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Jernbanen og Kattegatbroen, hvor er vi lige nu?
Togfondens del 1 er vedtaget og pengene er blevet afsat på finansloven.
Togfondens del 2 med bl.a. en Vejle Fjord-bro, en Billund-bane og en jernbane fra Hovedgård og
til Hasselager. Alle 3 strækninger er blevet VVM-undersøgt.
DF har opsagt forliget om Togfondens del 2. Altså er denne del sat ud af drift til efter et valg.
Efter et valg vil Banedanmark helt sikkert fremlægge deres forslag til en linjeføring.
De øvrige Togfond-forligspartier i Folketinget har alle sagt, at de også vil gennemføre Togfondens
2. del. Får de flertal – hvad meningsmålingerne tyder på – laver de en ny aftale om denne del.
Kattegatbroen har kun været skitseret. Skitserne har haft en linjeføring af en motorvej fra Hov til
E45 syd for Hørning. Dvs. den kommer til at gå midt mellem Ravnholt og Tiset og nord om
Solbjerg Sø.
Regeringen har afsat 60 mio. til en forundersøgelse af forbindelsen både som ren vejbro og en
kombineret vej- og jernbanebro. Anslået pris på en vejbro ca. 60 milliarder, og en kombinationsbro
er på ca. 130 milliarder

SOLBjERG NU UDKOmmER:
Nr. 10 Lørdag den 15. juni 2019
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 6. maj
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 4. maj 2019
soLBJerg NU
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Invitation til ildsjæle - Fællesskaber er noget vi bygger
med Realdanias kampagne Underværker inviteres alle, der arbejder frivilligt og engageret
med at skabe gode rammer for fællesskab og
aktivitet, til at søge om økonomisk støtte til at
føre gode og originale idéer ud i livet. Har
man en ildsjæl i maven, er det nu man skal
byde ind. Kampagnens næste ansøgningsfrist
er mandag den 16. september 2019 kl. 12.00.
Projektstøtten kan søges af alle, der arbejder
frivilligt og engageret med at forbedre og
udvikle lokalsamfundet gennem det byggede
miljø - både i byer og på landet. Realdania
har i alt afsat 45 mio. kr. til ildsjæleprojekter,
og forventer samlet at støtte mellem 60-80
store og små projekter.

ker.dk, hvor I kan se de tidligere støttede projekter og finde mere viden og inspiration.
Vi håber, at I vil være med og dele muligheden med jeres netværk.

LIONS

SOLBJERG

Hvad bliver der lagt vægt på?
Projektstøtten kan søges af alle, der arbejder
frivilligt og engageret med at skabe nye rammer for fællesskaber og forbedre og udvikle
lokalsamfundet gennem det byggede miljø.
det er afgørende, at dit projekt skaber nyt liv,
nye mødesteder og større livskvalitet for brugere og lokalsamfund.
Ved bedømmelsen lægges der vægt på:
• at projektet bygger på en god og original
idé
• at projektet nyder stor opbakning
• at projektet har et alment sigte og gør en
forskel for mange
• at projektet skaber livskvalitet gennem det
byggede miljø
• at der står en kompetent, begejstret og
blivende organisation bag projektet
• at projektet har en bæredygtig anlægsog driftsfinansiering
Hvor meget kan man søge?
der kan maksimalt søges om 1.000.000 kr. til
et projekt. afhængig af projektets størrelse og
finansieringsbehov, vil der blive lagt vægt på
medfinansiering.
Læs mere om kampagnen på www.undervær-

de brugte briller bliver sendt til en produktionsskole
på falster, hvor brillerne opmåles, renses, og
afsendes til afrika, hvor den nye bruger af din gamle
brille bryder ud i jubel, når alting pludselig står
lysende klart. det kan man da kun begejstres over.
Ved valgstedet på Solbjergskolen vil der blive opstillet kasser til deponering af brugte briller.
Vores enkle budskab er: find dine brugte briller frem
fra gemmerne. medbring dem når du alligevel skal i
stemmelokalet, og vær med til at gøre et medmenneske glad..
dine gamle briller er mere være end du tror.
En humanitær støtte der hjælper et medmenneske til
en større livskvalitet.
Internationalt Udvalg
Lions Solbjerg

www.solbjerg.lions.dk
soLBJerg NU
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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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LIONS

