JULEN STÅR FOR DØREN, OG SELV OM VI
ALLE OPLEVER MANGE AFLYSNINGER IGEN I
ÅR GRUNDET CORONA, BLEV BYENS STORE
JULETRÆ TRADITIONEN TRO TÆNDT OG
JULEMANDEN BLEV VÆKKET AF BYENS BØRN.
LÆS MERE PÅ SIDE 5.

BLADET 2021
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Januar 2022

Dit danbolig team ønsker jer
en glædelig jul og et rigtig godt nytår!

@danboligbeder

Husk at deltage i vores adventskonkurrencer samt vores
store “Book en salgsvurdering”-konkurrence på Facebook!

NYT FRA FÆLLESRÅDET

LEDER

Som mange af jer nok allerede ved, så havde vi i november generalforsamling i fællesrådet og det
har betydet at der var været noget udskiftning I fællesrådet. Bla. Har vores mangeårige formand
valgt at stoppe og derfor er det også en ny som skriver denne leder.
Mit navn er Søren Farsø og jeg har boet en Solbjerg lige godt et år, så min viden om byen er ikke
den bedste. Til gengæld syntes jeg at fællesrådet er et rigtigt godt projekt og jeg vil rigtig gerne
hjælpe så meget som jeg kan. Dog må vi indrømme at vi er to mand for lidt i fællesrådet og det vil
vi gerne gøre noget ved. Jo flere vi er, jo mindre behøver vi at trække på den enkelte og derfor vil vi
i løbet af de næste par måneder prøve at blive fuldtallige.
Så kunne du finde på at være med, så giv endelig lyd fra dig. Det kedelige og administrative er
mere eller mindre løst, men det ville være dejligt at få en ekstra til f.eks. arrangements-udvalget,
sådan at vi f.eks. kunne gøre vores julemandsarrangement endnu bedre.
Der er også et lokal- og temaplans udvalg, som måske er mere vigtig nu end nogensinde før. Når
kommunen ønsker at udvikle noget i området, så er det udvalget som tager stilling til det, så går
man op i den slags, kunne vi godt bruge lidt hjælp til at holde kommunen i ørene.
Lyder ovenstående intressant kan jeg fanges på soren@farsoe.name
Søren Farsø, Formand Solbjerg Fællesråd
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DEADLINE FOR STOF OG ANNONCER

29. januar.............................Mandag den 10. januar 2022
26. februar............................Mandag den 7. februar
26. marts..............................Mandag den 7. marts
30. april................................Mandag den 6. april
11. juni..................................Mandag den 19. maj

ANSVARLIG UDGIVER
Solbjerg Fællesråd
c/o Kærgårdsparken 133
8355 Solbjerg

ANSVARLIGE FOR KIRKEBLADET
Sognepræst vikar Anja Heitmann
Sognepræst Jette Rosenberg Christiansen

GRAFISK PRODUKTION & TRYK

NYT FRA FÆLLESRÅDET.. ................... S.
5-7
SENIORFORENINGEN.......................... S.
9
LOK ALCENTER SOLBLJERG................ S. 10-15
LIONS............................................... S.
16
FDF SOLBJERG.................................. S.
18
EGNSARKIVET/BIBLIOTEKET............... S.
24
SOLBJERG IDRÆTSFORENING .. .......... S. 26-28

HV-Reklame
Oplag: 3.000 pr. udgivelse

INDLEVERING AF STOF
OG ANNONCER
Deadline for indlevering af annoncer og stof til
næste udgivelse: mandag den 6. september til:

INDLÆG:
redaktionsnu@gmail.com
ANNONCER: Brian Jonassen
solbjergnu@gmail.com
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HJERTESTARTERE I SOLBJERG
HVOR:

TILGÆNGELIGHED:

SuperBrugsen

Østergårdsvej 278

Tilgængelig hele døgnet

Halmvarmeværket

Solbjerg Hedevej 1

Tilgængelig hele døgnet

Rema 1000

Solbjerg Hedevej

Tilgængelig hele døgnet

Solbjergskolen

Kærgårdsvej 4 (v.hovedindg)

Tilgængelig hele døgnet

Hasselhuset

Kærgårdsvej 4A (v.cykelskur)

Tilgængelig hele døgnet

Seniorbo

Egevangen 71 (v.fælleshus)

Tilgængelig hele døgnet

Lokalc. Solbjerg

Elmevangsvej 2 (v.hovedindg)

Tilgængelig hele døgnet

Egevangen

Egevangen 191 (v.fælleshus)

Tilgængelig hele døgnet

Astrup Sognegård

Østergårdsvej 221 (på gavlen) Tilgængelig hele døgnet

Onsted-Kanne vandværk

Hvilstedvej 5 (på vandværket)

