften.
Hundetræning, Lydighed, Apporterings træning for jagthunde.
Se mere på www.solbjerg-jagtforening.dk

Hvilsted og omegns beboerforening
Vi vil gerne byde dig/jer velkommen til vores lille lokalsamfund syd for Solbjerg
og fortælle lidt om vores beboerforening, som hører til området.
Foreningen er startet op i 1988 og har til formål at styrke fællesskabet i Hvilsted
og omegn samt forbedre trivslen for den enkelte- herunder være behjælpelig
med at integrere tilflyttere. (Vedtægter fås ved henvendelse til formanden for
beboerforeningen).
Som medlem af beboerforeningen indgår du/I i et hyggeligt fællesskab og får
mulighed for at deltage i forskellige arrangementer og aktiviteter henover året.
Beboerforeningen afholder bl.a. Skt. Hans, bankospil, fælles gåture/cykelture,
fællesspisning på kro og besøg til udvalgte seværdigheder i området.
Et medlemskab dækker hele husstanden og der betales et årligt kontingent
på 150,- kr. Der er pt. ca. 55 husstande med i beboerforeningen.
Facebook: Hvilsted og omegns beboerforening – fællesskab.

Grundejerforeningen Møddebro Parkvej
Grundejerforeningen er stiftet i 2012 efter udstykning af grundsalg på Møddebro Parkvej.
Alle grundejere har pligt til at være medlem af grundejerforeningen. Grundejerforeningens
formål er at varetage medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme.
I grundejerforeningen arrangeres der bl.a. fastelavnsfest og sommerfest og der er generalforsamling hvert år i april. Derudover indkaldes der til et par arbejdsdage i løbet af året,
hvor vi hygger os sammen.
På foreningens fællesside på www.nabo.dk under Møddebroparken findes alle relevante
informationer, kort over området, tidligere referater, budget, regnskab, navneliste osv.
Vedtægterne for Møddebroparken findes ligeledes på www.nabo.dk og facebookgruppen
”Grundejerforeningen Moeddebroparken”.
Derudover opfordres det til at melde sig til www.nabohjælp.dk
”Grundejerforeningen Moeddebroparken” – kun for beboere i området.

SPOR-JYLLAND
SPOR-JYLLAND er en forening, der ønsker, at Solbjerg og omegn også i fremtiden forbliver
sammenhængende. Et driftigt og dejligt byområde som BaneDanmark i nær fremtid gerne skulle
beslutte, at toget skal køre udenom i stedet for igennem, når den nye linjeføring (Timemodellen)
for toget skal placeres i området.
Foreningen arbejder på at afdække problemer eller udfordringer omkring den nye linjeføring
gennem hele Aarhus Syd. Vi vil være med til at sikre, at lokale holdninger, meninger og forslag
bliver hørt i debatten, og vi ønsker at præge beslutningsprocessen, så den endelige beslutning
om en ny linjeføring i Aarhus Syd bliver mindst ødelæggende for Solbjerg området og den
skønne natur, der er kendetegnende for området.
Vil du vide mere om SPOR-JYLLAND, kan du finde os her:
www.sporjylland.dk

Kirkerne omkring Solbjerg
Fem smukke middelalderkirker – en levende del af nutiden
Solbjerg er delt mellem flere sogne, og byen ligger, hvor de gamle sognegrænser
mødes. Derfor kan man i Solbjerg og omegn bo i enten Vitved, Tiset, Astrup,
Tulstrup eller Hvilsted sogn.
På www.sogn.dk/maps/sognegraenserv2.php kan du finde dit sogn på et kort.
Vælg: 1) Aarhus Stift 2) Aarhus Søndre Provsti 3) Sogn
I kirkerne er der gudstjenester på søndage og ved højtider, og derudover er
der andre slags gudstjenester. I sognehusene foregår der en række forskellige
aktiviteter for både børn og voksne. På den enkelte kirkes hjemmeside kan du
se, hvad der foregår i sognene. Du kan også læse om det i Kirke- & Sognekontakt
(for Vitved sogn) og i kirkebladet i Solbjerg Nu (for Astrup, Tulstrup, Hvilsted og
Tiset sogne). Her finder du også kontaktoplysninger, hvis du ønsker at tale med
en præst, andre af kirkens medarbejdere eller et medlem af menighedsrådet.