SOLBJERG

Lions Katastrofehjælp støtter Læger Uden
Grænsers akutte arbejde i cyklon-hærgede lande
Cyklonen Idai ramte Mozambique, Zimbabwe og Malawi den 14. marts. Byer med hundredtusindvis af indbyggere er blevet ødelagt, og store områder er blevet afskåret fra hjælp på
grund af de enorme vandmasser, der har skabt massive oversvømmelser i kæmpe områder.
Læger Uden Grænser er til stede i de berørte lande og forsøger lige nu at få lægehjælp frem,
hvor behovet er størst. Lions har valgt at støtte vores akutte nødhjælpsarbejde i de berørte
lande.
”Vi er rigtig glade og taknemmelige for, at Lions Katastrofehjælp har valgt at støtte det akutte
arbejde, som foregår lige nu i de lande, der er blevet ramt. Gennem donationen på 200.000
kroner kan vi sammen være med til at gøre en forskel for de mennesker, som lige nu har så stor
brug for hjælp,” siger Læger Uden Grænsers direktør Jesper Brix.
Pengene er øremærket til katastrofen og vil gå til at rekonstruere to sundhedscentre, der er
blevet ødelagt. Det vil betyde, at ofrene ikke længere er afskåret fra livreddende lægehjælp.
Derudover vil pengene også blive brugt til at sikre rent vand og sanitet.
”For Lions er det vigtigt, at nødhjælp kommer hurtigt frem, og Læger Uden Grænser var og er
til stede i katastrofeområdet og har startet en hurtig indsats. Idai er formentlig den værste
naturkatastrofe, der har ramt den del af Afrika i nyere tid, og derfor er vi glade for, at Lions kan
være med til at yde den nødvendige indsats gennem Læger Uden Grænser,” siger formand for
Lions Katastrofehjælp, Frank Stjerne.
Både i og udenfor Beira er behovet for lægehjælp og forsyninger enormt, men oversvømmede og ødelagte veje
gør det vanskeligt at bevæge sig rundt. Derfor sender
Læger Uden Grænser mobile klinikker afsted, der kan nå
ud til mennesker, som er afskåret fra at søge hjælp. I
selve Beira arbejder organisationen lige nu på at få
behandlingen af patienter genoptaget i nogle af de fattigste boligområder. Samtidig er store medicinske forsyninger og nødhjælp på vej for at øge indsatsen.
akut behov for
nødhjælp til de
cyklonramte
mozanbique,
Zimbawe og
malawi.

Lions solbjerg støtter løbende
Lions Katastrofehjælp

www.solbjerg.lions.dk
8
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Loppemarked lørdag 15. juni 2019
10.00 – 16.00 ved Solbjerg Fritidscenter
Vi håber, vi får indsamlet mange gode effekter, da det er forudsætningen for et godt
overskud, som vi kan sende videre.
Indsamlingen er allerede i fuld gang. Vi henter de fleste lopper/effekter på genbrugsstationen i malling i weekenderne, så har I effekter, I vil af med, som kan sælges videre, må I meget gerne sætte dem i genbrugscontaineren på nævnte genbrugsstation.
I uge 26 (11. til 13. juni) tirsdag, onsdag og torsdag modtager vi også effekter ved
Solbjerg fritidscenter mellem kl. 17.00 og 19.00.
Henvendelse: jørn Kruse, tlf. 30 33 74 99, mail: emjkruse@gmail.com

www.solbjerg.lions.dk
soLBJerg NU
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LIONS

SOLBJERG

Snart er det sankthans …. eller næsten snart
Den 23. juni er Lions igen klar med et hyggeligt arrangement for hele Solbjerg og omegn.
Det er naturligvis årets sankthans-bål, og der bliver som vanligt børnebål, voksenbål, heks,
leg med børnene, opvisning ved Solbjerg og Omegns folkedansere, korsang, boder med
uimodståelige fristelser og ikke mindst en inspirerende båltaler.
Vores opfordring til dig og din familie, naboer, venner og bekendte: Lad os samles og fejre
sommeraftenen i et fællesskab så hyggeligt som noget kan være.
Pladsen åbnes kl. 17.30, børnebål kl. 18.30 og voksenbål kl. 20.10.
Lad dagligdagens stress hvile og lad nationalfølelsen få frit spil denne aften. Der er naturligvis også plads til lidt ekstra eftertænksomhed.
Hygge
ved
børnebålet

Vi kan dog allerede nu afsløre aftenens båltaler:
Inge Kruhøffer, formand for
Astrup-Tulstrup-Hvilsted menighedsråd
Vel mødt til sankthans-aften i Solbjerg.
En væsentlig del af et evt. overskud vil blive
givet til Lions mæslinge projekt.

