TREDIE FORSØG BLEV LYKKENS GANG OG
ENDELIG KOM FILMEN OM SOLBJERG LOKALSAMFUND I KASSEN. JEPPE LARSEN FRA ISOFILM VAR RUNDT I HELE BYEN OG FILMEDE
BÅDE BØRN, UNGE OG ÆLDRE TIL LANDS,
TIL VANDS OG FRA LUFTEN.
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Vi er sydbyens mest
sælgende mægler i 2019.*
160

solgte

54

solgte

danbolig Beder

Anden lokal
mægler

28

24

solgte

solgte

Anden lokal
mægler

Anden lokal
mægler

19

solgte
Anden lokal
mægler

13

solgte
Anden lokal
mægler

Alle boligtyper solgt i Beder, Mårslet, Malling og Solbjerg de seneste 12 måneder*

Tør du lade være at spørge os, hvis du skal sælge din bolig?
Ring 86 93 65 66 og få en
gratis vurdering af din bolig
Kontakt danbolig Beder på tlf. 86 93 65 66 og få en gratis og
uforpligtende salgsvurdering.
danbolig.dk
*Kilde: boligsiden.dk pr. 08.01.2020 inkl. projektsalg

danbolig Beder
Kirkebakken 22
8330 Beder
Tlf. 86 93 65 66

NYT FRA FÆLLESRÅDET

LEDER

Solbjerg Fællesråd håber alle lokalområdets borgere, foreninger og annoncører er kommet bedst
muligt gennem sommeren og dermed er klar til at tage vel imod en SolbjergNU i et andet format
og stille og roligt på vej mod et nyt layout. Årsagen til dette kan læses inde i bladet.
En sommer der for mange har været vendt op og ned i forhold til det planlagte. Sol og varme der
for mange først kom ind over Danmark, som ferietasken var pakket væk og arbejdstøjet iført.
En Covid-19 som aldrig rigtig synes at slippe sit tag og for mange borgere, voksen som barn, skaber
utryghed og i værste fald frygt. En virus, der for mange lokale virksomheder gør det svært at se sig
gennem bare næste måneds eventuelt reducerede omsætning eller i værste fald udeblivende.
En sommer som denne, med familien tættere på sig og tempoet sat i laveste gear, har for mange uden
tvivl også sat gang i reflektionen over hverdagens hamsterhjul og et resultat heraf en eventuel omlægning af prioriteter i privaten eller på jobbet.
Det er sundt en gang imellem at stoppe op og betragte livet lidt på afstand – omstændigheden med
Covid-19 som årsagen kunne for os alle være ønsket anderledes.
Pas på hinanden og stå sammen hver for sig.
Brian Jonassen, Formand Solbjerg Fællesråd
SOLBJERG NU UDKOMMER

Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
Nr. 7

Lørdag den
Lørdag den
Lørdag den
Lørdag den
Lørdag den
Lørdag den
Lørdag den

Deadline for indlevering af stof og annoncer

29. august......................................... Mandag den 3. august årgang 55 2020
26. september................................. Mandag den 31. august
31. oktober....................................... Mandag den 29. september
28. november.................................. Mandag den 2. november
19. december.................................. Mandag den 30. november
30. januar 2021............................... Mandag den 4. januar 2021
27. februar........................................ Mandag den 1. februar

ANSVARLIG UDGIVER
Solbjerg Fællesråd
c/o Kærgårdsparken 133
8355 Solbjerg

ANSVARLIGE FOR KIRKEBLADET
Sognepræst Anne Vejbæk
Sognepræst Jette Rosenbjerg Christiansen
GRAFISK PRODUKTION & TRYK
HV-Reklame
Oplag: 3.000 pr. udgivelse

INDLEVERING AF STOF OG
ANNONCER

Deadline for indlevering af annoncer og stof til
næste udgivelse: mandag den 2. sept. til:

NY T FR A FÆLLESR ÅDET................... S. 3 - 6
SOLBJERG UNGDOMSKLUB SUK........ S.
8
SOLBJERG SENIORFORENING............ S.
13
BAGAGERUMSMARKED..................... S.
14
LOK ALCENTRET............................... S. 21-26
HOBBYKLUBBEN UDSTILLER............. S.
28
LOK AL ARKIVET/BIBLIOTEKET............ S.
30
SOLBJERG IDR ÆTSFORENING .......... S. 32-33
INDLÆG: Bjarne Lampe
bjarne.lampe@mail.dk • 86 92 95 55
ANNONCER: Brian Jonassen
solbjergnu@gmail.com
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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

VIDUNDER KNOLDEN
BLOMSTER │ BRUGSKUNST

Center Syd │ Kirketorvet 6 │ Tlf. 86 29 04 11 │ e-mail: 6509@interflora.dk

NYT FRA FÆLLESRÅDET
SOLBJERG SKOV

Foreninger og institutioner i lokalsamfund Solbjerg har gennem længere tid været i dialog med
Naturstyrelsen Søhøjlandet, der forvalter statens
skove og naturarealer i Øst- og Midtjylland - både
i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning. Herunder også Solbjerg Skov.
Skovfoged Thorbjørn Nørgård meddeler, at han
håber der i sensommeren, kan afholdes en form
for et offentligt møde om netop de indkomne
forslag, der strækker sig fra mtb spor, teknikbane, udsigtstårn, madpakkehus, shelters og ikke
mindst afmærkede stier og oversigtskort.
Årsagen til at skovfogeden skubber den til sensommeren skyldes det dels ophobede tilsvarende møder i andre skovrejsningsområder (pga.
Covid-19) og et ønske om at kunne præsentere
en plan for udvidelse af skoven i samarbejde med
Aarhus Kommune.

HASTIGHEDSZONE 40 KM/T

Sidste dag i juni måned lagde rådmand for Teknik
og Miljø i Aarhus Kommune, Bünyamin Simsek og
P4 Østjylland vejen forbi Solbjerg.
Årsagen var, at Teknik og Miljø samme dag offentliggjorde 12 steder i Aarhus Kommune, hvor hastighedszoner på 40 km/t skulle udføres. Herunder altså bysamfundet Solbjerg, som er blandt de
første 6 steder der er godkendt af politiet og, hvor
analysearbejdet er i fuld gang. Hastighedszonerne projekteres i august og september, og forventningen er, at de kan etableres sidst på året.
Tilbage i 2017 blev Mårslet til 40 km/t hastighedszone og dette forsøgsprojekt danner model for
de tiltag der gøres på forskellige vejstrækninger
for at sikre at hastigheden forbliver lav.
Pengene til projektet med hastighedszoner i 12
områder blev bevilget ved budgetforliget i 2018.

Solbjerg Fællesråd har tilbudt sin hjælp til Naturstyrelsen i forhold til formidling af mødeform og
tidspunkt for Solbjerg Skov og håber senere at
kunne informere nærmere om dette.
Tidligere har Ravnholt, Bryggervangen og Tiset
Borgerforening taget initiativ til at plante spiseligt
i den nordlige del af Solbjerg Skov.
I efteråret 2018 inviterede borgerforeningen
og Naturstyrelsen til en fælles plantedag, så alle
havde mulighed for at være med i processen.
Langs stierne mellem Battrupvej og Tisetvej blev
der plantet ægte kastanjer, hassel, valnødder og
forskellige sorter af æbler, pærer og blommer.
Solbjerg Skov er offentlig, så alle er velkomne til
at gå en tur, nyde naturen og plukke frugter og
nødder, når træer og buske begynder at sætte
frugt.
Projektet blev finansieret i fællesskab af borgerforeningen, Naturstyrelsen og Aarhus Kommunes
projekt Smag på Aarhus.

