Solbjerg NU APRIL 2019 SORT_Solbjerg NU - 29-03-2019 12:22 Side 1

SOLBJERG NU
April 2019. 53. årgang . Nr. 8

mEdLEmSBLad fOR SOLBJERG fæLLESRåd

Dalsgaardfoto.dk

Solbjerg Gymnastik fik fuldt hus til sin årlige opvisning

Nyt fra fællesrådet
1-dages tur til Fanø
Datastuen lukker
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Nyt

FrA

FæLLesråDet
Solbjerg Fællesråds
forretningsudvalg (SFFU)
Bagerst fra venstre:
Brian Jonassen
mads K. Thomsen
Jens Sejr Jensen
Karsten Stær
forrest fra venstre:
Susanne Hillers
Lene Staub Jensen
Susanne Juul Jakobsen

det vil glæde Solbjerg fællesråd at se så mange medlemsrepræsentanter og frivillige fra fællesrådets mange
underudvalg på repræsentantskabsmøde, mandag den 6. maj 2019 i henhold til invitation i bladet.
Skulle du som borger i lokalsamfundet Solbjerg sidde derhjemme og tænke, hvordan dine ressourcer kan
komme til gavn for fællesskabet, så tag endelig fat i forretningsudvalget.
muligheden er til stede, også uden vi stiller krav til valg- og bindingsperiode.

SOLBjERG NU UDKOmmER:
Nr. 9 Lørdag den 4. maj
Nr. 10 Lørdag den 15. juni

Deadline for aflevering af stof og annoncer
mandag den 8. april
mandag den 6. maj

S LBJERG. NU
Solbjerg NU kan også læses på Solbjerg Fællesråds hjemmeside: www.solbjergnu.dk
REDAKTION: Brian Jonassen (ansvarshavende), Bjarne Lampe (dJ)
ANSVARLIGE FOR KIRKEBLADET:
Sognepræst anne Vejbæk og sognepræst Jette Rosenberg Christiansen
Oplag: 2850 - Tryk: PE offset & reklame, Varde
ANSVARLIG UDGIVER: Solbjerg fællesråd, Kærgårdsparken 133, 8355 Solbjerg
Layout og opsætning samt modtagelse af indlæg:
Bjarne Lampe, journalist, Højlundsparken 79, 8355 Solbjerg Tlf. 8692 9555 - eller 4260 3683 E-mail: bjarne.lampe@mail.dk
materiale til bladet sendes som pdf eller helst som uformateret tekst
Helside 155 mm bred x 230 mm høj - 1 spalte 73 mm bred x 230 mm høj
Annoncer: Brian Jonassen, Kærgårdsparken 133, 8355 Solbjerg
E-mail: brianjonassen@gmail.com
Dette nummer er omdelt fra lørdag den 6. april 2019
soLBJerg NU
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Nyt

FrA

FæLLesråDet

Digitale platforme, som du kan have gavn af
Solbjerg Fællesråd forsøger hermed at trække nogle digitale platforme frem, som kan
være nyttig for dig som borger eller forening i lokalsamfundet Solbjerg.
www.deltag.aarhus.dk
Som borger i Aarhus Kommune har du nu
fået endnu større mulighed for at følge med
i, hvilke politikker, høringer og lignende,
der berører netop dine interessefelter eller
lokalsamfund.
Aarhus Kommune har netop lanceret hjemmesiden, www.deltag.aarhus.dk der er i sin
spæde start som den nye digitale høringsportal.
Hjemmesiden er ind til videre opdelt i overskrifterne – Initiativer og høringer, og tanken er, at det via en tidslinje er muligt at
følge den enkelte høring hele vejen gennem
processen og informationerne dermed kan
tilgås ét sted.
På høringsportalen er det samtidig muligt
at sætte en række filtre op, herunder
lokalsamfundet Solbjerg og dermed få et
overblik over netop dit interesseområde.
www.tryghed.aarhus.dk
Solbjerg Fællesråd er repræsenteret ved
Dennis Rohde i et tryghedspartnernetværk
sammen med Østjyllands Politi og Aarhus
Kommune. Formålet er ganske enkelt, at
det skal være trygt at bo i Aarhus
Kommune.
På hjemmesiden www.tryghed.aarhus.dk,
kan du som borger eller grundejerforening
blandt andet hente indbrudstal for
lokalsamfundet Solbjerg, og som supplement til dette kan der hentes en langt række
forebyggende råd og vejledning gennem
kampagnen Bo Trygt! på www.botrygt.dk
www.cvf.vd.dk/cvf/
I Aarhus Kommune er harmonisering af en
langt række offentlige veje igangsat, så
disse fremadrettet nedklassificeres til priva-

te fællesveje.
Via hjemmesiden www.cvf.vd.dk/cvf / kan I
som grundejerforening eller lokal borger se
de veje i lokalsamfundet Solbjerg, der indgår i disse planer.
www.aarhuskort.dk
På GISPortalen kan du finde links og
beskrivelser til mange af de digitale kortløsninger, som Teknik og Miljø udstiller for
borgerne. Kortløsningerne er fordelt i en
række kategorier afhængig af indhold og
målgruppe.
Eksempelvis kan man under overskriften
”Bolig og ejendom” finde oplysninger om
ejendomsmæssige og matrikulære forhold.
www.minejendom.net
Med en søgning på vejnavn og senere
udvælgelse af husnumre, forefindes de til
ejendommen tilknyttede tegninger eller
byggesagspapirer, der er indscannet fra
arkivet. En nyttig information, hvis man
som borger har købt et ældre hus og har
brug for de gamle tegninger i forbindelse
med eventuel ombygning.
www.aarhus.dk
Sidst men ikke mindst, så findes en stor
mængde af gavnlig information for dig som
borger i lokalsamfundet Solbjerg på Aarhus
Kommunes ny lancerede hjemmeside
www.aarhus.dk. Her kan du, under overskriften demokrati følge med byrådsmøderne. Du kan, under overskriften, borger, trafik og parkering, komme helt ned til, hvordan man søger om fartdæmpning på offentlig eller privat fællesvej.
Der er ikke andet for end at lade nysgerrigheden sejre og gå om bord på overstående
digitale platforme og se, om I som borger
eller grundejerforening kan blive klogere på
jeres lokalsamfund Solbjerg.

soLBJerg NU
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FrA

FæLLesråDet

I/S Vandværket Fastrup Mark
Ekstraordinær generalforsamling
Solbjerg Fritidscenter onsdag den 17. april
kl. 19.30
Dagsorden: Skal der laves om til et a.m.b.a.
Vi er i dag et I/S?