Program for aftenen kommer i næste nummer af Solbjerg NU.

www.solbjerg.lions.dk
10
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solbjerg fællesråds hjemmeside:www.solbjergnu.dk

soLBJerg NU
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Entreprenør ApS
Aut. Kloakmester

Vandbespar
Vandbesparende
nd pareende
de ttoilet
oilet
inkl. sæde:

Tlf. 21713151

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

Hansenentreprenoer.dk

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

ApS
Tranbjerg Hovedgade 28

BESTIL PÅ TLF
F. 86 29 05 58

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

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

Solbjerg Hovedgade 77 A - Tlf. 8748 3303

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

Solbjerg - dit lokale indkøbssted

12
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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

14
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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
Tirsdag den 14. maj kl. 17.30

Tirsdag den 11. juni kl. 17.30

Fælles-aftenspisning

Fælles-aftenspisning

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

se menuen på Centerrådets hjemmeside
Tilmelding på tlf. 5223 2707
Solbjerg@brugerraad.dk

*
Tirsdag den 15. maj kl. 11.00

Senior Shoppen

modeopvisning kl. 11.00. Frokost kl. 12.30
Tilmelding til frokosten senest 8. maj
på tlf. 5223 2707

*
Onsdag den 15. maj kl. 19.00

Sangaften

Fællessang med Filt Kristensen ved
klaveret

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

Net-Café på
Lokalcenter
Solbjerg
Som det kan læses andet steds i
dette nummer af Solbjerg NU,
har datastuen besluttet at lukke,
og dermed stoppe deres aktiviteter.
I den forbindelse har der været
en dialog mellem datastuen og
Lokalcenter Solbjerg, som har
medført en aftale om, at
instruktør fra datastuen, Jørgen
Christensen, vil være på
Lokalcenter Solbjerg fredag formiddag, så borgere kan komme,
for at få råd og vejledning om
pc, tablet og telefon.
det vil sige, at der fra uge 17
(ugen efter påsken) vil være
mulighed for at få hjælp, både
onsdag og fredag kl. 10.00 –
12.00.
Henvendelse kan ske til
Centerrådets formand, Jens
Laursen Pind,
Tlf. 52 23 27 07, eller mail:
jlpind@live.dk
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Bestyrelsen takker medlemskredsen for et trofast fremmøde til foredragsaftenerne i den forløbne sæson.
Samtidig benytter vi lejligheden til at fortælle allerede nu, hvad I kan forvente at komme til at opleve de
tre første foredragsaftener i den kommende sæson.
Tirsdag den 1. oktober 2019 kl. 19.00: Gudstjeneste ved pastor emeritus Christen Væver i Vitved Kirke og
efterfølgende foredrag i forsamlingshuset under overskriften Godnat og må din Gud være med dig.
Torsdag den 7. november 2019 kl. 19.30: Foredragsholder Erik Kure fortæller om Vitved Kirkes klokke, som
har 50-års jubilæum i 2019. Foredraget foregår naturligvis i Vitved Forsamlingshus.
Tirsdag den 7. januar 2020 kl. 19.30: Alida Stijkel beretter om Til Danmark i hestevogn. Hun rejste i 1997
sammen med Edward Hockman fra Holland i hestevogn trukket af en norsk fjordhest, og med sig havde det
unge par den 10 uger gamle søn Mitko, en ged og to hunde. Foredraget foregår i Gjesing Forsamlingshus.
I en senere udgave af Solbjerg NU vender vi tilbage med et fuldstændigt program for sæson 2019-2020.
Denne omtale er blot ment som en foreløbig opvarmning.
Reservér datoerne i kalenderen.
Entré til foredragsaftenerne er kr. 70 for medlemmer og kr. 100 for ikke-medlemmer. Prisen er inkl. kaffe
med brød. Tag endelig naboer/genboer med. Dem kan der også blive plads til.
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
På bestyrelsens vegne
Finn Sørensen
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23 29 03 02
28 96 52 10
24 98 69 50
21 26 06 76
20 61 30 64
30 22 38 73 – 86 92 75 92
40 10 29 29
60 16 01 72 – 96 92 72 01
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Oplev NATUREN
FDF Solbjerg bruger NATUREN til daglige møder, weekendture, lejre og som
pusterum fra hverdagen. NATUREN kan give uforglemmelige oplevelser ± og
derfor vil vi gerne dele vores bedste NATUR-tips med dig.
Naturen rummer et fantastisk spisekammer. Ved få simple
hjælpemidler kan du få adgang til dette spisekammer.
I Danmark må alle sanke (samle) fra naturen ± dog ikke
fredet planter og på andres private grund. Her er få
retningslinjer til at sanke:
1. Tag kun, hvad du har brug for.
2. Spis kun noget du er sikker på, hvad er.
3. Vis hensyn for naturen og andre.
Der findes mange forskellige interesseorganisationer,
grupper og foreninger som kan hjælpe med at finde døren
til naturens spisekammer.
Du kan tage et smut forbi www.vildmad.dk eller
www.oplevmere.dk og blive inspireret til et måltid med
vilde urter.