Foto: Smagpaaaarhus.dk

Foto: Susanne Juul Jakobsen

LOKALSAMFUNDSFILM
SOLBJERG

I skrivende stund er tredje gang forhåbentlig
lykkens gang for at få produceret en lokalsamfundsfilm fra Solbjerg med varighed på 2-3 min.
To gange tidligere har forsøget måtte aflyses,
første grundet vejret og andet grundet Covid-19
nedlukningen i foråret.
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NYT FRA FÆLLESRÅDET
Det naturskønne og foreningsrige Lokalsamfund
Solbjerg kunne nemt være af længere varighed
end 2-3 min, men rammerne for denne annoncestøttede lokalsamfundsfilm er tilstedeværelse en
dagligdag i byen på cirka 6-7 timer.
Formålet med filmen er blandt andet at få mulighed for at præsentere byens institutioner og
skønne natur og dermed medvirke til at skabe
fokus på Solbjergs 150 års fødselsdag i 2021.

SOLBJERG NU
I NYT FORMAT

Det er ikke kun bladet der ændrer format i den
kommende årgang 55 af SolbjergNU, også kræfterne bag bladet skifter format.
SolbjergNU oplevede i foråret, blandt andet grundet Covid-19, en markant stigning på trykomkostningerne. Samtidig erkender vi fra bladets
redaktion at enkelte annoncører i denne tid må
spare hvor spares kan og at annonceindtægterne
dermed forventes faldende en smule.
For at sikre en lavere trykomkostning ændrer vi
til denne årgang 2020-21 formatet en lille smule,
så papirspildet formindskes og omkostningerne
reduceres.
Ud over trykomkostningerne forventer vi også
at måtte øge omkostningerne til opsætning af
bladet fremadrettet. Der er indhentet tilbud fra
trykkeri på opsætning af bladet fremadrettet for
at sikre en højere kvalitet af bladets layout og
dermed styrke SoljergNU som supplement til de
sociale medier når den gode historiefortælling
eller foreningsarrangement skal formidles ud i
lokalsamfundet Solbjerg.
I den forbindelse, skal fra Solbjerg Fællesråd lyde
en stor tak til Bjarne Lampe, der gennem 9 år har
varetaget opsætning af bladet. Bjarne vil over de
næste par udgivelser af bladet være behjælpelig
med at samle indlæg fra foreninger og videresende disse til Solbjerg Fællesråd.
Fællesrådet arbejder på hurtigst muligt at kunne
fremlægge ny procedure for fremadrettet korrespondance mellem trykkeri, annoncører og
foreninger, når der er evalueret på denne første
udgivelse i årgang 55.
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Solbjerg Fællesråd vil gå langt for at få bladet til
at styrke bladet, da vi ikke mange andre steder
finder et så godt samarbejde i bladets historiefortælling. Kirkerne sikrer betaling for omdelingen,
hvilket de seneste år er foretaget af Solbjergskolens 8. klasser, så disse har mulighed for en
større studietur. Solbjerg Fællesråd administrerer
bladet og sikrer at trykomkostninger holdes
nede og delvis dækkes af annoncer, så de lokale
foreninger i lokalsamfundet får muligheden for
indlæg i bladet til meget små penge fra foreningskassen.
Ved at overgå til professionel opsætning af
bladet, kan bladet være med et endnu bedre
supplement til de digitale medier. Et behov for
det fysiske blad til især de ældre, der herigennem
oplever den mangfoldighed der er af muligheder
for fællesskab i verdens bedste lokalsamfund
Solbjerg.

LÆS BLADET OG FIND NYHEDER
ONLINE: SOLBJERGNU.DK

Fug er en netværksgruppe af
foreninger i Solbjerg, som mødes
5-6 gange årligt.
Vi arbejder pt. på, at I skal kende
endnu mere til fordelene ved at
kende hinanden i lokalsamfundets foreninger.

I HOLDER FEST EN - V I H A R REST EN
Du behøver ikke at tænke på at skaffe borde, stole og service, når du holder fest
i Solbjerg Fritidscenter, Solbjerg Hovedgade 88. Vi har service til 80 mennesker.
Lejen omfatter desuden lys,vand og slutrengøring.
Lokalerne ejes og drives af Solbjerg Fællesråd og kan lejes fredag, lørdag eller
søndag i det omfang, de ikke bruges af fællesrådet medlemsforeninger.
Man kan dække bord dagen før - og aflevere lokalerne dagen efter festen.
Leje af den store festsal
kr. 2.500,Leje af lokale 2, siddepladser til ca. 30
kr. 1.600,Depositum kr.1.000,betales sammen med lejen.

KONTAKT
Ingelise, tlf. 29 25 13 50
Arne, e-mail: arnev@mail.dk

I begge pakker indgår køkkenet, hvor
der er installeret kogezoner, ovn, stor
kaffemaskine og industri-opvaskemaskine samt køleskabe.

HJERTESTARTERE I SOLBJERG
HVOR:		TILGÆNGELIGHED:
SuperBrugsen
Solbjerg Fitness
Halmvarmeværket
Rema 1000
Solbjergskolen
Seniorbo
Lokalc. Solbjerg
Egevangen
Børnehuset
Børnehuset
Spiren
Kærgården
Hasselhuset
Solbjerghallen
Lægerne i Solbjerg
Solbjerg Fritidscenter

Østergårdsvej 278
Solbjerg Hovedgade 11
Solbjerg Hedevej 1
Solbjerg Hedevej
Kærgårdsvej 4 (v.hovedindg)
Egevangen 71(v.fælleshus)
Elmevangsvej 2(v.hovedindg)
Egevangen 191(v.fælleshus)
Bøgevangen 101
Bøgevangen 99
Kærgårdsvej 39
Kærgårdsvej 14
Kærgårdsvej 4A
Kærgårdsvej
Solbjerg Hedevej 43
Solbjerg Hovedgade 88

Tilgængelig hele døgnet
Åben 6-22 alle dage
Tilgængelig hele døgnet
Tilgængelig hele døgnet
Tilgængelig hele døgnet
Tilgængelig hele døgnet
Tilgængelig hele døgnet
Tilgængelig hele døgnet
man-tors 6.30-17 fre 6.30-16.30
man-tors 6.30-17 fre 6.30-16.30
man-tors 6.30-17 fre 6.30-16.30
man-tors 6.30-17 fre 6.30-16.30
man-tors 6.30-17 fre 6.30-16.30
i åbningstid + børneelektroder
man-fre i åbningstiden
adgang når centret er i brug
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SKAL DER FORTSAT VÆRE ET STED,

HVOR BYENS UNGDOM KAN HÆNGE UD?

Så har vi brug for dig!
Solbjerg Ungdomsklub inviterer alle forældre til
elever i 8. klasse og opefter til informationsmøde
og generalforsamling tirsdag den 8. september
2020 kl. 19.00 på Solbjergskolen.
Ungdomsklubbens formål er at samle unge fra
8. klasse og til og med 17 år i Solbjerg til samvær
i deres fritid. På informationsmødet vil vi fortælle
om, hvad Solbjerg Ungdomsklub er, hvad vi laver
og hvad vi kan tilbyde netop dit barn!
Efterfølgende afholdes der generalforsamling,
og skal der fortsat være et sted, hvor byens
unge kan hænge ud, så har vi brug for nye
kræfter i bestyrelsen.
Vores bestyrelses består af 5 bestyrelsesmedlemmer som vælges for en to årig periode samt to
suppleanter som vælges for en et årig periode.
Alle med tætte relation og/ eller tilknytning til
Solbjerg by kan stille op i bestyrelsen.
Bestyrelsen mødes 3-4 gange om året af ca.
2. timers varighed.

