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VÆR MED, NÅR VI I LOKALSAMFUNDET
SOLBJERG FORTÆLLER DEN GODE HISTORIE OM, HVORDAN VI KAN STYRKE FÆLLESSKABET. HVORDAN VI KAN VÆRE SAMMEN
I EN CORONA-TID TRODS AFSTAND OG AFLYSNINGER, OG SE FREMAD - SAMMEN!
LÆS MERE PÅ SIDE 4 OG 5.
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Vi er sydbyens mest
sælgende mægler i 2019.*
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solgte

54

solgte

danbolig Beder

Anden lokal
mægler

28

24

solgte

solgte

Anden lokal
mægler

Anden lokal
mægler

19

solgte
Anden lokal
mægler

13

solgte
Anden lokal
mægler

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

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

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

NYT FRA FÆLLESRÅDET

LEDER

Er der alligevel lys i en mørk tid? Er der fordele ved et øget fokus fra Aarhus kommune ved at holde
gang i hjulene med øgede anlægsinvesteringer i denne Covid-19 tid?
I budgetforliget 2021 vedtaget i Aarhus kommune blev der vedtaget en investeringsplan for år
2024-2033, hvor der for folkeskolerne i Aarhus Syd blev afsat 142 mio. i årene 2024-2027 til blandt
andet udvidelse af skolekapaciteten.
Et tiltrængt fokus, da en rapport allerede tilbage i foråret 2012 ”Strukturanalyse af skoleområdet
i Aarhus kommune” anviste en forventet stigning i elevtallet for Solbjergskolen på 35% frem til
2020/21. En prognose, som til fulde er blevet efterlevet.
Alene fra nuværende skoleår og fire år frem til 2024, hvor bevillingen i første omgang er afsat i
budgettet i Aarhus kommune, står Solbjergskolen til at stige yderligere ca. 25% til et elevtal
omkring 910 mod de i dag ca. 725 elever.
Vandreklasserne vandrer videre på Solbjergskolen… men hvor længe?
Kan et fokus på øgede anlægsinvesteringer fremrykke bevillingerne?
Brian Jonassen, Formand Solbjerg Fællesråd

SOLBJERG NU UDKOMMER

Nr. 5 Lørdag den
Nr. 6 Lørdag den
Nr. 7 Lørdag den
Nr. 8 Lørdag den
Nr. 9 Lørdag den
Nr. 10 Lørdag den

Deadline for indlevering af stof og annoncer

19. december.................................. Mandag den 23. november
30. januar 2021............................... Mandag den 4. januar 2021
27. februar........................................ Mandag den 1. februar
27. marts........................................... Mandag den 1. marts
1. maj............................................... Mandag den 5. april
12. juni............................................... Mandag den 10. maj

ANSVARLIG UDGIVER
Solbjerg Fællesråd
c/o Kærgårdsparken 133
8355 Solbjerg
ANSVARLIGE FOR KIRKEBLADET
Sognepræst Anne Vejbæk
Sognepræst Jette Rosenberg Christiansen
GRAFISK PRODUKTION & TRYK
HV-Reklame
Oplag: 3.000 pr. udgivelse

INDLEVERING AF STOF
OG ANNONCER

Deadline for indlevering af annoncer og stof til
næste udgivelse: mandag den 23. nov. til:

NY T FR A FÆLLESR ÅDET................... S.
5
SOLBJERG FYLDER 150 ÅR I 2021..... S.
7
SENIORFORENINGEN.. ....................... S.
10
LOK ALCENTER SOLBLJERG............... S.
11
FDF SOLBJERG................................ S.
13
FOREDR AGSFORENINGEN.. ................ S.
15
EGNSARKIVET/BIBLIOTEKET. . ............ S.
20
SOLBJERG IDR ÆTSFORENING .......... S. 22-25

INDLÆG:
redaktionsnu@gmail.com
ANNONCER: Brian Jonassen
solbjergnu@gmail.com
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NYT FRA FÆLLESRÅDET
DEN GODE HISTORIEFORTÆLLING...
I lokalsamfund Solbjerg er der mange gode
historiefortællinger at formidle videre.
Et lokalsamfund, rig på naturoplevelser og fællesskabende aktiviteter fra ung til ældre.
Et refugium har nogen sågar kaldt vores lokalsamfund beliggende i 15 kilometers afstand til
Aarhus.
Et lokalsamfund, der har udviklet sig næsten
eksplosivt i indbyggertallet de seneste 10-15 år
og hvor mange af de ”lokale solbjerggensere”
formentlig har samme opfattelse, som de ældre
borgere i landsbyen Ravnholt, der den 6. november 2020 var i Lokalavisen Aarhus.
Her udtalte blandt andet Eva Vestergård
Pedersen: ”Før i tiden kendte vi dem alle sammen.
Men så er der flyttet så mange nye herud. Sådan
går det rundt. Nogen flytter, andre dør, og så flytter der nogen nye til, og dem kender vi så ikke”

