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medlemsblad for solbjerg fællesråd

Der var stort rykind, da Galleri Solbjerg holdt åbningsfernisering søndag den 2/6
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LEdER

Det nemmeste frivillige arbejde i Solbjerg er i Fællesrådet. Med et aktiv af ildsjæle i lokalsamfundet er det nemt at viderebringe de gode historiefortællinger udadtil.
I øjeblikket kan vi blandt andet fremhæve Galleri Solbjerg, der 2. juni holdt åbningsfernisering på
Solbjerg Hovedgade. Et galleri, der igennem foreningen Kunst i Solbjerg, tog sit udspring tilbage i
sommeren 2014 efter en henvendelse fra Kulturforvaltningen i Aarhus Kommune.
Men bygningerne Galleri Solbjerg rykker ind i på Hovedgaden rummer også en historie, og derfor kan også fremhæves Egnsarkivets indlæg på side 22. For du sidder derude. Både du, som kan
berette om lokalsamfundets DNA og de gode historiefortællinger tilbage i tiden, og dig som har
ressourcen og evnen til at dokumentere denne.
Dermed kan vi sikre de gode historiefortællinger for de, som kommer efter os.
#voressolbjerg
god sommer

SOLBjERG NU UDKOmmER:
Nr. 1 lørdag den 31. august
Nr. 2 lørdag den 28. september
Nr. 3 lørdag den 26. oktober
Nr. 4 lørdag den 30. november
Nr. 5 lørdag den 21. december
Nr. 6 lørdag den 1. februar 2020
Nr. 7 lørdag den 29. februar
Nr. 8 lørdag den 28. marts
Nr. 9 lørdag den 2. maj
Nr. 10. lørdag den 13. juni

Deadline for aflevering af stof og annoncer
mandag den 29. juli (Nu i farver. deadline skal overholdes!)
mandag den 2. september
mandag den 30. september
Tirsdag den 29. oktober
mandag den 2. december (meget gerne før).
Tirsdag den 2. januar 2020
mandag den 3. februar
mandag den 2. marts
mandag den 30. marts
Tirsdag den 5. 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 15. juni 2019
SOLBJERG NU
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Det går rigtigt godt i Solbjerg Fællesråd
Solbjerg Fællesråd holdt mandag den 6.
maj 2019 repræsentantskabsmøde i
Solbjerg Fritidscenter.
Forretningsudvalget kunne i sin beretning informere sine medlemmer om, at
Solbjerg Fællesråd aktuelt er 54 medlemsforeninger. På dagen var 17 medlemsforeninger repræsenteret med i alt 22 stemmeberettigede.
I Solbjerg Fællesråd tillader vi os at synes,
at det faktisk går rigtig godt. Vi arbejder
stadig efter den strategi, at få forretningsudvalgets opgaver dissekeret op i mindre
bidder for her igennem at få aktiveret flere
frivillige og dermed gøre organisationen
mere synlig og mindre sårbar. Et langt og
sejt træk, men vi føler os bestemt på rette
vej.
To vigtige jubilæer
Økonomiudvalget, under forretningsudvalget, er i øjeblikket i dialog med
Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni
Aarhus, som varetager bedragerisagen
vedrørende Finn Fruerlund. Der arbejdes
på at finde en afdragsordning, så sagen
forhåbentlig kan lukkes i år 2021.
Forestående er ligeledes at få afstemt et
budget for fejring af Solbjerg Fællesråds 50
års jubilæum i 2020 samt et budget for
Solbjergs 150 års fødselsdag i 2021.
Solbjerg NU i farver
Solbjerg NU medlemsbladet har været
igennem en større udvikling og her har
Susanne Juul Jakobsen og Bjarne Lampe
gjort et stort stykke arbejde ved siden af
den daglige drift af bladet for at sikre, at vi
fra næste årgang, sommeren 2019, kan
overgå til farvetryk.
Der er i øjeblikket ved at blive udarbejdet
nye annoncepriser og oversigt på disse,
som skal ligge klar for annoncørerne til
den kommende årgang. Medlemspriser for
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indlæg i Solbjerg NU forbliver på det
nuværende niveau.
Behov for ny hjemmeside
Hjemmesiden for Solbjerg Fællesråd er
næste punkt i udviklingsstrategien efter
medlemsbladet. Så småt er vi i gang med
at opsætte ny hjemmeside for Solbjerg
Fællesråd, så vi mere tydeligt kan kommunikere forretningsgange, priser, formål osv.
klarere ud. Noget vi i dag bruger unødigt
mange ressourcer på at besvare pr. mail,
når borgere eller medlemmer søger oplysninger.
Det vil være et meget stort ønske, at en ny
hjemmeside kunne folde sig ud samtidig
med at Solbjerg NU bliver i farver. Dette
dog forudsat at vi finder en ny webredaktør og eventuelt nogle frivillige der kunne
bidrage med et par timers arbejde i opsætning i wordpress.
Tak for indsatsen
På repræsentantskabsmødet blev ligeledes
fremlagt beretninger fra Beboerhuset og
Aftenskolen til godkendelse samt fremlagt
regnskaber.
Med frivillige kræfter er der for regnskabsåret 2018 indenfor Solbjerg Fællesråds forretningsudvalg, Solbjerg Beboerhus,
Solbjerg Aftenskole og Solbjerg NU medlemsblad omsat for ikke mindre end cirka
550.000,- eksklusiv kapitalisering af antallet af frivillige timer.
Det er imponerende og der skal fra forretningsudvalget lyde et stort – tusind tak for
indsatsen.
Valg til forretningsudvalg, aftenskole og
beboerhus fandt sted, og konstituering forventes for forretningsudvalget at finde sted
ved mødet ultimo juni.
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Er kommunens
planstrategi
skævvredet
mellem nord
og syd?

