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Nyt

Fra

FæLLesrådet

Hold rent dag
Lørdag den 30. marts 2019 holder Solbjerg Fællesråd for 20. år i træk Hold rent dag.
Traditionen tro bliver arrangementet holdt dagen før Danmarks Naturfredningsforenings
landsdækkende indsamling.
Som i 2018 sætter vi forventningerne højt til vejret og mindre højt til forventet mængde
affald at skulle indsamle på vejene i og omkring Solbjerg. Sidste år havde op mod 25
børn og voksne valgt at tage arbejdshandsker og gule veste på for et renere lokalsamfund Solbjerg og anerkendelse til arbejdet, der blev lagt for dagen, var også stor fra de
forbipasserende medborgere.
Vi håber, at I vil være med til at holde traditionen ved lige og tilbringe et par timer en
lørdag formiddag i fællesskabets tegn.
På gensyn, Solbjerg Fællesråd

SOLBjERG NU UDKOmmER:
Nr. 8 Lørdag den 6. april
Nr. 9 Lørdag den 4. maj
Nr. 10 Lørdag den 15. juni

Deadline for aflevering af stof og annoncer
Tirsdag den 5. marts
mandag den 8. april
mandag den 6. maj

S LBJERG. NU
Solbjerg NU kan også læses på Solbjerg Fællesråds hjemmeside: www.solbjergnu.dk
REDAKTION: Brian Jonassen (ansvarshavende), Bjarne Lampe (dJ)
ANSVARLIGE FOR KIRKEBLADET:
Sognepræst anne Vejbæk og sognepræst Jette Rosenberg Christiansen
Oplag: 2850 - Tryk: PE offset & reklame, Varde
ANSVARLIG UDGIVER: Solbjerg fællesråd, Kærgårdsparken 133, 8355 Solbjerg
Layout og opsætning samt modtagelse af indlæg:
Bjarne Lampe, journalist, Højlundsparken 79, 8355 Solbjerg Tlf. 8692 9555 - 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 2. marts 2019
soLBJerg NU
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Nyt

Fra

FæLLesrådet

sidste år deltog op mod 25 børn og voksne i indsamlingen af affald i solbjerg-området.
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Nyt

Fra

FæLLesrådet

Store trafikforandringer i Solbjerg og omegn
I efteråret 2017 var oplæg til
Cykelhandlinsgsplan 2017 i høring i
Aarhus Kommune. Ved deadline den 6.
november 2017 var i alt 46 ud af i alt 95
indleverede skriftlige høringssvar med
afsender fra lokalområdet Solbjergs cirka
5400 indbyggere.
Onsdag den 20. februar 2019 er/var indstillingen for Cykelhandlingsplanens udmøntning på Aarhus Kommunes dagsorden i
byrådet.
Her er to områder under overskriften ”et
sammenhængende cykelrutenet” med i
bevillingerne i cykelhandlingsplanen.

Pkt. 1.2 Ny asfaltbelægning
på cykelsti mellem Solbjerg
og Malling
Byrådet har tidligere bevilget 5.8 mio. kroner til etablering af en cykelsti mellem
Solbjerg og Malling anlagt med en overflade af stenmel.
Det er efterfølgende vurderet - af hensyn
til bl.a. driften af stien - at det sammenlagt
vil være billigere at afslutte cykelstien med
en overflade af pulver-asfalt. Dette vil også
sikre en bedre fremkommelighed og sikkerhed for brugerne af cykelstien i fremtiden. Samtidigt sikres det med asfaltbelægningen, at stien kan ryddes for sne om vinteren.
Projektet realiseres i 2019 og beløber sig til
2.500.000 kr. ekskl. moms.

vigeareal, når to modkørende trafikanter
mødes.
Hastigheden på vejen skiltes til 40 km/t og
der etableres supplerende hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af vejbump.
Sidearealerne males i afvigende belægningsfarve.
Projektet realiseres i 2020 og beløber sig til
2.500.000 kroner.

Lukkes Hovvejen for trafik til
motorvejen?
Med Aarhus Kommunes beslutning om
prioritering af 2-1 vej mellem Solbjerg og
Tranbjerg ses der uden tvivl på, at BeringBedervejen med realisering i 2023 lukker
for tilkørsel til motorvejen i Hasselager via
Hovvejen og dermed forventeligt reducerer trafikken på Gammel Horsensvej.
Vurdering er forventeligt også taget ud fra
et økonomisk perspektiv, hvor man med en
investering på 2,5 mio. til 2-1 vej er reduceret væsentligt i forhold til dobbelt cykelsti
med forventet anlægssum på kr. 15 mio.
Dog skal det samtidig noteres, at der er i
indstillingen er noteret, at Teknik og Miljø
er i gang med at evaluere de 2-1 veje, der
allerede er gennemført, og denne evaluering afventes, før der etableres yderligere
2-1 veje.