”Før i tiden kendte vi dem alle
sammen. Men så er der flyttet så
mange nye herud. Sådan går det
rundt. Nogen flytter, andre dør, og
så flytter der nogen nye til, og dem
kender vi så ikke”
Den gode historiefortælling fra Solbjerg er, at
netop denne problemstilling blev taget op af
et par lokale ildsjæle, som i samarbejde med
Solbjerg Idrætsforening for år tilbage etablerede,
Damefrokost. Netop for at sætte fokus på at tilflyttere kunne lære byen at kende gennem dialog
med dem som allerede boede her.
Mere gøres, men mere kan også gøres.
For det er vel netop gennem dialog og mødesteder, at vi kommer lidt tættere ind på huden
af hinanden som medborgere i lokalsamfundet
Solbjerg. Måden hvorpå vi udvikler os som
lokalsamfund.
Dialogen opstår for mange gennem deres børn
og disses lege- eller fritidsrelationer. Vi informeres
om lokalsamfundet gennem info i børnenes dag4 SOLBJERG NU

fritids- eller skoletilbud, eller gennem dialogen,
når vi krydser hinanden på gangene eller foran
garderobeskabene i institutionerne.
Mange oplever at være koblet af informationsflowet når deres børn har forladt Solbjergskolen,
men den gode historiefortælling fra lokalsamfund Solbjerg er, at der som borger er rig mulighed for at opsøge fælleskabende relationer i én af
de mange foreninger der drives af ildsjæle i byen.
Men rummer vi fællesskabende aktiviteter og
mødesteder for alle aldersgrupper i lokalsamfundet Solbjerg? Har vi et fokus på de 138 unge
i alderen 16-17 år der er bosat i lokalsamfundet?
En ungegruppe, som formentlig kun er stigende i
årene frem.
Mødestederne er mange, dialogen går selvfølgelig på, om de er store nok. Her tænkes ikke mindst
på Skole- fritidsområdet. Men ud over hallen
og skolen er der Fritidscentret på Hovedgaden,
Lokalcentret på Elmevangsvej, Spejdernes hus på
Kærgårdsvej, Ungdomsklubben i skolens kælder,
Søsporten ved Gl. Solbjerg.
Men hvor er mødestederne i det offentlige rum
eller i vores fantastiske natur? Kan vi inddrage
naturen og sætte fokus på nye mødesteder uden
at ødelægge den?
I øjeblikket kan vi på Østergårdsvej se, hvordan
store maskiner gør sit indhug i bevoksningen i
Solbjerghave for at skabe plads til nye lejligheder
under Aarhus Omegns boligforening.
En proces, der skal åbne op for at haven, søerne
og naturen her via stisystemer, kan åbne sig op
til et offentligt byrum og nye mødesteder. Vi
følger alle spændte med fra den udvendige side
af matrikelskellet og venter på at blive lukket ind
i 2022.

NYT FRA FÆLLESRÅDET

I Solbjerg Fællesråd har vi netop sat et større
fokus på at investere i ny hjemmeside, hvor der
blandt andet kan sættes fokus på lokalsamfundets rige natur. Vi har samtidig netop modtaget
en kort video præsentation af Solbjerg udarbejdet af AD Media (https://youtu.be/i78beIViu8s),
støttet af en række lokale annoncører.
En måde, hvorpå vi fra Fællesrådets side kan være
med til at fortælle den gode historiefortælling om
lokalsamfundet Solbjerg og nå ud over lokalsamfundets grænser. Ud til de eventuelle nye
medborgere der kigger mod Aarhus Syd i jagten
på at etablere sig i rolige omgivelser og investere
de frivillige timer på at videreudvikle de mange
fælleskabende foreninger i området.

Herfra skal lyde et ønske til, at i som borgere og
foreninger i lokalsamfundet vil være med til at
skrive videre på disse gode historiefortællinger
og få dem formidlet højt og tydeligt. Det være sig
gennem jeres hjemmesider, indlæg i SolbjergNU
eller lignende.

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

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

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

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

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

Tilgængelig hele døgnet
Åben 6-22 alle dage
Tilgængelig hele døgnet
Tilgængelig hele døgnet
Tilgængelig hele døgnet
Tilgængelig hele døgnet
Tilgængelig hele døgnet
Tilgængelig hele døgnet
man-tors 6.30-17 fre 6.30-16.30
man-tors 6.30-17 fre 6.30-16.30
man-tors 6.30-17 fre 6.30-16.30
man-tors 6.30-17 fre 6.30-16.30
man-tors 6.30-17 fre 6.30-16.30
i åbningstid + børneelektroder
man-fre i åbningstiden
adgang når centret er i brug

150 ÅRS FØDSELSDAG
- OG DET SKAL FEJRES
Sæt allerede nu X den 28 og 29 maj 2021
Vi er en gruppe der arbejder på, at skabe en fest for at fejre vores dejlige by.
Vores planer er, hvis forholdene omkring Covid19 tillader det, at vi skal have et par hyggelige
dage, med musik, historie, sportsaktiviteter og fest.