Solbjerg Fællesråd stiller spørgsmål ved om
udviklingen, i henhold
til igangværende helhedsplaner i Aarhus
kommune, er skævvredet mellem nord og
syd?
Aarhus Byråd har
fremlagt Forslag til
Planstrategi 2019 og
debatoplæg om temaplaner i offentlig
høring i perioden 23.
maj til 15. august.
Forslag til Planstrategi
2019 lægger op til en
videreførelse af den
overordnede strategi
fra Planstrategi 2015.
Her blev der sat en retning for de næste
mange års udvikling,
og der blev introduceret tre strategiske
fokusområder, der skal
bidrage til at koordinere og fokusere væksten.
Med forslag til
Planstrategi 2019
lægges op til en delvis
revision af kommuneplanen via en række
temaplaner. Sammen
med planstrategien
offentliggøres et debatoplæg, der handler om
temaerne:

* Arealer til alle
boligtyper

* Landskabet
* En grønnere by
med mere blåt

* Omstilling til
grøn energi

* Sammenhæng
mellem naturområder

I inviteres hermed
til at komme med
idéer og synspunkter til planstrategien og
tema-planernes
indhold.

Ideer kan indsendes på Aarhus
Kommunes
høringsportal,
hvor man også
kan se forslaget til
Planstrategi 2019
samt debatoplæg
om temaplaner:
https://deltag.aarhus.dk

SOLBJERG NU
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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.

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
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Solbjerg Aftenskoles
program for efteråret 2019
Aftenskolen byder med dette program velkommen til en ny aftenskolesæson og
håber, at der blandt kurserne er et , der kan have din interesse.
Hold øje med hjemmesiden www.solbjerg-aftenskole.dk eller find os på
Facebook.
Solbjerg Aftenskole kan i denne sæson tilbyde kurser til meget konkurrencedygtige priser.
Vi glæder os til at se dig i Solbjerg Aftenskole.
Med venlig hilsen
Solbjerg Fællesråds Forretningsudvalg
v/formand Brian Jonassen
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Tilmelding
Tilmelding sker efter "først-til-mølle-princippet" - enten online på hjemmesiden
www.solbjerg-aftenskole.dk . Når du har sendt din tilmelding, vil du få en tilbagemelding
på, om der er plads på holdet. Herefter bedes du indbetale kursusgebyret.
Du er først tilmeldt og sikret en plads på holdet, når betalingen er registreret på
Solbjerg Aftenskoles bankkonto: Reg.nr. 1551 konto nr. 3660433767
Betalingen skal være aftenskolen i hænde inden holdstart med mindre andet er aftalt.
Såfremt der er aflyste hold, vil du blive kontaktet og få dine penge retur.