Tilgængelig hele døgnet

AK Byg

Gl. Horsensvej 68

Tilgængelig hele døgnet

Børnehuset

Bøgevangen 101

man-tors 6.30-17 fre 6.30-16.30

Børnehuset

Bøgevangen 99

man-tors 6.30-17 fre 6.30-16.30

Spiren

Kærgårdsvej 39

man-tors 6.30-17 fre 6.30-16.30

Kærgården

Kærgårdsvej 14

man-tors 6.30-17 fre 6.30-16.30

Hasselhuset

Kærgårdsvej 4A

man-tors 6.30-17 fre 6.30-16.30

Lægerne i Solbjerg

Solbjerg Hedevej 43

man-fre i åbningstiden

Solbjerg Fritidscenter

Solbjerg Hovedgade 88

adgang når centret er i brug

Solbjerghallen

Kærgårdsvej

i åbningstid + børneelektroder

Har du information om en hjertestarter, der ikke er registreret her, så skriv gerne til redaktionen
på: redaktionsnu@gmail.com - husk at oplyse ejerskab, adresse samt tilgængelighed.
HUSK AT FÅ JERES HJERTESTARTER REGISTRERET PÅ WWW.HJERTESTARTER.DK

KOSTTILSKUD
Klik ind på bioform.shop

Direkte fra naturen - Vitaminer Mineraler Omega-3 Tang Svampe mm uden tilsætningsstoﬀer og fyldstoﬀer

NYT FRA FÆLLESRÅDET

JULEMANDEN FÅR HJÆLP
TIL TÆNDING AF BYENS JULETRÆ
Første søndag i advent blev byens juletræ tændt i samarbejde mellem den fremmødte julemand og
ikke mindre end ca. 200-250 fremmødte børn og deres forældre.
Kulden bed lidt i næsen og støvregnes små dråber lagde sig på de røde kinder, da de små poder
forventningsfulde, med deres forældre stille og roligt mødte op ved Fritidscentret på Solbjerg Hovedgade 88 kl. 15.30.
I løbet af søndagen havde vejrguderne ikke udvist den store vilje til samarbejde, da himmel og jord til
tider havde stået i ét i det der mere lignede en regnfuld efterårsdag end starten på vinterens komme.
Rygterne havde sendt varslinger ud om at mange børn ville deltage, men en times tid før julemanden
søgte hjælp til tænding af juletræet, stod pladsen foran Fritidscentret tom og regnvåd hen og tonede
hen i én grå farve om det var himmel eller asfalt.
Klokken 15.00 slukkede himmelen for sine haner og stille og roligt fra nær og fjern strømmede
børnene frem mod juletræet, trækkende sine forældre afsted, fyldt med forventning og spænding.
Tusind tak for hjælpen – Juletræet blev tændt og glade børn blev sendt hjem igen med lommerne
fulde slik, juice og klementiner.
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NYT FRA FÆLLESRÅDET

SOLBJERG FÆLLESRÅDS FORRETNINGSUDVALG
På baggrund af netop overstået repræsentantskabsmøde i Solbjerg Fællesråd i starten af november, samledes det ny valgte forretningsudvalg sig d. 17. november for at konstituere sig.
Fremadrettet tegnes Solbjerg Fællesråds forretningsudvalg af 5 personer og dermed 2 personer færre end vedtægterne foreskriver,

KONSTITUERET I HENHOLD TIL
VEDTÆGTERNE:

Søren Farsø, Formand
Susanne Juul Jakobsen, Næsformand
Jens Sejr Jensen, Rep. beboerhusstyrelse

KONSTITUERET I HENHOLD TIL
FORRETNINGSORDENEN:
Jens Pind, Sekretær
Susanne Hillers, Menig medlem

KONSTITUERING I HENHOLD TIL
VEDTÆGTERNES §8,
TOVHOLDERE UNDERUDVALG
01 Økonomiudvalget
Består af formand, næstformand og kasserer
repræsenteret ved frivillig Henning Bramsen
Sikrer ansøgning til Aarhus kommune i forhold til
den årlige støtte. Udarbejdelse af godkendelse at
regnskaber og efterlevelse af budgettet for forretningsudvalget og SolbjergNU medlemsbladet.
02 Arrangementsudvalget
Tegnes som tidligere af tovholder, Susanne Hillers og oftest hjulpet af frivillig Helle Jensen
Udvalget sikrer booking af beboerhus ved møder og arrangementer for Solbjerg Fællesråds
forretningsudvalg. Afvikling af Solbjerg Hold
Rent Dag omkring april og Juletræstænding
foran beboerhuset første søndag i Advent samt
eventuelle andre indkomne arrangementer
indenfor formålsparagraffen.
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03 SolbjergNU medlemsblad
Tegnes som tidligere af tovholder, Susanne Juul
Jakobsen.
Layout og opsætning af SolbjergNU bladet foretages af Susanne Juul Jakobsen, med omdeling
i 10 numre løbende fra august til juni.
Sikring af omdelingsaftale med Solbjergskolens
8. klasser samt koordinering af indlæg fra fællesrådets medlemsforeninger.
Annonceansvarlig, frivillig Brian Jonassen, med
ansvar for koordinering af indkomne annoncer
i bladet. Økonomien omkring opkrævning af
annonceindtjening samt opkrævning for medlemsforeningernes indlæg løbende hen over året
i SolbjergNU.
04 Solbjerg Fællesråds hjemmeside
Tegnes fremadrettet af tovholder, Søren Farsø
Dette underudvalg har i den kommende periode
fået løftet prioriteten, da det fremadrettet skal
være mere synligt, hvilke opgaver Fællerådet
sidder med, men i lige så høj grad, hvilke opgaver det er muligt at byde ind på, hvis man som
frivillige ønsker at bidrage ind i lokalsamfundets
udvikling igennem et af de mange underudvalg.
05 Solbjerg Beboerhus
Tegnes som tidligere af tovholder, Jens Sejr
Jensen
Denne rolle er som tovholder at sikre dialogen
og retningslinjerne for samarbejdet mellem Solbjerg Fællesråds forretningsudvalg og den på
repræsentantskabsmødet valgte beboerhusstyrelse, der varetager driften af Solbjerg Beboerhus/Fritidscenter på Solbjerg Hovedgade 88.
06 Solbjerg Flagallé
Tegnes som tidligere af tovholder, Jens Sejr
Jensen
Denne rolle er som tovholder at sikre dialogen
med Lions Solbjerg, der varetager opsætning af
byens flagallé ved skolestart og konfirmationer.
Vedligehold af flag, stænger og trailer.
Flagallén håber vi i 2022 at kunne udvide med
yderligere 35 flagstænger efter modtagelse af
økonomisk støtte fra Foreningen Solbjerg.

