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Vælg den rigtige
boligmægler
Det er ikke uden betydning, hvem man
vælger til at sælge sin bolig. Slet ikke i
det nuværende marked. Man skal ikke
ukritisk vælge den mægler, der foreslår
den højeste salgspris. En urealistisk pris
fastsættelse kan betyde alt for lang
salgstid og utryghed.
Vi er nu fire butikker beliggende i Ry,
Galten, Skanderborg og Beder, som
samarbejder om at
sælge din bolig.

Claus Dalsgaard og Jesper Bjerg
Indehavere, Ejendomsmæglere MDE

Vi sælger hver anden bolig i
Solbjerg
- og er dermed byens mest
sælgende mægler.
Ring til danbolig Beder på 8693 6566
eller skriv til os på beder@danbolig.dk

er vi .

* Markedsandel på 49% - et gennemsnit af solgte villaer de seneste 12 måneder for Solbjerg. Kilde: www.boligsiden.dk 5/4 2018.

danbolig Beder

Ejendomsmægler MDE · Kirkebakken 22, 8330 Beder · Tlf. 86 93 65 66 · beder@danbolig.dk · www.danbolig.dk
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NYT FRA FÆLLESRÅDET

Solbjerg Fællesråd ønsker alle vores medlemsforeninger og byens borgere et godt nytår og håber,
alle er kommet godt fra start på året 2020.
Et nyt år, der med fokus på lokalsamfundet Solbjergs udvikling bliver mere end spændende
at følge. Først og fremmest foreligger et konkret forslag om bebyggelse på den sydlige side af
Østergårdsvej til politisk beslutning.
Er byrådet i Aarhus Kommune med på idéen, eller falder den udenfor strategien i kommunen?
Vi har også i de sidste dage af 2019 kunnet følge, hvordan en arbejdsgruppen bag en eventuel
kommende friskole i Solbjerg er gået til at blive en etableret bestyrelse, som her i 2020 vil have
arbejdshandskerne på i bestræbelserne på at sikre fysiske rammer for at imødekomme, den efter
eget udsagn, ovenud positive modtagelse de har fået i lokalsamfundet Solbjerg.
På Solbjergskolen forsøger de også at følge med udviklingen i elevtallet, og der er i øjeblikket
blevet tilknyttet en projektleder til at belyse faciliteter og udvidelsesmuligheder.
Tænker der er plads til begge former for skole i vores lokalsamfund, tænker der er plads til at
rumme den enkelte og give muligheden herfor i byens udvikling for dermed at skabe verdens
bedste lokalsamfund, Solbjerg.
bj
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NYT FRA FÆLLESRÅDET

Solbjerg Fritidscenter får tilskud til nye vinduer
Fristen var 1. oktober 2019 for at
søge om tilskud til nye forenings- og
fritidsfaciliteter samt til ombygning,
modernisering og renovering af
eksisterende faciliteter. Kravet er, at
faciliteterne skal anvendes til aktiviteter
i folkeoplysende foreninger samt til
selvorganiserede aktiviteter, som ligger
inden for sports- og fritidsområdet.
Det er de øverste vinduer, der skal udskiftes.