Astrup kirke
Østergårdsvej 225
8355 Solbjerg

Tiset kirke
Ravnholtvej 2
8355 Solbjerg

www.astrup-kirke.dk www.tisetkirke.dk

Hvilsted kirke
Nordvejen 17
8355 Solbjerg

Vitved kirke
Søgårdsvej 1
8660 Skanderborg

Tulstrup kirke
Tulstrupvej 1
8340 Malling

www.hvilsted-kirke.dk

www.f-v-sogne.dk

www.tulstrup-kirke.dk

Solbjerg Genbrug
Vi er ca. 25 personer, som er beskæftiget i ”Solbjerg Genbrug”, derforuden har vi
vikarer når der er ferie eller sygdom. Personalet består mest af pensionister.
Alle arbejder vi sammen for en god sag og føler vi er med til at gøre en forskel både for andre og en selv. Det er både sjovt og giver livsindhold - og overskuddet
går til et godt formål.
Arbejdet består f.eks. i sortering og prismærkning af brugt tøj, ting og sager samt
rydde op i butikken så den ser indbydende og spændende ud for vores kunder.
Overskuddet bliver fordelt ligeligt mellem KIRKENS KORSHÆR og FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP.
I begge organisationer bruges pengene på de svage i samfundet – både i Danmark
og i udlandet.
Solbjerg Hovedgade 77A
8355 Solbjerg
Tlf: 87 48 33 03
Åbningstider: mandag til fredag fra kl. 13 til 17

Kunst i Solbjerg
Kunst i Solbjerg har til formål at arbejde for udbredelsen af kunst i det offentlige
rum i lokalområdet Solbjerg i samarbejde med byens borgere og øvrige interessenter.
Foreningen blev stiftet i maj 2015 i forbindelse med et igangsat pilotprojekt gennem Kulturudvalget ved Aarhus kommune, hvor Solbjerg sammen med Lystrup
blev udpeget som en del af Kulturhovedstad 2017.
Rammerne for pilotprojektet var at udpege en lokal problemstilling til kunstnerisk
bearbejdelse, hvori borgerinddragelse og kunstnerisk kvalitet var en del af forudsætningerne for tildeling af økonomiske midler.
Facebook: Kunstisolbjerg

Datastuen
Datastuen, Solbjerg Hovedgade 74, er et tilbud til efterlønnere og pensionister,
som har lyst til vide noget mere om, hvad man kan bruge IT til.
Du får stillet computer, scanner og printer, til rådighed på Datastuen.
Du er også velkommen til at medbringe din private enhed. Vi har gratis WI-FI
Du behøver kun at have lyst til at lære nyt eller vide noget mere.
I datastuen taler vi ikke sort – PC-snak. Du får tingene forklaret på en let og
forståelig måde Der findes ingen dumme spørgsmål – alle får hjælp og kan
spørge frit.
Du får vejledning af frivillige og ulønnede. Alle har en viden og erfaring de gerne
deler med andre.
- og så er der selvfølgelig altid kaffe el. the på kanden!
http://www.123hjemmeside.dk/Datastuen

Lions Solbjerg
Lions Solbjerg er en del af verdens største private humanitære hjælpeorganisation
med 1,4 mio. medlemmer i mere end 200 lande.
Lions motto er: We serve (vi er til tjeneste)
I Lions er 1 kr. ind = 1 kr. ud. 0 % til administration. Den afholdes af medlemmerne.
Vi er en mandeklub med 24 medlemmer, der forener Lions holdninger med et godt klubliv.
Der er p.t. 3 nye potentielle medlemmer på vej ind i Lions Solbjerg. Det giver fornyelse
og flere hænder til arbejdet.
Formålet er at skaffe midler, hvormed vi kan hjælpe vanskeligt stillede medmennesker.
Vi arrangerer hvert år flere kendte aktiviteter: Loppemarked, Skt. Hans, Søløb og Bingo.
Målet er at skabe gode sociale oplevelser i byen samt opnå økonomi til hjælpearbejdet.
Vores ægtefælder/samlevere er aktive med cafedrift ved loppemarkedet og tjener
herved penge til deres 3 fadderbørn.
Lions Solbjerg donerer hvert år ca. 100.000 kr. til mange forskellige velgørende gode
formål. Erhvervslivet i lokalområdet er med deres sponsorater vores uundværlige samarbejdspartnere. En del af klublivet er socialt relateret og omfatter bl.a. virksomhedsbesøg.
Er du vores kommende nye medlem?
Giv Lions Solbjerg og hele verden en hjælpende hånd.
www.solbjerg.lions.dk