Reduceret deltagerbetaling
Der ydes tilskud til arbejdsledige, pensionister, efterlønsmodtagere, handicappede og
øvrige 60-65 årige uden arbejdsindtægt samt studerende og lærlinge.
Dog ydes der kun tilskud til hold, der er afsluttet inden kl. 18, og det gælder alle ugens
dage.
OBS! Der ydes dog kun tilskud til deltagere, der er bosat i Aarhus Kommune.
Ved tilmelding skal arbejdsledige aflevere en blanket attesteret af arbejdsformidlingen,
hvor blanketten udleveres. Pensionister og efterlønsmodtagere skal som dokumentation
forevise sidste udbetalingsbilag.
Studerende skal fremvise gyldigt studiekort, og lærlinge medbringer lærlingebrev.
Prisen foran stregen eks. kr. 525/700 er for førtidspensionister, pensionister, efterlønsmodtagere, ledige, studerende og lærlinge. For at få reduceret deltagerbetaling skal CPR
nr. oplyses ved første undervisningstime til underviseren.

Hensynstagen undervisning
Deltagere, der er handicappede i forhold til deltagelse i et konkret emne, kan deltage i
hensynstagen undervisning. På disse hold er der maks. 7 deltagere, og der tages individuel hensyn til den enkelte deltager.
Deltageren skal forinden start underskrive en erklæring som afleveres og opbevares af
aftenskolelederen.

Aftenskolehold 1:

Yoga 1
12 x 2 lektioner
Sted: Solbjerg Fritidscenter
Tidspunkt: kl. 09.15 -10.45
Start: Mandag den 2. september 2019
Slut: Mandag den 25. november 2019
Undervisningsfri uge 42
Underviser Birgitte E. Schmidt
Pris: kr. 450/600
Max. 15 kursister

SOLBJERG NU
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Aftenskolehold 2:

Yoga 2
12 x 2 lektioner
Sted: Solbjerg Fritidscenter
Tidspunkt: kl. 11.00 -12.30
Start: Mandag den 2. september 2019
Slut: Mandag den 25. november 2019
Undervisningsfri uge 42
Underviser: Birgitte E. Schmidt
Pris: kr. 450/600
Max. 15 kursister
Kom i form med yoga og åndedrætsøvelser. Yoga giver balance i krop og sjæl. Øger kropsbevidsthed, smidighed, styrke og forbedrer åndedrættet og koncentrationsevnen.
Medbring selv måtte til underlag og tæppe til afslapning.

Aftenskolehold: 3

Hensyntagen hold og efterfødsel i ét.
14 x 2 lektioner
Sted: Lokalcentret lokale 1+2
Tidspunkt: Kl. 10:00-11:30
Start: Mandag den 2. september 2019
Slut: Mandag den 9. december 2019
Undervisningsfri Uge 42
Underviser: Kamma Schmidt
Pris: kr. 525
Max. 7 kursister
Et blandet hold af kursister, der efter fødsel stille og roligt skal træne kroppen op og for
kursister, der har brug for mere hensyntagen undervisning. Der vil gives individuel undervisning. Et hold, hvor der er fokus på stille og roligt at træne din krop i balance igen.
Holdet er et hensyntagende hold, hvor der vil tages individuel hensyn til hver enkelt
kursist.
Yoga giver smidighed og mulighed for at forene og skabe harmoni mellem krop, sind og
bevidsthed.
Pilates giver dine muskler styrke og giver dig lange, slanke muskler og øger din kropsbevidsthed. Under træningen får du mulighed for at arbejde alle kroppens muskler.

10
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Aftenskolehold: 4

Yoga/pilates i mindfulness
Lektioner 14 x 2 lektioner
Sted: Lokalcentret lokale 1+2
Tidspunkt: 19.30-21.00
Start: Tirsdag den 3. september 2019
Slut: Tirsdag den 10. december 2019
Undervisningsfri uge 42
Underviser Kamma Schmidt
Pris: kr. 700
Max. 12 kursister

Tid og omsorg til dig selv. Fordybelse og ro. Lære at spænde af og tackle svære
situationer. Meditation styrker kroppens livsfunktioner, lige fra kredsløb, immunforsvar
og hormonsystem. Ligeledes forbedres koncentration, hukommelse og udholdenhed ved
regelmæssig meditation. Meditation modvirker sandsynligvis også aldringsprocessen.