Fredag er der planer om, familie og sportsaktiviteter
samt fest for de unge.
Lørdag står hele dagen på forskellige aktiviteter
for hele familien og der er mulighed for at få et
indblik i Solbjergs Historie.
Hvis du sidder med en masse idéer til, hvad du kan byde ind med, eller din forening
vil kunne bidrage med, så er du meget velkommen til at kontakte Lene Staub via mail:
lenestaub@gmail.com.
Vi ses den 29/5!

Aut. VVS-Installatør
Morten Fogh ApS

Entreprenør ApS
Aut. Kloakmester

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

Tlf. 21713151
Hansenentreprenoer.dk

kloak– belægning - støbearbejde anlægsarbejde - jordarbejde - vintertjeneste

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

KL. 13.00 - 17.00
KL. 10.00 - 14.00

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

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

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

Fysiologisk behandlings- og
afspændingsmassage.

BESTIL PÅ TLF. 86 29 05 58

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

Solbjerg Biler

TIDSBESTILLING NØDVENDIGT
Solbjerg Hovedgade 81, 8355 Solbjerg
Service og reparation af alle bilmærker • Salg af
brugte biler • Klargøring til syn • Og meget mere...

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

Tlf. 6176 16 81

Åbningstider
Mandag - torsdag
7.30 - 17.30
Fredag
7.30 - 16.00
Lørdag efter aftale
Solbjerg Hovedgade 19, 8355 Solbjerg
Tlf. 86 92 78 00, mail@solbjerg-biler.dk
www.solbjerg-biler.dk

OK Benzin - Støt lokalsporten
Spar penge på benzin og disel

phienlund-maler_34x73.indd 1

03-07-2019 12:23:48

SOLBJERG
- DIT LOKALE INDKØBSSTED

Altid billig beinzin

Danmarks bedste benzinkort
SOLBJERG NU 9

Torsdag den 10. december

Spisning kl. 13.00. Derefter
JULEARRANGEMENTSYNG MED JUDY
GLOSTED. Judy Glosted spreder
latter og smil, når hun er ude og underholde. Som en deltager ved et af Judy
Glosteds arrangementer spontant udtalte:
”Det er bedre end medicin”.
Arrangementet er med sild og smørrebrød til kr. 80,00. Tilmelding nødvendig
senest den 3. december. Efter først til
mølle princippet
Tilmelding. Se det farvede felt
nederst på siden.

Torsdag den 14. januar 2021
kl. 14.00

DA DANMARK VAR
EN SLAVESTAT - HISTORIEN
OM DANSK VESTINDIEN. Tre

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

Generalforsamling
torsdag den 11.
februar 2021 kl.
13.30.
Foreningen er
vært ved
kaffe og
fastelavnsboller

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

Arrangementerne vil blive afholdt med hensyntagen til Corona-restriktionerne,
og under forudsætning af, at bestyrelsen anser det for forsvarligt.
På programmet
2020/2021afholdes
afholdesder
der1-dages
1-dages
ture
samt
3 dages
arrangementer
i
arrangementer
syvsyv
og og
turtur
3 dages
enen
samt
ture
programmet ii2020/2021
På
er
i fritidscentret
arrangementer
AlleAlle
underholdning.
anden
ogog
foredrag
med
Fritidscenter
Solbjerg
i Solbjerg
Fritidscenter
med
foredrag
anden
underholdning.
arrangementer
i fritidscentret
eftermiddagen.
om
er om
eftermiddagen.

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

SOLBJERG CAFÉ OG AKTIVITETSCENTER
STEDET HVOR MAN MØDES
Vi lever i en meget
uforudsigelig tid.
Nu troede vi, at alle aktiviteter var
i gang, men så kom der nye regler
vedrørende forsamlingsantallet.
Caféen har normal åbningstid,
og her den 2. november er der
nogle af aktiviteterne der kører
næsten normalt, men de store
arrangementer er umulige at
gennemføre.
Følg med på vores hjemmeside
www.lokalcentersolbjerg.dk
eller Facebook
CENTERRÅDET