Pkt. 1.4 2-1 vej mellem
Solbjerg og Tranbjerg
På strækningen mellem Solbjerg og
Tranbjerg om profileres strækningen langs
Gammel Horsensvej og Tingskoven til en 2
minus 1 vej. En 2 minus 1 vej har visuelt
kun ét kørespor, der benyttes af trafikanter
i begge retninger. Vejen udstyres med
brudte kantlinjer i begge sider af vejen.
Kantbanerne benyttes af cyklister og som

På strækningen mellem Solbjerg og Tranbjerg
om- profileres strækningen langs Gammel
Horsensvej og Tingskoven til en 2 minus 1 vej.
En 2 minus 1 vej har visuelt kun ét kørespor, der
benyttes af trafikanter i begge retninger.
soLBJerg NU
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Nyt

Fra

FæLLesrådet

Invitation til at præge Solbjergs udvikling
Den 28. november 2018 var op mod 120 borgere fra lokalsamfundet Solbjerg samlet til borgermøde i Solbjergskolens festsal.
Borgermødets formål for Aarhus Kommune
var at indsamle borgernes forslag til fokusområder i det videre arbejde med lokalplanen
for området ved Solbjerg Byport. Mødet var
arrangeret som et Open Source-møde. (Åben
debatmøde, hvor intet er fastlagt.) Første trin
var, at borgerne skulle nedskrive et ord, som
skulle være et svar på spørgsmålet ”Hvad er
en god ”Solbjerg Byport” for dig?” Der lå i forvejen papir og skriveredskaber på stolene.
Spørgsmålet blev præsenteret lige efter velkomsten. Under de efterfølgende tre oplæg fra
fællesråd, stadsarkitekt og udvikler kunne
borgerne formulere deres svar.
I pausen kategoriserede Aarhus Kommune
svarene i fire overskrifter Bygningernes
Karakter. Byliv/Bymiljø.Trafik. Det
Rekreative/Grønne Områder.
Efter pausen fordelte borgerne sig og cirkulerede mellem de fire borde. En referent fra fællesrådene samlede op ved hvert bord.
Fokuspunkter fra mødet, som handlede om
lokalplanens afgrænsning, kan følgende refereres til overskrifterne,
Bygningernes karakter Byliv/bymiljø
Tilpas bygningernes højde til det omkringliggende
Kvalitet og variation i byggeri og arkitektur
Livet skal ned på jorden
Altaner med afstand imellem
Fortætning giver tryghed
Ældrevenlige boliger
Byliv/bymiljø
Udendørs aktiviteter for børn og unge (fx MTB
og skaterbane)
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Café/spisested
Kulturelle aktiviteter (fx bibliotek, koncert/markedsplads, borgerservice)
Bro til søen
Bedre stier til skov og sø
Gode udendørs opholdsarealer
Synlighed – aktiv stueetage
Trafik
Opgradere sti parallelt med hovedgaden
Shunt mod Aarhus
Rekreative/grønne områder
Udendørs aktiviteter (fx MTB, trail, træning,
frugtlund, søsport)
Forskønnelse af hovedgaden
Det videre arbejde med borgernes input
hviler på følgende præmisser:
Listen over fokuspunkter er ikke fyldestgørende. Den er et udtryk for, hvad de borgere, der
deltog i workshoppen, havde på hjerte den
aften.
Aarhus Kommune forbeholder sig retten til at
se det hele lidt fra oven og også belyse synspunkter, der ikke kom frem under workshoppen.
Listen er ikke en bestillingsliste, og ikke alt på
listen er relevant. Aarhus Kommune vurderer.
Hvis et emne fjernes fra listen, begrundes det
af Aarhus Kommune, hvorfor det fjernes.
Den videre proces
Sidder du som borger med interesse for
lokalsamfundets byudvikling med udgangspunkt i området ved Solbjerg Byport, så inviteres du hermed til at tage kontakt til Solbjerg
Fællesråds formand Brian Jonassen, brianjonassen@gmail.com for herigennem at få muligheden for at deltage i en mindre borgergruppe
på 3-4 personer, som inviteres ind sammen
med Solbjerg Fællesråd til Aarhus Kommune i
det nye kontorhus, Blixens, i Gellerup 1-3
gange hen over de næste måneder til en dialog
om Aarhus Kommunes tolkning af de fremkomne fokuspunkter fra workshoppen.
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Fra

FæLLesrådet

indkaldelse til
generalforsamling
De ældres
Hobbyklub
afholder
generalforsamling
mandag 15.april. 2019
kl.13 i Fritidscentret
dagsorden i henhold til
vedtægterne.
Vi byder på kaffe og kage.
Hilsen bestyrelsen

Hvor

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

Hvornår

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

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
Facebook:
F
acebook: akbygdk
akbygdk
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Generalforsamling
Solbjerg Jagtforening

Ordinær generalforsamling
i Solbjerg Jagtforening.
Fredag den 29. marts 2019 kl.19.00
i fritidscenteret, Solbjerg Hovedgade 88
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning om det forløbne år, herunder udvalgende.
Aflæggelse af regnskab. Claus ønsker, at der findes en afløser.
Rettidig indkomne forslag fra medlemmerne.
Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
På valg er:
Nicolas Chiotis, genopstiller.
Lars Als, genopstiller.
Jens Laurits Larsen, udtræder.
Valg af revisorer.
Lodtrækning af tildelte pladser på kommunale arealer.
Eventuelt.