Solbjerg Aftenskole
Tilmelding til hold via:
www.solbjerg-aftenskole.dk
Ved eventuelt hjælp til digital
tilmelding kontakt aftenskole-leder
Bodil Johannesen
E- mail: kontakt@solbjerg-aftenskole.dk

Hvor

Rema 1000

Solbjerg Hedevej
1
Solbjerg Hedevej

Tilgængelig hele døgnet

Solbjergskolen

Kærgårdsvej 4

Tilgængelig hele døgnet- udenfor skolens hovedindgang

Seniorbo

Egevangen 71

Tilgængelig hele døgnet

Lokalc. Solbjerg

Elmevangsvej 2

Tilgængelig hele døgnet. Ved hovedindgangen

Egevangen

egevangen 191

Tilgængelig hele døgnet . Ved fælleshuset

Børnehuset
Børnehuset

Bøgevangen 101

Daglig fra 6.30 til 17, men fredag 6.30 til 16.30

Bøgevangen 99

Daglig fra 6.30 til 17, men fredag 6.30 til 16.30

Halmvarmeværket

spiren
Kærgården
Hasselhuset

6

Hvornår
Tilgængelig hele døgnet/indkørsel/ over for rema 1000

Kærgårdsvej 39

Daglig fra 6.30 til 17, men fredag 6.30 til 16.30

Kærgårdsvej 14

Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til 16.30

Kærgårdsvej 4 A

Daglig fra 6.30 til 17, men fredag 6.30 til 16.30

solbjerghallen

Kærgårdsvej

Daglig i åbningstiden Børneelektroder til hjertestarter

Lægerne i solbjerg

solbjerg Hedevej 43 mandag- fredag i åbningstiden

solbjerg
Fritidscenter

solbjerg Hovedgade Daglig. Kun adgang når centret er i brug
88

Solbjerg Fitness

solbjerg Hovedgade Åben fra 6 til 22 alle dage året rundt
Hovedgaden 11

soLBJerg NU
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Din lokale Tømrer
Der løser alle opgaver store som små ...

T
Tlf.:
lf.: 86
86 92
92 79
79 00
00
E-mail:
E
-mail: info@akbyg.dk
info@akbyg.dk
Web:
W
eb: akbyg.dk
akbyg.dk
F
Facebook:
acebook: akbygdk
akbygdk

soLBJerg NU

7

Solbjerg NU APRIL 2019 SORT_Solbjerg NU - 29-03-2019 12:22 Side 8

Sæson 2018-2019 nærmer sig sin afslutning med den ordinære generalforsamling
torsdag den 11. april kl. 19.30 i Fruering Forsamlingshus, Vestermøllevej 22. Efter
kaffepausen holder maskinmester Gustav Schmidt Hansen foredraget ”Krigssejlere
1939-1945”.
For medlemmer koster entreen til foredragene 65 kr. og for ikke-medlemmer 95 kr.
Beløbene inkluderer kaffe med brød midtvejs i forløbet.
Bestyrelsen har allerede indgået aftaler med foredragsholderne for henholdsvis tirsdag den 1. oktober 2019 i Vitved Kirke og Forsamlingshus og torsdag den 7. november 2019 igen i Vitved Forsamlingshus. De 2 datoer kan krydses af i kalenderen.
Vi tilstræber, at vi på bestyrelsesmøde mandag den 25. marts er blevet enige om,
hvad foredragsaftenerne i januar, februar, marts og april 2020 skal indeholde.
Hold øje med i senere udgaver af Solbjerg NU, hvad I får at glæde jer til i den kommende sæson.
Foredragsforeningens bestyrelse:
Lisbeth Balskilde, formd.
- Højlundsparken 53, Solbjerg
Hans Jørgen Schmidt Laursen, næstformd.
Kristian Jepsen, kasserer
Finn Sørensen, sekretær

28 96 52 10
40 10 29 29
24 98 60 50
21 26 06 76

Anja Chanette Pedersen
Erik Fynbo
Jytte Hansen
Kirsten Holm

20 61 30 64
30 22 38 73 - 86 92 75 92
23 29 03 02
60 16 01 72 – 86 92 72 01
På bestyrelsens vegne
Finn Sørensen
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Generalforsamling
i
De ældres billardklub
Bestyrelsen i De ældres billardklub i Solbjerg indkalder
til den årlige generalforsamling i
Solbjerg fritidscenter

Tirsdag den 30. april 2019 kl. 13.00.
dagsorden ifølge vedtægterne.
Evt. forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen
de ældres billardklub blev stiftet i 1998 og har gennem
årene udviklet sig til en dynamisk klub for pensionister og efterlønsmodtagere i alderen fra 50+ fra Solbjerg og omegn med
i alt 50 aktive medlemmer.
der er dog stadig ledige pladser ved billardbordet, så hvis du er
mand eller kvinde, har lyst og mulighed, så kom og prøv en
gratis og uforpligtende prøvespil á 2 timer.
Ring og aftal et prøvespil hos
Kurt Justesen tlf. 2169 8010 eller
Eigil andersen tlf. 6179 8750.

soLBJerg NU
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling
i SuperBrugsen Solbjerg.
mandag den 29. april kl. 19.30 i Solbjerg Fritidscenter.
Dørene åbnes kl. 19.00
Dagsorden iflg. vedtægterne:

1: Valg af dirigent og stemmetæller
2: Bestyrelsens beretning og orientering om fremtidsplaner
3: Godkendelse af årsrapport, herunder bestyrelsens meddelelse om
årets resultatdisponering
4: forslag fra bestyrelsen
5: Indkomne forslag
6: Valg til bestyrelsen
På valg er: Kim Lauritsen, Pia Bak og Carsten frisgaard
(alle genopstiller)
7: Valg af 1 suppleant
8: Eventuelt
Efter generalforsamlingen er Brugsen vært
ved et let traktement.
Vi slutter aftenen med bankospil
adgangskort kan afhentes i butikken
med venlig hilsen
bestyrelsen

10
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LIONS

SOLBJERG

Loppemarked lørdag 15. juni 2019
10.00 – 16.00 ved Solbjerg Fritidscenter
Vi håber, vi får indsamlet mange gode effekter, da det er forudsætningen for et godt
overskud, som vi kan sende videre.
Indsamlingen er allerede i fuld gang. Vi henter de fleste lopper/effekter på genbrugsstationen i malling i weekenderne, så har I effekter, I vil af med, som kan sælges
videre, må I meget gerne sætte dem i genbrugscontaineren på nævnte genbrugsstation.
I uge 26 (11. til 13. juni) tirsdag, onsdag og torsdag modtager vi også effekter ved
Solbjerg fritidscenter mellem kl. 17.00 og 19.00.
Henvendelse: jørn Kruse, tlf. 30 33 74 99, mail: emjkruse@gmail.com

www.solbjerg.lions.dk
soLBJerg NU
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solbjerg Fællesråds hjemmeside:www.solbjergnu.dk
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Entreprenør ApS
Aut. Kloakmester

Vandbespar
Vandbesparende
nd pareende
de ttoilet
oilet
inkl. sæde:

Tlf. 21713151

kr.
kr
r. 3.29
3.299,9,inkl. levering og mont
montering
ering

Hansenentreprenoer.dk

HUSK HÅNDVÆRKERFRADRAG!
kloak– belægning - støbearbejde anlægsarbejde - jordarbejde - vintertjeneste

ApS
Tranbjerg Hovedgade 28

BESTIL PÅ TLF
F. 86 29 05 58

Solbjerg Biler
Service og reparation af alle bilmærker • Salg af
brugte biler • Klargøring til syn • Og meget mere...
Åbningstider
Mandag - torsdag
7.30 - 17.30
Fredag
7.30 - 16.00
Lørdag efter aftale
Solbjerg Hovedgade 19, 8355 Solbjerg
Tlf. 86 92 78 00, mail@solbjerg-biler.dk
www.solbjerg-biler.dk