Pensionistpatruljen/handymand:
Sven Erik Pagaard tlf. 30 62 28 03
Mulighed for kørsel til alle
arrangementerne efter
gældende regler.
Ring til Jens L. Pind tlf. 52 23 27 07
Tilmelding til Onsdagsturen.
Ring til Jens L. Pind mandag
inden kl. 18.00 på tlf. 52 23 27 07
Pris kr. 28,- Opsamling til
Onsdagsturen sker mellem
kl. 8.45 og 9.30.
Centerrådets hjemmeside:
www.lokalcentersolbjerg.dk
Netcafe hver onsdag og fredag
kl. 10.00 til 12.00
Café Solbjerg hverdage kl. 9.00 - 13.30
Tirsdag med fællesspisning
kl. 11.00 - 15.00

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

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

BØGEVANGEN 28, 8355 SOLBJERG

FRIVILLIGKONSULENT:

Camilla Steskow Tlf. 41 85 41 71
Forebyggende hjemmebesøg
Gitte Sand - Tlf. 51 18 06 29
Træffetid: kl. 8.30-9.30
Sundhedsenheden:
Tlf. 87 13 16 00. kl. 8.00-15.00
Seniormotion:
Tilmelding og træningstider
Knud Hartmann Tlf. 21 92 60 93
Formand: A.V. Jørgensen Tlf. 24 40 76 23
Besøgstjenesten:
Bodil Neertoft - 61 71 53 45
SOLBJERG NU 11

SOLBJERG

Houkjær
Begravelse

Entreprenør

Vi kan kontaktes hele døgnet

v. Jesper Frandsen, Tisetvej 34, 8355 Solbjerg.

Tlf. 6165 3573

Jakob

Forbrugerrådet TÆNK anbefaler at
bruge ISO9001 certificerede bedemænd

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

Preben

frandsenentreprenor@gmail.com

Mette

Janneke

■ Vi hjælper med en værdig,
smuk og personlig afsked

SOLBJERG

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

Odder Begravelsesforretning

Hørning Begravelsesforretning

V/ Møller Rasmussens eftf.
Rådhusgade 4 | 8300 Odder

V/ Per Dunkjærs eftf.
Skanderborgvej 5 | 8362 Hørning

VVS

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

www.houkjaerbegravelse.dk

Tlf. 86 92 77 53

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

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

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

Ideer & Blomster

solbjerg-havecenter_30x73.indd 1

03-07-2019 12:31:19

Dekorationer • Brudebuketter • Begravelse • Vin
Øl • Chokolade • Specialiteter • Firmagaver

RÅDHUSGADE 13 8300 ODDER TLF. 86 54 54 44
Vi leverer gratis til Astrup, Tulstrup, Hvilsted og Tiset kirker

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

Ring allerede nu!

Malermester Henrik Mogensen
Mobilnr. 20 64 70 33
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KØB MALING HOS
DIN MALERMESTER

Axel Kiersvej 18, 8270 Højbjerg

Tlf.: 86 29 09 99

APS

Ved dødsfald
tlf. 87 68 01 22

FDFS LANDSMØDE
GIK ONLINE
De skærpede restriktioner for at undgå smittespredning har også ramt FDFs Landsmøde, som
i 2020 blev i en online udgave.
Hvad er et landsmøde?
I FDF afholdes landsmøde hvert andet
år. Landsmødet er hele forbundets
udgave af et årsmøde (generalforsamling). Her indvælges medlemmerne
i Hovedbestyrelsen, der bliver diskuteret status og udvikling, og bl.a.
vedtægter, mål, ambitioner, skjortens
udseende og meget andet bliver revurderet og sat til afstemning.
Landsmødet er en unik mulighed for
landets kredse at mødes i form af 1-2
repræsentanter og være med til at
sætte dagsorden for fremtidig FDFarbejde.

Landsmøde 2020
I år skulle Landsmødet havde været
afholdt fysisk d. 13.-15. november,
men da deltagerantallet normalt er

et godt stykke over de 500 var
risikoen for stor. Derfor blev landsmødet afholdt d. 14.-15. november som
et online møde.
Som ved de tidligere landsmøder
havde alle mulighed for at følge med
via livestream, men i år foregik også
afstemning og taler digitalt.

Hvad blev besluttet?
Dette skriv havde deadline inden
selve afholdelsen af Landsmødet. Har
du lyst til at vide mere om udfaldet af
mødet så læs mere på FDF.dk.
FDF SOLBJERG
”Lystenlund”
Kærgårdsvej 55B
8355 Solbjerg
www.fdfsolbjerg.dk
www.facebook.dk/FDFSolbjerg
kredsledelsen@fdfsolbjerg.dk

LÆS BLADET OG FIND NYHEDER
ONLINE: SOLBJERGNU.DK
REVISIONSFIRMAET

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

LIONS SOLBJERG
Økonomiske donationer lokalt, nationalt og internationalt

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

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

Skrot fyret og spar op til 60%
på din varmeregning med grøn energi
HUSK det nye energitilskud er gældende
fra d. 15 oktober 2020