I MAJ kan du bl.a. spise:
x Bellis
x Brændenældeskud
x Fuglegræs
x Gederams
x Hvidtjørnblomst
x Hybenroseblomst
x Lindeblomst
x Løgkarse
x Mælkebøtterblade og blomst
x Ramsløg
x Rødgran-skud
x Skovmærke
x Spæde bøgeblade
x Strandkarse
x Strandkål
x Vild kørvel
x Og mange IOHUH«

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

soLBJerg NU
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v/ Tom Skarby

Reparationer af personbiler
Reparation og service
Forsikringsservice - Rust

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

Solbjerg Hovedgade 29
8355 Solbjerg Auto Mester

Malerfirma
Kurt B. Laursen
daNsKe
maLermestre

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

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

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

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

86 92 60 05

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

S/K POLERING

v/ BriaN NiLssoN

Kærgårdsparken 24
8355 Solbjerg

Tlf. 29 29 64 00
PASFOTO

www.foto-matic.dk
DIGITAL BILLEDSERVICE

ÅBNINGSTIDER
MANDAG-SøNDAG 8.00-20.00

EL - TELE/DATA - HVIDEVARESERVICE

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

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

7LOOLG²7U\JKHG²1 UY U

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

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

HER øVES: Koncerten i aarhus domkirke ledes i år af dirigent carsten seyer-Hansen (billedet). På programmet
er både kendte og mindre kendte danske sange, helt nyskrevne sange til fNss Verdensmål samt et medley af
foto og tekst: BJarNe
sange fra sebastian.
LamPe

En dejlig dag
i kulturens tegn
To 4. klasser A. og B. fra Solbjergskolen havde en spændende dag, da de drog med bussen til Aarhus, hvor de i Kristian F. Møllers boghandel fik en inspirerende kulturoplevelse
og en gratis bog. Bagefter gik turen til Godsbanen, hvor eleverne i anledningen af en
kæmpeKor -koncert i Aarhus Domkirke 21. juni - som de skal deltage i - øvede sig i at
synge et skønt repertoire af danske sange.
dirigenten kigger en lille smule fortvivlet
ud over forsamlingen på 54 elever fra to 4.
klasser fra Solbjergskolen og omkring 20
elever fra aarhus academy for Global
Education.
”det er ikke mig, der skal synge. det er jer.
aarhus domkirke er 93 meter lang, eller
lige så lang som en fodboldbane, så hvis I
synger så svagt, som I gør, har målmanden
i den anden ende af banen ingen mulighed