Vi ved allerede nu, at 3 af vores bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant ikke ønsker at genopstille.
Vi søger blandt andre en ny kasserer, som vil holde styr på vores regnskab. Da der er tale om et
mindre regnskab, vurderes det, at arbejdet kan
klares på 8-10 timer årligt. Vi tilbyder god oplæring i vores bogføringsprogram af vores nuværende kasserer.
Forslag til drøftelse på generalforsamlingen skal
være Solbjerg Ungdomsklub i hænde senest
tirsdag den 25. august 2020
på e-mail: solbjergungdomsklub@hotmail.com
Du er velkommen til at kontakte klubbens leder
Cecilie Gylling, tlf. 23 25 56 79, eller bestyrelsesmedlem Troels Balskilde tlf. 40 42 94 05, hvis du
har spørgsmål til bestyrelsens arbejde eller
ungdomsklubben.

Venlig hilsen Solbjerg Ungdomsklub

REVISIONSFIRMAET

JOHN SCHANTZ
REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB
Solbjerg Hovedgade 24, 8355 Solbjerg, telefon 86 92 75 66
E-mail: revisor@john-schantz.dk

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

Tlf.: 86 92 79 00
E-mail: info@akbyg.dk
Web: akbyg.dk
Facebook: akbygdk
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Astrup Vandværk A.m.b.a.
afholder

generalforsamling
torsdag den 24. september 2020 kl. 19.00 i Fritidscentret
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
5. Budget for det/de kommende år
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
9. Eventuelt
Med henvisning til aktuelle forholdsregler vedr. Covid-19 er tilmelding
nødvendig.
Tilmelding til generalforsamling kan ske på mail:
astrupvand8355@outlook.dk eller på vores Facebook gruppe (Astrup
Vandværk 8355 Solbjerg) senest mandag den 21. september 2020.
Der serveres kaffe og kage efter generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Astrup Vandværk A.m.b.a.
Bestyrelsen
27891996
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Solbjerg Vandværk A.m.b.a
AFHOLDER GENERALFORSAMLING
Solbjerg Fritidscenter
mandag den 21. september 2020 kl. 19.00
DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE
Solbjerg Vandværk A.m.b.a
Kærgårdsparken 81, 8355 Solbjerg
86 92 78 20
Med venlig hilsen bestyrelsen

REN HYGGE I EN REN BY
Hold rent dag i Solbjerg
lørdag den 19. september kl. 900
med start ved FDF-Huset

Traditionen tro, ELLER NÆSTEN DA, byder vi på
et hyggeligt morgenbord med rundstykker.
For i år afholdes arrangementet i samarbejde
med FDF Solbjerg med udgangspunkt i
spejdernes lokaler på Kærgårdsvej.
Ved afslutningen kl. 11.30-12.00 står den på
varme pølser og forfriskninger.

Grundet COVID-19 forventer vi at maden serveres udendørs.

Vi ses!

Aut. VVS-Installatør
Morten Fogh ApS

Entreprenør ApS
Aut. Kloakmester

Tlf. 21 62 91 80
vvs@mortenfogh.dk
mortenfogh.dk

Tlf. 21713151
Hansenentreprenoer.dk

kloak– belægning - støbearbejde anlægsarbejde - jordarbejde - vintertjeneste

SOLBJERG
GENBRUG
S A LG A F TØ J, M Ø B L E R, T I N G & S AG E R
Åbningstider:
MANDAG TIL FREDAG
1. LØRDAG HVER MÅNED

KL. 13.00 - 17.00
KL. 10.00 - 14.00

Solbjerg Hovedgade 77 A │ Tlf. 87 48 33 03
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Solbjerg Massage
v/ Helle Hartmann

Handl lokalt!
Hos os betaler du ikke for kørsel til og fra!

Munke VVS giver alle i
lokalområdet 5% RABAT
– direkte på vores arbejdstid!
Gælder både Solbjerg, Mårslet og Tranbjerg

Fysiologisk behandlingsog afspændingsmassage
Ring eller skriv for professionel vejledning på:
Tlf. 30 49 79 34 - solbjergmassage@gmail.com
TIDSBESTILLING NØDVENDIGT

BESTIL PÅ TLF. 86 29 05 58

Solbjerg Biler

Solbjerg Hovedgade 81, 8355 Solbjerg

Service og reparation af alle bilmærker • Salg af
brugte biler • Klargøring til syn • Og meget mere...

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

Tlf. 6176 16 81

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

OK Benzin - Støt lokalsporten
Spar penge på benzin og disel

sophienlund-maler_34x73.indd 1

03-07-2019 12:23:48

SOLBJERG
- DIT LOKALE INDKØBSSTED

Altid billig beinzin
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Danmarks bedste benzinkort

SOLBJERG SENIORFORENING
HØSTFEST MED DE LYSTIGE SØMÆND
T ORSDAG DEN 8. OKT OBER KL. 13.00

Med smittende glæde og entusiasme
indtager De Lystige Sømænd lokalet med
et væld af kendte sømandssange, stærke
sangstemmer, flot harmonikaspil, glimt i
øjet, sjove kommentarer og muntre optrin.
Arrangementet er med buffet med tre retter
til kr. 165,00.
Tilmelding er nødvendig senest den 1. okt.
efter først til mølle princippet.
Se bunden af siden for tilmeldingsinfo.

SÅ ER DER

BA N KO
TORSDAG DEN 5. NOVEMBER KL. 13.00

Kom og vær med
til at vinde nogle
af de fine præmier!
Vi spiller med
sidegevinster.

JULEARRANGEMENT
- SYNG MED JUDY GLOSTED
T ORSDAG DEN 10. DEC . KL. 13.00

Judy Glosted spreder latter og smil, når
hun er ude og underholde. Som en af
deltagerne ved et Judy Glosted arrangement spontant udtalte: “Det her er bedre
end medicin!”
Kl. 13.00 starter arrangementet med sild
og smørrebrød til kr. 80,00.
Tilmelding er nødvendig senest den 3.
dec. efter først til mølle princippet.
Se bunden af siden for tilmeldingsinfo.

Solbjerg Seniorforening er en forening for efterlønnere og seniorer i Solbjerg og omegn med cirka
200 medlemmer. Foreningens formål er at samle medlemmerne til møder, foredrag, underholdning,
udflugter, rejser m.m.
På programmet i 2020/2021 er en 1-dages tur samt en 3-dages tur og syv arrangementer i Solbjerg
Fritidscenter med foredrag og anden underholdning.
Alle arrangementer i fritidscentret er om eftermiddagen.

Kontingent kr. 130,00 pr. år. Se også vores hjemmeside: solbjergseniorforening.dk
Tilmelding via mail: emjkruse@gmail.com eller tlf. 30 33 74 99
På foreningens vegne - bestyrelsen

SOLBJERG NU 13

12. SEPTEMBER 2020 kl. 9.00 - 15.00

Vi gør det igen!
Kom og kig det årlige marked
og gør en god handel med de trofaste kræmmere, der støtter Håndboldafdelingens ungdomshold i Solbjerg Idrætsforening
Markedet holdes på P-pladsen ved skolen og hallen
Der bliver mulighed for at købe kaffe,
sodavand, grillpølser og varme vafler på pladsen
STORT TOMBOLA SÅ KOM OG KØB ET LOD

melllem 11-15

Skulle du have lyst til en plads

på markedet, koster det kun kr. 80 for en plads. Men husk, der bliver rift om
pladserne, da vi har kræmmere skrevet op fra sidste år. Børnepladser kr. 25.
Først til mølle princippet gælder
Tilmelding nødvendig til Ole Johansen på telf. 3095 0665
e-mail bj@byggefirmaet-johansen.dk
senest onsdag den 10. september 2020
Bagagerumsmarkedet gennemføres under forudsætning af, at det kan holdes
indenfor reglerne i forbindelse med Coronapandemien,
som alle skulle være ophævet 31. august.
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SOLBJERG

Houkjær
Begravelse

Entreprenør

Vi kan kontaktes hele døgnet

APS

Ved dødsfald
tlf. 87 68 01 22

v. Jesper Frandsen, Tisetvej 34, 8355 Solbjerg.