I december 2019 blev det offentliggjort,
at rådmand for Kultur og Borgerservice
i Aarhus Kommune Rabih Azad-Ahmad
netop havde uddelt 4,7 millioner kroner
til byens forenings- og idrætsliv. I alt
modtog 20 ansøgere fra forenings- og
fritidslivet tilskud til nye faciliteter
samt til ombygning, modernisering og
renovering af eksisterende faciliteter.
Herunder blandt andet til investeringer
i energibesparende tiltag, der kan
få et tilskud på op til 70 procent af
anlægsudgiften. Øvrige ansøgninger
modtog tilskud på op til 50 procent.
Pengene i anlægspuljen fordeles i
samråd med Idrætssamvirket og Århus
Ungdommens Fællesråd. Ideen med
anlægspuljen er, at der er tale om en
fælles indsats mellem forenings- og
fritidslivet og kommunen. Projekterne
skal som udgangspunkt være afsluttet
indenfor to år.
Med i puljen af ansøgninger lå Solbjerg
Fritidscenter med en ansøgning om
energioptimering af byens beboerhus
ved udskiftning af fem aldrende vinduer
på husets første sal. Denne ansøgning
var blandt de 20 modtagere og tildelt et
tilskud på i alt kr. 27.415,Aarhus kommune, lettere
adgang til lokalplaner
Lokalplaner er vigtige. De kan ændre
lokalområder, påvirke huspriser og på
andre måder forandre indbyggernes liv
og omgivelser.
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Den 7. januar lancerede Aarhus
Kommune et nyt system, der vil gøre det
lettere for borgere og samarbejdspartnere
at navigere rundt i eksisterende og
kommende lokalplaner. Systemet hedder
DKplan, og bruges allerede af en række
andre kommuner rundt om i Danmark.
Du vil kunne tilgå systemet via www.
aarhus.dk/lokalplaner, hvor systemet
erstatter det tidligere lokalplansystem.
For kommunens borgere og
samarbejdspartnere vil systemet give
et helt nyt overblik over vedtagne og
igangværende lokalplaner, da søgning,
kortfunktion og tidsplaner vil blive
forbedret drastisk i forhold til det gamle
system. Lokalplaner udarbejdes i det
nye system som fuldt digitale planer.
Det giver enklere og bedre overblik
over planen, og gør det nemt at finde
frem til præcis de dele af planen, man er
interesseret i. Der vil fortsat være adgang
til en pdf af planerne.
I en overgangsfase vil en del lokalplaner
fortsat blive udarbejdet på den gamle
måde, hvor lokalplanen alene findes som
et pdf-dokument, men indenfor et års
tid, er det planen, at alle nye lokalplaner
udarbejdes fuldt digitalt.
Systemet vil i sit udtryk minde en del
om Aarhus Kommunes eksisterende
høringsplatform og på den måde binde
processen fra forslag over høring til
endeligt vedtaget lokalplan bedre
sammen.

NYT FRA FÆLLESRÅDET

Solbjerg Hovedgade får forbedret fodgængerfelt
I slutning af august 2019 indstillede
Aarhus Kommune, Center for byens
anvendelse, Team vejanlæg og Bydesign
skolevejsprojektet på Solbjerg Hovedgade
til myndighedsgodkendelse, herunder
stillingtagen fra Østjyllands politi om
projektet kunne godkendes.

Godkendelsen af det samlede projekt
fandt sted i 2019, herunder indarbejdelse
af fodgængerfeltet, som skal optimere
arbejdsforholdene for skolepatruljen,
og primo januar 2020 modtog Solbjerg
Fællesråd og Solbjergskolen besked om, at
anlægsarbejdet snarest ville startet.

Et projekt, der har til formål at
forbedre den eksisterende to meter
bredde krydsningshelle på Solbjerg
Hovedgade, hvor skolepatruljen er
placeret. En overgang der ikke er særlig
synlig, og som til forveksling ligner de
resterende midterheller på hovedgaden. I
projektforslaget ønskes i stedet etableret
en hævet vejflade, hvorpå der etableres
en ny krydsningshelle med en bredde
på 2,5 meter. Ramperne udføres som
trapezramper for en ønsket hastighed
på 50 km/t, og for at kunne etablere den
hævede vejflade hæves omkringliggende
fortov og kantsten.

Har I som borger i lokalsamfundet
Solbjerg lagt vejen forbi Solbjerg
Hovedgade, så kan I se, at arbejdet er
igangsat i starten af uge 3 og har forventet
afslutning med udgangen af uge 7.

Solbjergskolen har forud for
myndighedsbehandlingen fremsendt
ønske om et regulært fodgængerfelt
på lokaliteten i lighed med det på
Kærgårdsvej udførte projekt ud for
Solbjergskolen.

Med udførelse af denne krydsningshelle
afsluttes samtidig de forhold for sikker
skolevej ved Solbjergskolen, der er
indarbejdet i den tilhørende rapport. De
andre er hævet vejflade på Kærgårdsvej
og mere synliggørelse af fodgængerfelt
samt skilte inde på Solbjergskolens
P-areal.
Ud over at sikre skolebørn på tværs af
hovedgaden. håber vi samtidig, at den
hævede vejflade på strækningen kan være
med til at sikre at hastigheden for billister
holdes nede på de tilladelige 50 km/t.