SOLBJERG GENBRUG
Åbningstider:
MANDAG TIL FREDAG FRA KL. 13 TIL 17.00
1. LøRDAG HVER MÅNED FRA KL. 10-14
Salg af tøj, møbler, ting og sager

Solbjerg Hovedgade 77 A - Tlf. 8748 3303

OK Benzin - Støt lokalsporten
Spar penge på benzin og disel
Danmarks bedste
benzinkort

Solbjerg - dit lokale indkøbssted

ALTID BILLIG BENZIN

soLBJerg NU
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Solbjerg Seniorforening
1-dagstur til Fanø
Torsdag den 9. maj kl. 8-19

Pris kr. 580,00
Inkl.kaffe og morgenbakke i bussen
To retters middag. Eftermiddags-kaffe
og kage på havnen inden afsejlingen.
færge t/r - 4 stjernet luksusbus
Tilmelding senest den 3. maj 2019

den lille ø fanø med ca. 3.200 indbyggere,
ligger stort set midt i Nationalpark Vadehavet.
mod vest har øen sin ca. 12 km lange flotte sandstrand, og mod øst Vadehavet, med et enestående
dyre- og fugleliv. På fanø modtages vi af
lokalguiden og dernæst begiver vi os ud på en
kort byvandring i Nordby, inden vi samlet går til
Restaurant ambassaden, hvor vi skal nyde en
dejlig middag. Turen herfra fortsættes til
Sønderho, hvor der fortælles om fanøs befolkning - og dyreliv. Umiddelbart inden vi sejler fra
fanø, serveres der kaffe og kage på havnen.

3-dages tur til
Kongernes Nordsjælland
27.-29 september 2019
Tag med Seniorforeningen og ans Rejser på en
royal tur rundt i Nordsjælland. Vi skal besøge flere
spændende slotte og høre om ders ofte blodige og
særprægede historier samt opleve den smukke
nordsjællandske natur. Nordsjælland med de
smukke slotte og storslåede naturscener med søer
og skove var gennem århundrede fristed for
danmarks konger og dronninger..
4-stjernet luksusbus, 4-stjernet hotel
2x2 morgenmad og 2x2
aftensmad, meget vidende
rejseleder.
33.420
Tilmelding senest den 15.
inkl. alle
entréer.
juli 2019. Enkeltværelse
tillæg kr. 500,00
Solbjerg Seniorforening er en forening for efterlønnere og seniorer i Solbjerg og omegn. foreningen har ca. 200
medlemmer. foreningens formål er at samle medlemmerne til møder, foredrag, underholdning, udflugter, rejser
m.m.
I programmet 2019/2020 holder vi 7 arrangementer i Solbjerg fritidscenter med foredrag og anden underholdning.
alle arrangementer er om eftermiddagen.
derudover er der en heldags bustur til fanø og en 3-dages bustur til Kongernes Nordsjælland.
Kontingent kr. 130,- pr. år. Se også vores hjemmeside: www.solbjergseniorforening.dk
Tilmelding mail: emjkruse@gmail.com eller tlf. 30 33 74 99
På foreningens vegne - bestyrelsen

14
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SALON
IN
v/ Elsebeth Rieder

tirsdag
lukket

Parkvangen 13
Tlf. 86 92 85 94

SOLBJERG APOTEKSUDSALG
Solbjerg Hovedgade 92 G
8355 Solbjerg
Tlf. 86 92 60 66
Udenfor åbningstider kan recepter lægges i postkassen

Solbjerg Hjemmeservice

Rengøring, oprydning, indendørs
renovering samt personlig pleje
Se mere på:

www.solbjerghjemmeservice.dk
Helle Hartmann Tlf: 30 4979 34

Solbjerg
Selskabslokale

NYT! ALE
OK
SELSKABSL
SELV
G
IN
MEDBR ARER
DRIKKEV
GEN
DER ER IN
E
PROPPENG
F HUSET
MAD UD A

Heldags- og aftenarrangement fra kr. 450,Ekskl. lokaleleje og drikkevarer
Kontakt Gitte på 4088 8907
eller se mere på www.dinesens.net

- årelang erfaring med fest og event

soLBJerg NU
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”Sophienlund Maler”
Alle typer malerarbejde udføres
Ring til Anja og få et godt tilbud

Tlf. 6176 1681

Solbjerg havecenter

Onstedvej 2 - 8355 Solbjerg
Tlf. 86 92 70 75
www.solbjerghavecenter.dk

Åbningstider: mand.-fred. 8.00-17.30
Lørdag/søndag og helligdage 9.00-16.00

Kosmetolog & Hudterapeut
Nikolett B. Sørensen. By NIKI
Kærgårdsparken 51, 8355 Solbjerg

Tlf: 9196 1519
E-mail: nikolettbsorensen@gmail.com
www.byniki.dk
www.facebook.com/kosmetolog8355
Åben aften og weekend.
Tidsbestilling påkrævet

M I KKE L
R ASMUSSEN
T ØMRER &
B YG MESTER
KVALITETS TØMRERARBEJDE UDFØRES
NYBYGNING / OM OG TILBYGNING
TAGARBEJDE / BINDINGSVÆRK
UDSKIFTNING AF VINDUER OG DØRE
ENERGIRUDER / BYGNINGSVEDLIGEHOLD

TLF./MOBIL: 8692 6427 / 2330 3427
E-MAIL: KONTAKT@MRTB.DK
WWW.MRTB.DK
MRTB ER MEDLEM AF
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Solbjerg Hovedgade 74 - 8355
Datastuens indlæg april 2019
Mandag 4. marts blev Datastuens ordinære generalforsamling afholdt. Som vi
skrev – og begrundede - i Solbjerg NU marts, havde bestyrelsen her et forslag om
at nedlægge Datastuen. Dette blev enstemmigt vedtaget, og dermed skulle der så
holdes en ekstraordinær generalforsamling. Denne fandt sted fredag 22. marts, og
også her blev forslaget om at nedlægge Datastuen enstemmigt vedtaget.
På den ordinære generalforsamling blev det besluttet, at den siddende bestyrelse,
bestyrelsessuppleant, de 2 revisorer samt revisorsuppleant fortsætter i den korte
periode, indtil Datastuen bliver officielt nedlagt.
I forbindelse med vores tanker om, at det blev nødvendigt at nedlægge Datastuen i
dens nuværende form, havde vi overvejet flere forskellige alternativer, da vi jo stadig havde brugere, der meget gerne ville kunne fortsætte med at få forskellige former for hjælp til arbejdet med pc, tablet og telefon. Vi havde både overvejet at
fortsætte som noget i retning af ”en en-mands-virksomhed”, hvor der kun var hjælp
at hente om fredagen, eller at etablere en form for studiekreds eller at henvise
vores medlemmer til Lokalcenteret.
Det har heldigvis vist sig, at en kombination af dette vil kunne lade sig gøre.
Datastuen har haft kontakt med Jens Pind, formand for Centerrådet. Han fortæller,
at der har været en tilsvarende udvikling på Lokalcenteret, hvor der i starten med
pc-arbejdspladserne var en del, der ønskede hjælp og vejledning, mens der i de
seneste år har været relativt få.
Det er nu aftalt, at den ene af Datastuens instruktører, Jørgen Christensen, fremover vil komme på Lokalcenteret fredag formiddag. Vi er meget glade for, at der på
denne måde fortsat er en mulighed for at vores hidtidige brugere kan få hjælp og
vejledning.
Vi vil sige alle medlemmer, der har været i årenes løb, tak for
mange gode, spændende og muntre timer sammen. I har jo i høj grad
været med til at forme Datastuen, og alle vi, der på den ene eller
anden måde har været en del af Datastuen, har været rigtig glade
for at være med.

soLBJerg NU

17

Solbjerg NU APRIL 2019 SORT_Solbjerg NU - 29-03-2019 12:22 Side 18

LoKALceNter soLBJerg

BøgeVANgeN 28, 8355 soLBJerg

SOLBjERG CAFé OG AKTIVITETSCENTER
STEDET HVOR mAN mØDES
Tirsdag den 9. april kl. 17.30

Fælles-aftenspisning
Se menuen på Centerrådets hjemmeside
www.lokalcentersolbjerg.dk
Tilmelding på tlf. 2134 5224 eller på
anknie@aarhus.dk

*

Husk det nu!