NYT FRA FÆLLESRÅDET

08 Lokal- og temaplaner
Tegnes fremadrettet af tovholder Søren Farsø
med tilknytning af frivillig Brian Jonassen.
Dette underudvalg forestår dialogen eller høringssvar i forbindelse med diverse lokal- eller temaplaner for lokalsamfundet Solbjerg. Varetagelse af emner indenfor lokalsamfundet Solbjergs
byudvikling i forbindelse med en bæredygtig
byudvikling, hvor byens tilbud følger med indenfor tilbud, pasning, skolegang og fritidsaktiviteter.

Med denne struktur i et overordnet forretningsudvalg og tovholdere på diverse underudvalg
er håbet, at kunne aktivere endnu flere frivillige
kræfter, som brænder for et specifikt emne, der
kunne være i almenvellets interesse og falder
indenfor formålsparagraffen i Solbjerg Fælleråd.
Det vil være muligt som arbejdsgruppe at få
tillknyttet en kontaktperson, tovholder, som kan
sikre koordinering eller information ud til det
resterende lokalsamfund eller sikre hjælp ved
eventuel myndighedsbehandling.
En struktur, der forhåbentlig sikrer at Lokalsamfundet Solbjerg kan understøtte de gode idéer
fra byens borgere og sikre et arbejdsgrundlag
for egne idéer, hvor fællesrådet ikke bliver en
flaskehals.
Hold jer dermed ikke tilbage, hvis I mener at lokalsamfundet Solbjerg mangler noget for fortsat
at sikre den bæredygtige udvikling. Det eneste
vigtige mantra er blot, at man selv bidrager med
de frivillige timer til at realisere egne gode idéer
for at bibeholde energien i projektet.
64520

07 Veje- og stiudvalg
Tegnes fremadrettet af tovholder, Susanne Hillers med tilknytning af frivillig Karsten Stær.
Dette underudvalg forestår dialogen ved henvendelse til eller fra Aarhus kommune under
overskriften veje og stier i lokalsamfundet
Solbjerg.
Ved lokale arbejdsgruppers arbejde med diverse
sti, belysning, bump, veje osv. vil disse grupper
blive tilknyttet tovholderen i denne arbejdsgruppe ved behov for lokal koordinering i Solbjerg
eller ved hjælp for kontaktpersoner eller oplysninger i Aarhus kommune.

Skønnerg
Sol b je

Vi hjælper dig godt
på plads i boliglivet.
Vi oplever fortsat stor efterspørgsel på boliger i Solbjerg,
og boligsalget overrasker særdeles positivt. Vi oplever
en markant fremgang i fremvisninger, og handelstallene
følger med. Går du med salgstanker, så kontakt os på
tlf. 86 29 07 11 for en gratis og uforpligtende vurdering.
Vi glæder os til at hjælpe.

Alexander

Søren

Torben

TRANBJERG - SOLBJERG
v/ Torben Skov Lauridsen & Jesper Grøne Andersson
Kirketorvet 6, 8310 Tranbjerg J
tranbjerg@home.dk · Tlf. 86 29 07 11
Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen
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LÆS BLADET OG FIND NYHEDER
ONLINE: SOLBJERGNU.DK
REVISIONSFIRMAET

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

LIONS SOLBJERG
Økonomiske donationer lokalt, nationalt og internationalt

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

Tanja Hansen • kontakt@hansenmalerfirma.dk • 23 31 32 37
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-

Torsdag den 13. januar 2022
kl. 13.30

Torsdag den 10. februar 2022 kl. 13.30
Generalforsamling.
Dagsorden:

OM DANSK VESTINDIEN. Tre
små vestindiske øer, der tilsammen er
på størrelse med Mors, tjente enorme
summer på sukker, rom og slavehandel
for mange år siden. I 1700-årene en
guldmine for Danmark, og de var medvirkende til en storhedstid for Danmark. Men øens fortid
er også ganske mørk.

1.

Valg af dirigent.

2..

Valg af referent.

3.

Formandens beretning.

4.

Kassereren forelægger foregående
års reviderede regnskab.

DA DANMARK VAR
EN SLAVESTAT - HISTORIEN

Om det fortæller Eigil
Holm, der er biolog,
geograf, historiker og
forfatter af ca. 80
bøger.