VIDUNDER KNOLDEN
BLOMSTER │ BRUGSKUNST

Center Syd │ Kirketorvet 6 │ Tlf. 86 29 04 11 │ e-mail: 6509@interflora.dk
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NYT FRA FÆLLESRÅDET
Tilbud om at benytte byens flagallé

Fug er en netværksgruppe af
foreninger i Solbjerg, som mødes
5-6 gange årligt.
Vi arbejder pt. på, at I skal
kende endnu mere til fordelene
ved at kende hinanden i
lokalsamfundets foreninger.

Solbjerg fællesråd driver i samarbejde
med Lions Solbjerg byens flagallé på
Solbjerg Hovedgade. Der åbnes nu op for
at byens foreninger eller virksomheder
ved særlige lejligheder får mulighed for at
få flaget i byen for et beløb på kr.3.000,Forudsætningen er, at der senest 30
dage forud for arrangementet sendes
en ansøgning til Solbjerg Fællesråd og
Lions Solbjerg.
Solbjerg Fællesråd
tager stilling til
ansøgningen og
Lions Solbjerg
vurderer om det
på dagen er mulig
at skaffe frivillige
hænder til opgaven.

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
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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

HVORNÅR:
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

I holder festen - Vi har resten

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.
Prisen for leje af den store festsal er kr. 2.500,00.
Leje af lokale 2, siddepladser til ca. 30 pers., er kr. 1.600,00.
I begge pakker indgår selvfølgelig køkkenet, hvor der er
installeret ovne, en stor kaffemaskine og en hurtigtørrende
opvaskemaskine samt køleskabe.
Depositum kr.1.000,00, som betales sammen med lejen.
LOKALERNE KAN LEJES
VED HENVENDELSE TIL
INGELISE PEDERSEN 29 25 13 50
ELLER SEND EN E-MAIL
TIL: ARNEV@MAIL.DK

REVISIONSFIRMAET

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

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

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

Kærgårdsparken/Lystenlund
www.gkl-solbjerg.dk

26. december 2019

Der indkaldes hermed til ordinær
GENERALFORSAMLING
i Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund
Torsdag den 27. februar 2020 kl. 19.30 i FritidsCentret, lok. 2
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Indkomne forslag.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, samt godkendelse af budgettet for 2020.
Herunder fastlæggelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
til bestyrelsen:
På valg er:
Erik Hansen
Rune Andersen
Ole Thagaard
Nyt bestyrelsesmedlem.
til bestyrelsessuppleanter:
På valg er:
Hans Werner Mohr – valgt 2018
Connie Brahmsen – valgt 2018
6. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
Revisor:
På valg er:
Ingen på valg 2020
7. Eventuelt.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
GKL
PS Send din mailadresse til GKLs nuværende formand, så får du tilsendt indkaldelsen,
nyhedsbreve mv.. Formandens mailadresse findes på vores hjemmeside: www.gkl-solbjerg.dk

Formand: Erik Hansen – Kærgårdsparken 85 – 8355 Solbjerg
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1

Aut. VVS-Installatør
Morten Fogh ApS
Tlf. 21 62 91 80
vvs@mortenfogh.dk
mortenfogh.dk
9 a’ 10 solbjergborgere læser
SOLBJERG NU
Kan ikke dokumenteres, men spørg din nabo.
Derfor kan det altid betale sig at annoncere i
bladet
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1. januar 2020
Indlæg til Solbjerg NU
Følgende foredrag resten af sæson 2019-2020 tager sig således ud:
Torsdag den 20. februar kl. 19.30: Museumsinspektør Charlotte Abildgaard Paulsen fra Skanderborg
Museum holder i Fruering Forsamlingshus foredraget Historier rundt om Skanderborg Sø. Indholdet er
oplysning om stenalderjægere ved Ring Koster, om Ring Nonnekloster, klosteret på Kalvø, Skanderborg Slot
og om Landsudstillingen i Skanderborg i 1937.
Tirsdag den 17. marts kl. 19.30: Forfatter og radiovært Nis Boesdal fortæller i Virringhus om Genforeningen
med Sønderjylland.
Entré til dette særlige foredrag er kr. 90 for medlemmer og kr. 120 for ikke-medlemmer.
Torsdag den 23. april kl. 19.30: Ordinær generalforsamling i henhold til foreningens vedtægt efterfulgt af
rejseforedrag om Ecuador ved Jens Jensen, der er født i landet og som arrangerer rejser dertil.
Entré til foredrag er kr. 70 for medlemmer og kr. 100 for ikke-medlemmer, medmindre andet (som ovenfor)
er anført. Prisen er inkl. kaffe med brød. Tag endelig naboer/genboer med.
Se i øvrigt foredragsforeningens nye hjemmeside. Kontakt www.frueringvitvedforedrag.dk
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