Pensionistpatruljen/handymand:
Sven Erik Pagaard tlf. 30 62 28 03
Mulighed for kørsel til alle arrangementerne
efter gældende regler.
Ring til Jens L. Pind tlf. 52 23 27 07
Tilmelding til Onsdagsturen. Ring til Jens L. Pind
mandag inden kl. 18.00 på tlf. 52 23 27 07
Pris kr. 28. Opsamling til Onsdagsturen sker
mellem kl. 8.45 og 9.30.
Centerrådets hjemmeside:
www.lokalcentersolbjerg.dk
Netcafe hver onsdag kl. 10.00 til 11.30

Café Solbjerg er åben alle, hverdage,

Café Solbjerg hverdage kl. 9.00 - 13.30

og alle er meget velkomne.

Tirsdag med fællesspisning kl. 11.00 - 15.00

*

Gåtur!
Hver onsdag kl. 9.30 på Lokalcenter Solbjerg
mødes en gruppe kvinder til en rask gåtur.
Der er plads til flere. mænd er også velkomne.

Telefonliste for Lokalcenter Solbjerg www.aarhus.dk/lcsyd
Område Syd kontortid: Mandag til fredag - Tlf. 87 13 16 00 fra kl. 8-15
e-mail: område-syd@mso.aarhus.dk
Centerrådet træffes hver onsdag kl. 10.30-11.30
Centerrådet:
Formand: Jens Laursen Pind
Tlf. 5223 27.07
Næstformand: Lisbeth Andersen
Tlf. 2945 5419
Kasserer: Vibsen Bach Hansen.
Tlf. 2236 4023
Cafe: Lis Beyer.
Tlf. 2714 4129
Mitzi Christensen: Tlf. 6166 8345
Suppleant: Ole Schovsbo
Tef. 2027 4333
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Frivilligkonsulent:
Tlf. 5164 8977
Forebyggende hjemmebesøg
Gitte Sand - Tlf. 5118 0629
Træffetid: 8.30-9.30
Sundhedsenheden:
Tlf. 8713 1600. kl. 8-15
Seniormotion:
Tilmelding og træningstider
Knud Hartmann Tlf. 8692 9333
Formand A.V. Jørgensen Tlf. 2440 7623
Besøgstjenesten:
Bodil Neertoft - 6171 5345
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LoKALceNter soLBJerg

BøgeVANgeN 28, 8355 soLBJerg

Nyt fra ”Solbjerg Seniormotion”
Generalforsamlingen er vel overstået.
Tak for flot fremmøde.
Hold med ”Funktionel Træning” fortsætter,
Hold 1: onsdage kl. 12.45 - 14.15
Hold 2: torsdage kl. 9.45 - 10.15
Nyt trænings hold for dig, som oplever at du ikke kan
være så aktiv, som du plejer. Har du f.eks. demens i tidligt
stadie, udfordringer med balance, koordinering eller
hukommelse, så er dette hold måske noget for dig.
Torsdage kl. 14.00 -15.00. Start 2.5. til og med 6.6.
Hvis Du er interesseret i nogen af ovenstående tilbud, så
ring eller skriv til Anne Vibeke tlf. 2440 7623
mail: annevibeke09@gmail.com
Cykelgruppen mødes fra april hver tirsdag kl.10 ved
Lokalcentret. Bare mød op. Før vi kører, aftaler vi, om vi
skal køre i en eller to grupper. Bagefter drikker vi kaffe i
Caféen.
Med venlig hilsen
bestyrelsen
Solbjerg Seniormotion

soLBJerg NU
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LoKALceNter soLBJerg

BøgeVANgeN 28, 8355 soLBJerg

KÆRE TIDLIGERE ANSATTE
Alle jer, der i tidsrummet 1976 – 2010, har haft ansættelse på
”Elmevang” (i dag Solbjerg Plejehjem).
Kunne I have lyst til at gense hinanden, så er der Brunch i Café
Solbjerg, Bøgevangen 28, Solbjerg, torsdag den 2. maj kl.
10.00. Pris 70.00 kr.
Der er bindende tilmelding til Anette i Caféen, senest torsdag
den 25. april på tlf. 2134 5224, mail:anknie@aarhus.dk
Send gerne besked til kolleger fra nær og fjern, der er sikkert
mange, der ikke får Solbjerg NU!
På glædeligt gensyn, Henny og Vibeke.

Generalforsamling i Solbjerg Ungdomsklub
Solbjerg Ungdomsklub indkalder til generalforsamling tirsdag den 21. maj 2019
kl. 19.00 Solbjergskolen, Kærgårdsvej 4, 8355 Solbjerg.
Ungdomsklubbens formål er at samle unge fra 8. klasse og til og med 17 år i
Solbjerg til samvær i deres fritid.
Vores bestyrelse består af 5 bestyrelsesmedlemmer som vælges for en to årig periode, samt to suppleanter som vælges for en et årig periode. Alle med tætte relationer og/ eller tilknytning til Solbjerg by kan stille op til bestyrelsen i Solbjerg
Ungdomsklub.
Vi opfordrer forældre til nuværende og kommende klubmedlemmer til at overveje
en plads i vores bestyrelse. Har I spørgsmål til bestyrelsens opgaver, er I velkommen til at kontakte os på e-mail solbjergungdomsklub@hotmail.com.
Venlig hilsen bestyrelsen i Solbjerg Ungdomsklub
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Solbjerg Biler
Kør ind og få skiftet til SOMMERDÆK
lørdag d. 13. april kl. 09.00 - 15.00
Bestil tid til hjulskift på tlf. 86 92 78 13
eller mail grethe@solbjerg-biler.dk
Solbjerg Hovedgade 19 • 8355 Solbjerg • solbjerg-biler.dk

Gourmiddag er din lokale madleverandør.
Hos os får du lækker mad, der mætter og udfordrer sanserne og smagsløgene.
Vi leverer:
- alt til din private fest
- frokostordning til virksomheder
- skræddersyede bryllupsmenuer og bryllupskager
- catering til større events.
Ring til os på 26782000 for et uforpligtende tilbud, eller se mere om, hvad vi kan tilbyde på
vores hjemmeside www.gourmiddag.com

solbjerg Fællesråds hjemmeside:www.solbjergnu.dk

soLBJerg NU
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Medlem af Lions Solbjerg ?
Der er brug for flere hænder til det velgørende arbejde
www.solbjerg.lions.dk - solbjerg@lions.dk