Som nævnt i punkt 7. i dagsorden, har alle jagtforeninger i (Jægerforbund
Århus), fået tildelt et antal pladser på riffeljagt i Lisbjerg skov og Framlev,
samt mark og andejagt i Harlev og Malling, kommunalt areal. Vi (bestyrelsen)
har valgt at udlodde disse pladser ved lodtrækning på generalforsamlingen
blandt de fremmødte på generalforsamlingen, så alle har en mulighed.
Nærmere information herom vil ske før lodtrækning.
Med venlig hilsen
bestyrelsen
soLBJerg NU
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Generalforsamling
Astrup Vandværk
torsdag den 28. marts
kl. 19.00 i fritidscenteret.
Lars fra Life2Save kommer og holder et lille foredrag/kursus i
vores nye hjertestarter, som er/bliver monteret på vandværket.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandsberetning.
4. Det reviderede regnskab forlægges og godkendes.
5. Budget for det/de kommende år.
6. Behandling af indkomne forslag (skal sendes til formand Carsten Prip på
carsten-prip@live.dk senest den 25. marts)
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
9. Evt.
Der vil blive serveret smørrebrød - drikke og kaffe efter generalforsamlingen.
Tilmelding til generalforsamling på mail carsten-prip@live.dk eller på vores
Facebook gruppe (Astrup vandværk 8355 Solbjerg) senest den mandag 25.
marts 2019.
Med venlig hilsen
Astrup Vandværk
Carsten Prip
27891996
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LIONS

SOLBJERG

Lions har verden over fokus på SYN
du husker måske, at Lions Solbjerg ved sidste valg opstillede kasser til indsamling af brugte
briller. En aktivitet der resulterede i mere end 300 par briller, der efterfølgende er blevet til
nødhjælp i den tredje verden. Ved det kommende folketingsvalg, vil vi genoptage indsamlingen, og vi håber, at du vil komme med dine kasserede briller.
Traditionen tro, gør Lions Klubberne i danmark en stor indsats for de blinde. Historisk var
Lions stærkt involveret i udviklingen af den hvide stok samt uddannelse af førerhunde. Lions
International støtter den nyudviklede blindestok, der giver blinde langt større mobilitet.

Den hvide blindestok kan nu fås i en intelligent GPS-udgave
den hollandske I-Cane er en nyudviklet intelligent blindestok baseret på de nyeste navigationsog app-teknologier. I modsætning til den traditionelle stok, kan I-Cane også advare om forhindringer i bryst- og hovedhøjde f.eks. et skilt, stativ eller en bils læsserampe. På den måde får
den blinde meget større bevægelsesfrihed. desuden kan brugeren gemme sine ruter f.eks. til
supermarkedet eller bussen. Endelig kan den blinde bruge sin hørelse 100 pct. Hvilket er
altafgørende for den blinde i trafikken.
Siden 2014 har vi i Lions danmark været med til at give blinde medborgere mulighed for at
udnytte den sidste nye teknologi ved at donere en I-Cane. Vi har imidlertid også erhvervet
særdeles vigtig viden og erfaring. det er ikke alle blinde, der kan betjene en I-Cane. derfor har
vi udviklet en karakteristik på den kommende I-Cane bruger.
Ved tryk på knappen ”hvor er jeg”,
angives brugerens
position ved placering, gade og husnummer.
Ved at trykke på
denne knap i tre
sekunder, sendes
positionen via sms
til et forudstillet
telefonnummer

Karakteristik af den potentielle I-Cane bruger
1. at man normalt går med hjul på sin stok. 2. at man er bruger af en I-Phone. 3. at man er
interesseret i moderne teknologi. 4. at man er interesseret i at yde en stor indsats for at lære nyt
5. at man er vedholdende. 6. at man er ung.
Læs mere om I-Cane på www.i-cane.nl – og de forskellige sider ses på dansk.

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

Vandbespar
Vandbesparende
nd pareende
de ttoilet
oilet
inkl. sæde:

Tlf. 21713151

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

Hansenentreprenoer.dk

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

ApS
Tranbjerg Hovedgade 28

BESTIL PÅ TLF
F. 86 29 05 58

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

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

Solbjerg Hovedgade 77 A - Tlf. 8748 3303

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

Solbjerg - dit lokale indkøbssted

ALTID BILLIG BENZIN

soLBJerg NU
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Solbjerg Seniorforening
Solbjerg Seniorforening har afholdt generalforsamling den 7. februar.
formanden oplyste i sin beretning, at foreningen har ca. 200 medlemmer, der har været en afgang
på 19 medlemmer, som heldigvis er kompenseret af, at vi også har haft en tilgang på 19 medlemmer. Vi fik sidste år et §18 tilskud fra aarhus Kommune på kr. 20.000 til et nyt lydanlæg.
anlægget er nu etableret i samarbejde med Solbjerg fritidscenter, og med en lokal ekspert som
frivilligt har stået for indkøb og samtidig stod for den tekniske installering. Vi har nu fået et tidssvarende og velfungerende lydanlæg inkl. teleslynge.
formanden gennemgik årets arrangementer og kunne konstatere, at der har været et pænt fremmøde til de forskellige arrangementer.
det første bestyrelsen skal i gang med er at udarbejde program fra maj 2019 til april 2020, og på
baggrund af et solidt regnskab har bestyrelsen fået et større råderum til kommende arrangementer.
Programmet forventes færdigt sidst i marts og vil blive udsendt/omdelt til samtlige medlemmer.
Valg:

Efter generalforsamlingen konstituerede
bestyrelsen sig således:

Jørn Kruse
Birthe Jensen
Else marie Kruse
alle blev genvalgt til bestyrelsen.
Lilli Nielsen blev genvalgt til
Suppleant til bestyrelsen
Gunnar Hauerslev blev genvalgt
Som revisor
Ove Hesselbjerg Nielsen blev
genvalgt som revisorsuppleant

formand
Næstform.
Sekretær
Kasserer
medlem
medlem
medlem

Jørn Kruse
Lisbeth Balskilde
Eva Steffensen
Else marie Kruse
Kurt Jensen
Bente Rasmussen
Birthe Jensen