Aftenskolehold: 5

Yoga/pilates med mindfulness og meditation
14 x 2 lektioner
Sted: Solbjerg Fritidscenter
Tidspunkt : kl. 19.00-20.30
Start: Torsdag den 5. september 2019
Slut: Torsdag den 12. december 2019
Undervisningsfri uge 42
Underviser Kamma Schmidt
Pris : kr. 700
Max. 17 kursister
Yoga giver smidighed, giver mulighed for at forene og skabe harmoni imellem krop, sind
og bevidsthed.
Pilates giver dine muskler styrke, giver dig lange slanke muskler og kropsbevidsthed.
Under træningen får du mulighed for at arbejde med mindfulness, kropsbevidsthed,
koncentration, balance, koordination, holdning, vejrtrækning og udholdenhed.

SOLBJERG NU
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LIONS

SOLBJERG

INDBYDELSE
KOm TIL SANKTHANSBÅL
I SOLBjERG PÅ LUNDBjERGVANG V/ FRITIDSCENTRET
SØNDAG DEN 23. jUNI KL. 17.30

BÅLTALER:
Inge Kruhøffer, formand for Astrup-TulstrupHvilsted menighedsråd
Program:
Kl. 17.30 Boderne åbner med forfriskninger
og lækkerier til både voksne og børn
musik over festpladsen.
Kl. 18.00 FDF aktiviteter med børnene
Kl. 18.30 Børnebålet tændes
Kl. 19.00 Velkomsttale
Kl. 19.15 Opvisning af Solbjerg
og Omegns folkedansere
Kl. 20.00 Båltale
Kl. 20.10 Voksenbålet tændes, og midsommersangen synges ledsaget af Virring-koret
Kl. 20.30 Virring-koret synger for på flere
fædrelandssange
Kl. 22.00 Arrangementet afsluttes
Den gode tradition fortsætter:

Traditioner skal bevares. det skaber minder, så derfor fortsætter vi denne festaften.
Vi glæder os over opbakningen til vores arbejde, og til at samle hele byen om bålet. som tidligere år
samarbejder vi med fdf, der vil lave nogle aktiviteter med børnene og tillige lidt mad/snack over bål.
bål og pølser hører sammen. derfor tænder vi grillen og fremstiller lækre ristede pølser serveret som
franske hotdog eller på bakke med brød til. Øl, vin og vand kan købes, og alt til meget fornuftige priser.
Vi har supplementet til jeres aftensmad klar, så spis lidt let og suppler med et par pølser på bålpladsen.
I lions håber vi, at der igen i år bliver stor opbakning til den gode tradition, som også er en nærliggende mulighed for de mange nye borgere i solbjerg, til at lære byen og dens øvrige borgere bedre at
kende.
Vi håber på at aftenen giver et lille overskud, hvoraf en del vil blive doneret til lions verdensomspændende mæslingekampagne

www.solbjerg.lions.dk
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LIONS

SOLBJERG

Loppemarked lørdag 15. juni 2019
10.00 – 16.00 ved Solbjerg Fritidscenter

www.solbjerg.lions.dk
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Entreprenør ApS
Aut. Kloakmester

Tlf. 21713151
Hansenentreprenoer.dk
kloak– belægning - støbearbejde anlægsarbejde - jordarbejde - vintertjeneste

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
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Solbjerg Seniorforening
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..
Inkl. kaffe og morgenbakke i bussen
4-stjernet luksusbus, 4-stjernet hotel
2 x morgenmad og 2x aftensmad.
Meget vidende rejseleder.
33.420
Tilmelding senest den 15.
juli 2019. Enkeltværelse
Inkl. alle
entréer.
tillæg kr. 500,00

Torsdag
den 3.
oktober
2019
Høstfest
Buffet kl. 13.00. Derefter underholdning med
Richard Ragnvald. Udover de mange sange, man i forvejen
kende fra richard ragnvald (bl.a. ”Tak fordi er venner” og ikke
mindst ”Kære lille mormor”) spænder repertoiret bredt. med
ragnvalds mangeårig erfaring som underholder sammensætter han
med sikker hånd det rigtige repertoire. dansktop, viser operette samt
andre populære sange. Kort sagt: Her får man en festlig syng- med
underholdning, man sent vil glemme.
Arrangementet er med buffet til kr. 160,00. Tilmelding nødvendig.
Senest 26. september 2019.