Ideer & Blomster
Dekorationer . Brudebuketter . Begravelse . Vin
Øl . Chokolade . Specialiteter . Firmagaver
RÅDHUSGADE 13 . 8300 ODDER . TLF. 86 54 54 44
Vi leverer gratis til Astrup, Tulstrup, Hvilsted og Tiset kirker

Der er altid plads til en til, der vil annoncere
i solbjergs mest læste ”lokalblad”.
22
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Oplev NATUREN
FDF Solbjerg bruger NATUREN til daglige møder, weekendture, lejre og som
pusterum fra hverdagen. NATUREN kan give uforglemmelige oplevelser ± og
derfor vil vi gerne dele vores bedste NATUR-tips med dig.
Kan du lide en god skattejagt? Og kan du lide at bevæge dig uden for
stierne? Vil du helst gå den korteste vej? Så er Geocaching® helt sikkert
noget for dig.
Geocaching® er en fælles skattejagt over hele verden, hvor helt
almindelige mennesker lægger poster ud i land og by. Nogle er nemme at
finde, andre er tæt på umulige. Så der er noget for enhver smag!
Geocaching® er en sjov måde at komme ud i NATUREN, eller at se sin
by fra en anden vinkel.
Med blot en App eller håndholdt GPS er du klar til at gå i gang. Selv i Solbjerg er der
fyldt med poster! Kom i gang på www.geocaching.com.

FDF Solbjerg
´/\VWHQOXQG´ | Kærgårdsvej 55B | 8355 Solbjerg
www.fdfsolbjerg.dk | www.facebook.dk/FDFSolbjerg
kredsledelsen@fdfsolbjerg.dk

soLBJerg NU
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v/ Tom Skarby

Reparationer af personbiler
Reparation og service
Forsikringsservice - Rust

Solbjerg Hovedgade 96 · 8355 Solbjerg
www. kroellen.dk · Onsdag lukket

Solbjerg Hovedgade 29
8355 Solbjerg Auto Mester

Malerfirma
Kurt B. Laursen
DANsKe
mALermestre

Bil-tlf. 23 31 35 37
Privat: Tlf. 87 94 47 47

Skal du ha´ malet og synes det er SurT
- så ring til malermester KurT

Solbjerg Vandværk A.m.b.a.
c/o Herluf Petersen, Parkvangen 19 8355 solbjerg
tlf. 8692 7820, mobil 2360 9439
e-mail: sol.h2o@mail.tele.dk
www.solbjergvand.dk

Velkommen hos
Frisør Cramer
Solbjerg Hovedgade 92 E
mandag: lukket
tirsdag: 10-18.30
onsdag: 9-17.30
torsdag: 11.30-20.30
Fredag: 9-17.30
Lørdag: 9-12.00
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tisetvej 46 - 8355 solbjerg
Bil 40 31 33 81
mail: mail@allanlau.dk

86 92 60 05

toM´s aUto
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solbjerg Fællesråds hjemmeside:www.solbjergnu.dk

S/K POLERING

v/ BriAN NiLssoN

Kærgårdsparken 24
8355 Solbjerg

Tlf. 29 29 64 00
PASFOTO

www.foto-matic.dk
DIGITAL BILLEDSERVICE

ÅBNINGSTIDER
MANDAG-SøNDAG 8.00-20.00

EL - TELE/DATA - HVIDEVARESERVICE

D ø G N V A G T - e n lille go´el-forbindelse
østergårdsvej 279 - 8355 Solbjerg
Tlf. 86 92 75 22 - Fax 86 92 70 87

Din lokale bedemand- og kvinde
i Solbjerg og Tranbjerg
Bedemand Riising
Helle og Henrik Riising
Tranbjerg Centret Syd
Kirketorvet 6-8
8310 Tranbjerg
www.riising.dk

7LOOLG²7U\JKHG²1 UY U

Tlf. 86 29 12 43
Få gratis tilsendt ”Min sidste vilje”

soLBJerg NU
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Lyst til leg, lyst til læring, lyst til livet

trivselspædagog Lisbeth Hansen her sammen med 0.b. på solbjergskolen. opgaven går ud på at løse et mobningsproblem. De oprakte hænder viser, at elverene deltog særdeles aktivt i at komme med kommentarer til en
løsning.

Vi skal sige
NEJ til mobning
Solbjergskolen har gennem de seneste fem år undervist alle fire indskolingsklasser i et
veltilrettelagt ”Fri for Mobberi” – program, som er udarbejdet af Mary Fonden og Red
Barnet. Et besøg på skolen viste stor begejstring hos eleverne. De to klasser, som deltog i
programmet viste, at eleverne er markant dygtige til at skelne mellem drillerier og
mobning samtidig med, at de deltog særdeles aktivt i undervisningen.
”Jeg bliver mobbet af mine klassekammerater. Der er ingen, der kan lide mig.
Jeg hader at gå i skole. Jeg bliver kaldt
fede. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre,
livet har ingen mening.”
Citatet stammer fra Børnetelefonens brevkasse og viser tydeligt, at mobning er et
alvorligt problem.
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Stor indsats mod mobning
På Solbjergskolen arbejdes der med at
sende mobning ud i mørket. I indskolingen
deltager alle klasser i et veltilrettelagt ”fri
for mobberi ”- program, som er tilrettelagt
af mary fonden og Red Barnet.
På Solbjergskolen er det trivselspædagog
Lisbeth Hansen, der sammen med de øvrige
skolepædagoger, underviser indskolingseleverne i at undgå mobberi. Hertil har hun
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en kuffert med pædagogiske redskaber – for
eksempel en Bamseven, samtaletavler/plakater og rytmik.
”Fodboldnar. Du må ikke være med!”
denne dag er det først 0.c. dernæst 0.b. der
får en halv times undervisning om de konflikter, der kan opstå, og hvordan man eventuelt kan løse dem. På en stor vægtavle ses
et motiv bestående af seks drenge og piger,
som skal spille fodbold.
En af drengene på tavlen peger på en anden
dreng og siger. ”fodboldnar. du må ikke
være med!”
der kommer nu forskellige bud på, hvorfor
vedkommende ikke må være med, men i
første omgang ingen konkrete forslag til,
hvordan problemet løses.
”måske må drengen ikke spille med, fordi
han drillet den anden dagen før,” er et af
forslagene.
”fordi man bliver drillet dagen før, behøver
ma ikke at gøre gengæld. Hvis du er en god
klassekammerat, skal du være modig og
sige stop,” fastslår en af pigerne. Herefter
går snakken på, hvordan alle kan være med.
”drilleri er ikke det samme som mobning.
de fleste børn og voksne synes, det er sjovt
at drille. det kan det også være, hvis det