Uforpligtende tilbud og gratis rådgivning

71 99 92 94
ms-energi_155x90.indd
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www.msenergi.dk

kontakt@msenergi.dk
19-10-2020 11:15:53

Fruering-Vitved
Foredragsforening
Bestyrelsens program for resten af sæson 2020-2021 omfatter følgende aktiviteter, og vi følger løbende
regeringens restriktioner, da det er dem, der afgør, om aktiviteterne kan gennemføres:
Torsdag den 14. januar kl. 19.30: Fællessang efter den nye udgave af Højskolesangbogen ledsaget af
fortælling af Bente Busk i Samlingssalen på Virring Skole. Arrangementet med Bente Busk aflyses for
nuværende, og det er p.t. ikke afklaret, hvad vi kan byde på i stedet.
Torsdag den 25. februar k l. 19.30: Foredrag i Gjesing Forsamlingshus af Familie på Farten, Anne Grethe
og Helge, om deres rejse gennem Alaska og Canada. Vi har oplevet dem før, og de er virkelig værd at
ofre tid på.
Tirsdag den 23. marts kl. 19.30: Maskinmester Gustav Schmidt Hansen fortæller i Vitved Forsamlingshus
om 2.751 Liberty-skibe, der i perioden 1941-1945 blev produceret med 2 om dagen i USA sideløbende
med alt muligt andet krigsmateriel. Gustav holdt i april 2019 det interessante foredrag: Krigssejlerne
1939-1945.
Torsdag den 15. april kl. 19.30: Ordinær generalforsamling i Solbjerg Fritidscenter. På grund af coronavirus blev den ordinære generalforsamling aflyst i 2020. Efter kaffepausen holder Hanne Hedegaard
foredrag om de danske herrers Europa-fodboldsejr i juni 1992. Hanne havde vi fornøjelsen af at opleve
med foredraget om Svalbard, så vi har uden tvivl noget at glæde os til.
Entré til foredrag er kr. 70 for medlemmer og kr. 100 for ikke-medlemmer, medmindre andet er oplyst.
Prisen er inkl. kaffe med brød. Tag endelig naboer/genboer med.
Bemærk at tilmelding til aktiviteterne skal ske p.g.a. COVID-19 til mailadressen kr.jepsen@gmail.com.
Se i øvrigt foredragsforeningens hjemmeside: www.frueringvitvedforedrag.dk

FOREDRAGSFORENINGENS BESTYRELSE
Jytte Hansen, formand
- Bygvænget 5, Virring....................................23 29 03 02
Lisbeth Balskilde, næstformand.....................28 96 52 10
Kristian Jepsen, kasserer................................24 98 69 50
Finn Sørensen, sekretær................................21 26 06 76
Anja Chanette Leth Pedersen.........................20 61 30 64
Erik Fynbo............................... 30 22 38 73 – 86 92 75 92
Kirsten Holm............................ 60 16 01 72 – 86 92 72 01

På bestyrelsens vegne
Finn Sørensen
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ASTRUP SØNDERGAARD

“Kom og besøg vores smukke skov, hvor familien kan finde det helt perfekte juletræ. Vi har også fældede juletræer, klar til at blive nettet og taget med hjem.
På gården og mellem juletræerne gemmer sig nisser, rudolfer og flere nissebo, måske I kan finde dem?
En sjov aktivitet som børn elsker.
Vores søde geder glæder sig til at hilse på børn og voksne, og bagefter kan I besøge vores fine julestue
fyldt med kirkegårdspynt, gran, juledekorationer, håndværk mm.
Vi glæder os til at se dig på Østergårdsvej 249A, 8355 Solbjerg. Åben alle dage 10-17. Vi tager både
imod mobilepay og kontant.
Følg meget gerne vores Facebookside “Astrup Søndergaard”, hvor I vil kunne se flotte billeder og
følge med i særlige begivenheder som fx ponytræk og bål.
Kontakt os meget gerne for virksomhedsbesøg, bestillinger til firmaer eller andet.

Kør ind og få skiftet
til VINTERHJUL
Bestil tid til hjulskift på tlf. 86 92 78 13 eller
grethe@solbjerg-biler.dk

AutoPartner.dk

Solbjerg Hovedgade 19 • 8355 Solbjerg • solbjerg-biler.dk
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Malerfirma

DANSKE
MALERMESTRE

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

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

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

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

SALON
IN

TIRSDAG
LUKKET

v/Elsebeth Rieder

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

FUG er en netværksgruppe af foreninger i Solbjerg,
som mødes 5-6 gange årligt.
Vi arbejder pt. på, at I skal kende endnu mere til fordelene
ved at kende hinanden i lokalsamfundets foreninger.
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Tom’s Auto ApS
Solbjerg Hovedgade 29 8355
Solbjerg
tlf. 8692 6005 • toms-auto.dk
Solbjerg Hovedgade 96 · 8355
Solbjerg www. kroellen.dk ·

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

Velkommen hos
Frisør Cramer
Solbjerg Hovedgade 92 E
		Mandag: lukket
		Tirsdag: 10-18.30
		Onsdag: 9-17.30
		Torsdag: 11.30-20.30
		Fredag: 9-17.10
		Lørdag: 9-12.00
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– dit mobile cykelværksted!