Torsdag den 10. marts 2022 13.30

EN MUSIKALSK BLÆKSPRUTTE

Det begynder med en guitar og ender
med et helt orkester.
En optræden, hvor Nils
Adrian får flere instrumenter i spil. Han
ender med at spille
fløjte, mundharmonika, guitar, bas og
trommer - alt sammen
i samme nummer! Med humor præsenterer han de forskellige instrumenter,
og musikken bevæger sig gennem
mange genrer. Afrundes af fællessang.

5.

Fremlæggelse af budget samt
fastlæggelse af kontigent for det
kommende år.
6.
Indkomne forslag.Evt.forslag skal
være formanden i hænde senest 14
dage inden generalforsamlingen.
7.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Lisbeth Balskilde
På valg:
Eva Steffensen
Kurt Jensen
Lilli Nielsen
Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
På valg:Birthe Møller Hansen
Valg af 1 revisor og 1
revisorsuppleant
8..Revisor på valg:
Eigil Andersen
Suppleant på valg
Ove Hesselbjerg Nielsen
9.Eventuelt.
______________________________

Solbjerg
Seniorforening
er forening
en forening
for efterlønnere
i Solbjerg
og omegn.
Solbjerg
Seniorforening
er en
for efterlønnere
i Solbjerg
og omegn.
Foreningen har ca.200
Foreningen
har
ca.200
medlemmer.
Foreningens
formål
er
at
samle
medlemmerne
medlemme. Foreningens formål er at samle medlemmerne til møder, foredrag,
underholdning, udtil møder,
underholdning, udflugter, rejser m.m.
flugter,
rejserforedrag,
m.m
Påprogrammet
programmet
i 2020/2021
afholdes
der 1-dages
ture
en tur
3 dages
og syv
På
i 2021/2022
afholdes
der 1-dages
ture samt
ensamt
3 dages
og syv tur
arrangementer
i
arrangementer
i Solbjerg
Fritidscenter
med
foredrag ogAlle
anden
underholdning.
Solbjerg
Fritidscenter
med foredrag
og anden
underholdning.
arrangementer
i fritidscentret er
Alle
arrangementer i fritidscentret er om eftermiddagen.
om
eftermiddagen.
Kontingent kr.
kr. 130,00
Kontingent
130,00 pr.
pr.år.
år. Se også vores hjemmeside:
Se
også
vores
hjemmeside:
Solbjergseniorforening.dk
Solbjergseniorforening.dk Tilmelding via mail:emjkruse@gmail.com eller tlf.
Tilmelding via mail:emjkruse@gmail.com eller tlf. 30 33 74 99
30
33 74 99 På foreningens vegne - bestyrelsen
På foreningens vegne - bestyrelsen
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LOKALCENTER SOLBJERG

SOLBJERG CAFÉ OG AKTIVITETSCENTER
STEDET HVOR MAN MØDES
Mandag den 20. december kl. 16.00
Syng Julen Ind
*
Tirsdag den 11. januar kl. 17.30
Fælles-aftenspisning
Denne gang er det suppeaften
Se menuen på Centerrådets hjemmeside:
www.lokalcentersolbjerg.dk
Tilmelding på tlf. 2134 5224 eller på
gidk@aarhus.dk
*
Onsdag den 19. januar kl. 17.00
Centerrådets Årsmøde
*
Onsdag den 26. januar kl. 10.00
Senior Shoppen – Udsalg
Følg med på
www.lokalcentersolbjerg.dk
eller Facebook
CENTERRÅDET

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 - 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

Distrikt Syd, Torvevænget 3A, 8310 Tranbjerg

Telefon: 87 13 16 00 kl. 8.00-15.00 | E-mail: civilsamfund.aarhus@mso.aarhus.dk
https://lokalcenter.aarhus.dk/vaelg-lokalcenter
CENTERRÅDET:

Formand:
Jens Laursen Pind | Tlf. 52 23 27 07
Næstformand:
Lisbeth Andersen | Tlf. 29 45 54 19
Kasserer og sekretær:
Vibsen Bach Hansen | Tlf. 22 36 40 23
Cafe:
Lis Beyer | Tlf. 27 14 41 29
Mitzi Christensen | Tlf. 61 66 83 45
Egon Leif Nielsen | Tlf. 42 46 04 31
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FRIVILLIGKONSULENT:

Ajla Dzubur | 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:
Lisbeth Andersen | Tlf. 29 45 54 19
BØGEVANGEN 28, 8355 SOLBJERG

LOKALCENTER SOLBJERG

Lokalcenter Solbjergs Besøgstjeneste
Hvad er en besøgstjeneste?
- Er kontakt mellem to mennesker
- Er værdifuld for ven og vært
- Er en meningsfuld måde at gøre en forskel på
Ikke alle har mulighed for at være med i et fællesskab.
Her kan en besøgsven være af stor værdi, der kan komme på
besøg i hjemmet.
Hvor ofte besøgene skal være og indholdet, er op til hver enkelt.

Savner du besøg?
- En at tale med – en at drikke en kop kaffe med - en at gå en tur med.

Besøgstjenesten består af frivillige, som ønsker og har mulighed for,
at besøge medmennesker, som af en eller anden grund kan føle ensom

Hvis du ønsker besøg .. ELLER .. hvis du
ønsker at være frivillig besøgsven.