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 – 86 92 72 01

På bestyrelsens vegne
Finn Sørensen

Foto: Bjarne Lampe
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Entreprenør ApS
Aut. Kloakmester

Tlf. 21713151
Hansenentreprenoer.dk

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

kloak– belægning - støbearbejde anlægsarbejde - jordarbejde - vintertjeneste

Solbjerg Massage
v/ Helle Hartmann

BESTIL PÅ TLF. 86 29 05 58

Solbjerg Biler
Service og reparation af alle bilmærker • Salg af
brugte biler • Klargøring til syn • Og meget mere...

Fysiologisk behandlingsog afspændingsmassage
Ring eller skriv for professionel vejledning på:
Tlf. 30 49 79 34 - solbjergmassage@gmail.com
TIDSBESTILLING NØDVENDIGT

Solbjerg Hovedgade 81, 8355 Solbjerg

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
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

OK Benzin - Støt lokalsporten
Spar penge på benzin og disel
SOLBJERG
- DIT LOKALE INDKØBSSTED

Altid billig benzin

Danmarks bedste benzinkort
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LIONS SOLBJERG
Lions mæslingekampagne redder liv

Lions i Danmark gør, sammen med verdens andre Lions klubber, et stort arbejde ude i 3.
verden for at udrydde mæslinger. En forfærdelig sygdom, som kan medføre blindhed, høretab,
hjerneskade og stærkt nedsat immunforsvar.
Mæslinger er en af de mest smitsomme sygdomme i verden, og hver dag dør 335 mennesker af
sygdommen, de fleste er børn under 5 år.
Lions klubberne verden over samarbejder med Bill and Melinda Gates Foundation og UK Aid
om at vaccinere for mæslinger i 3. verdens lande. Samarbejdet indebærer, at hver gang Lions
bidrager med 1 krone, så lægger de nævnte partnere 1 ekstra krone oveni. Målet er inden 2020 at
vaccinere 275 mio. børn, og fremadrettet at være tæt på udryddelse af denne frygtelige sygdom

Der er håb
For omkring 8 danske kroner kan et barn blive vaccineret mod mæslinger for hele livet, hvilket må
siges at være ganske billigt, og siden starten af Lions Mæslinge Projekt, One shot One Life, har vi i
Danmark været med til at sikre vaccination af mere end 730.000 børn.
For 25 kroner kan der vaccineres 3 børn + 3 mere via samarbejdet med Gates Foundation og UK
Aid.
I øvrigt samarbejder Lions på verdensplan også med de to FN-organisationer WHO og UNICEF.
Fra lørdag den 1. februar og til og med fredag den 7. februar, har Lions Solbjerg i samarbejde
med Rema 1000, SuperBrugsen Solbjerg og Fakta en hjælpekampagne i de nævnte forretninger.
Find brochuren: Jeg vil ikke dø af mæslinger ved kassen eller ta’ en snak med dit lokale medlem
i forretningen. Støt den gode sag og donér via Lions Solbjerg på MobilePay 35947. Skriv
mæslinger i beskedfeltet. Så er du med til at redde liv. Det fulde beløb går til udryddelse af
mæslinger. 0% til administration. Vælg selv: 6 børn 25 kr., 12 børn 50 kr.

MobilePay
Mæslinger
til 35947
25 kr.

WWW.SOLBJERG.LIONS.DK
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Torsdag den 12. marts 2020
kl. 13.30

Inge-Marie synger Rastenni, Klitgaard,
Bødtger, Giro 413
og Dræsinebandens
hits. Inge-Marie Nielsen, den
tidligere populære
sangerinde i Dræsinebanden, har for
alvor fået sin solokarriere på skinner.
Syng med på sange
som ”Heksedansen”, ”Hele ugen alene”,
”Her i vores hus er glæde”, ”Så går vi til
enkebal”, ”Såd´n er livet”, ”Hvide roser
fra Athen”, ”Paradiso” og mange flere.