Tlf. 6165 3573

Jakob

Forbrugerrådet TÆNK anbefaler at
bruge ISO9001 certificerede bedemænd

Jord, og betonarbejde • Gravearbejde • Støbning af sokkel og gulv
• Belægning • Havearbejde • Snerydning • Svejseopgaver

Preben

frandsenentreprenor@gmail.com

Mette

Janneke

■ Vi hjælper med en værdig,
smuk og personlig afsked

SOLBJERG

■ Få en fast og fair pris
■ Ring og få gratis tilsendt
hæftet “Min sidste vilje”

Odder Begravelsesforretning

Hørning Begravelsesforretning

V/ Møller Rasmussens eftf.
Rådhusgade 4 | 8300 Odder

V/ Per Dunkjærs eftf.
Skanderborgvej 5 | 8362 Hørning

VVS

Aut. gas og VVS - installatør
* BLIKARBEJDE
* TAGRENDER (kobber/zink
* INDDÆKNINGER
* VENTILATION - VVS

www.houkjaerbegravelse.dk

Tlf. 86 92 77 53

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

v/ Søren Jauert Tlf. 23 24 44 57
Elleskovvej 9, 8355 Solbjerg
www.solbjergvvs.dk
e-mail: solbjergvvs@mail.tele. dk

Åbningstider: mandag-fredag: 8.00 - 17.30
Lørdag/søndag og helligdage: 9.00 - 16.00

Ideer & Blomster

bjerg-havecenter_30x73.indd 1

03-07-2019 12:31:19

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

Her får du:
• Kvalitetsmaling
• Professionel rådgivning
• Gratis rådgivning (også hjemme hos dig)
• Gratis levering
• Netop nu 25% rabat på vejl. udsalgspris

Ring allerede nu!

Malermester Henrik Mogensen
Mobilnr. 20 64 70 33

KØB MALING HOS
DIN MALERMESTER

Axel Kiersvej 18, 8270 Højbjerg

Tlf.: 86 29 09 99
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LIONS SOLBJERG
Bestyrelsen i klubåret 2020/2021

John Kreutzfeldt
Anders Hornemann
Anders Østergaard
Eigil Ørberg Andersen
Bjarne Lampe
Stig Ingemann Jensen
Gert Malmkvist

President (formand)
Vicepresident (næstformand)
Past President (tidligere formand)
Kasserer
Sekretær
Clubmester
Tailtwister

Titlerne afspejler at Lions opstod i USA i 1917
Verdens største humanitære hjælpeorganisation
Første klub i Skandinavien startede i 1948
Første klub i Danmark var Lions Club København 1950
Lions Club Solbjerg startede i 1970.
Klubben har p.t. 24 medlemmer
Der er i Danmark over 300 klubber med ca. 6.200 medlemmer
Der er i verden mere end 45.000 klubber og ca. 1,4 mio. medlemmer i ca. 200 lande
Lions motto er: We Serve

WWW.SOLBJERG.LIONS.DK
16 SOLBJERG NU
12 SOLBJERG NU

Generalforsamling.
I
Generalforsamling.
De ældres billardklub
I
Bestyrelsen
ældres billardklub
i Solbjerg indkalder
Dei Deældres
billardklub

Hermed til den årlige generalforsamling i
Fritidscenteri Solbjerg indkalder
Bestyrelsen i DeSolbjerg
ældres billardklub
til den
årlige generalforsamling
i
TirsdagHermed
den 15.
september
2020 kl. 13.00
.
Solbjerg
Fritidscenter
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Tirsdag
denbehandlet
15. september
2020 kl. 13.00
.
Evt. forslag
der ønskes
på generalforsamlingen,
skal være
bestyrelsen i hænde senest
10 dageifølge
før generalforsamlingens
afholdelse.
Dagsorden
vedtægterne.
Evt. forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
-----------------------------------------------------------------------------bestyrelsen
i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.
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
omegn
medogi alt
aktive årene
medlemmer.
De ældres
billardklub
blevog
stiftet
i 1998
har46
gennem
udviklet
Der
stadig ledige
ved billardbordet,
så hvis du er i
sig er
til dog
en dynamisk
klubpladser
for pensionister
og efterlønsmodtagere
mand
har lyst
og mulighed,
så kom
og prøv
en
alderen
fraeller
50+ kvinde,
fra Solbjerg
og omegn
med i alt
46 aktive
medlemmer.
gratis
og uforpligtende
a` 2 timer.så hvis du er
Der er dog
stadig
ledige pladserprøvespil
ved billardbordet,
Ring og
med
mand eller kvinde,
haraftal
lystetogprøvespil
mulighed,
så kom og prøv en
Andersen tlf.prøvespil
6179 8750.
gratisEigil
og uforpligtende
a` 2 timer.
Ring og aftal et prøvespil med
Eigil Andersen tlf. 6179 8750.
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LIONS
SOLBJERG
LIONS SOLBJERG
Cykeltur Solbjerg-Malling tur/retur
Cykeltur Solbjerg-Malling tur/retur

Vi arbejder i øjeblikket på et nyt arrangement i Lions Solbjerg. Søndag den 27. september
2020
inviterer
vi til en frisk
på cykelstien
mellem
Solbjerg
og Malling.
Mød op
Vi
arbejder
i øjeblikket
på etcykeltur
nyt arrangement
i Lions
Solbjerg.
Søndag
den 27. september
mellem
kl. 10 og
12.en frisk cykeltur på cykelstien mellem Solbjerg og Malling. Mød op
2020
inviterer
vi til
mellem kl. 10 og 12.
Formålet er dels at få skabt økonomi til vores donationer til det humanitære arbejde, men
også at fåermange
motionere
på cyklen.
Formålet
dels atudfåatskabt
økonomi
til vores donationer til det humanitære arbejde, men
også at få mange ud at motionere på cyklen.
Det koster ikke noget at deltage i cykelturen, men støtte til Lions Solbjergs hjælpearbejde
kan koster
indbetales
et at
valgfrit
på MobilePay
nr. 35947.
De Solbjergs
indsamlede
penge går til
Det
ikkemed
noget
deltagebeløb
i cykelturen,
men støtte
til Lions
hjælpearbejde
Julehjælp
2020.
Hjælp
til
hårdt
ramte
familier
i
Aarhus
kommune.
Et
formål
som
vi går
hvert
kan indbetales med et valgfrit beløb på MobilePay nr. 35947. De indsamlede penge
til
år donerer2020.
pengeHjælp
til, ogtilsom
giver
godfamilier
mening.i Aarhus kommune. Et formål som vi hvert
Julehjælp
hårdt
ramte
år donerer penge til, og som giver god mening.
Husk selv at medbringe vand eller andre forfriskninger til turen. Vi starter ved busholdepladsen
i Lystenlund
og vand
vender
i Malling
ved tunnelrøret.
Ruten Vi
er tur/retur12
km.
Husk
selv
at medbringe
eller
andre forfriskninger
til turen.
starter ved busholdeVi
har fået
AK-Byg a/s
at sponsere
1 kr.ved
pr. tunnelrøret.
kørt kilometer,
så lad
os sammenkm.
køre et
pladsen
i Lystenlund
ogtilvender
i Malling
Ruten
er tur/retur12
stort
beløb
ind
til
Lions
Solbjerg.
Tak
til
AK-Byg
a/s
Vi har fået AK-Byg a/s til at sponsere 1 kr. pr. kørt kilometer, så lad os sammen køre et
Nærmere
arrangementet
kan følges
stort beløboplysninger
ind til Lionsom
Solbjerg.
Tak til AK-Byg
a/spå Facebook, vores hjemmeside www.
solbjerg.lions.dk
og
i
september
nr.
af
Solbjerg
NU,
derFacebook,
udkommervores
26. september.
Nærmere oplysninger om arrangementet kan følges på
hjemmeside www.
solbjerg.lions.dk og i september nr. af Solbjerg NU, der udkommer 26. september.