22

soLBJerg NU

for at høre jer,” siger Carsten SeyerHansen, der siden 2003 har været kantor
ved aarhus domkirke – hans primære
opgave er at virke som korleder. Ikke fordi
han er dissideret negativ. Han riser og roser
på en pædagogisk god måde.
Vi er til korprøve i lokalet ”Kedlen” på
Godsbanen i aarhus. anledningen er, at
300 børnekorsangere og aarhus Jazz
Orchestra fylder aarhus domkirke med
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vellyd fredag den 21. juni kl. 15.00 – 16.
Her vil skoleelever fra otte aarhusianske
skoler (bl.a. Solbjergskolen) samt en række
af aarhus dygtigste pige- og drengekor
synge et skønt repertoire af danske sange
akkompagneret af aarhus Jazz Orchestra.
Flere skal synge
”disse koncerter har i øvrigt fundet sted
siden 2012 i et samarbejde med aarhus Jazz
Orchestra og Sangkraft aarhus. missionen
er at få den professionelle musik helt ned i
højde på en sjov, lærerig og meningsfuld
måde,” siger daglig lederen af Sangkraft
aarhus, Christina Holm dahl, og tilføjer.
”Sangkraft aarhus har som mission at flere
børn skal synge – og helst hver dag.
”Vi mødes på Godsbanen to gange inden
koncerten, to gange får vi besøg af
Sangkraft aarhus sangkonsulenter, og så har
lærerne Henning Ladefoged Jeppesen, anne
fast Krongaard og jeg været på et eftermiddagskursus inden koncerten,” fortæller
læringsvejleder ann Jacobsen,
Solbjergskolen.
Til Verdensboguge
Vi har sprunget lidt i tiden i denne artikel.
for sangøvelserne på Godsbanen fandt sted
kl. 12-14, men allerede ved ni-tiden tog det
første hold elever fra Solbjergskolen en af
de gule busser ind til aarhus ældste boghandel Kristian f. møller (1905) på Store Torv
5 – og en halv time senere fulgte et andet
hold elever fra 4. klasser efter. anledningen

til besøget var, at det var ”Verdensboguge
2019”. I denne uge arrangerede
Boghandlerforeningen en helt særlig kampagne, rettet mod de 9-12-årige læsere.
Netop den gruppe, som besøgte boghandelen, hvor Camilla Groth Pejtersen, som velfortjent blev kåret som ”årets unge
Boghandler 2018” levende fortalte om
Kristian f. møllers boghandel og i børnebogsafdelingen indbød til en ”Tween Pick”
konkurrence. (Tweens – er en forkortelse
for betweenagers og er en betegnelse for
gruppen af børn mellem 8-12 år, altså perioden mellem barn og teenager).
Anbefal en bog
Konkurrencen gik ud på, at elverene udfylder en bogtitel, de gerne vil anbefale andre
at læse. anmeldelserne bliver udfyldt på
skolen og kommer så retur på små lapper,
som i boghandelen bliver lagt ind i de anbefalede bøger.
Som noget helt særligt i anledningen af
”Verdensbogugen 2019” fik alle deltagerne
fra Solbjergskolen et gratis eksemplar af
bogen ”aspe” med hjem. En bog som henvender sig til aldersgruppen.
”det var en super god dag. Jeg har fornemmelsen, at alle nød turen til boghandelen,
og det var en fornøjelse både for os lærere
og elever at synge i koret. der er ingen
tvivl om, at der er sket store fremskridt
undervejs, og jeg glæder mig til koncerten
den 21. juni,” understreger læringsvejleder
ann Jacobsen, Solbjergskolen.