Torsdag den 7.
november kl. 13.00
BANKO
Kom og vær med til at vinde noge af de fine
præmier - med sidegevinster.

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

SOLBJERG NU
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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
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
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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

SOLBJERG NU
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LOKALcENtER SOLBJERG

BøGEVANGEN 28, 8355 SOLBJERG

SOLBjERG CAFé OG AKTIVITETSCENTER
STEDET HVOR mAN mØDES
Onsdag den 26. juni kl. 9.30-13.00

jysk Tøjsalg

*

Pensionistpatruljen/handymand:
Sven Erik Pagaard tlf. 30 62 28 03
Mulighed for kørsel til alle arrangementerne

INGEN FÆLLES-AFTENSPISNING I jULI

efter gældende regler.

*

Ring til Jens L. Pind tlf. 52 23 27 07

Tirsdag den 13. august kl. 17.30

Tilmelding til Onsdagsturen. Ring til Jens L. Pind

Fælles-aftenspisning

mandag inden kl. 18.00 på tlf. 52 23 27 07

Se menuen på Centerrådets hjemmeside
Tilmelding på telf. 5223 2707
solbjerg@brugerraad.dk

Pris kr. 28. Opsamling til Onsdagsturen sker
mellem kl. 8.45 og 9.30.
Centerrådets hjemmeside:

*

www.lokalcentersolbjerg.dk

Onsdag den 14. august kl. 10.00-12.00

Netcafe hver onsdag kl. 10.00 til 11.30

Senior Shoppen - UDSALG
Lørdag den 24. august kl. 10.00-14.00

markedsdag

Café Solbjerg hverdage kl. 9.00 - 13.30
Tirsdag med fællesspisning kl. 11.00 - 15.00

Se annonce næste side

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

SOLBJERG NU
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EGNSARKIVEt/BIBLIOtEKEt
Solbjerg By - 150 år i 2021

LiteratureExchange i Aarhus

I den den anledning vil vi gerne på egnsarkivet udgive bind 5 af Solbjerg bøgerne.
Solbjerg bøgerne, hvor første bind udkom i
1979 og sidste bind 4 i 1999, dækker meget af
historien om Solbjerg og omegn fra 1870 til
1998, hvorfor det næste bind skal have fokus
på lokalhistorien i de efterfølgende 20-25 år.

En af de fedeste litteraturfestivaller foregår i
Aarhus i dagene 13. juni – 23.juni 2019 og
som I muligvis har hørt om før.
Men har I husket at få købt en billet?
Skynd jer, før det er for sent.

Vi forestiller os, at bogen blandt andet kan
indeholde små livshistorier, fortalt af personer som har boet på egnen i perioden. For
selv om du ikke synes, at dine oplevelser kan
have interesse for andre, skal vi huske, at om
50 år ser alting anderledes ud, og hvis ikke
det bliver beskrevet og givet videre af dem,
som har oplevet det, hvem skal så bringe
lokalhistorien videre?
Vi vil i efteråret nærmere den 26/9-19 indbyde til et opstartsmøde, hvor vi fremlægger
vores tanker og planer om projektet, og der
vil her blive nedsat en gruppe af personer
som kan arbejder videre med udgivelsen.
Medlemskab af støtteforeningen
Medlemmerne kan se frem til et besøg af et
bestyrelsesmedlem hen over sommeren, hvor
medlemskabet kan fornyes og årets hæfte om
Fuglbjerggård udleveres.
I efteråret vil Støtteforeningen invitere til en
sensommertur til Uldum Mølle, så derfor sæt
allerede nu kryds i kalenderen lørdag den
14/9-2019. Nærmere information følger i
august dels på vores hjemmeside og i
Solbjerg NU.
Sommerferie – sommerlukning
Arkivet holder lukket i juli måned, lige som
der ej heller er adgang til biblioteket. Sidste
åbningsdag er tirsdag den 25. juni, og første
åbningsdag efter ferien er tirsdag den 30. juli.
Alle ønskes en god sommerferie!
På arkivets vegne
Lis Hauerslev

Ferien er booket, men har I husket alt?