WWW.SOLBJERG.LIONS.DK
WWW.SOLBJERG.LIONS.DK
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Malerfirma

DANSKE
MALERMESTRE

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

Solbjerg Vandværk A.m.b.a.
c/o Bengt Bengtsen, Kærgårdsparken 81
8355 Solbjerg
tlf. 8692 7820, mobil 2360 9439
Mail: sol.h2o@mail.tele.dk
www.solbjergvand.dk

Skal du ha´malet og synes du det er SURT
-så ring til malermester KURT

Solbjerg Apoteksudsalg
Solbjerg Hovedgade 92 G - 8355 Solbjerg
Tlf. 86 92 60 66
Udenfor åbningstid kan recepter lægges i postkassen

SALON
IN

TIRSDAG
LUKKET

v/Elsebeth Rieder

Parkvangen 13 • 8355 Solbjerg • Tlf. 86 92 85 94

Ingerslevtoften 4, 8310 Tranbjerg • 70 20 40 47 • www.oedh.dk

Hos Østergaards Dyrehospital tilbyder
vi bl.a. følgende behandlinger
Medicinsk og kirurgisk behandling • Røntgen
Scanning • Endoskopi • Laboratorieundersøgelser
Hudundersøgelser • Tandbehandling • Fysioterapi
Træning på vandløbebånd
Vi har også en stor petshop med foder og udstyr

Faglighed og omsorg
– med et smil

LIONS SOLBJERG
Økonomiske donationer Lokal, national og international

www.solbjerg.lions.dk - solbjerg@lions.dk

Bestyrelsen har fastlagt følgende program for sæson 2020-2021:
Tirsdag den 6. oktober kl. 19.00:
Provst Peter Viuff fra Askov (tidligere sognepræst i Trige-Ølsted-Spørring nord for Aarhus) starter med
gudstjeneste i Fruering Kirke. Dernæst fortæller han i forsamlingshuset om sit spændende liv og i den
forbindelse ikke mindst om sin deltagelse og sejr i TV-serien ”Hjem til gården.”
Torsdag den 26. november kl. 19.30: Foredrag i Fruering Forsamlingshus af forfatter og radiovært Nis
Boesdal om Genforeningen med Sønderjylland. Foredraget er på grund af corona-virus flyttet 2 gange fra
henholdsvis marts og juni. Entré til dette særlige foredrag er kr. 90 for medlemmer og kr. 120 for ikkemedlemmer.
Torsdag den 14. januar kl. 19.30: Fællessang efter den nye udgave af Højskolesangbogen og fortælling af
Bente Busk i Samlingssalen på Virring Skole.
Torsdag den 25. februar k l. 19.30: Foredrag i Gjesing Forsamlingshus af Familie på Farten, Anne Grethe og
Helge, om deres rejse gennem Alaska og Canada. Vi har oplevet dem før, og de er virkelig værd at ofre tid
på.
Tirsdag den 23. marts kl. 19.30: Maskinmester Gustav Schmidt Hansen fortæller i Vitved Forsamlingshus
om 2.751 Liberty-skibe, der i perioden 1941-1945 blev produceret med 2 om dagen i USA sideløbende med
alt muligt andet krigsmateriel. Gustav holdt i april 2019 det interessante foredrag: Krigssejlerne 1939-1945.
Torsdag den 15. april kl. 19.30: Ordinær generalforsamling i Solbjerg Fritidscenter. På grund af corona-virus
blev den ordinære generalforsamling aflyst i 2020. Efter kaffepausen holder Hanne Hedegaard foredrag om
de danske herrers Europa-fodboldsejr i juni 1992. Hanne havde vi fornøjelsen af at opleve med foredraget
om Svalbard, så vi har uden tvivl noget at glæde os til.
Entré til foredrag er kr. 70 for medlemmer og kr. 100 for ikke-medlemmer, medmindre andet er oplyst.
Prisen er inkl. kaffe med brød. Tag endelig naboer/genboer med.
Se i øvrigt foredragsforeningens hjemmeside: www.frueringvitvedforedrag.dk
Foredragsforeningens bestyrelse
Jytte Hansen, formand
- Bygvænget 5, Virring
Lisbeth Balskilde, næstformand
Kristian Jepsen, kasserer
Finn Sørensen, sekretær
Anja Chanette Leth Pedersen
Erik Fynbo
Hans-Jørgen Schmidt Laursen
Kirsten Holm
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LOKALCENTER SOLBJERG

SOLBJERG CAFÉ OG AKTIVITETSCENTER
STEDET HVOR MAN MØDES
I skrivende stund den 4. august,
er vi så småt begyndt på genåbning
af Lokalcenter Solbjerg.
Caféen og træningslokalet er åbnet
Alle andre aktiviteter begynder lidt
efter lidt fra den 17. august.
Vi håber, at der bliver mulighed for
en fællesspisning i september
Følg med på vores
hjemmeside

www.lokalcentersolbjerg.dk

eller Facebook
CENTERRÅDET

Pensionistpatruljen/handymand:
Sven Erik Pagaard tlf. 30 62 28 03
Mulighed for kørsel til alle
arrangementerne efter
afe 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 og fredag
kl. 10.00 til 12.00
Café Solbjerg hverdage kl. 9.00 - 13.30
Tirsdag med fællesspisning
kl. 11.00 - 15.00

Telefonliste for Lokalcenter Solbjerg www.aarhus.dk/lcsyd
Område Syd Kontortid: Mandag til fredag - Tlf. 87 13 16 00 kl. 8.00-15.00
e-mail: område-syd@mso.aarhus.dk
Centerrådet træffes hver onsdag kl. 10.30-11.30
CENTERRÅDET:

Formand: Jens Laursen Pind
Tlf. 52 23 27 07
Næstformand: Lisbeth Andersen
Tlf. 29 45 54 19
Kasserer: Vibsen Bach Hansen.
Tlf. 22 36 40 23
Sekretær: Birthe Hansen,
Tlf. 21 27 74 65
Cafe: Lis Beyer.
Tlf. 27 14 41 29
Mitzi Christensen: Tlf. 61 66 83 45
Medlem: Egon Nielsen Tlf. 42 46 04 31

BØGEVANGEN 28, 8355 SOLBJERG

FRIVILLIGKONSULENT:

Camilla Steskow Tlf. 41 85 41 71
Forebyggende hjemmebesøg
Gitte Sand - Tlf. 51 18 06 29
Træffetid: kl. 8.30-9.30
Sundhedsenheden:
Tlf. 87 13 16 00. kl. 8.00-15.00
Seniormotion:
Tilmelding og træningstider
Knud Hartmann Tlf. 21 92 60 93
Formand: A.V. Jørgensen Tlf. 24 40 76 23
Besøgstjenesten:
Bodil Neertoft - 61 71 53 45
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LOKALCENTER SOLBJERG

JUBI!