Suppleant

Lilli Nielsen

Revisor
Revisor
Suppleant

Gunnar Hauerslev
Eigil andersen
Ove Hesselbjerg Nielsen

Torsdag den 14. marts kl. 13.30 i fritidscentret
Naturvejleder Torben Gang Rasmussen fortæller med et smittende engagement. Han har gennem 30 år holdt foredrag og naturvandringer i skovene syd
for aarhus, der bl.a. omfatter moesgårdskovene, som han fortæller om denne
dag.
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 2018/2019 holder vi i Solbjerg fritidscenter 6 arrangementer med foredrag og anden underholdning.
alle arrangementer er om eftermiddagen. derudover er der en heldags bustur, en 3-dages bustur samt en 5-dags
bustur.
Kontingent kr. 130,- pr. år. Se også vores hjemmeside: www.solbjergseniorforening.dk
Rekvirer program og evt. tilmelding: Tlf. 30 33 74 99
mail: emjkruse@gmail.com
På foreningens vegne - bestyrelsen
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tirsdag
SALON
”Sophienlund Maler”
lukket
alle typer malerarbejde udføres
IN

Ring til Anja og få et godt tilbud

v/ Elsebeth Rieder

Parkvangen 13

Tlf. 86 92 85 94
Tlf. 6176 1681

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

Solbjerg Hjemmeservice

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

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

Solbjerg
Selskabslokale

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

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

- årelang erfaring med fest og event

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

Tlf. 6176 1681

Solbjerg havecenter

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

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

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

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

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

TLF./MOBIL: 8692 6427 / 2330 3427
E-MAIL: KONTAKT@MRTB.DK
WWW.MRTB.DK
MRTB ER MEDLEM AF
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Solbjerg Hovedgade 74 - 8355
Datastuen startede en varm sommerdag 2001, hvor mellem 70 og 80 mennesker
stod i kø for at komme ind og høre noget om alt det, de kunne få hjælp til. I starten
var Datastuens medlemstal over 80, og i en del år derefter lå medlemstallet på 70
– 80. I starten var hovedparten af det, nye pensionister kendte til pc, arbejdsrelateret. Vi har i årenes løb i Datastuen ofte oplevet, at ”nye pensionister” kom med
deres relativt nye bærbare pc og ønskede hjælp til, hvordan man kunne få glæde
af den i hverdagen. Hvordan man fandt ud af at skrive dit og finde dat osv. Det
skete heller ikke sjældent, at ”lektien til næste gang” var at lægge kabale derhjemme. Herved fik man jo god træning i at bruge musen. Vi har også hjulpet mange
med at hitte ud af Nem Id, bankoverførsler, Borger.dk, Skat.dk, Rejsekort og
Rejseplan. Kort sagt at blive fortrolig med de mest basale ting i IT-verdenen og
komme over berøringsangsten. Og meget mere…
De sidste ca. 10 år har medlemstallet været dalende. Og det er fordi, vi er blevet
overhalet af udviklingen – og i dette tilfælde er det vel ikke så galt, at det ikke
er godt for noget. Det betyder jo, at flere og flere pensionister er blevet fortrolige
med brugen af både pc, Tablet og Smartphone, inden de gik på pension. Og i modsætning til, da vi startede, kan man nu deltage i kurser om EDB både i Ældresagen
og hos flere andre kursusudbydere.
Denne udvikling ses også i andre datastuer rundt omkring. Elevtallet falder og økonomien skranter. Med andre ord er det jo en afvikling, der er tale om. Her i
Solbjerg er medlemstallet nu alt for lavt til at drive Datastuen videre, og vi har desuden det problem, at der nu kun er 1 instruktør tilbage.
Derfor har bestyrelsen vedtaget, at den til generalforsamlingen vil stille et
forslag om, at Datastuen nedlægges.
Hvis bestyrelsens forslag bliver vedtaget, skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling mellem 2 og 4 uger efter ordinære generalforsamling. Denne vil i
givet fald finde sted fredag 22. marts 2019 kl. 10.00.
NB! I marts vil der ikke være bestemte Temadage, men være ”Kom med dit
problem” på alle åbningsdagene.
HUSK: Den ordinære generalforsamling er mandag 4. marts kl 10.00!!!

soLBJerg NU
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LoKaLceNter soLBJerg

BøgeVaNgeN 28, 8355 soLBJerg

SOLBjERG CAFé OG AKTIVITETSCENTER
STEDET HVOR mAN mØDES
Onsdag den 6. marts kl. 9.30-13.00

jysk Tøjsalg

*
Tirsdag den 12. marts kl. 17.30

Fælles-aftenspisning
Se menuen på Centerrådets hjemmeside
www.lokalcentersolbjerg.dk