I er sikkert alle godt i gang med at lave forberedelserne til sommerferien. Booking af billetter, campingpladser, hoteller og ikke mindst
hvad I skal læse i ferien. Og lige pludselig
skal I afsted. Men har I husket at give biblioteket besked??
Gå gerne ind på aakb.dk og log ind på jeres
profil, sæt jer i god tid som bortrejst, for så er
I sikre på, at der ikke kommer bøger til jer i
den periode.
Biblioteket holder sommerferie

Ferien kommer også til bibliotekerne. Derfor
vil jeg lige minde jer om, at Solbjerg Bibliotek
holder lukket i hele juli.
Biblioteket er lukket fra 1.juli frem til den
28.juli, begge dage er inkluderet.
Så hvis I skal have fat på bøger i den periode,
så er Viby Bibliotek blandt andre åben.
Lige en hurtig påmindelse

I må meget gerne rydde op efter jer.
Desværre har jeg oplevet, at legetøj og sækkestole, der hører hjemme i børneafdelingen, er
flyttet hen til voksenafdelingen. Det ville
være en stor hjælp, hvis I lige husker at stille
tingene hen, hvor de hører til. På forhånd tak
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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mangler du en sommer-aktivitet?
Så tag ud på bølgen blå!
Vi lejer vores seks aluminiumskanoer ud – med redningsveste
og padler.
Vi har redningsveste i alle størrelse, også til de allermindste.
der er samtidig mulighed for at
låne vores kanotrailer.
Prisen er 100 kr. per kano per
dag. ring og hør nærmere hos
vores kano-mand rune
andersen, tlf. 40 45 99 25.
FDF Solbjerg
”lystenlund” | 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

24SOLBJERG NU

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

Opvarmningsgymnastik: Solbjergskolens nye børnekor for elever fra første til tredje klassetrin har kun eksisteret i ca. tre måneder, men gør hele tiden fremskridt, og børnene nyder at deltage i korsang, men stemmen skal
”smøres”, og her varmer de op til en video produceret i samarbejde med dR’s børnekor.
Foto og tekst: BJARNE LAMPE

Solbjergskolens små sangere

nyder at synge i kor

Gennem ni år har lærer Karin Ahlmann Jensen drømt om at starte et sangkor for
Solbjergskolens yngste elever. Nu er det lykkedes. I februar meldte de første af eleverne fra
1.-3. klasse sig til koret, og siden er der kommet flere til, så nu er koret oppe på omkring 20
sangere, der alle deltager efter skoletid, hvis de ikke er optaget af andre gøremål. Men når
der er offentlig optræden - og det med stor succes - er koret så godt som fuldtalligt.
børnekor er bare det bedste. Til morgensang, i musiktimerne og til optræden på
skolen. det mener lærer og korleder Karin
ahlmann jensen.
siden hun blev ansat på solbjergskolen for
ni år siden, har nu prøvet at starte et børnekor for eleverne fra 1.- 3. klasse, og i år er
det endelig lykkedes. det eneste hun er ked
af er, at de unge sangere forlader koret, når
de skal op i 4. klasse.
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og man må give Karin ret. selv om der
denne onsdag eftermiddag, efter obligatorisk skoletid, kun er 12 a´ 20 tilmeldte
sangglade elever til stede i skolens
musiklokale, lyder det henrivende når de
seks til niårige indskolingselever folder sig
ud i sang. Især kommer der kraft og fylde,
når de synger midsommervisen ”Vi elsker
vort land”. selv om koret kun har eksisteret siden februar i år, har det allerede