22 24 73 93

Solbjerg

DIT LOKALE INDKØBSSTED

S/K POLERING
V/ BRIAN NILSSON

KÆRGÅRDSPARKEN 24
8355 SOLBJERG

TLF. 29 29 64 00
EL-TELEDATA-HVIDEVARESERVICE

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

ÅB E N T F R A K L : 7.30-21.00
DANMARKS BEDSTE
BENZINKORT
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Egnsarkivet i Solbjerg

Julemandsjagt på biblioteket

Solbjerg Kro –
hvor det hele startede

Julemændene har listet sig ud af julebøgerne
og gemmer sig rundt på biblioteket. De skal
fanges inden juleaften, så det atter kan blive
jul. Kom og hjælp os med at finde dem, i hele
december måned.
Fra 1. til 23. december på Solbjerg Bibliotek.

Solbjerg Hovedgade 73 - 1957
På hjemmesiden ”Danmark set fra luften”
kan dette billede af Ny Solbjerg Kro findes.
Landevejen blev i 1870 omlagt således at
den ikke længere gik igennem Gl. Solbjerg,
hvorfor kroejer Hans Madsen, ønskede at
flytte sin kro til hjørnet af Solbjerg Hovedgade og Østergårdsvej. Den 4/2-1871 kom
der tilladelse fra indenrigsministeriet til
udstykning af den parcel, hvor kroen ønskedes placeret, og 10 dage senere fik Madsen sognerådets godkendelse til flytning af
kroen fra Gl. Solbjerg.
Kroen hed i mange år Ny Solbjerg Kro, men
de sidste ca. 50 år blev den kaldt Niels Peters Kro. Oprindeligt var Niels Peters kro i
Fritidscentret efter ejeren Niels Peter Jacobsen, som i perioden 1945 – 1963 drev kroen
derfra Men i 1963 lejede han lokaliteterne
til Solbjerg Kommune, der skulle bruge det
som kommunekontor, I stedet købte han Ny
Solbjerg Kro og navnet ”Niels Peters Kro”
tog han med over gaden.
Der kan læses meget mere om kroerne i
Solbjerg i bøgerne ”Fire sogne omkring
Solbjerg”. For øvrigt en oplagt julegave som
kun koster 400 kr. for alle fire bind. Hvis du
ikke kan hente dem på arkivet så send os en
mail og vi finder sammen en løsning.
Juleferie på arkivet
Sidste åbningsdag på arkivet tirsdag den
15. december, og vi åbner igen tirsdag den
12. januar 2021.
På arkivets vegne
Lis Hauerslev

EGNSARKIVET

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

Kalenderhistorier
Vi har fundet julebøgerne frem igen i år. Vi
har mange gode julebøger i 24 kapitler, til læsning i december måned. Der er til både store
og små:
Rasmus Klump redder julen
Kim Langer (4-6 år)
Vitello: 24 julehistorier
Kim Fupz Aakeson (5-8 år)
Snesøsteren: en julehistorie
Maja Lunde (6-12 år)
Julemandens tvilling
Lars Bøgeholt Pedersen (6-12 år)
Julemysteriet
Jostein Gaarder (12-14 år)
Åbningstider i julen
Biblioteket holder julelukket fra d. 24. december til 1. januar, begge dage inkl.
Sidste åbningsdag bliver 23. december og første åbningsdag, med selvbetjening, bliver 2.
januar. Tirsdag d. 5. januar er personalet igen
tilbage på biblioteket.
Med venlig hilsen
Maja Bjerre Guld, Solbjerg Bibliotek
AARHUS BIBLIOTEKERNE