-

efter et
besøg i
Kristian f.
møllers
boghandel,fik
eleverne
udleveret
en gratis
børne
bog.
foto:
ann
Jacobsen
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egNsarKiVet/BiBLioteKet
Stor opbakning til Støtteforeningen
På Støtteforeningens generalforsamlingen den 11.
april 2019 aflagde formand Lisbeth Andersen
beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne
år, og oplyste at der nu 203 medlemmer som støtter arkivets arbejde. Arkivleder Lis Hauerslev gav
en orientering om arkivets arbejde. Efter fremlæggelse af regnskaber, var der valg til bestyrelsen,
og Flemming Nielsen, Hvilsted blev valgt ind i
bestyrelsen i stedet for Edith Stoltenborg, de øvrige bestyrelsesmedlemmer blev alle genvalgt
Årets hæfte ”Historien om Fuglbjerggård” blev
præsenteret, og det dækker perioden fra 1719 indtil 2018, hvor gården blev revet ned for at gøre
plads til en ny integreret institution. Hæftet er
skrevet og redigeret af de frivillige på arkivet på
opfordring fra kommunens daginstitutionsleder
Kim Sønderkær. Alle foreningens medlemmer
modtager et eksemplar, og desuden vil alle forældre ved indvielse af den nye institution
Fuglbjerggård modtage et eksemplar, idet kommunen har sponsoreret trykningen af hæftet.
Hæftet kan også købes på arkivet for 25,- kr.
Efter generalforsamlingen, fornyelse af medlemskabet for de fremmødte og kaffen, blev Hans
Andersen Odder budt velkommen. Han var inviteret til at fortælle om sin opvækst som købmandssøn på Ballen i 1940´erne. Selvom Hans flyttede fra
området allerede som otteårige, kunne han levende berette om tiden på Ballen. Hvilket bl.a. skyldtes, at hans far var en meget aktiv fotograf, og
familien har gemt en del historiske papirer herunder brevkorrespondance. En spændene historie
og mange af tilhørende kunne nikke genkendende
til personerne, der blev omtalt, og fik genopfrisket
gamle minder.
Bliv medlem
Støt arkivet ved at blive medlem af
Støtteforeningen for Solbjerg Lokalarkiv, det koster
kun 80,- kr. for en familie og 50 kr. for én person.
Arkivet mangler fortsat frivillige, så kontakt os
hvis du har lyst til at arbejde med lokalhistorie.
Besøg os på hjemmesiden
www.egnsarkivetsolbjerg.dk eller på Facebook
”Solbjerg i gamle dage.”
På arkivets vegne
Lis Hauerslev

Boganbefaling
I den kommende måned, kan du som bruger af
biblioteket være med til at sætte dit præg på bogudstillingen ved afleveringsmaskinen.
Snup en bog og udstil den, husk at sætte en post-it
på med anbefalingen; God, Fantastisk, Ynglings
eller Nej.

Snart Ferietid
Ferietiden nærmer sig, og det betyder, at det er en
god idé at tænke over, hvilken litteratur der skal
med i tasken som underholdning og i hvilken
form, elektronisk eller fysisk?
E-reolen er super god, hvis du er typen, der har
smartphone og tablet med på ferie. Plus du har
mulighed for at låne en masse titler med, så længe
de har en blå prik. Det giver mere plads i kufferten
til alt det andet, der er nødvendigt at have med.
Men der er noget over en rigtig bog. Er du til fysiske materialer, er det en god idé at huske, at de
populære titler ofte har en lang venteliste, så bestil
bogen eller bøgerne i god tid og at man kan forlænge lånetiden via hjemmesiden 2 gange. 3 gang
er det en god idé at ringe og få en bibliotekar til at
gøre det.

Orden på afleveringshylderne
Som I sikkert har set, er der sat nye skilte op ved
afleveringshylderne, da de gamle skilte var en
smule slidte og derfor var det svært at se, hvor
man skulle sætte materialerne, hvilket skabte en
smule rod. Vi håber derfor, at de nye skilte vil
hjælpe jer med lettere at kunne se, hvor materialerne skal stilles hen. Og det derved bliver lettere at
holde orden.

Kreabordet
Vi kører et børnelitteraturtema i denne måned og
derfor vil der ligge tegneark med figurer fra forskellige historier, så som Cirkeline, Bamse og
Kylling.
Med venlig hilsen,
Louise Tøt, Solbjerg Bibliotek
Åbent hver dag kl. 7-22
Der er personale til stede:
Tirsdag kl. 15-18
Torsdag kl. 10-13

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

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

soLBJerg NU
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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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Kalder alle 7. klasses forældre
Vi glæder os til at byde jeres barn velkommen i Solbjerg Ungdomsklub efter sommerferien, men allerede nu vil vi gerne invitere jer til et informationsmøde, så I har
mulighed for at høre mere om, hvad det vil sige at gå i ungdomsklub og, hvad vi
kan tilbyde netop jeres barn.
Så vi håber, at I vil sætte kryds i kalenderen, og vi ses til informationsmøde tirsdag
den 14. maj 2019 kl. 19.30 på Solbjergskolen, Kærgårdsvej 4, 8355 Solbjerg.