Torsdag den 16. april 2020
kl. 13.30 Den musikalske familie

Hvordan lyder ”Er du dus med himlens
fugle” og ”Mormors
kolonihavehus,” når
de synges fra hjertet
af en 11-årig? Vi skal
høre alle de melodier, som vi kender og
elsker, men denne
gang bliver de både se og sunget fra
barndommens land. Vi kommer bl.a. til
at høre ”Vuffelivov,” ”Duerne flyver,”
”Papirklip,” ”I en lille båd der gynger”
og måske vil der til slut måske spilles
en violinduet fra ”Eine Kleine Nachtmusik” af Wolfgang Amadeus Mozart.

Generalforsamling torsdag den
13. februar 2020 kl. 13.30
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Kassereren forelægger foregående års
regnskab.
5. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af
kontingent for det kommende år.
6. Indkomne forslag.
Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 14
dage inden generalforsamlingen.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg: Lisbeth Balskilde
Bente Rasmussen
Eva Steffensen
Kurt Jensen

modtager genvalg
modtager ikke genvalg
modtager genvalg
modtager genvalg

Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
På valg: Lilli Nielsen

modtager genvalg

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Revisor på valg: Eigil Ø.
Andersen modtager genvalg
Suppleant på valg: Ove Hesselbjerg Nielsen
modtager genvalg
9. Eventuelt.

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 syv arrangementer i Solbjerg Fritidscenter med foredrag og anden underholdning. Alle arrangementer er om eftermiddagen.
Kontingent kr. 130,00 pr. år. Se også vores hjemmeside: www.solbjergseniorforening.dk
Tilmelding Mail: emjkruse@gmail.com eller tlf. 30 33 74 99
På foreningens vegne - bestyrelsen
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Lyst til leg, lyst til læring, lyst livet

Der var kø ved computerrummet, da afdelingsleder Steen Ellebye afleverede numrene til de eftertragtede pladser.
Fotos og tekst: BJARNE LAMPE

Mange spændende aktiviteter
og godt kammeratskab i klubben
Når skoledagen er slut, står Solbjergskolens klubtilbud klar til at give børn fra 4. til 9.
klasse den bedste fritid. I klubben møder du og dit barn dygtige pædagoger, der arrangerer masser af aktiviteter for og med medlemmerne. Her har barnet mulighed for at
tale med de voksne, eller de kan bare hænge ud med vennerne.
”Velkommen i klubben!”
Vi befinder os i Solbjergskolens klublokaler, som
ligger ved siden af Solbjerg Bibliotek. Her mødes
børn fra 4.-9. klasse, når skoledagen er slut. Det
vil sige børn, der går i 4.-6. klasse optages i fritidsklubben, og børn der går i 7.-9. klasse optages i
ungdomsklubben. I daglig tale klubben. I alt 222
medlemmer hvoraf ca. 40-50 fra mandag til fredag,
mødes sammen med syv dygtige pædagoger, der er
engagerede i medlemmernes trivsel.
Velkomsten lyder fra William fra 5. A, som tilføjer:
”Du må gerne skrive, at det er en god klub, hvor det
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er rart at komme, og at vi har mange spændende
aktiviteter og et godt kammeratskab.”
”At der kun møder 40-50 medlemmer ud af 222
skal ikke tages bogstaveligt,” understreger klubbens afdelingsleder Steen Ellebye. ”Mange af
vores medlemmer, har fritidsaktiviteter efter skoletid, og kan derfor ikke komme hver dag, så det er
ikke altid de samme børn, der møder op de enkelte
dage”.
Freaky Friday
Lad os begynde denne beretning en fredag, hvor