GYMNASTIKKEN BEGYNDER DEN 8. SEPTEMBER KL. 9.30 I
SOLBJERG FRITIDSCENTER
Covid 19 gør, at vi måske skal deles i to hold.
På glædelig gensyn, Lisbeth tlf. 2945 5419

Ny læsegruppe på Lokalcenter Solbjerg
Mandag den 7. september starter en ny læsegruppe på Lokalcenter
Solbjerg.
Tanken er, at vi mødes en gang om måneden, hvor vi i fællesskab
diskuterer en bog vi alle har læst.
Vi vil så sammen snakke om de vidt forskellige tanker og oplevelser, man
kan få ud af den samme tekst.
Vi mødes her gang, den 1. mandag i måneden på Lokalcenteret fra
kl.14.00. til kl. 16.00
Den første gang vil jeg, i samarbejde med Biblioteket, forhåbentlig have
en bog med, som vi kan læse til vi mødes næste gang.
Er du interesseret så skriv eller ring til Elsebeth Hinge.
Mail: elsebeth.hinge@gmail.com
tlf. 3052 7521
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Genopslag!
🤔🤔 😧😧 😉😉

😌😌 😥😥 😊😊

Samtalegruppen

“Tid til eftertanke”
I erkendelse af at mange føler sig ensomme i forbindelse med
dødsfald, sygdom eller lignende eksistentielle hændelser i livet,
oprettes der nu en samtalegruppe i Solbjerg Café og
Aktivitetscenter.
Gruppen vil bestå af max 8 personer (først til mølle) og strække
sig over 8 uger. Den afholdes hver onsdag kl. 13.00 til 14.30 i et
lokale på Aktivitetscentret.
Gruppen vil være ledet af Ole Schovsbo, der har arbejdet med
dette emne gennem flere år.
Yderlige oplysninger og tilmelding kan ske ved henvendelse til:
Ole Schovsbo
Mail: ole@schovsbo.dk Mobil: 2027 4333
Ved tilmelding bedes du opgive telefonnummer og mail. Når der
er 8 deltagere, vil du blive kontaktet vedrørende starttidspunkt.
Deltagelse er gratis.

BØGEVANGEN 28, 8355 SOLBJERG
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Solbjerg Seniormotion: Status og planer

Status:
I april

I maj

startede vi forsigtigt op med følgende aktiviteter i små grupper
Træning i skoven
Senior-cykling, mødested parkeringspladsen ved Rema1000
Funktionel træning i Solbjerg Have

I juni

blev det tilladt at benytte Lokalcentrets udearealer i grupper på max 10 personer
Krolf
Funktionel træning to hold med instruktør fra virksomheden ”Aktiv hele livet”

I juli

blev det tilladt at samles i større grupper
Funktionel træning et hold fortsat med ekstern instruktør.

I august

Træningslokalerne genåbner, dog kun hverdage i Lokalcentrets åbningstider.

Planer:
•
•
•
•
•
•
•

Vi har følgende tilbud som ikke foregår i motionslokalet:
Krolf hver onsdag kl. 9.30 fra april til oktober.
Inde-kurling mandag og onsdag formiddag.
Senior-cykling hver tirsdag kl. 10 indtil vinteren sætter ind.
Funktionel træning hold 1 torsdag kl.10 ude eller i lokale 1-2
Funktionel træning hold 2 onsdag kl.11-12 i skoven og kl.13 i lokale1-2
Hensyntagende træningshold torsdag kl. 13. se særskilt opslag

Hvis du er interesseret i at høre mere om aktiviteterne, så er du velkommen til at kontakte Anne
Vibeke Jørgensen på tlf.2440 7623 eller på mail annevibeke09@gmail.com
Ønsker du at blive medlem af Solbjerg Seniormotion (det koster 100 kr. om året) skal du kontakte
Knud Hartmann på tlf. 2192 6093 eller på mail bombolulu@mail.dk
Venlig hilsen, Bestyrelsen for Solbjerg Seniormotion den 31.7.20
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Hjælp til at komme i gang med træning!
Solbjerg Seniormotion har et tilbud om at få dig i gang med at træne
sammen med andre. Træningsfysiolog, Rasmus Stagsted fra Aktiv Hele
Livet, vil stå for træningen sammen med en selvtræner-instruktør.
Har Du været syg/indlagt eller oplever udfordringer
med balance og koordinering, så er fysisk træning og
bevægelse godt for dig. Rasmus er særligt uddannet til
at hjælpe ældre til at genvinde kræfterne på en
effektiv og sjov måde. Han har gennem juni og juli haft
udendørs træningsforløb med deltagere fra
Solbjerg Lokalcenter.
Vi vil mødes på Lokalcenter Solbjerg hver torsdag fra kl.13-14 hvor vi,
• får trænet kondition, muskler, smidighed og balance.
• får sved på panden og et godt grin
• vigtigst af alt er, at vi har det hyggeligt og sjovt sammen
Start torsdag 10.9. kl. 13-14.
Du skal selv komme til træningen, men vi hjælper dig gerne med at
finde vej de første par gange.
Træningen er gratis, men det koster 100 kr. om året at være medlem af
foreningen.
Hvis Du er interesseret i tilbuddet, kan du eller din pårørende ringe eller
skrive til Anne Vibeke Jørgensen 2440 7623, annevibeke09@gmail.com
og evt. blive tilmeldt.
Venlig hilsen
Selvtræner-instruktørerne Solbjerg Seniormotion, 31.7.20

BØGEVANGEN 28, 8355 SOLBJERG
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”Solbjerg Seniormotion”
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Mandag den 28.9.2020 kl. 10.00 i Cafe Solbjerg
Dagsorden
1 Valg af dirigent
2 Forslag til ændringer af foreningens vedtægter
Begrundelse: Bestyrelsen ønsker at Solbjerg Seniormotion
godkendes som en folkeoplysende forening i Aarhus kommune.
Som folkeoplysende forening vil Solbjerg Seniormotion være
berettiget til et årligt økonomisk tilskud.
De foreslåede vedtægtsændringer er en forudsætning for en
godkendelse.
Bestyrelsen ønsker at tilføje følgende til foreningsvedtægterne:
a.
b.
c.
d.

Tilføjelse af §5a vedr. hæftelse
Tilføjelse af § 6a vedr.eksklusion af medlemmer
Tilføjelse til §7 Vedtægtsændringer
Tilføjelse til §10 Opløsning af foreningen

Vedtægterne med ændringsforslag er sat op på opslagstavlen i
træningslokalet.

3.Eventuelt.
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Tom’s Auto ApS
Solbjerg Hovedgade 29 8355
Solbjerg
tlf. 8692 6005 • toms-auto.dk
Solbjerg Hovedgade 96 · 8355
Solbjerg www. kroellen.dk ·

Tisetvej 46 - 8350 Solbjerg
Bil 40 31 33 81
Mail: Mail@allanlau.dk

Velkommen hos
Frisør Cramer
Solbjerg Hovedgade 92 E

– dit mobile cykelværksted!

22 24 73 93

		Mandag: lukket
		Tirsdag: 10-18.30
		Onsdag: 9-17.30
		Torsdag: 11.30-20.30
		Fredag: 9-17.10
		Lørdag: 9-12.00

TISETVEJ 36, 8355 SOLBJERG

• til- og ombygning
• totalentreprise
• tagrenovering
• døre og vinduer
• tegning og ansøgning • alt i tømrer og snedker
Tlf: 86 29 31 66
Bil: 40 15 81 66
mail@toemrermester-hj.dk • www.toemrermester-hj.dk

Solbjerg Hjemmeservice

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

www.solbjerg hjemmeservice.dk
Helle Hartmann Tlf. 30 4979 34
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Efterårsudstilling 2020
i Fritidscentret
Fredag 25.september.
kl.11-16.
De ældres Hobbyklub udstiller,
en bred vifte af,
hvad der bliver lavet i foreningen,
når vi mødes hver mandag.
Nye medlemmer er velkomne.
Vi byder på kaffe/te og hjemmebag.