Solbjerg NU juni 2019_Solbjerg NU - 03-06-2019 12:22 Side 27

optrådt for de ”gamle” på lokalcenter
solbjerg og for de andre elever ved skolens
forårsfest.
Nødvendig med opvarmning
ligesom som ved sport er det også nødvendigt med opvarmning, når man skal synge.
det handler om at blødgøre stive muskler
for at gøre hele stemmen mere fleksibel og
parat til at yde. en ”sofa-krop” synger ikke
godt. som det kan ses på billedet foroven
(side 26) sker opvarmningen via en video,
hvor dr’s børnekor, ligesom de sangglade
børn fra solbjergskolen, giver den gas med
stemmer og krop. I fagsprog kalder man den
bodypercussion. det vil kort fortalt alle
mulige lyde, der kan produceres med kroppen som: klap på krop, ryste hænder, hælde
vand ud af øret mm., mens der frembringes
lyde.
Lad musikken spille
efter opvarmningen går korlederen Karin i
gang med sangundervisningen. den første
sang er: ”Lad musikken spille”, som er
skrevet af eva Chortsen. Karin læser teksten
op i små bidder, mens eleverne gentager de
enkelte sætninger. så synges der, og da teksten er på plads, deles holdet op i to, og der
synges tostemmigt kanon. Næste sang er
”Hvis jeg var en cirkushest” af mie rank
brunberg, som synges, mens eleverne laver
bevægelser med kroppen. Herefter følger
midsommervisen af Holger drachmann og
Kim larsens ”Tarzan Mama Mia” som går
rent ind blandt de purunge sangere.

-

Under mødet med de unge sangere spurgte
Solbjerg NU, hvad de godt kunne lide ved at gå
til sang. Her er, hvad de svarede:

”Jeg er virkelig glad for at gå her, og selv om
vi ikke synger efter noder, men jeg kan dem,
fordi jeg selv spiller på klaver, er det sjovt at
synge i kor.

”

Signe (billedet).

”det er sjovt, og det lyder godt, når vi synger sammen.”
Dagmar

”da vi optrådte på plejehjemmet og til skolefesten, var det med stor succes, og i musiklokalet var der trængsel.
Lykke

”

”det er sjovt, og det lyder godt.”
Ebbe

”Under forårsfesten kom jeg for sent. Jeg
bankede lige på, men der var ingen, der
svarede, så løb jeg lige ind og sang med. det
grinede vi alle af.
Frederik

”

Billedet: Der synges, mens der gøres bevægelser

SOLBJERG NU
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Lions Solbjerg
En vigtig brik i det humanitære puslespil
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

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
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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

SIF

SIF

SIF

SIF

SIF

Tennis
dorte Steen
20 19 42 97
jocodoco@gmail.com

Badminton
torsten Bloch Rasmussen
26 83 45 42
formand@
solbjerg-badminton.dk
Fodbold
Uffe Andersen
21 12 70 09
formandsolbjergfodbold@
gmail.com

SIF

Volleyball
Arne Møller
53 34 60 00
arnemras@gmail.com
Spinning
Bodil øvlisen
21 47 09 03
bodiloevlisen@yahoo.dk

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

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

Håndbold
Morten Birk Nielsen
61 35 30 67
solbjerghandbold
@gmail.com
Svømning
Liselotte Knagaard
61 46 03 59
liselotte.knagaard@mail.
tele.dk

SIF

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

VVS

SOLBJERG

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.
SOLBJERG NU
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DET SKER I SOLBJERG OG OMEGN

jUNI - OKTOBER
15/06
23/06
26.06
13/08
14/08
24/08
27/08
29/08
11/09
14/09
27-29/09
03/10

10-16
17.30-22.00
9.30-13.00
17.30
10-12
10-14
18.30
8.45
19.00
17-02
13.00

fritidscentret
lundbjergvang/fritidscentret
lokalcentret
Café solbjerg
lokalcentret
lokalcentret
fritidscentret/lundbjergvang
P-pladsen ved hundeskoven
Tiset sognehus
solbjerghallen
solbjerg seniorforening
solbjerg seniorforening

lions store årlige loppemarked
lions sankthansbål/båltaler: Inge Kruhøffer
jysk Tøjsalg
fælles aftenspisning
seniorshoppen - Udsalg
markedsdag med boder
lions solbjerg sø løbet 2019
gåtur til Tiset Kirke/morgensang og kaffe
film og bogcafé
solbjerg Idrætsforenings 50 års jubilæumsfest
Tur til kongernes Nordsjælland/tilmelding 15,6
Høstfest med buffet og richard ragnvald

Faste arrangementer: Bemærk nogle af de nævnte holder sommerferie
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 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
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