forekommer over én eller to dage, men det
er mobning, når det foregår hele tiden,”
fastslår Lisbeth over for klassen.
den halve time er snart gået. der bliver lige
plads til lave lidt massage. det foregår på
den måde, at klassen bliver delt op i grupper – to og to i hver gruppe – bestående af
én pige og én dreng i hver, men således at
det ikke er de samme der danner gruppe
hver gang. Nu går øvelserne ud på – via en
instruktionsfilm på tavlen – at børnene laver
små bevægelser på ryggen af det barn, der
sidder foran.
”formålet er, at børnene skal røre ved hinanden, det styrker børnenes fællesskab,”
siger Lisbeth, og slutter dagens antimobbeundervisning, mens hun tilføjer, at forældrene også har fået udleveret skriftligt materiale, som forebygger mobning.
Gode råd til forældre
Lisbeth, som har deltaget i mary fonden og
Red Barnets mobningskurser, har adskillige
råd til forældre, som også er indført på
Solbjergskolen. Bl.a. inviteres alle børn
med til fødselsdage. Enten deltager hele
klassen - eller pigerne eller drengene, hver
for sig.
Hun understreger også, at forældrene spiller
en vigtig opgave som guide og rollemodel
for barnets sociale liv. ”derfor er det vigtigt, at forældrene ikke taler grimt om andre
børn, forældre, pædagoger og lærere, mens
børnene er til stede.”
Læg mærke til barnets adfærd
”Som forældre er det også vigtigt at være
opmærksom på, om ens barn pludselig
begynder at ændre adfærd. Hvis noget eller
nogen plager dit barn, vil det typisk komme
til udtryk derhjemme i en eller anden form.
derfor er det vigtigt at spørger lidt ind til
dagligdagen i skolen eller de steder, hvor du
ved, dit barn befinder sig i sociale relationer,” fastslår Lisbeth.

0.c. får lidt massage efter at have været med til at
løse en konfliktopgave. Denne øvelse går ud på, at
lave små bevægelser på ryggen af den foran siddende. Det styrker ifølge eksperter børnenes fællesskab.

Foto og tekst: Bjarne Lampe
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egNsArKiVet/BiBLioteKet
HUSK generalforsamlingen i Støtte-

Foråret er godt i gang

foreningen, torsdag den 11. april-

For de af jer, der ejer en have, så ved I, at det er
på tide at forberede haven til det kommende år.
Mangler I ideer, så kast et blik på bibliotekets hylder med de gode havebøger. Det er faggruppe
63.5 og vi har næste alt om, hvordan man får en
have, der kan gøre naboerne grønne af misundelse.
Skynd jer at låne de gode bøger, før jeres nabo.

2019 kl. 19.30.
Nyhed på arkiv.dk:
Find oldemors dagbog på nettet
Arkiv.dk er navnet på den stærkt populære hjemmeside, som Solbjerg Lokalarkiv og 580 andre danske lokalarkiver bidrager til med billeder og andet
materiale. Netop nu er siden blevet udvidet med
flere nye funktioner, der gør det endnu lettere at
søge i kulturskattene.
Kunne det være sjovt at se billeder fra din skoletid?
Eller ville det være super interessant at finde en
gammel dagbog fra et familiemedlem?
Begge dele åbner hjemmesiden www.arkiv.dk
mulighed for. Her ligger en kulturskat, som er
Danmarkshistoriens største digitale scrapbog med
blandt andet knap to millioner billeder og en million breve, kort, film og lyd.
Solbjerg Lokalarkiv har bidraget til siden med masser materiale fra vores område, og siden er yderst
populær med 94 millioner sidevisninger, siden
hjemmesiden gik i luften i 2015.

Gem favoritterne
Netop nu er siden blev udvidet med flere nye funktioner, som gør det endnu nemmere at dyrke sin
interesse for slægtsforskning eller bare kunne opsnuse billeder fra sin skoletid eller måske finde
oldemors gamle dagbog frem i en digitaliseret form.
Funktionen ’Mit arkiv.dk’ er en ny selvbetjeningsfunktion på www.arkiv.dk. Her har brugerne mulighed for at gemme favorit-billeder og dokumenter,
købe billeder i høj opløsning, abonnere på en søgestreng og kommentere egne og andres registreringer, som vi kender det fra Facebook.
En anden ny funktion er en kildeviser, som blandt
andet kan vise de gamle vejvisere, som blev omdelt
i alle postkasser før i tiden.
Det er helt fantastisk at opleve, hvordan folk har
taget imod arkiv.dk og bruger den aktivt. Hvor de
førhen måtte rejse tværs over landet for at lede i de
fysiske arkiver, kan de nu sidde hjemme i sofaen og
søge i dokumenter og billeder, hvilket gør en
kæmpe forskel.
På arkivets vegne
Lis Hauerslev

LiteratureExchange i Aarhus
Et af årets fedeste litteraturfestivaler foregår i
Aarhus i dagene 13. juni – 23.juni 2019.
Det er allerede nu muligt at købe en billet eller to,
hvis man er flere, der vil afsted.
Køb dem her;
http://www.literaturexchange.dk/program/rabatpakker/partoutbillet-til-literaturexchange-20191911-518

Krea bordet
Påsken nærmer sig og på kreabordet, vil der ligge
skabeloner fremme på forskelligt slags pynt.
Hvad med at lave en sød lille æske, hvor påskeharen kan gemme de gode påskeæg?

Hvor var det nu, den bog stod?
Da vi ikke har mulighed for at være på biblioteket hver dag, har vi ikke altid mulighed for at
kunne holde styr på, hvor bøgerne bliver placeret
af brugerne af biblioteket. Derfor er vi glade for,
at rigtig mange af jer er fantastiske gode til at
huske, hvor bøgerne er taget fra og hvor de hører
til.
Men hvis I er i tvivl om, hvor en bog skal stå, så
må I meget gerne lægge dem i en bunke på
disken. Så skal vi nok sørge for, at de kommer på
plads.
Med venlig hilsen,
Louise Tøt, Solbjerg Bibliotek

Åbent hver dag kl. 7-22
Der er personale til stede:
Tirsdag kl. 15-18
Torsdag kl. 10-13

Egnsarkivet
er åbent med personlig betjening
tirsdag fra 15-17
Kærgårdsvej 4 8355 solbjerg
e-mail: egnsarkivet@godmail.dk
www.egnsarkivetsolbjerg.dk
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AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER

Kærgårdsvej 4, tlf. 89 40 95 00
www.aakb.dk/solbjerg
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Dagplejen i Solbjerg søger dagplejere!
i solbjerg/mårslet har vi en velfungerende dagpleje. mange forældre søger dagplejen, da de
sætter pris på den ro, stabilitet og de gode rammer dagplejen kan tilbyde.
som dagplejer åbner du dit hjem for 4 børn og deres forældre. Dit hjem bliver en arbejdsplads, hvor du har høj grad af medbestemmelse. Det er vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt og har høj grad af ansvarlighed. Din familie skal være positivt indstillet i forhold til at
hjemmet bliver dagplejehjem.
Vi søger en dagplejer som har erfaring med børn i alderen 0-3 år og kan støtte børnene i
deres udvikling:
* er nærværende og engageret og kan give børnene omsorg
* som kan skabe et kærligt og udviklende børnemiljø
* Har børnevenlige rammer inde og ude
* giver børnene en sund og varieret kost i henhold til kommunens kostpolitik
* er fysisk robust og har et positivt livssyn
* Har gode kommunikative evner i forhold til at vejlede og samskabe med forældrene
* Kan skabe en hverdag, hvor børnene får gode udfoldelsesmuligheder, både fysisk
og psykisk.
* er fleksibel og har gode samarbejdsevner
Dagplejen er en del af solbjerg-mårslet dagtilbud. Vi deltager i kurser og udviklingsforløb
sammen med dagtilbuddet.
Vi arbejder med læreplaner både i dagligdagen i dagplejehjemmet, og når vi mødes i legestuen.
en dag om ugen, er vi i legestue på solbjerg lokalcenter og plejehjem.
Dagplejen samarbejder med Dii Kærgården, det er her dagplejebørnene passes ved dagplejers sygdom og ferie.
i samarbejdet tilbyder vi:
* gode og engagerede kolleger
* Fællesskab i legestue og vuggestue
* støtte, faglig vejledning og inspiration af dagplejepædagog, som følger
børnenes udvikling
* 4 personalemøde om året, samt pædagogisk dag
* Ugentlig arbejdstid er 48 timer
* 7 fridage om året udover de 6 ugers ferie
* mulighed for at optage egne børn under 3 år i din dagpleje
* Lån af legetøj og inventar
* et introduktionskursus
* Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst med FoA og KL
* Udover personlige fradrag er der et skattefradrag på 57% til dækning af bl.a. kost til
* børnene og slitage på hjemmet
Læs evt. mere om dagplejen på www.maarsletdagpleje.dagtilbud-aarhus.dk
Du er velkommen til at kontakte pædagogisk leder Hanne mikkelsen på telefon 2920 8381.
er dagplejen en arbejdsplads for dig, send din ansøgning snarest mulig til:
Hanne mikkelsen, Dagplejen i solbjerg-mårslet, c/o Nymarken, Nymarks Alle 1, 8320 mårslet.
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Søsport
Jens Pilemand ottesen
27 48 33 36
formand@
solbjergsoesport.dk

www.solbjerg-if.dk
Hovedbestyrelsen
Kristine Hornum
formand
tlf. 20 41 17 77

kristinehornum @hotmail.com

Tennis
Dorte steen
20 19 42 97
jocodoco@gmail.com

Badminton
teresa rainnie ølund
25 29 45 90
formand@
solbjerg-badminton.dk

Volleyball
Arne møller
53 34 60 00
arnemras@gmail.com

Fodbold
Uffe Andersen
21 12 70 09
formandsolbjergfodbold@
gmail.com

Spinning
Bodil øvlisen
21 47 09 03
bodiloevlisen@yahoo.dk

Gymnastik
Birthe Friis Hansen
60 86 92 92
birthe8355@gmail.com

Mountainbike
troels ennemark Høiriis
40 26 35 39
solbjergmtb@gmail.com

Håndbold
morten Birk Nielsen
61 35 30 67
solbjerghandbold
@gmail.com

Solbjerg Runners
mia Nørby Pladsbjerg
29 46 39 57
mia_norby
@hotmail.com

Svømning
Kristian Nielsen
24 84 46 82
kniels36@gmail.com

SOLBJERG

VVS

aut. VVS-installatør

*

BLIKARBEJDE
(kobber/zink
TAGRENDER
*
INDDÆKNINGER
*
* VENTILATION * VVS

Tlf. 86 92 77 53
Fax 86 92 90 75

v/ Søren Jauert
Tlf. 23 24 44 57
E-mail: solbjergvvs@mail.tele.dk

solbjerg NU - Byens mest
læste lokalblad.
30

soLBJerg NU

Solbjerg NU APRIL 2019 SORT_Solbjerg NU - 29-03-2019 12:23 Side 31

SIF
mANDAG D. 8. APRIL kl. 19.30

soLBJerg NU
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SIF

Kom og vær en del af fællesskabet ved spinning
Der er mange gode ting at sige om spinning.
Ønsker du at tabe dig, blive stærkere, gå på hold, dyrke konditionstræning eller blot
finde glæden ved træning, så skal du vide at:
Spinning er godt for din kondition og din udholdenhed.
Spinning er guf for kredsløbet.
Spinning er en sjov og effektiv træningsform.
Spinning er vildt fedt - en kombination af høj musik og cykling til rytmerne.
På Solbjerg
kondition.

IFs spinningshold er der plads til alle - uanset alder og

Hvis du kører landevejscykling/mountainbike i sommerperiode, er det oplagt at køre
spinning i vintermånederne – for at vedligeholde formen.
Vore dygtige instruktører står klar til at guide, motivere og rykke dig.
Tiderne for spinningshold kan ses på Solbjerg IF`s hjemmeside.
Har du lyst og mod på en gratis prøvetime – kontakt Bodil på e-mail:
bodiloevlisen@yahoo.dk

soLBJerg NU
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SIF

Mini-opvisning og
Opvisning 2019
1000 TAK til alle gymnaster, instruktører,
publikummer, hjælpende forældre og sponsorer for hver jeres bidrag til to forrygende
opvisninger. Opvisningerne er kulminationen
på mange sjove og udfordrende timer i gymnastiksalen i løbet af efteråret og vinteren,
og det er en stor fornøjelse at se, hvor dygtige alle er blevet i løbet af vinteren. Vi takker
for den utroligt flotte opbakning til at gøre
dagen festlig for alle.
Se mange flere billeder fra begge opvisninger på https://solbjerg-if.dk/afdelinger/gymnastik/opvisning-2019/. Alle billeder kan
bestilles som digitale filer eller på fotopapir
ved vores flittige fotograf Dalsgaardfoto.dk –
se mere på hjemmesiden.
TAK til alle sponsorer: Rema 1000 Solbjerg,
SuperBrugsen Solbjerg, Fakta Solbjerg,
Masjas Blomster, Gourmiddag,
Kartoffelcentralen, Toms Auto,
Dalsgaardfoto.dk, Salon Sølvsteen, Jutlander
Bank Odder, 3-Stjernet og Byens Bager i
Odder.
Husk at melde dig til vores forårshold og se
de spændende nyheder med OCR-løb og et
bObles-event.
Også en TAK for fremmødet på Årsmødet,
der blev holdt i begyndelsen af marts. Den
nye bestyrelse består nu af følgende medlemmer: Næstformand Janni Pramanik
Jakobsen, kasserer Lisa Riber Kampmann,
Soledad Menéndez, Anne Dalsgaard, Pernille
Carøe Herrmann og formand Birthe Friis
Hansen.
På bestyrelsens vegne
Birthe
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glad dansestemning på 1.-2. klasse
spring-holdet.

Fotos:Dalsgaardfoto.dk

Dyb koncentration både hos gymnast
og instruktør.

årets mini-gymnast oliver sommer
Jakobsen med stolte instruktører.

Forældre/barnholdet - dejlig stemning
mellem gymnast og instruktør.

solrytmerne i et forrygende gymnastik-show.