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

Tilmelding på tlf. 2134 5224 eller på

Café Solbjerg hverdage kl. 9.00 - 13.30

anknie@aarhus.dk

Tirsdag med fællesspisning kl. 11.00 - 15.00

*
Tirsdag den 2. april kl. 14.00

Foredrag om Nelson mandela
V/mogens Blume Schmidt

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:
Hanne Lykkeskov. 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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2019 begyndte foredragsrækken tirsdag den 15. januar i Gjesing forsamlingshus
med ”musik bag tremmer” med musikpædagog og –terapeut Kirsten Saurus
mehlsen og tidligere indsat Søren Rønnehøj. 55 tilhørere oplevede det interessante
foredrag, skiftende mellem de to, ledsaget af musik og billedvisning.
Tirsdag den 5. februar handlede det om inspirerende foredrag med titlen ”På
rygsækrejse i Peru-Ecuador-Panama” med Hans Lund fra Hovedgård. foredraget
foregik helt ekstraordinært i Solbjerg Lokalcenter i et dejligt nyrenoveret lokale,
der var fyldt næsten til bristepunktet.
forfatter og journalist malene fenger-Grøndahl fortæller om ”marokko – kvinder
– konge – Koran” tirsdag den 19. marts kl. 19.30 i Vitved forsamlingshus,
Vitvedgade 21.
Sæson 2018-2019 slutter med ordinær generalforsamling torsdag den 11. april kl.
19.30 i fruering forsamlingshus, Vestermøllevej 22. Efter kaffepausen, overlader
vi ordet til maskinmester Gustav Schmidt Hansen med foredraget ”Krigssejlere
1939-1945”.
for medlemmer koster entreen til foredragene 65 kr. og for ikke-medlemmer 95 kr.
Beløbene inkluderer kaffe med brød midtvejs i forløbet.
Bestyrelsen er startet på at finde emner frem til foredrag i sæson 2019-2020, og vi
satser på, at programmet bliver passende varieret sammensat.
Foredragsforeningens bestyrelse
Lisbeth Balskilde, formd.
- Højlundsparken 53, Solbjerg
Hans Jørgen Schmidt Laursen, næstformd.
Kristian Jepsen, kasserer
finn Sørensen, sekretær
anja Chanette Pedersen
Erik fynbo
Jytte Hansen
Kirsten Holm

28 96 52 10
40 10 29 29
24 98 60 50
21 26 06 76
20 61 30 64
30 22 38 73 - 86 92 75 92
23 29 03 02
60 16 01 72 – 86 92 72 01

På bestyrelsens vegne
finn Sørensen

soLBJerg NU
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Solbjerg Vandværk A.m.b.a

afholder generalforsamling
Solbjerg Fritidscenter
mandag den 20. marts 2019
kl. 20.00
Skal ændres til: Mandag den 25. marts 2019 kl.19.00
dagsorden ifølge vedtægterne

Solbjerg Vandværk A.m.b.a
Parkvangen 19 / 8355 Solbjerg
86 92 78 20
med venlig hilsen bestyrelsen

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

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

der er altid plads til en til, der vil annoncere
i solbjergs mest læste ”lokalblad”.
soLBJerg NU
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Folkekirkens Nødhjælps indsamling - 10. marts 2019
Traditionen tro holder menighedsrådene for Astrup og Tiset sogn indsamling den
anden søndag i marts. Indsamlingen tager udgangspunkt fra kredshuset, Lystenlund,
kl 10.00. I år har indsamlingen fokus på verdens klimaudfordringer.
Vær med til at støtte en god sag. Tag familien, naboen eller vennen i
den ene hånden og indsamlingsbøssen i den anden. Der vil være lidt
mundgodt efter indsamlingen.
----------------------------------------------------------------------------------------

FDF Solbjerg holder Årsmøde ± 12. marts 2019
På årsmødet (tidligere kendt som generalforsamling) snakker vi om, hvad vi har lavet
og laver i FDF Solbjerg. På denne dag holder vi samtidig valg til bestyrelsen.
Mødet kommer til at foregå samtidig med et børnemøde. Tag derfor endelig dine
børn og unge mennesker med. Desuden vil der være fællesspisning. Så der er ingen
undskyldning for ikke at komme forbi.
Du er altid velkommen til at hive fat i en af bestyrelsesmedlemmerne, hvis du vil
høre, hvad man laver i FDF Solbjergs bestyrelse.
FDF Solbjerg
´/\VWHQOXQG´ | Kærgårdsvej 55B | 8355 Solbjerg
www.fdfsolbjerg.dk | www.facebook.dk/FDFSolbjerg
kredsledelsen@fdfsolbjerg.dk
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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

86 92 60 05

toM´s aUto

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

tisetvej 46 - 8355 solbjerg
Bil 40 31 33 81
mail: mail@allanlau.dk

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

soLBJerg NU
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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”
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egNsarKiVet/BiBLioteKet
Generalforsamling i Støtteforeningen
for Solbjerg og Omegns
Lokalhistoriske Arkiv.Torsdag den
11. april 2019 kl. 19.30.
Der indkaldes hermed til generalforsamling i
Støtteforeningen, stedet er i folkebibliotekets
lokaler (Kærgårdsvej 4, i skolens kælderetage).
Dagsorden er ifølge vedtægterne, og den kan
ses på arkivets hjemmeside www.egnsarkivetsolbjerg.dk under punktet Støtteforeningen.
På valg til bestyrelsen er i år Jytte Kristensen,
Jørgen Aaboe Christensen, Edith Stoltenborg og
Lis Hauerslev. Suppleanter Linda Svendgaard
og Harriet Rasmussen samt revisor Lisbeth
Balskilde og Pia Samsing er også på valg, da de
kun vælges for et år ad gangen ifølge vedtægterne.
Efter generalforsamlingen vil Hans Andersen,
Odder, der er købmandssøn fra Ballen, bl.a.
fortælle om sin opvækst på Ballen i 1940’erne.
Årets hæfte, som kommer til at handle om
Fuglebjergs gård, arbejdes der på højtryk med
at få skrevet og sat op. Gårdens historie, som
begynder i Gl. Solbjerg år 1719 og slutter på
Solbjerg Hedevej nr. 51 år 2018, hvor den blev
nedrevet for at gøre plads til den nye integrerede institution, som åbner maj 2019. Hæftet som
er lavet i samarbejde med kommunen, vil desuden blive uddelt til alle forældre, hvis børn
begynder i den nye institution.
Fornyelse af dit kontingent til Støtteforeningen,
kan ske på generalforsamlingen, og prisen er
fortsat kr. 50,- pr enkeltperson og kr. 80,- for
familie. Såfremt du ikke er medlem af vores
Støtteforeningen, kan du tegne et abonnement
ved henvendelse på arkivet i åbningstiden, eller
kom til generalforsamlingen, hvor du også kan
høre lidt om, hvad der er sket på arkivet i 2018.
Hvis du vil kende mere til Solbjergs historie
gennem tiden, så køb Solbjerg bøgerne, de er
udkommet i fire bind og koster kun kr. 125 pr.
bind, alle fire kan købes for kr. 400,På arkivets vegne
Lis Hauerslev