Hilsen bestyrelsen
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Solbjerg

DIT LOKALE INDKØBSSTED

S/K POLERING
V/ BRIAN NILSSON

KÆRGÅRDSPARKEN 24
8355 SOLBJERG

TLF. 29 29 64 00
EL-TELEDATA-HVIDEVARESERVICE

DØGNVAGT- en lille go’ el-forbindelse
Østergårdsvej 279 - 8355 Solbjerg
Tlf. 86 92 75 22 - www.rokkedal-el.dk

ÅB E N T F R A K L : 7.30-21.00
DANMARKS BEDSTE
BENZINKORT
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På det forrige nummer af Solbjerg Nu var
forsiden prydet med et flot billede af Astrup
Kirke og gule rapsmarker, hvilket fik Karen
Larsen til at erindre, at vi på arkivet havde
et billede taget fra samme vinkel i 1905,
hvor der var roer på marken

Tre unge mennesker iført sixpence, travlt med
at tynde roer, marken tilhører Mustrupvej 2

Babymassage på biblioteket

Kom til Babymassage på Solbjerg Bibliotek,
hvor du kan blive klogere på din babys krop.
For babyer på 2-10 måneder, ved instruktør
Stefanie Winther. Torsdag den 3. september
kl. 10.30. Entré 25 kr. Tilmelding på aakb.dk.
Randers Teater: KÆRLIGHED
Der er kærlighed i luften, når biblioteket
får besøg af Randers Egnsteater. Med afsæt
i den poetiske børnebog KÆRLIGHED af Max
Velthuijs præsenteres det yngste publikum for
en humoristisk, rørende og vis fortælling om,
at kærligheden ingen grænser kender.
Forestillingen er for børn i alderen 3-5 år.
Torsdag den 24. september kl. 10.00.
Gratis entré. Tilmelding på aakb.dk.

Aflyste generalforsamlingen:
I juni måned besluttede bestyrelsen at aflyse
årets generalforsamling pga. corona-krisen.
Bestyrelsen fortsætter uændret til april
måned 2021, hvor der igen skal holdes
generalforsamling.
Alle medlemmerne, har ved kontingentindbetalingen, fået udleveret skriftlige beretninger fra formanden Lisbeth Andersen
og arkivleder Lis Hauerslev sammen med
foreningens og arkivets regnskab.
Nyt æresmedlem:
Thorkild Lyby er blevet æresmedlem i
”Støtteforeningen for Solbjerg og Omegns
Lokalhistoriske Foreningen”. Th. Lyby der
er doktor theol., har været universitetslærer
og gennem et langt liv været ”højskolemand”. Han var bestyrelsesformand for
Ask Højskole i 29 år og lærer på skolen
i 4 år.
Han har skrevet to bøger om Ask Højskoles
historie, ”Kundskab og Ånd” der dækker
perioden fra 1869 til 1994 og ”Ask Højskoles
sidste år” fra 1994 til 2005. Begge bøger kan
købes på Egnsarkivet i Solbjerg.
Vi holder nu igen åben hver tirsdag
eftermiddag fra 15- 17 på Egnsarkivet.
På arkivets vegne
Lis Hauerslev

EGNSARKIVET

Åbent med personlig betjening
tirsdage fra kl. 15.00 - 17.00
Kærgårdsvej 4 - 8355 Solbjerg
e-mail: egnsarkivet@godmail.dk - egnsarkivetsolbjerg.dk

Læs sammen på dit lokale bibliotek
8. september kl. 16.30 kan I nyde en rolig
stund med jeres yndlingsbog i en af vores
mange hyggelige læsekroge rundt omkring
på Aarhus Kommunes Biblioteker. Med fælleslæsning på alle vores biblioteker ønsker
vi at markere FN’s internationale læsedag
sammen med jer. Du skal bare møde op på dit
lokale bibliotek med din medbragte bog eller
finde en god en på hylden.
Vi læser sammen og vi håber, at I vil læse med!
Med venlig hilsen
Maja Bjerre Guld, Solbjerg Bibliotek
AARHUS BIBLIOTEKERNE

Solbjerg Bibliotek
Åbent hver dag
KL. 7 - 22
Der er personale til stede
Tirsdag kl. 15 - 18
Torsdag kl. 10 - 13
Kærgårdsvej 4 • 8355 Solbjerg • tlf. 89 40 95 00
www.aakb.dk/solbjerg

Kanokompetencer på Gudenåen
Pga. covid-19-situationen måtte kredsen aflyse både den fælles sommerlejr med
nabokredsen, FDF Beder-Malling, samt turen til Skotland for de ældste. De fik
dog, som et plaster på såret, en kanotur på Gudenåen.
Den 11.-14. juli tog 11 unge seniorvæbnere og seniorer samt ledere fra FDF Solbjerg afsted på
kanotur langs Gudenåen. Forinden turen havde de unge øvet sig i både paddel-teknik, makkerredning samt knob og vandtæt pakning. Derfor gik turen også uden bekymringer, og de unge
udviste stor selvstændighed i kanoerne. Vi kunne derfor slappe af og flyde med strømmen langs
Gudenåens flotte breder.
Turen gik fra Silkeborg til Bjerringbro med overnatning ved
Sminge teltplads, Søhøjlandets familiecamping og Ans
shelterplads. Slutligt krydsede vi Tangeværket samt et
besøg på Energimuseet. Sejladsen forløb hurtigere end
forventet, hvilket betød mere tid til hygge, afslapning,
kortspil m.m. Aftensmaden blev lavet på trangia, men det
betød bestemt ikke primitiv mad. Tværtimod, satte de unge
menuen som bl.a. stod på pasta carbonara, boller i karry og
mørbradgryde – MUMS!
Om aftenen blev bålet tændt, og der blev ristet
skumfiduser, lavet impro-underholdning og fortalt
historier fra dagen. Alt i alt var det en dejlig tur, hvor
færdighederne fra årets møder kom i spil og hvor
fællesskabet, naturen og hyggen var i højsædet. En tur,
som helt bestemt vil blive gentaget i FDF Solbjerg,
hvor kanosejlads og naturoplevelser ligger nært hos
både unge og de frivillige voksne.
FDF Solbjerg
”Lystenlund” | Kærgårdsvej 55B | 8355 Solbjerg
www.fdfsolbjerg.dk | www.facebook.dk/FDFSolbjerg
kredsledelsen@fdfsolbjerg.dk
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IDRÆTSFACILITETER
I SOLBJERG
HVAD HAR SMUK FEST OG ET
GYMNASTIKHOLD I SOLBJERG
TIL FÆLLES? – DE ER BEGGE
UDSOLGT EFTER EN TIME.
Solbjergs indbyggertal er steget 66%
henover de sidste 15 år, og det ville være
synd at sige at idrætsfaciliteterne er fulgt
med. Med nye udstykninger og byggeprojekter i gang, bliver presset på især hallen
og gymnastiksalen kun større. Solbjergs
borgere er gode til at finde alternativer og
udendørs muligheder for at dyrke motion og
fællesskab, men det er utilfredsstillende at vi
må skuffe så mange – især byens mindste
borgere, og måske spirende sportstalenter –
når der langt fra er plads til, at alle kan dyrke
den idræt de ønsker.