Så kontakt venligst Centerrådet på Lokalcenter Solbjerg
v/Lisbeth Andersen
Mobil: 2945 5419 eller mail: mbalskilde@mail.dk
BØGEVANGEN 28, 8355 SOLBJERG
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LOKALCENTER SOLBJERG

CAFÉ SOLBJERG

MANDAG DEN 20. DECEMBER
KL. 16.00 – 17.3O
Caféen vil danne ramme om en hyggelig
julekomsammen. Vi får en til at spille på
klaveret, og vi synger sammen.
Der serveres gløgg og æbleskiver.

Kom og vær med.
På glædelig jule gensyn

Centerrådet
Alle er velkomne, adgang og traktement er gratis.
Mulighed for kørsel efter gældende regler.
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BØGEVANGEN 28, 8355 SOLBJERG

LOKALCENTER SOLBJERG

Kender du dit
Lokalcenter?
Alle borgere i Solbjerg inviteres til
Årsmøde den 19. januar 2022 kl. 17-19
på Lokalcenter Solbjerg, Bøgevangen 28, Solbjerg

Fællesspisning

Strikkeklub

Kom og hør hvad der sker på Lokalcenter Solbjerg og vær med til at sætte dit
præg på huset - et aktivitetshus for alle aldre. I dag er der bl.a. fælles- spisning,
strikkeklub, malefællesskab, træværksted, netcafé, musikarrangementer,
markedsdag og meget mere.
På Årsmødet kan man melde sig til Lokalcentrets Centerråd; en gruppe af
engagerede frivillige fra lokalområdet, som brænder for fællesskaber.
Derudover kan man byde ind med forslag til nye arrangementer eller blot
komme for at høre mere om Lokalcentret.
Vi byder ind til et par hyggelige timer og en bid aftensmad.

Vi glæder os til at se dig!

Malefællesskab

Mange hilsner
Centerrådet ved Lokalcenter Solbjerg

Læseklub
2 grupper
Og meget mere...
BØGEVANGEN 28, 8355 SOLBJERG
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LOKALCENTER SOLBJERG

Solbjerg Seniormotion
afholder

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Mandag den 7. februar2022 kl. 10.00 i Cafe Solbjerg
DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE
Evt. forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal
være formanden i hænde senest mandag den 24.1.22

Kl. 9.30 inden generalforsamlingen er der morgenkaffe.
Indbetaling af kontingent for 2022, kr. 100
Via netbank til konto nr.7266 1130046
(anfør venligst medlemsnummer, se listen i motionslokalet)
Eller kontant på Lokalcentret. Dato følger.
Sidste rettidige indbetaling af kontingent er 31.1.2022
Kontonr. 7266 1130046
Venlig hilsen
Bestyrelsen
De til den tid gældende retningslinjer for Corona restriktioner følges.
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BØGEVANGEN 28, 8355 SOLBJERG

LOKALCENTER SOLBJERG

PA KKE S P I L
EN STOR TAK SKAL LYDE FRA ALLE PÅ SOLBJERG PLEJEHJEM,
TIL ALLE SOM HAR DONERET PENG OG GAVER TIL VORES ÅRLIGE
PAKKESPIL PÅ SOLBJERG PLEJEHJEM.
TAK TIL: LIONS KLUB, SUPER BRUGSEN, REMA 1000,
FAKTA, MASJA BLOMSTER, SALON KRØLLEN, APOTEKET,
ISAK BARBER, FRISØR CRAMER, FRISØR HAARFRÜD
MVH SUSANNE VESTERGAARD

Salg service og montering af:
• Luft luft varmepumper
• Luft vand varmepumper
• Varme og sanitet
• Antikalk systemer

Skrot fyret og spar op til 60%
på din varmeregning med grøn energi
MS energi er VE-godkendt
og hjælper dig gerne med tilskud
og håndværkerfradrag.

Uforpligtende tilbud og gratis rådgivning

71 99 92 94

www.msenergi.dk

kontakt@msenergi.dk

BRILLEINDSAMLING PÅ
VALGDAGEN DEN 16/11
Lions Solbjerg samlede igen briller ind på den nylig overståede valgdag.
Som sædvanligt fik vi godt med briller i kasserne. Disse briller bliver sendt videre til opmåling.
Alle briller, der kan anvendes, sendes herefter videre til uddeling i Afrika. Det er til stor gavn og glæde for modtagerne, som ikke selv har mulighed for at købe briller.
Lions Solbjerg har samarbejdet med vore søsterklubber i området og vi sender samlet mere end
500 par briller afsted.
Lions vil være på pletten ved næste valg så begynd bare at samle sammen.
På vegne af Lions Solbjerg
Jens Ovesen

WWW.SOLBJERG.LIONS.DK

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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Bliv leder hos FDF Solbjerg
Kan du lide at være ude i naturen?
Lyder friluftsliv, fællesskab og udfordringer som noget for dig? Og har
du mod på at gøre en forskel i børn
og unges liv?

madlavning på Trangia for at være med.
Vi andre ledere skal nok hjælpe dig godt
i gang. Har du mod på at give børn og
unge en god oplevelse, og indgå i et
fællesskab, er det alt rigeligt.

I FDF bruger vi begrebet ’leder’ om den
gruppe, som laver aktiviteter for børn. I
FDF er du frivillig, men udregnet i gode
oplevelser får du et af de bedst betalte
lederjob i verden.