Husk at hente dine reserveringer
Hylderne på vores reserveringsreol har været
overfyldte og det ser ud til, at ikke alle har nået
at hente de materialer, der er blevet reserveret.
Men de stakkels materialer vil gerne lånes ud,
så husk at hente dem eller slet din reservation
på https://www.aakb.dk.
Spændene arrangementer
Der er masse af spændene arrangementer på
Aarhus Bibliotekerne.
I marts er der strikkecafé og Pokemón klub på
Dokk1, blot for at nævne nogle få af de mange
spændene arrangementer, så skynd dig at få
booket en billet.
Du kan finde alle arrangementer her:
https://www.aakb.dk/arrangementer
Fortnite
Vil du være bedre til fortnite eller have en idé
om, hvad spillet egentlig går ud på? Så kommer der snart en guide bog, man kan låne, der
har gode forklaringer og råd.
Se mere om den her;
https://www.aakb.dk/ting/object/870970basis%3A45942791
Husk at reservere den før din kammerat eller
forældre.
Forårets åbningstider
Skærtorsdag: Lukket (også for selvbetjening).
Påskedag: Lukket (også for selvbetjening).
2. Påskedag: Lukket (også for selvbetjening).
1. Maj: Åben (ubemandet)
Store bededag: Lukket (også for selvbetjening).
Kr. himmelfart; Lukket (også for selvbetjening).

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

AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER

Kærgårdsvej 4, tlf. 89 40 95 00
www.aakb.dk/solbjerg
soLBJerg NU
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Lyst til leg, lyst til læring, lyst til livet

to elever fra en af solbjergskolens tre 6. klasser har travlt med at løse 24 ”stafet-klasseopgaver” på otte minutter. Lærer Jes Vingløv, indtaster svarerne på computeren. sammen med trine Heiberg og anne Fast Kronborg alle fra solbjergskolen - var de blandt dommerne i årets naturfagsmaraton i mårslethallen.

Når fejl opfattes
som noget positivt
Sammen med omkring 300 elever fra andre skoler deltog Solbjergskolens tre 6. klasser i
årets naturfagsmaraton i Mårslethallen. Det blev ”kun” til en sejr til 6.b i opgaven ”kom i
form”. ”Men det er der ingen grund til at være ked af,” understreger lærer Trine Heiberg,
der bl.a. underviser i faget natur og teknologi. ”Eleverne skal opdage, at det er en god
ting at fejle,” siger hun og uddyber synspunktet i artiklen.
Sikke en larm. Over 300 skoleelever, som går
i 6. klasse, heraf ca.75 fra Solbjergskolen er
samlet i mårslethallen. der hujes og råbes,
mens eleverne fra de forskellige skoler to og
to ad gangen spurter ud på midten af halgulvet, hvor der ligger et hæfte med 24 klasseopgaver, som skal besvares. Et af spørgsmålene
lyder:
Hvis man skal få gode ideer sammen, kan
man så lave en:
a: Shit-storm
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B: En brain-storm
C: En perfekt storm
d: En Storm P-løsning (det var en af de lette).
Når duoen har fundet svaret, iler den tilbage
til klassekammeraterne, hvorefter et nyt hold
spurter afsted. det gælder om at besvare, så
mange spørgsmål som muligt inden for et
tidsrum på otte minutter.
Vi er til årets naturfagsmaraton, som er landet
største naturfagskonkurrence og er et under-
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visningsforløb til 5. og 6. klasser. I sæsonen
2017-2018 var omkring 26.000 elever tilmeldt.
Opgaverne tog sit udgangspunkt i livet i den
fiktive provinsby ”Grønby”, som er et billede
på en helt almindelig dansk provinsby, som
vokser. Samtidig ønsker beboerne at passe
godt på byens natur og på de ressourcer, der
er til rådighed. med udgangspunktet heri, skal
eleverne udtænke kreative og smarte løsninger
til de udfordringer, tilflytningen giver. du kan
læse mere om projektet på www.nvhus.dk

understrege, at det er helt bevist, at vi bruger
lang tid på konkurrencen, da fejlkulturen er et
vigtigt element i engineering. Eleverne skal
opleve, at det er en god ting at fejle. Vi skal
hjælpe dem med at udvikle en god fejlkultur, hvor fejl bliver opfattet som noget positivt. det er en god ting at fejle, fordi det er
netop af fejlene, at vi lærer og udvikler os og
får gode ideer til at gøre opfindelsen bedre,”
understreger hun.