De ældres Hobbyklub i Solbjerg
De ældres Hobbyklub i Solbjerg, i daglig tale Hobbyklubben, er stedet hvor efterlønnere
og pensionister mødes hver mandag kl.13-16 i Fritidscentret Solbjerg Hovedgade 88.
Der er mange forskellige aktiviteter, hvor samværet sættes højt, og samtidig kan man bruge
sin kreativitet, enten med egne projekter, fællesprojekter eller med at hjælpe andre i gang.
Der kan købes kaffe, som nydes til sit medbragte brød.
Af aktiviteter kan nævnes:
Kortspil - knipling - servietdecopage – strikning - patchwork - hækling - kortfremstilling.
Der er en årlig efterårsudstilling og juleafslutning.
Kontaktperson Jonna Kristensen tlf.51 20 56 69
Alle er meget velkomne.

Lokalcentret
Lokalcenter Solbjerg omfatter Plejehjem med 39 lejligheder, og i underetagen Café
og Aktivitetscenter med bl.a. Motionslokale, Træværksted og Netcafé.
Solbjerg Plejehjem er et hjem, hvor der er rart at være, at bo, at arbejde, at være frivillig
i og at komme på besøg. Solbjerg Plejehjem er ikke kun for ældre, dagplejen og andre
institutioner benytter lokaler på Plejehjemmet, og bruger flittigt vores Sansehave, så
hverdagen i huset er fyldt med oplevelser, nærhed og fællesskab.
Med tilknytning til Lokalcenteret er der et Brugerråd, valgt af lokalområdets førtidspensionister og borgere over 60 år. Brugerrådet er bl.a. medvirkende til, at kommunens
vedtagne ældrepolitik gennemføres. En af Brugerrådets fornemmeste opgaver er, at
planlægge og gennemføre sociale og kulturelle aktiviteter for lokalområdets ældre,
herunder, at der tages hensyn til de svageste borgere. Brugerrådet er i forbindelse med
afviklingen af de forskellige aktiviteter og arrangementer, bistået af en stor gruppe frivillige,
som er tilknyttet Lokalcenteret.
Brugerrådet er også medvirkende i driften af Lokalcenterets Café, hvor der er åben alle
hverdage fra kl. 9.30 til kl. 13.30.
Alle, unge som ældre er altid velkomne i Caféen, og den 2. tirsdag i måneden arrangeres der
en fællesspisning, hvor alle der har lyst, kan deltage. Café Solbjerg kan også, hvis det ønskes,
levere mad ud af huset.
www.lokalcentersolbjerg.dk

Solbjerg og Omegns
folkedanserforening
Sæsonstart den første onsdag i september.
Der danses hver onsdag aften 19.30 til 22.00 i Solbjerg Fritidscenters store sal.
Alle er velkommen til at danse med.
De første 2 aftener er du velkommen til at prøve at danse sammen med os, så du kan se om
det er noget for dig.
Vi danser til levende musik fra 4 spillemænd. Violin-kontrabas og klaver.
Dansen ledes af Else Bollerup, Torrild.
Vi er ca 40 medlemmer, men der er plads til mange flere på gulvet.
Pris for at danse med er 300 kr. pr. sæson.
Formand: Arne v Andersen 86927075/86928103
www.solbjergfolkedans.dk