årets gymnast: simone Alrø Nielsen
med glade instruktører fra springholdet
for 5. klasse og op.
soLBJerg NU
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SIF
Gymnasternes Dag i Solbjerg
En opvisningsdag med fokus på kvalitet, gymnastikglæde og show over hele
disciplinpaletten
Solbjerg IF Gymnastik holder i samarbejde med GymDanmark Gymnasternes Dag lørdag den 27. april
2019, Solbjerg Hallen, Kærgårdsvej 4, 8355 Solbjerg.
Gymnasternes Dag bringer publikum på en rejse igennem gymnastikkens mange discipliner, fremført af
både konkurrence- og breddehold. Ved arrangementet præsenteres de forskellige gymnastikdiscipliner,
som er en del af GymDanmark: Dobbelt Mini Trampolin, Idrætsgymnastik, Rope Skipping,
Opvisningsgymnastik, Rytmisk Gymnastik Sports Acrobatik, TeamGym, Trampolin samt Tumbling.
En opvisningsdag med store variationer med hensyn til: alder, holdstørrelse, teknik, smidighed,
sværhedsgrad og ikke mindst variationen i disciplinerne. Vi forventer at omkring 30 hold deltager på
dagen.
Oplevelsen er unik ikke blot for publikum, men i høj grad også for deltagerne og deres trænere.
Arrangementet er ikke en konkurrence – men som noget helt særligt får alle de deltagende hold en kvalificeret fagliglig tilbagemelding på deres præsentation, som de forhåbentlig kan bruge fremadrettet.
Følg med på www.solbjerg-if.dk og på facebookgruppen Solbjerg IF Gymnastik vedr. billetsalg.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Birthe Friis Hansen: Formand for Solbjerg Idrætsforening Gymnastik 6086 9292
Søren K. Nielsen: Formand for GfA i GymDanmark 5319 5049
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Solbjerg swim team til landsdelsmesterskaberne
Swim team fra Solbjerg IF svømning deltog i weekenden den 2. til 3. marts i landsdelsmesterskaberne i Ikast.
Solbjerg deltog med 17 svømmere, der alle havde kvalificeret sig gennem det østjyske kvalifikationsstævne, der blev holdt i januar.
Sportsligt var det en fantastisk weekend med masser af personlige rekorder og hele 10 medaljer
heraf 3 af guld. Det er det bedste resultat Solbjerg har opnået ved landsdelsmesterskaberne i flere
år.
Ud over at det sportsligt var en succes, så var stævnet en rigtig god oplevelse for svømmerne, hvor
kammeratskab og socialt samvær betød mindst ligeså meget, som resultaterne.
Indenfor den næste måned venter de to sidste stævner i DGI holdturneringen, så formen skal holdes ved lige, så der kan følges op på de flotte resultater fra Ikast.
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Solbjerg Idrætsforening har kåret

ÅRETS SIFFER
2019

Indstilling:
Afgående formand for Solbjerg IF Badminton.
Teresa har gennem 5 år været formand for
Solbjerg IF Badminton.
Hun har sammen med den øvrige bestyrelse
gjort et stort arbejde for at få ungdomsafdelingen gjort til en væsentlig del af badmintonklubben, hvilket er lykkedes flot fra stort set
ingen ungdomsmedlemmer til nu et stort medlemsantal med børn og unge med en bred
aldersfordeling og på alle niveauer. Hun har
været aktiv i forhold til at få godt gang i holdkampe, hvor Solbjerg nu er repræsenteret med
mange ungdomshold. Dertil kommer årlige
klubture og andre sociale arrangementer
(generationsbadminton, natbadminton, klubtur
til DM mv). Hun har desuden været med til
gennem DGI initiativet at få flere piger gjort
interesseret i sporten og fået etableret payand-play mulighed.
Hun er god til at fokusere på, at få de basale
ting til at fungere rigtigt godt, inden der søsættes mere ambitiøse planer. Der er i det hele
taget være en flot udvikling i badmintonafdelingen med Teresa ved roret.

Retningslinier
Diplomet Årets Siffer skal tilfalde en person i
Solbjerg Idrætsforening der ved sin væremåde
og sine handlinger gør en ekstra ordinær indsats i ar-bejdet med børn, unge og ældre, og
som er med til at hjælpe det frivillige foreningsliv i Solbjerg Idrætsforening.
Personen indstilles af afdelingerne, eller af
enkeltpersoner til forretnings-udvalget og
prisen overrækkes i forbindelse med Årsmøde i
marts hvert år.
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Solbjerg Idrætsforening
inviterer til……….

50 års JUBILÆUM
og KÆMPE FEST
Så sæt det
HELT STORE X i
kalenderen

Solbjerg Idrætsforening fylder i år 50 år
(fra sidste sammenlægning den 26 November 1969)
og det fejrer vi hele uge 37
fra mandag den 9. september til
søndag den 15. september 2019
med masser af aktiviteter for børn, unge, voksne og seniorer
samt en KÆMPE fest i hallen lørdag den 14. september

Vi glæder os allerede til et brag af en jubilæumsuge.

Meget mere information senere
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DET SKER I SOLBJERG OG OMEGN

APRIL
09/04
09/04
11/04
11/04
17/04
25/04
27/04
29/04
30/04

17.00
17.30
19.30
19.30
19.30
19.00
09.00
19.30
13.00

Tiset Kirke og sognehus
Café Solbjerg
fruering forsamlingshus
Biblioteket
fritidscentret
Tiset Sognehus
Solbjerghallen
fritidscentret
fritidscentret

Børnegudstjeneste og fællesspisning
fællesspisning
foredragsforeningen/Generalforsamling/ foredrag
Egnsarkivet/Generalforsamling
fastrup Vandværk Ekstraordinær generalforsamling
film- og bogcafé
Gymnastikkens dag i Solbjerg
SuperBrugsen/Generalforsamling
de ældres billardklub/Generalforsamling

Faste arrangementer:
alle ugens hverdage
Lokalcenter Solbjerg
Cafeen åben fra 09.30 til 13.30
mandag-torsdag
SportsCaféen
åben 17-22
Lørdag-søndag
åben ved aktiviteter i hallen eller fodboldbanen
mandag-onsdag-fredag
data-stuen
åben fra kl. 9 til 12
mandage 13-16
fritidscentret
de ældres Hobbyklub
Tirsdag 15-17
Biblioteket
Egnsarkivet/Betjening
Tirsdage 09.00
Solbjerghallen
Seniorgymnastik
Tirsdage 09.30
fritidscentret
Gymnastik
Tirsdage 10.30
Tiset Kirke
Babysalmesang for de allermindste
Tirsdage 19.00
fritidscentret
Bankospil (SIf-håndbold)
Onsdage 09.30-12.30
Lokalcenter Solbjerg
aktiviteter, stavgang og krolf m.m.
Onsdage 19.30-22
fritidscentret
folkedans
Onsdage 10-11.30
Lokalcenter Solbjerg
Netcafé
Onsdage 10.30
astrup Kirke
Babysalmesang
Onsdage 16.15
astrup Kirke
de små synger
Torsdag 17.00
Søsporten
fællessejlads hver torsdag efter påskeferien
Lørdag 14-16
Svømmehallen
Offentlig Svømning
den 2. tirsdag i måneden Café Solbjerg kl.17.30 fællesspisning
Torsdage kl. 09.30 – 11.30 fritidscentret/banen Pensionist/ Petanqueforeningen ”Grisen”
Sidste fredag i måneden kl. 10 i astrup Sognegård: Vi synger igen med organist Søren Jensen

mAj

02/05
06/05
09/05
21/05

18.00
19-22
8-19
19.00

Solbjerg Tennis
fritidscentret
Seniorforeningen
Solbjergskolen

Standerhejsning
Solbjerg fællesråd/Repræsentantskabsmøde
1-dagestur til fanø
Solbjerg Ungdomsklub/Generalforsamling

Næste nummer af Solbjerg NU udkommer lørdag den 4. maj 2019