En god ting at fejle
Trine Heiberg, der bl.a. underviser
Solbjergskolens 6. klasser i faget natur og teknologi fortæller:
”Vi har arbejdet med opgaverne de sidste totre måneder op til konkurrencedagen, og tiden
er brugt på at forberede alle forsøgene.
derudover har vi brugt enkelte hele dage,
hvor vi har haft natur og teknologi hele dagen.
disse dage er bare super fede, da det giver ro
til at komme i dybden med forsøgene. fælles
for alle timerne er, at børnene arbejder med
stor iver og koncentration,” siger Trine
Heiberg og fortsætter. ”det endte med en sejr
til 6. b i opgaven ”kom i form”. de andre deltagere kom ikke i mål som vindere, men lad

”Det som jeg synes er rigtig godt, og som jeg synes
man får mest ud af i konkurrencen, er de små forsøg, kreative løsninger og
ideudvikling, som eleverne
skal bruge. Arbejdet tvinger børnene til at samarbejde og spare med hinanden, da ingen kan løse
opgaverne alene.

”en rotte i fælden” lød en af opgaverne. Her skulle
deltagerne ved hjælp af en ozobot, som er en af de
mindste robotter i verden, der styres af farve, programmere ozobotten til at fange rotter.
Fra venstre til højre ses simon, sebastian og
Nicolas, alle fra 6 a. i færd med at farvelægge en
ruteplan for robotten.

Trine Heiberg, Lærer Solbjergskolen

”Bestøvning af min have” var en anden delopgave,
som gik ud på at lave et vandingssystem til en lille
have på en altan. Vandingssystemet skal kunne
fordele 1,5 liter vand i fire små plantekasser så tæt
på to minutter som muligt. Fra 6.b ses christina,
Freja, Laura og stine.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOLBJERG

VVS

aut. VVS-installatør

*

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

Tlf. 86 92 77 53
Fax 86 92 90 75

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

solbjerg NU - Byens mest
læste lokalblad.
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Bliv sejler

Sejler teori for nysgerrige, nye (ca. 9 år +) og øvede optimister starter
Torsdag 14. marts 2019 kl. 17
i Solbjerg Fritidscenter - Solbjerg Hovedgade 88
For tilmelding og info kontakt hovedtræner Christian Wilkens på 2788 6628
Eller besøg solbjerg-if.dk/soesport
Alle torsdage efter påskeferien kl. 17 er der fællessejlads Solbjerg Sø.
Vi sejler børn, unge og voksne - Optimist, feva og laser - Begyndere, øvede og
verdensmestre. Kom og prøv - ved Solbjerg Søsport, Søvangsvej 1, 8355
Solbjerg.
Husk standerhejsning i søsporten lørdag den 30. marts kl. 10. Alle er
velkomne.
God vind - Jens Pilemand Ottesen. formand.solbjerg.sosport@gmail.com
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SIF

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

IFs spinningshold er der plads til alle - uanset alder og

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

soLBJerg NU
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SIF

Vintersæsonen rundes af
Lørdag den 23. marts 2019 rundes gymnastikafdelingens vintersæson af med opvisninger
med alle gymnaster. Vi ser frem til en festlig lørdag i gymnastikkens tegn og glæder os
over, at 300 børn og voksne vil vise noget af det, de har lavet gennem sæsonen. Billetter
kan købes på www.solbjerg-if.dk; der sælges IKKE billetter i døren på selve opvisningsdagen.
Sæsonen slutter med udgangen af marts. Følg med på hjemmesiden for at se, hvilke hold
der etableres som forårshold i april-juni. Går du med ideer til et hold, du kunne tænke dig
at være instruktør på, og gerne vil prøve det af i en forårssæson, så skriv til
gymnastikisolbjerg@gmail.com.
Vi håber at se alle medlemmer og forældre til årsmødet på torsdag den 7. marts 2019 på
Solbjergskolen.
På bestyrelsens vegne
Birthe

Lørdag den 23. marts 2019 rundes gymnastikafdelingens vintersæson af med opvisninger med alle gymnaster.
Billedet er fra sidste års opvisning. Vi glæder os til at vise billeder fra opvisningen lørdag den 23. marts, som vises
i af apriludgaven af solbjerg NU.
striKert PHotograPHy
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SIF

Åben svømmehal i Solbjerg
Husk at der er åben svømmehal i Solbjerg svømmehal hver lørdag fra klokken 14.00 –
16.00.
Det er super sjovt med plads til både store og små. Svømmehallens svømme- og legeredskaber stilles til rådighed, så der er mulighed for forskellige aktiviteter og leg.
Der er trukket banetov i den ene side af bassinet, så der også er plads til svømmende
gæster.
Det koster 30 kr. pr. person. Hele familien (forældre og børn i husstanden) kan komme
ind for 60 kr. Billetter kan købes via Solbjerg If svømnings hjemmeside, eller på
mobilePay mod at vise kvittering til livredderen ved indgang til svømmehallen.
soLBJerg NU
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Indstil din kandidat til
ÅRETS SIFFER 2019
Vi er i Solbjerg Idrætsforening meget stolte af vores frivillighedspris.
Hvert år på Årsmødet hylder vi en person, der har ydet en
ekstraordinær frivillig indsats for vores forening i det forgangne
år, og vi får mange fine indstillinger på personer, der gør et særligt
arbejde for andre. Vi ønsker med prisen af fremhæve den store indsats frivillige ledere,
træner, instruktører og andre ildsjæle gør for vores idrætsforening.
Uden dem - ingen aktiviteter. Hvem skal have prisen i år?