Generalforsamling i Solbjerg Ungdomsklub
Solbjerg Ungdomsklub indkalder til generalforsamling tirsdag den 21. maj 2019
kl. 19.00 Solbjergskolen, Kærgårdsvej 4, 8355 Solbjerg.
Ungdomsklubbens formål er at samle unge fra 8. klasse og til og med 17 år i
Solbjerg til samvær i deres fritid.
Vores bestyrelse består af 5 bestyrelsesmedlemmer som vælges for en to årig
periode, samt to suppleanter som vælges for en et årig periode. alle med tætte
relationer og/ eller tilknytning til Solbjerg by kan stille op til bestyrelsen i Solbjerg
Ungdomsklub.
Vi opfordrer forældre til nuværende og kommende klubmedlemmer til at overveje
en plads i vores bestyrelse. Har I spørgsmål til bestyrelsens opgaver, er I velkommen til at kontakte os på e-mail solbjergungdomsklub@hotmail.com.
Venlig hilsen bestyrelsen i Solbjerg Ungdomsklub

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
soLBJerg NU
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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

SOLBJERG

VVS

aut. VVS-installatør

*

BLIKARBEJDE
* TAGRENDER (kobber/zink
* 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.
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SIF

Lørdag den 16. marts holdt svømmeklubben vores faste årlige
tradition – vanddisco. festen var opdelt i 3 aldersgrupper, og vi
havde sammenlagt 136 deltagere.
der blev svømmet og danset til god musik og flot ysshow. der var
spandevis af slush ice, og vandet var foruden glade børn fyldt med
knæklys.
de mange deltagere havde en fantastisk aften, hvor svømmehallen
for en stund var omdannet til et vådt diskotek.
tak til de frivillige hjælpere, og en stor tak til vores trænere, der stod
for sikkerheden. Uden jer var det ikke muligt at afholde arrangementet.
Vi glæder os allerede til næste års vanddisco.

soLBJerg NU
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Mandfolk på MTB
i Solbjerg IF MTB
NÅR LIVVIDDE, ALDER OG GREJ IKKE ER EN
HINDRING
Nyt motionsfællesskab: ”Mandfolk på MTB”
kommer til Solbjerg.
Fylder du godt i landskabet, og kan du lide
at spise dig mæt hver aften? Har du en
cykelhjelm, en nogenlunde velfungerende
mountainbike, eller et ønske om at prøve
en?
Og ja – er du en mand! Så skal du tjekke
Solbjerg IF’s nye tiltag. Hos ”Mandfolk på
MTB” er det nemlig det sociale og fællesskabet, der er i centrum og absolut ikke,
hvem der ser bedst ud i tætsiddende cykeltøj, eller hvem der kører hurtigst eller
længst.

MTB for den ”almindelige Hr. Danmark”
Hos Mandfolk på MTB i Solbjerg IF MTB, går
man målrettet efter at få flere helt almindelige mænd op af sofaen og ud i naturen og
nyde fællesskabet sammen med en masse
gode mennesker:
”Vi starter det her, fordi vi tror, der sidder
folk rundt omkring, som har et ønske om at
få noget motion. Men det kan være svært at
have mod eller lyst til at motionere sammen
med en gruppe, som er i god form og kører
hurtigt, langt og teknisk”, siger Jesper og
Michael, der er to af medstifterne af mandfolke-fællesskabet.
”Ingen har lyst til at være den, der kommer

”der er ingen mål på, hvor hurtigt vi skal køre, bare vi har det sjovt sammen.” siger Jesper (th.) og michael, der er
to af medstifterne af mandfolke-fællesskabet.

30

soLBJerg NU

Solbjerg NU maj 2019 dur_Solbjerg NU - 28-04-2019 15:13 Side 31

halsende efter resten af gruppen, og alle får
mest ud af motion med andre på cirka
samme niveau. Derfor er der ingen mål på,
hvor hurtigt vi skal køre, bare vi har det sjovt
sammen.”
FLERE SKAL ’BEVÆGE SIG FOR LIVET’
Initiativet er skabt i et samarbejde mellem
Solbjerg IF MTB og Bevæg dig for livet –
Cykling, som i disse år arbejder intenst for at
styrke klubberne med henblik på at få flere
danskere op på cyklen og ud i naturen:

”Mountainbike er rigtig godt, hvis
man vil i gang med at motionere,
men bærer rundt på nogle ekstra
kilo. Det er nemt at gå til og perfekt, hvis du vil undgå overbelastninger. Vi arbejder målrettet på at
få flere danskere til at være aktive
og skabe nogle gode fællesskaber
blandt mennesker, og med
”Mandfolk på MTB” her i Solbjerg,
kommer vi et skridt tættere på det
mål”, siger Martin Wang Hjørngaard, der er
Udviklingskonsulent hos Danmarks Cykle
Union og arbejder i projektet Bevæg dig for
Livet - Cykling.