Du vokser også
Som FDF-leder udfordrer du mange sider
af dig selv. Du lærer om friluftsliv og
naturen. Du udfordres kreativt, når et løb
skal laves med zombie-tema, eller spejderhytten omdannes til rumstation. Du
bliver sej til projektledelse, når du er med
til at planlægge sommerlejren til Norge
eller vinterturen i shelter. Og ikke mindst
vokser du af at se FDFérne udvikle sig.

Hvem er vi?
Vi er en engageret og herlig FDF-kreds
med omkring 100 FDFére fra 0. klasse og
op til 10. klasse, der holder til ved kredshuset Lystenlund, på Kærgårdsvej 55b i
Solbjerg.
Deriblandt er vi en flok engagerede
ledere i forskellige aldre og med forskellig baggrund. Fælles for os er, at vi kan
lide at være ude i naturen, at udfordre og
udvikle børn og unge samt at have det
sjovt sammen.

Hvor kan jeg høre mere?
Synes du, det lyder spændende, kan
du høre mere hos kredslederne:
Andreas Mogensen tlf. 40 20 49 33
Brian Høgsberg tlf. 40 92 85 70 eller på
mail: kredsledelsen@fdfsolbjerg.dk

Skal jeg have været spejder for at
være med?
Nej, du behøver hverken have det sorte
bælte i friluftsliv eller være ekspert i

FDF SOLBJERG

”Lystenlund”, Kærgårdsvej 55B, 8355 Solbjerg
www.fdfsolbjerg.dk, www.facebook.dk/FDFSolbjerg,kredsledelsen@fdfsolbjerg.dk
18 SOLBJERG NU

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

LIONS SOLBJERG
Økonomiske donationer lokalt, nationalt og internationalt

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

Moderne catering
– vi er din lokale madleverandør

Hos os får du lækker mad, der mætter og udfordrer sanserne og smagsløgene. I vores køkken i Hørning elsker vi at eksperimentere, og derfor
får du altid spændende bud på moderne og sæsonaktuelle retter, du kan
forkæle dig selv og dine gæster med.

Vi leverer:

• Alt fra buffet og fingermad til komplette menuer til din private fest
• Skræddersyede bryllupsmenuer inkl. velkomstsnacks og bryllupskage
• Catering til større events som festivaler, sport og kultur
• Frokostordning og takeaway til virksomheder

Bliv inspireret på www.gourmiddag.com og kontakt os på 2678 2000
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M I KKE L
R ASMUSSEN
T ØMRER &
B YG MESTER

30 års erfaring med
salg, service & montage
af ventilation, varmepumper & køl

KVALITETS TØMRERARBEJDE UDFØRES
NYBYGNING / OM OG TILBYGNING

Tlf. 86 53 13 66 - info@ljmontage.dk
www.ljmontage.dk

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

LÆS BLADET OG FIND NYHEDER
ONLINE: SOLBJERGNU.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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Solbjerg Vandværk A.m.b.a.

Malerfirma

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

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

DANSKE
MALERMESTRE

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

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

SALON
IN

TIRSDAG
LUKKET

v/Elsebeth Rieder

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

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.
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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
		Mandag: lukket
		Tirsdag: 10-18.30
		Onsdag: 9-17.30
		Torsdag: 11.30-20.30
		Fredag: 9-17.10
		Lørdag: 9-12.00
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STØT LOKALT - HUSK AT DE LOKALE
STØTTER OP OM INSTITUTIONER,
FORENINGER OG ARRANGEMENTER
I VORES LOKALSAMFUND!

Di t lok al e indkøbs s t e d
Åb e nt f r a kl. 7.30 - 21.0 0

– dit mobile cykelværksted!

22 24 73 93

EL-TELEDATA-HVIDEVARESERVICE

DØGNVAGT- en lille go’ el-forbindelse
Østergårdsvej 279 - 8355 Solbjerg
Tlf. 86 92 75 22 - www.rokkedal-el.dk
FÅ ET OK BENZINKORT, OK EL OG OK MOBIL
SÅ STØTTER DU TRE-DOBBELT
HVER GANG DU TANKER
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Egnsarkivet i Solbjerg

Glædelig jul

Pedersminde, Drammelstrup

Julen står for døren og der bliver udgivet mange
flotte julekogebøger. Prøv f.eks. at læse lidt i følgende titler og mærk julestemningen brede sig:

Midt under Corona nedlukning fik arkivet
en henvendelse fra et oldebarn af Kathrine
og Jens Jensen.
De ejede i starten af 1900-tallet Skovgården,
Rasborgvej 3, i Drammelstrup. Hun vil
gerne vide om der på arkivet, fandtes nogle
oplysninger om oldeforældrene.
Efter lidt researche fandt vi dette dejlige billede af familien foran gården Pedersminde,
som lå på Rasborgvej 2, men blev revet ned
i 1918, hvor familien flyttede over i nr. 3.