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

SOLBJERG IDRÆTSFORENING SIF

solbjerg-if.dk

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

SIF

SIF

SIF

SIF

SIF

SIF

BADMINTON

SPINNING

Torsten Bloch Rasmussen

Bodil Øvlisen

26 83 45 42

SIF

21 47 09 03

formand@solbjerg-badminton.dk

bodiloevlisen@yahoo.dk

FLOORBALL - KVINDER

SOLBJERG RUNNERS

Maria Pahle

Tommy Berthelsen

29 72 82 78

SIF

40 60 33 94

mariapahle@gmail.com

tommyhberthelsen@gmail.com

FLOORBALL - MÆND

SVØMNING

Thomas Bøgh Fangel

Liselotte Knagaard

42 26 60 26

SIF

61 46 03 59

thomasfangel@gmail.com

liselotte.knagaard@mail.tele.dk

FODBOLD

SØSPORT

Uffe Andersen

Jens Pilemand Ottesen

21 12 70 09

SIF

27 48 33 36

formandsolbjergfodbold@gmail.com

formand@solbjergsoesport.dk

GYMNASTIK

TENNIS

Birthe Friis Hansen

Dorte Steen

60 86 92 92

SIF

20 19 42 97

gymnastikisolbjerg@gmail.com

jocodoco@gmail.com

HÅNDBOLD

VOLLEYBALL

Morten Birk Nielsen

Arne Møller

61 35 30 67

SIF

53 34 60 00

solbjerghandbold@gmail.com

arnemras@gmail.com

MOUNTAINBIKE

SPORTSCAFEEN

Troels Ennemark Høiriis

Marianne Østergaard

40 26 35 39

40 86 40 85

solbjergmtb@gmail.com

marianne@lystavle.dk

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

NY GARDEROBE
OG SAMTIDIG NYE IDRÆTSFACILITETER!
Som de fleste ved, så er Solbjerg IF presset på idrætsfaciliteter og vi har svært ved at rumme
alle de skønne Solbjerg-borgere, som gerne vil dyrke idræt i vores forening. Derfor arbejder
en gruppe frivillige på at få defineret det specifikke behov for kapacitetsudvidelse, samtidig
med at de indledende øvelser til fundraising også er startet (I er formentlig stødt på et eller
flere af de gode initiativer i byen, som støtter facilitetsarbejdet).
Nu er vi klar til næste indsats for at rejse penge og her kan DU hjælpe, samtidig med at
garderoben friskes op. Vi har nemlig fået lavet nogle rigtig fede t-shirts og hoodies med
Solbjerg som motiv. Al overskud går ubeskåret til nye idrætsfaciliteter og vi håber, at rigtig
mange vil støtte op, således Solbjerg kommer til at vrimle med vores helt eget bytøj.
Vi har sørget for tøj til både børn og voksne, så hele familien kan ekviperes i Solbjerg-design.
Børnetøjet fås i sort eller rød, hvor en t-shirt koster 125 kr. og en hoodie koster 325 kr.
Voksne kan købe hoodies i navy og de koster kr. 350.
Hvis man ønsker at bestille, så kig forbi www.solbjerg-if.dk hvor bestilling vil være muligt.
Vi håber rigtig mange vil støtte op om vores initiativ og husk, at for hvert stykke tøj der
sælges, rykker drømmen om bedre idrætsfaciliteter tættere på.
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STADIGT MASSER AF
AKTIVITET
Corona kan give usikkerhed, bekymringer
og savn hos mange. Ikke mindst hos de
foreningsmedlemmer, der kæmper med
ekstra udfordringer i hverdagen. De medlemmer, hvor det at dyrke idræt i en forening
normalt gør en ekstra forskel i forhold til at
ses med andre og holde humøret oppe.
Fritids- og foreningslivet er nogle vigtige
fællesskaber for børn, unge og voksne. Når
en krise som corona rammer, så mærkes
det og især hos dem, der i forvejen har det
svært og er udfordret på måske ensomhed
og netværk og som har brug for det frirum
og det fællesskab, som foreningslivet udgør i
det daglige.
Foreninger er mere end et tilbud om fysisk
aktivitet og træning – det handler her om
nærvær og sammenhold og at være noget
for hinanden. At der er nogen, der glæder
sig til at se én.
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Derfor er det så vigtigt at fortælle, at Solbjerg
Idrætsforening holder fast i alle aktiviteter
men inden for de retningslinier der er udstukket af DIF / DGI.
Der er også plads til at enkelte hold kan aflyses, hvis der ikke er muligt at gennemføre
eks.vis hvis instruktøren er forhindret, men
som udgangspunkt holder vi gang i idræt og
aktiviteter efter forskrifterne bl.a. med sprit,
reducerede antal pladser på hold og afstand,
mundbind i opholdsarealer osv.

KIK IND PÅ VORES HJEMMESIDE,
HVOR ALLE AKTIVITETER ER VIST
Her kan du gå på små faste hold en eller
flere gange om ugen eller komme fra gang
til gang. Du kan både dyrke idræt inde eller
ude. Du kan også komme ned i Cafeen til en
god kop kaffe, snak, pølsemix eller hygge.