klubben sædvanligvis holder ”Freaky Friday.”
Fra kl. 14 strømmer børnene ned i klubben i skolens underetage, hvor de ”stempler” ind via computer, og så enten spredes i de forskellige lokaler,
men de fleste samles i et lokale, som ud over et
stort mødebord også rummer et køkken, hvor børnene tilbereder sunde måltider.
Denne fredag er det dog forårsruller, som er den
foretrukne spise. Imens deltager en halv snes piger
og et par drenge i en musikquiz ledet af Søren, der
er i flex-job som musikmedarbejder. Men det, der
er fredagens store clou, som især drengene venter
på er computerspillet, som de først kan begynde på
fra kl. 15 til 15.45, klubben lukker kl. 16.30, mens
der mandag og tirsdag er åben fra 14-18 og onsdag
og torsdag fra 14-21.
Aktivitetsplanen
For at det ikke kun skal handle om computerspil
udarbejder klubben hver måned en aktivitetsplan,
som også sendes ud til forældrene, som også kan
følge børnenes aktiviteter gennem Facebook og
Aula som giver elever, pædagogisk personale og
forældre adgang til informationer fra skolen og
dagtilbud.
Her kan man eksempelvis læse, at mandag og tirsdag kommer børnene f.eks. over i hallen en time
eller to, hvor der er rig mulighed for fysiske aktiviteter, ligesom der er mange aktiviteter i klublokalerne der bl.a. råder over store fremvisningsskærme,
billardbord, bordtennisbord, snedkerværksted (hvor
farlige maskiner kun må bruges, når der er voksne tilstede) og et musikrum med guitarer, og en
ukulele som ligner en lille guitar med dybe rødder
i musikken fra Hawaii, samt trommer, ”som alle
børn elsker at spille på.” siger Steen Ellebye og
tilføjer, at når der er aftenåben er der ofte fællesspisning, hvor børnene selv køber ind og tilbereder
maden. 6.-9. klasse deltager hver år i ”Vårsalong”
et kunstprojekt for hele Danmark, hvor børnene
laver kunstværker sammen og inspirerer hinanden.
Årets tema er ”Velkommen”. Klubben råder også
over en minibus, og derfor arrangeres mange ture
til Aarhus. I sidste måned besøgte børnene f.eks.
Skøjtehallen og Bruun’s Galleri, og hvert år holdes
der et ”Nytårsdiskotek for 4.-6. klasserne i Aarhus
Syd, som omfatter 10 klubber. Det er 7. klasse
der står for arrangementet, og indtægterne går til
7. klassernes årlige tur til Berlin. Det er med til at
ryste 7. klasserne og deltagerne sammen,” understreger Steen Ellebye, der lægger vægt på, at klub-

William fra 5. A giver klubben sin varmeste anbefaling

Der er altid rift om computerne

ben har et fantastisk samarbejde med fire forældrerepræsentanters og fire elevrepræsentanter. Det
er også kendt blandt forældre og pårørende, at der
er et fantastisk samarbejde mellem skolens lærere,
pædagoger, teknisk og administrativt personale og
skolens ledelse, som bygger på tillid, tryghed og
gensidig respekt.
”På skolen, såvel som i klubben er det vores opgave
at skabe mulighed for, at alle oplever sig som en
del af et fællesskab med plads til forskellighed.
Forståelse og accept af forskellighed er en forudsætning for, at vi kan møde hinanden med anerkendelse, omsorg og nysgerrighed. Det er vores mål, at
klubben og Solbjergskolen skal være et rart læreog værksted, hvor trivsel og glæden ved at lære
nyt er centralt, understreger Steen Ellebye, ” der
tilføjer, at der hvert år laves trivselsundersøgelser,
der viser, at langt de fleste børn og unge i skolen og
klubben ser ud til at have en god sammenhængende hverdag, hvor de trives godt.
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Solbjerg Apoteksudsalg

v/Elsebeth Rieder

Solbjerg Hovedgade 92 G - 8355 Solbjerg
Tlf. 86 92 60 66

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

Udenfor åbningstid kan recepter lægges i postkassen

Solbjerg Hjemmeservice

TISETVEJ 36, 8355 SOLBJERG

• til- og ombygning
• totalentreprise
• tagrenovering
• døre og vinduer
• tegning og ansøgning • alt i tømrer og snedker
Tlf: 86 29 31 66
Bil: 40 15 81 66
mail@toemrermester-hj.dk • www.toemrermester-hj.dk

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

www.solbjerg hjemmeservice.dk
Helle Hartmann Tlf. 30 4979 34

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

- årelang erfaring med fest og event
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LIONS SOLBJERG
En vigtig brik i det humanitære arbejde

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

Onstedvej 2 - 8355 Solbjerg
Tlf. 86 92 70 75
www.solbjerghavecenter.dk
Åbningstider: mandag-fredag: 8.00 - 17.30
Lørdag/søndag og helligdage: 9.00 - 16.00

SOLBJERG

VVS

solbjerg-havecenter_30x73.indd 1

*
*
*
*

03-07-2019 12:31:19

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

Tlf. 86 92 77 53

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

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

Ring allerede nu!