Jul: Valdemarsro af Ann-Christine Hellerup
Brandt (2021)
Frøken Jensens julebog af Kristine Marie
Jensen (2021)
Meyers jul af Jonas Winge Leisner (2021)
Min jul af Mette J. Blomsterberg (2020)

Musik på Aarhus Bibliotekerne
Om du er dedikeret musiknørd eller moderat
musikinteresseret, så er der noget at finde på
aakb.dk. Her kan du finde anbefalinger, digitale
musikmagasiner, nyheder, musiklitteratur, inspiration, musikfilm, nye materialer m.m
Vi har også flere billeder af familien Jensen
og deres i alt 9 børn og de kan alle ses på
www.Arkiv.dk. Du finder dem således:
Vælg udvidet søgning, skriv adressen
Rasborgvej 2 øverst i søgefeltet, herefter
vælges i venstre side, type- billeder, arkiv –
Solbjerg og Omegns arkiv. God fornøjelse.
Juleferie på arkivet
Sidste åbningsdag på arkivet er tirsdag den
14. december, og vi åbner igen tirsdag den
11. januar 2022.
Hvis du mangler den sidste julegave, så
husk at Solbjerg bøger, kun koster 500 kr.
for alle fem. Send en mail, hvis du ikke kan
komme i vores åbningstid.
Alle ønskes en god jul og et god nytår.
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

Prøv f.eks. Aarhus Bibliotekernes playlister på
Spotify eller find inspiration til nye danske musikpodcasts. Det hele er samlet under Musik på
aakb.dk
Åbningstider i julen
Biblioteket holder julelukket fra d. 24. december
til 26. december, begge dage inkl.
Mellem jul og nytår har biblioteket åbent, med
betjening tirsdag kl. 15.00 – 18.00 og torsdag kl.
10.00 – 13.00, og med ubetjent åbningstid alle
dage fra kl. 7.00 – 22.00.
Biblioteket holder nytårslukket 31. december og
1. januar, begge dage inkl.
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

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 behandlings- og
afspændingsmassage.

BESTIL PÅ TLF. 86 29 05 58

www.solbjergmassage.dk
Ring eller skriv for professionel vejledning på:
Tlf. 30 49 79 34 - solbjergmassage@gmail.com

Solbjerg Biler

TIDSBESTILLING NØDVENDIGT
Højlundsparken 19A, 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

phienlund-maler_34x73.indd 1
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SOLBJERG
- DIT LOKALE INDKØBSSTED

Altid billig beinzin

Danmarks bedste benzinkort
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SOLBJERG IDRÆTSFORENING SIF

solbjerg-if.dk

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

SIF

SIF

SIF

SIF

SIF

SIF

BADMINTON

SPINNING

Torsten Bloch Rasmussen

Birthe Friis Hansen

26 83 45 42

SIF

60 86 92 92

Torsten.Bloch.Rasmussen@gmail.com

gymnastikisolbjerg@gmail.com

FLOORBALL - KVINDER

SOLBJERG RUNNERS

Maria Pahle

Mia Nørby Pladsbjerg

29 72 82 78

SIF

42 57 23 02

mariapahle@gmail.com

mia_norby@hotmail.com

FLOORBALL - MÆND

SVØMNING

Thomas Bøgh Fangel

Liselotte Knagaard

42 26 60 26

SIF

61 46 03 59

thomasfangel@gmail.com

liselotte.knagaard@mail.tele.dk

FODBOLD

SØSPORT

Uffe Andersen

Jens Pilemand Ottesen

21 12 70 09

27 48 33 36

formandsolbjergfodbold@gmail.com

formand.solbjerg.sosport@gmail.com

GYMNASTIK

TENNIS

Birthe Friis Hansen

Dorte Steen

60 86 92 92

SIF

20 19 42 97

gymnastikisolbjerg@gmail.com

jocodoco@gmail.com

HÅNDBOLD

VOLLEYBALL

Morten Birk Nielsen

Arne Møller

61 35 30 67

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

marianne@lystavle.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

GLÆDELIG JUL FRA
ALLE OS I SOLBJERG IF
GYMNASTIK ♥

SOLBJERG NU 27

SOLBJERG IF FODBOLDS U12/13DRENGE HJÆLPER DIG MED
AT KOMME AF MED DIT

HALVVISNE JULETRÆ
Bor du indenfor Solbjergs skoledistrikt, kan du slippe for turen
til genbrugspladsen med grannåle i bilen og i stedet lade
U11/12-drengene hente dit juletræ
SØNDAG DEN 9. JANUAR 2021 KL. 10.00-13.00.
Det koster kr. 30 pr. træ du vil have afhentet.
Betaling kan foregå via:
MOBILEPAY NR. 1383FT
(SIF FODBOLDDRENGE 2010/2011).
HUSK AT SKRIVE AFHENTNINGSADRESSEN
PÅ INDBETALINGEN!!!
WWW.SOLBJERG-IF.DK HVOR DU KAN KØBE EN ’BILLET’
TIL AFHENTNING AF TRÆET (VIA LINK PÅ FORSIDEN)
AFHENTNING SKAL BESTILLES
SENEST DEN 6. JANUAR 2022
Når du har bestilt afhentning, skal du blot sørge for at stille
dit af-julede træ ud til vejen senest søndag den 9. januar
kl. 10.00, så klarer vi resten. De indsamlede træer hugges
til flis, så du gør både miljøet og os en tjeneste ved at lade
os hente dit træ.
Du er velkommen til at indbetale mere end 30 kr. pr. afhentet
træ/købe to billetter for afhentning af 1 træ 🙂
Indtjeningen går til U12/13-drengenes tur til udlandet.
De bedste hilsener fra Fodbolddrengene U12/13.