Solbjerg Seniorforening
Solbjerg Seniorforening er en forening for efterlønnere, seniorer, pensionister
og alle andre 60+ i Solbjerg og Omegn.
Formålet er at samle medlemmerne til møder, foredrag, underholdning,
udflugter, rejser m.m.
Vi afholder i løbet af året 7 arrangementer i Solbjerg Fritidscenter med foredrag
og anden underholdning. En heldags bustur. En 5-dages bustur.
Kontingent pr. år kr. 130,Tlf. 30 33 74 99
Mail: emjkruse@gmail.com
På Foreningens vegne
Bestyrelsen
http://www.solbjergseniorforening.dk
Fra Solbjerg Seniorforenings heldagstur
til Bulbjerg og vindmøllerne i Østerild
samt Humlum Fiskerleje og Lodbjerg Fyr,
med middag på Østerild Kro, maj 2016.

Vores møder foregår i Solbjerg Fritidscenter/
Beboerhus.

Fra foreningens rejse til Stockholm og Tallinn,
september 2016.

Gourmiddag er din lokale madleverandør. Hos os får du lækker mad, der mætter og udfordrer sanserne og
smagsløgene. Vi elsker at eksperimentere i køkkenet, og derfor får du altid spændende bud på moderne
og sæsonaktuelle retter, du kan forkæle dig selv og dine gæster med. Vi skræddersyr naturligvis også gerne
menuen, så den passer perfekt til dine behov.
Vi leverer:
- alt fra buffet og fingermad til komplette menuer til din private fest
- skræddersyede bryllupsmenuer - inkl. velkomstsnacks og bryllupskage
- frokostordning og takeaway til virksomheder
- catering til større events. Vi har bl.a. leveret maden til åbningen af Aarhus Festuge de seneste 6 år.
Ring til os på 26782000 for et uforpligtende tilbud, eller se mere om, hvad vi kan tilbyde på vores
hjemmeside www.gourmiddag.com
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Solbjerg Fællesråds medlemmer

(jan. 2017)

Alboa Afd. 29
Andelsboligforeningen Bøgevangen
Andelsforeningen Solvang, Egevangen 2-24
Ask Borgerforening
Astrup Vandværk a.m.b.a.
Astrup, Tulstrup, Hvilsted menighedsråd
Boligforeningen Aarhus omegn Egevangen
Brabrand Boligforening Afd. 30, Pilevangen 2-86
Dagplejerne i Solbjerg
Data-stuen Solbjerg
De ældres Billardklub
De ældres Hobbyklub
De ældres petanqueklub “Grisen”
Familierytmik Solbjerg
Folkedanserforeningen
Fruering-Vitved Foredragsforening
Genbrugsbutikken i Solbjerg
Grundejerforeningen Birkevangen
Grundejerforeningen Høilund
Grundejerforeningen Klemivej
Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund
Grundejerforeningen Møddebroparken
Grundejerforeningen Møllegårdsparken
Grundejerforeningen Søgården
Grundejerforeningen Søparken
Grundejerforeningen Vestervangsparken
Hvilsted og omegns beboerforening
I/S Vandværket Fastrup Mark
Kunst i Solbjerg

Lions Club
Lokalcenter Solbjerg
Musical SYD
Møddebrovejs beboerforening
Parcelhusforeningen Egevangen 1-47
Parcelhusforeningen Solvangen
Ravnholt, Bryggervangen & Tiset Borgerforening
Socialdemokratiet
Solbjerg Bibliotek
Solbjerg Dagtilbud
Solbjerg Dyk- og Vandsportsklub
Solbjerg FDF
Solbjerg Fritidsklub
Solbjerg Idrætsforening
Solbjerg Jagtforening
Solbjerg Pensionistforening
Solbjerg Vandværk A.m.b.a
Solbjerggruppen imod kæmpevindmøllen
ved Astrup Mose
Solbjergskolen
Solparken andelsboligforening
SPOR Jylland
Stilling-Solbjerg Søs Venner
Støtteforeningen for Solbjerg og Omegns
lokalhistoriske arkiv
Tiset Menighedsråd
Ung i Arhus SYD - ungdomsskolen
Venstre Århus Syd
Vitved Menighedsråd
foto: Bent Nicolaisen
Kælkebakken v. Møllegårdsparken

foto: Janni Pramanik Jakobsen
Solbjerg sø
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