KENDER DU SPORTSCAFÉEN?
SportsCaféen er samlingsstedet, som i mere end 16 år er drevet af frivillige. Vi sørger for,
at det er hyggeligt og trygt at mødes i SportsCaféen for alle idrætsudøvere og andre, som
kommer forbi.
Fra SportsCaféen sælger vi slik, snack, kolde og varme drikke, pomfritter, hotdog, toast og
Pølsemix. Hvis du vil hygge har vi blandt andet spil, bøger, tegnesager man kan bruge og
gratis wifi.
Vi har åbent hver mandag til torsdag fra kl. 16-21.00 HVIS vi har en frivillig og det er lige
netop HER du kan gøre en kæmpe forskel:
Ved at melde dig som frivillige, er du med til at sikre, at vi fortsat kan byde velkommen.
Måske kommer du allerede i SportsCaféen, imens dit barn er til idræt og kan se fidusen i at
slå to fluer med ét smæk.
DET VIL VÆRE NOGET FOR DIG AT BLIVE EN DEL AF DET FRIVILLIGE TEAM, HVIS DU:
- er glad for at bidrage til fællesskabet, det frivillige foreningsliv og SIF
- elsker at betjene både børn, unge og voksne
- har lyst til hver 3.- 4. uge at bruge 2,5 time for livet i caféen.
- er 18 år eller derover (fra 16 år kan du være frivillig sammen med én over 18 år)
VI TILBYDER:
-Fællesskab og holdånd og årlig fest.
- grundig introduktion til arbejdsopgaverne
- mulighed for fast dag med frivillig tjans
(fx hver 3. tirsdag kl. 16.00-18.30 eller kl. 18.30-21.00)
- t-shirt til brug i SportsCaféen
Ring til Marianne hvis du vil med på holdet eller høre nærmere - mobil 40 86 40 85
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Tømrermester
Hans Jensen
Tisetvej 36
8355 Solbjerg
Tlf.: 86293166
Bil.: 40158166

•
•
•
•
•
•

M I KKE L
R ASMUSSEN
T ØMRER &
B YG MESTER

til- og ombygning
totalentreprise
tagrenovering
døre og vinduer
tegning og ansøgning
alt i tømrer og snedker

KVALITETS TØMRERARBEJDE UDFØRES
NYBYGNING / OM OG TILBYGNING
TAGARBEJDE / BINDINGSVÆRK
UDSKIFTNING AF VINDUER OG DØRE

mail@toemrermester-hj.dk - www.toemrermester-hj.dk

ENERGIRUDER / BYGNINGSVEDLIGEHOLD

TLF./MOBIL: 8692 6427 / 2330 3427
E-MAIL: KONTAKT@MRTB.DK
WWW.MRTB.DK
MRTB ER MEDLEM AF

LÆS BLADET OG FIND NYHEDER
ONLINE: SOLBJERGNU.DK

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

Tlf.: 86 92 79 00
E-mail: info@akbyg.dk
Web: akbyg.dk
Facebook: akbygdk

AROS ∙ Viby & Tranbjerg
8611 8844

·

8672 0088

Vi sælger boliger i:

Viby J Stavtrup Hasselager Tranbjerg Solbjerg
SOLGT

Højvangsvej 74, Viby

SOLGT

Vestermarken 9K, Stavtrup

SOLGT

SOLGT

Kildeagervænget 164, Hasselager Nørrevænget 119, Tranbjerg

SOLGT

Kærgårdsparken 93, Solbjerg

Vi ved, at bolighandel er en stor ting
Derfor har vi udviklet EDC Effekt, som giver dig op til:

40 %

hurtigere salg

EDC Effekt

37 %

mindre afslag på
salgsprisen

83 %

flere fremvisninger

Se mere på edc.dk/effekt

LOKALSAMFUNDET SOLBJERG
DET SKER I

FASTE ARRANGEMENTER
Hverdage
9.30-13.30
Man-tors
16-21
Mandage
13-16
Tirsdage
9.00
Tirsdage
9.30
Tirsdage
15-17
Tirsdage
19.00
2. tirs/md
17.30
Onsdage
9.30-12.30
Onsdage
10-11.30
Onsdage
10.30
Onsdage
19.30-22
Onsdag
10-11.30
Torsdage
9.30-11.30
Torsdage
17.00
Fredage
10-11.30
Sidste fre/md 10.00
Lørdage
14-16
Lør-Søn		
Lør-Søn
10-14/11-15

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

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

DECEMBER 2020
10. dec. 13.00
1-23 dec.		
1-23 dec.		

Solbjerg Fritidscenter
Solbjerg Bibliotek
Solbjerg Bibliotek

Julearrangement med Judy Glosted
Julemandsjagt
Kalenderhistorier

14. jan.
14. jan.

19.30
14.00

Virring Skole
Solbjerg Fritidscenter

Fællessang & Fortælling v/Bente Busk AFLYST
Foredrag om Dansk Vestindien

11. feb.
25. feb.

13.30
19.30

Sobjerg Fritidscenter
Solbjerg Seniorforening: Generalforsamling
Gjesing Forsamlingshus Foredrag: Familie på farten i Alaska og Canada

SOLBJERG NU UDKOMMER NÆSTE GANG
LØRDAG DEN 19. DECEMBER 2020