SALGSTIDEN PÅ HUSE ER
RASLET NED I AARHUS
Den store interesse for at handle bolig har fået
salgstiderne til at rasle ned under coronatiden.
Siden marts måned sidste år er den gennemsnitlige salgstid på villaer og rækkehuse i
Aarhus Kommune faldet med 54 dage, hvilket
svarer til et fald på 49 procent. Det viser tal fra
Boligsidens markedsindeks.
”Coronapandemien har forstærket købekraften hos boligejerne gennem lave renter,
færre forbrugsmuligheder og udbetalte
indefrosne feriepenge, men den faldende
salgstid vidner også om en øget interesse for
at handle bolig,” siger Jesper Bjerg, der er
indehaver af danbolig Beder.
”Flere og flere har faste hjemmearbejdsdage,
og vores bolig er i højere grad blevet et naturligt
centrum for familien. Pengene til boligkøb sidder
derfor lidt løsere end tidligere, og boligsøgende
er villige til at betale mere for deres fremtidige
bolig,” tilføjer han.
NORMALISERING PÅ VEJ
Salgstiden er også blevet mindre det seneste
halve år. I Aarhus Kommune er der skåret
15 dage af den gennemsnitlige salgstid på
villaer og rækkehuse, så det nu tager 56 dage
at sælge sit hus. Det viser, at køberne stadig
er hurtige til at sætte deres underskrift på en
købsaftale.

DEN BLØDE LANDING
Forklaringen på den begyndende normalisering
skal findes i, at covid-19 fylder mindre i vores
hverdag. Det giver sig også til kende på boligmarkedet, fortæller Lise Nytoft Bergmann, der er
boligøkonom og chefanalytiker i Nordea Kredit:
”Selvom salgstiderne på tværs af landets kommuner stadig er helt i bund, så er udviklingen ved
at vende. Vi begynder at se stigende salgstider
og et lidt større udbud, og boligpriserne viser
tegn på de normale sæsonudsving. Alt i alt er det
tegn på, at vi nærmer os en blød landing efter
coronakrisen.”
På landsplan er den gennemsnitlige salgstid for
villaer og rækkehuse nede på 110 dage. Det er
den korteste salgstid nogensinde i de godt 11 år,
som Boligsiden har ført statistik over salgstiden.

Jesper Bjerg
Indehaver
danbolig Beder

”Det er ingen nyhed, at boligmarkedet har klaret
sig over al forventning de seneste år. Prisstigninger og høj handelsaktivitet har været reglen
snarere end undtagelsen, men oven på den
seneste tids hektiske aktivitet er farten ved at
aftage en anelse,” siger Jesper Bjerg og tilføjer:
”De seneste måneder har vi set et svagt stigende udbud af boliger samt en stabilisering af huspriserne. Kombineret med en salgstid, der ikke
længere falder, kan dette tyde på, at situationen
på boligmarkeder er ved at normalisere sig.”
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Vi fejrer vores smukke by med
en festlig weekend

Solbjerg
fylder
150 år!
Sæt X i kalenderen
den 20.-22. maj 2022
Mere info følger

- og et godt nytår

AROS Viby-Tranbjerg

LOKALSAMFUNDET SOLBJERG
DET SKER I

FASTE ARRANGEMENTER
Hverdage
9.30-13.30
Man-tors
16-21
Mandage
13-16
Tirsdage
10.00
Tirsdage
9.30
Tirsdage
15-17
Tirsdage
19.00
2. tirs/md
17.30
Onsdage
10.30
Onsdage
10-12
Onsdage
10.30
Onsdage
19.30-22
Onsdag
10-11.30
Torsdage
9.30-11.30
Torsdage
17.00
Fredage
10-12
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
Onsdags-Aktiviteter
Netcafé
Babysalmesang
Folkedans
Netcafé
Pensionist/Petanqueforeningen “Grisen”
Fællessejlads
Netcafé
Vi synger m. organist Søren Jensen
Offentlig svømning
Åben v. aktiviteter i hallen/fodboldbanen

VÆR VENLIGST OPMÆRKSOM PÅ AT DER STADIG KAN VÆRE ENKELTE CORONA
RESTRIKTIONER ELLER KRAV OM CORONAPAS. HUSK AT TJEKKE MED ARRANGØREN.
DECEMBER 2021 - JANUAR 2022
1.-23. dec.		
Biblioteket
8. dec.
14.00 Lokalcenter Solbjerg
9. dec.
13.00 Fritidscentret
16. dec. 10.00 Biblioteket
20. dec. 16-17.30 Lokalcenter Solbjerg
24-26 dec		
Biblioteket
31.dec-1.jan
Biblioteket

Julemandsjagt
Julebingo
Julearrangement: Syng med Judy Glosted
Juleteater for de 2-5 årige
Syng julen ind
Julelukket
Nytårslukket

9. jan.
11. jan.
13. jan.
19. jan.
26. jan.

Indsamling af juletræer
Fælles aftensspisning
Foredrag: Historien om Dansk Vestindien
Årsmøde
Seniorshoppen holder udsalg

10-13		
17.30 Lokalcenter Solbjerg
13.30 Solbjerg Fritidscenter
17-19 Lokalcenter Solbjerg
10.00 Lokalcenter Solbjerg

SOLBJERG NU UDKOMMER NÆSTE GANG
LØRDAG DEN 29. JANUAR 2022