Bevæg dig for livet - Cykling er et resultat af
Bevæg dig for livet-visionen mellem DIF, DGI,
TrygFonden og Nordea-fonden. Ønsket er at
udbrede vores passion for cykling, så endnu
flere kan opleve glæden ved at være en del af
cykelsporten, cykelmiljøet, klub- og foreningslivet. Og det vil vi gøre sammen med foreninger
og udøvere.

For mere information:
Vil du vide mere om turene ved
solbjerg, så er du velkommen til at
kontakte Jesper sørensen, tlf. 26 60
91 68 eller michael møller, tlf. 51 84
36 56
Vil du høre mere om konceptet
”mandfolk på mtB” og Bevæg dig for
livet-indsatsen, så kontakt martin
Wang Hjørngaard, tlf. 50 51 07 17

Start 1. maj
Mandfolk i og omkring Solbjerg kan lige nå at
nyde påskens strabadser – og så er det i
gang! Onsdag 1. maj kl. 19:00 trilles der ud
første gang fra Solbjerg Bike Park, Solbjerg
Hedevej 3, 8355 Solbjerg. Der køres i roligt
tempo i max en time på et ikke-udfordrende
underlag. Alle er velkommen til at møde op
og prøve at være med, inden man beslutter,
om man vil være medlem. Et medlemskab
koster 300 kr.om året.
Følg Mandfolk på MTB i Solbjerg IF på
Facebook: https://www.facebook.com/groups/SolbjergIFMandfolk/

soLBJerg NU
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SIF

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

IFs spinningshold er der plads til alle - uanset alder og

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

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

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

Vi glæder os allerede til et brag af en jubilæumsuge.

Meget mere information senere

soLBJerg NU
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DET SKER I SOLBJERG OG OMEGN

mAj- jUNI
06/05
09/05
11/05
14/05
14/05
15/05
15/05
21/05
06/06
11/06
11/06
15/06
23/06

19-22
8-19
9.30
17.30
19.30
11.00
19.00
19.00
8.45
17.30
19.30
10-16
17.30

fritidscentret
Seniorforeningen
Sobjergskolen
Café Solbjerg
Solbjergskolen
Café Solbjerg
Café Solbjerg
Solbjergskolen
P-pladsen ved hundeskoven
Café Solbjerg
Tiset Kirke
fritidscentret
fritidscentret

Solbjerg fællesråd/Repræsentantskabsmøde
1-dagestur til fanø
Solbjerg Gymnastikforening/for børn i alderen 3 mdr. til 3 år
fælles aftenspisning
Solbjerg Ungdomsklub/Generalforsamling
Seniorshoppen/modeopvisning
Sangaften med filt Kristensen ved klaveret
Solbjerg Ungdomsklub/Generalforsamling
morgenvandring og-sang i Tiset Kirke
fælles aftenspisning
Sommerkoncert
Lions store loppemarked
Lions sankthansbål

Faste arrangementer:
alle ugens hverdage
Lokalcenter Solbjerg
Cafeen åben fra 09.30 til 13.30
mandag-torsdag
SportsCaféen
åben 17-22
Lørdag-søndag
åben ved aktiviteter i hallen eller fodboldbanen
mandag-onsdag-fredag
data-stuen
åben fra kl. 9 til 12
mandage 13-16
fritidscentret
de ældres Hobbyklub
Tirsdag 15-17
Biblioteket
Egnsarkivet/Betjening
Tirsdage 09.00
Solbjerghallen
Seniorgymnastik
Tirsdage 09.30
fritidscentret
Gymnastik
Tirsdage 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

Næste nummer af Solbjerg NU udkommer lørdag den 15. juni 2019
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