Tidligere modtager
2018: Troels Ennemark Højriis
2017: Christian Schreiber
2016: Anne Marie Pedersen - Svømning
2015: Anne Pind - Svømning
2014: Birthe Friis Hansen - Gymnastik
2013: Ib Broholt - Cafe
2012: Mogens Lindskrog - FU
2011: Ib Broholt - Badminton

Hvordan indstiller du?
Prisen skal tilfalde en person i
Solbjerg Idrætsforening der ved:
• sin væremåde og sine handlinger
gør en ekstra ordinær indsats i arbejdet med børn, unge og ældre,
• og som er med til at hjælpe det
frivillige foreningsliv i Solbjerg
Idrætsforening.

2010: Troels Balskilde - Løbeklub
2009: Berit Skifte - Gymnastik

Personen indstilles af afdelingerne,
eller af enkeltpersoner til

2009: Årets initiativtager: Lotte Balskilde -Gym.
2008: Helle Jespersen - Søsport
2005: Børge Bøtkær - Håndbold
2004: Vibeke Aggerholm - FU

Forretningsudvalget.
Begrundet Indstilling skal sendes
kristinehornum@hotmail.com senest
mandag den 4. marts 2019

2003: Inga Fast - Gymnastik
2002: Lone Johansen - FU
2001: Tove og Lars Petersen
2000: Lone Johansen – FU
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Årsmøde 2019
Solbjerg Idrætsforening inviterer til årsmøde
tirsdag den 26. marts kl. 19 i Sportscaféen
Så er det tid for Årsmøde i Idrætsforeningen, hvor vi kommer
helt ned i maskinhuset. Vi har i år tre datoer, hvor du som
medlem kan præge din forening. I februar holdt Solbjerg IF
Søsport en hyggelig aften i fritidscentret, og torsdag den 7.
marts holder de resterende afdelinger årsmøde, men med fællesspisning for alle.
Derefter er der Årsmøde for hele Idrætsforeningen
tirsdag den 26. marts hvor den overordnede linje
for SIF fastlægges.
Et årsmøde er medlemmernes mulighed for at
høre, hvad der rører sig i idrætsforeningen, og
hvor vi kan få en god snak med vores medlemmer
om visioner for udvikling af foreningen.
Vi opfordrer alle til at møde op og være med til at
præge årsmødet. Hvis du som medlem har et forslag til forbedring eller en god idé, så er det også
denne dag, vi gerne vil høre om det.
Emner kunne være: Nye idrætsgrene,
hvordan får vi flere frivillige?
Har vi medlemmer nok?
Hvordan får vi flere unge eller seniorer i gang?
Er vores faciliteter gode nok?
Hvordan sætter vi vores sponsorarbejde i system?
Har vi de kommunikationskanaler, vi har brug for?

Dagsorden:
Der kommer en meget kort
beretning fra formanden,
derefter gennemgår vi regnskab
og budget og behandler evt. indkomne forslag.
Så er der mulighed for at være
med i bestyrelsen, når der er valg
til forretningsudvalget.
Når det formelle er overstået, er
der tid til en god og uformel snak
om fremtid og fremdrift.
Vi krydrer det med dejlig øl/vin
og ostebord.

Forslag der ønskes behandlet under mødet bedes meddelt skriftligt til formanden senest
8 dage før årsmødet – kristinehornum@hotmail.com

Kom og hør hvad der sker i DIN forening
Du kan finde flere informationer på
www.solbjerg-if.dk og se hvilke personer/poster der er på valg.

soLBJerg NU
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DET SKER I SOLBJERG OG OMEGN

mARTS
02/03
06/03
04/03
07/03
09/03
10/3
12/03
12/03
14/03
14/03
14/03
19/03
20/03
20/03
23/03
26/03
28/03
29/03
30/03
30/03

13-16
9.30-13
10.00
17.30
09.30
10.00
17.30
13.30
17.00
17.00
19.30
19.30
20.00
09.30
19.00
19.00
19.00
09.00
10..00

Solbjerghallen
Café Solbjerg
datastuen
Solbjergskolen
Tiset Sognehus
Lystenlund
Lystenlund
Café Solbjerg
fritidscentret
Tiset Kirke
Søsporten
Vitved forsamlingshus
Tiset Sognehus
fritidscentret
Tranbjerg Sognegård
Sportscaféen
fritidscentret
fritidscentret
fritidscentret
Søsporten

SIf fastelavnsfest
Jysk Tøjsalg
Generalforsamling/Skal datastuen nedlægges?
Solbjerg Ifs årsmøde med fællesspisning
Kirkens Studiedage. foredrag ved doris Ottesen
fdf m.fl. samler ind til folkekirkens Nødhjælp
fdf holder årsmøde
fælles aftenspisning
Seniorforeningen/ foredrag Torben Gang Rasmussen
fyraftenskoncert
Bliv Sejler/Teori for nyskerrige fra ca. 9 år +
foredragsforeningen/foredrag malene fenger-Grøndahl
foredrag
Solbjerg Vandværk/Generalforsamling
Kirkens Studiedage/foredrag ved Hans. H. Hjermislev
SIf/ årsmøde
astrup Vandværk/Generalforsamling
Solbjerg Jagtforening/ Generalforsamling
fællesrådet/ Hold rent dag
Standerhejsning. alle er velkomne

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

APRIL
02/04
11/04

14.00
19.30

Cafe Solbjerg
fruering forsamlingshus

foredrag om Nelson mandela /mogens Blume Schmidt
foredragsforeningen/Generalforsamling/ foredrag

Næste nummer af Solbjerg NU udkommer lørdag den 6. april 2019
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