SIF samler Solbjerg

I Solbjerg IF har vi et stort ønske om at
samle alle byens borgere. Udover de mange
forskellige idrætsgrene som tilbydes, arrangeres der også aktiviteter som fastelavn og
damefrokost. Også her oplever vi desværre,
at vores nuværende faciliteter ikke kan
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rumme den store interesse,
der er i byen. Vi er nødsaget til at sætte
begrænsninger på sådanne arrangementer,
som netop styrker den lokale ånd og fællesskabsfølelse. Sammenholdet er altafgørende
i et mindre lokalsamfund som Solbjerg, som
bliver udfordret når vi ikke kan samles.
Vi er en projektgruppe på fem ildsjæle, som
gennem et år har arbejdet på at afdække
problemstillingen, og nærme os beskrivelsen
af, hvad vi har brug for af nye faciliteter til
Solbjerg IF.
Vi er godt på vej, og har du lyst til at bidrage
med dine kompetencer, så kontakt os på
haltoisolbjerg@gmail.com
Hilsen facilitetsudvalget
Anni, Birthe, Dennis, Kristine og Stence

Mandage kl. 20.00 - 21.30
i Solbjerg Hallen
Sæson: 24/8 2020 - 26/4 2021
HELE SÆSONEN FOR KUN
kr.: 350,- (ex. kr. 95,- til SIF)
Kontakt evt. Arne
tlf.: 53 34 60 00

MIX
VOLLEY
I SOLB J E R G
Har du lyst til at
få rørt krop og
lattermuskler?

OLBJERG

er mandag aften. Nogle har spillet
idligere spillet volley på højt niveau -

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.
Vi spiller hver mandag kl. 20.00 - 21.30 og efterfølgende går vi i caféen og snakker over en øl eller to.
Dette er dog valgfrit 😀
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SOLBJERG IDRÆTSFORENING SIF

solbjerg-if.dk

Formand Kristine Hornum • 20 41 17 77 • kristinehornum@hotmail.com

SIF

BADMINTON

SPINNING

Torsten Bloch Rasmussen

Bodil Øvlisen

26 83 45 42

SIF

SIF

SIF

21 47 09 03

formand@solbjerg-badminton.dk

bodiloevlisen@yahoo.dk

eSPORT

SOLBJERG RUNNERS

Bjarke H. Jacobsen

Mia Nørby Pladsbjerg

41 77 07 07

SIF

SIF

SIF

29 46 39 57

solbjergIF.esport@gmail.com

mia_norby@hotmail.com

FLOORBALL

SVØMNING

KVINDER: Maria Pahle
29 72 82 78 mariapahle@gmail.com
MÆND: Thomas Bøgh Fangel
42 26 60 26 thomasfangel@gmail.com

Liselotte Knagaard

SIF

61 46 03 59
liselotte.knagaard@mail.tele.dk

FODBOLD

SØSPORT

Uffe Andersen

Jens Pilemand Ottesen

21 12 70 09

SIF

27 48 33 36

formandsolbjergfodbold@gmail.com

formand@solbjergsoesport.dk

GYMNASTIK

TENNIS

Birthe Friis Hansen

Dorthe Steen

60 86 92 92

SIF

20 19 42 97

gymnastikisolbjerg@gmail.com

jocodoco@gmail.com

HÅNDBOLD

VOLLEYBALL

Morten Birk Nielsen

Arne Møller

26 83 45 42

SIF

53 34 60 00

solbjerghandbold@gmail.com

arnemras@gmail.com

MOUNTAINBIKE

SPORTSCAFEEN

Troels Ennemark Høiriis

Marianne Østergaard

40 26 35 39

40 86 40 85

solbjergmtb@gmail.com

manne@voreshus.dk

Solbjerg Idrætsforening er én forening, men med et stort udbud af forskellige aktiviteter, og finder du ikke
lige det, du drømmer om, så tøv ikke med at kontakte os. Måske kan vi ved fælles hjælp starte noget op til
glæde for flere! Tilmeld dig og læs mere om foreningen og alle vores afdelinger online på: solbjerg-if.dk

Efterår 2020

LIVESTREAM FRA
AARHUS UNIVERSITET
OFFENTLIGE FOREDRAG I NATURVIDENSKAB
Kom tættere på de nyeste opdagelser og erkendelser
inden for naturvidenskab via livestream

i Festsalen, Solbjergskolen
Kærgårdsvej 4, Solbjerg

6 tirsdage
6 spændende foredrag
§ Fri Entré
§ Ingen tilmelding
§ Velkomst: kl. 18.50
§ Fordrag, start: kl. 19.00
§ Foredrag, slut: kl. 21.00
§ Køb kaffe, kage m.m.

COVID-19: Foredragsaftnerne i Festsalen afvikles iht. gældende retningslinier.

LOKALSAMFUNDET SOLBJERG
DET SKER I

FASTE ARRANGEMENTER
Hverdage
9.30-13.30
Man-tors
16-21
Mandage
13-16
Tirsdage
9.00
Tirsdage
9.30
Tirsdage
15-17
Tirsdage
19.00
2. tirs/md
17.30
Onsdage
9.30-12.30
Onsdage
10-11.30
Onsdage
10.30
Onsdage
19.30-22
Onsdag
10-11.30
Torsdage
9.30-11.30
Torsdage
17.00
Fredage
10-11.30
Sidste fre/md 10.00
Lørdage
14-16
Lør-Søn		

Lokalcenter Solbjerg
SportsCaféen i Hallen
Fritidscentret
Hallen
Fritidscentret
Biblioteket
Fritidscentret
Café Solbjerg
Lokalcenter Solbjerg
Lokalcenter Solbjerg
Astrup Kirke
Fritidscentret
Lokalcenter Solbjerg
Fritidscentret/banen
Søsporten (i sæsonen)
Lokalcenter Solbjerg
Astrup Sognegaard
Svømmehallen
SportsCaféen i Hallen

Caféen er åben
SportsCaféen er åben
De ældres Hobbyklub
Seniorgymnastik
Gymnastik
Egnsarkivet/Betjening
Bankospil (SIF-håndbold)
Fællesspisning
Aktiviteter, gåture, krolf m.m.
Netcafé
Babysalmesang
Folkedans
Netcafé
Pensionist/Petanqueforeningen “Grisen”
Fællessejlads
Netcafé
Vi synger m. organist Søren Jensen
Offentlig svømning
Åben v. aktiviteter i hallen/fodboldbanen

SEPTEMBER - OKTOBER 2020
11. sept.
12. sept.
15. sept.
19. sept.
21. sept.
24. sept.
25. sept.
27. sept.
28. sept.
1. okt.
3. okt.
6. okt.
6. okt.
8. okt.
24. okt.
27. okt.
27. okt.

19.00
9-15
13.00
09.00
19.00
19.00
11-16
10-12
10.00
13.00
13.00
18.50
19.00
13.00
16.00
13.00
18.50

Tiset Sognehus
P-plads v/skolen
Solbjerg Fritidscenter
FDF-huset
Solbjerg Fritidscenter
Solbjerg Fritidscenter
Solbjerg Fritidscenter
Bus-P Lystenlund
Café Solbjerg
Vitved Forsamlingshus
Solbjerg Fritidscenter
Solbjergskolen
Fruering kirke
Solbjerg Fritidscenter
Café Solbjerg
Solbjerghallen
Solbjergskolen

Film og bogcafé
Bagagerumsmarked
Generalforsamling: De ældres billardklub
Hold Solbjerg ren dag
Generalforsamling: Solbjerg vandværk
Generalforsamling: Astrup vandværk
Udstilling: De ældres hobbyklub
Lions arrangerer: cykeltur Solbjerg-Malling
Ekstraordinær generalf.: Solbjerg Seniormotion
Foredragsforeningen: Christian Væver
Høstfest med buffet og Richard Ragnvald
Livestream: Rejsen ud i rummet
Foredragsforeningen: Peter Viuff
Høstfest m. De lystige Sømænd
Aarhus Jazz Orchestra/med solist
Lions store Bingo-Banko
Livestream: Tang
SOLBJERG NU UDKOMMER NÆSTE GANG
LØRDAG DEN 26. SEPTEMBER 2020