Malermester Henrik Mogensen
Mobilnr. 20 64 70 33

KØB MALING HOS
DIN MALERMESTER

Axel Kiersvej 18, 8270 Højbjerg

Tlf.: 86 29 09 99
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Ingerslevtoften 4, 8310 Tranbjerg • 70 20 40 47 • www.oedh.dk

Hos Østergaards Dyrehospital tilbyder
vi bl.a. følgende behandlinger
Medicinsk og kirurgisk behandling • Røntgen
Scanning • Endoskopi • Laboratorieundersøgelser
Hudundersøgelser • Tandbehandling • Fysioterapi
Træning på vandløbebånd
Vi har også en stor petshop med foder og udstyr
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Faglighed og omsorg
– med et smil

Tom’s Auto ApS
Solbjerg Hovedgade 29 8355
Solbjerg
tlf. 8692 6005 • toms-auto.dk
Solbjerg Hovedgade 96 · 8355
Solbjerg www. kroellen.dk ·

Malerfirma

DANSKE
MALERMESTRE

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

Tisetvej 46 - 8350 Solbjerg
Bil 40 31 33 81

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

Mail: Mail@allanlau.dk

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

– dit mobile cykelværksted!

22 24 73 93
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

Entreprenør

APS

SOLBJERG
v. Jesper Frandsen, Tisetvej 34, 8355 Solbjerg.

Tlf. 6165 3573

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

frandsenentreprenor@gmail.com
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Solbjerg

DIT LOKALE INDKØBSSTED

S/K POLERING
V/ BRIAN NILSSON

KÆRGÅRDSPARKEN 24
8355 SOLBJERG

TLF. 29 29 64 00
Har du tænkt på, at Facebook
ikke kommer ud til alle
borgere i Solbjergområdet Derfor er det altid en god idé
at annoncere i Solbjerg Nu,
som kommer til alle husstande
i Solbjerg og omegn

ÅB E N T F R A K L : 7.30-21.00

EL-TELEDATA-HVIDEVARESERVICE

DANMARKS BEDSTE
BENZINKORT
DØGNVAGT- en lille go’ el-forbindelse
Østergårdsvej 279 - 8355 Solbjerg
Tlf. 86 92 75 22 - www.rokkedal-el.dk
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BØGEVANGEN 28, 8355 SOLBJERG

LOKALCENTER SOLBJERG

SOLBJERG CAFÉ OG AKTIVITETSCENTER
STEDET HVOR MAN MØDES
Tirsdag den 11. februar kl. 17.30

Fælles-aftenspisning

Se menuen på Centerrådets hjemmeside
www.lokalcentersolbjerg.dk
Tilmelding på tlf. 2134 5224 eller på
anetnie@aarhus.dk

*

Onsdag den 4. marts kl. 9.30-13.00

Jysk Tøjsalg

*

Gåture!
Hver onsdag kl. 9.30 mødes en gruppe kvinder
ved Lokalcenter Solbjerg til en rask gåtur.
Der er plads til flere, så bare mød op.
Mænd er også velkomne

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. 8713 1600 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

Frivilligkonsulent:

Camilla Steskow Tlf. 4185 4171
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. 2192 6093
Formand A.V. Jørgensen Tlf. 2440 7623
Besøgstjenesten:
Bodil Neertoft - 6171 5345
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LOKALCENTER SOLBJERG

BØGEVANGEN 28, 8355 SOLBJERG

Temadag: Lær at lytte til lydbøger på din telefon eller tablet.
- En introduktion til at læse og lytte digitalt med bibliotekets tjeneste eReolen

Vidste du, at du kan lytte til lydbøger fra biblioteket direkte på din telefon eller tablet? Den 21.

februar 2020 kl. 10.00, kan du komme til temadag i Café Solbjerg og blive klogere på, hvordan
du lytter til lydbøger og læser e-bøger med eReolen.

eReolen er bibliotekernes digitale tjeneste, hvor du kan lytte til lydbøger og læse e-bøger – direkte
på din telefon eller tablet. På eReolen finder du mere end 60.000 titler, du kan låne med din
biblioteksbruger. Du finder bøger indenfor enhver genre og smag, som du kan lytte til eller læse,
lige når det passer dig.
Temadagen henvender sig til alle, der har en smartphone, tablet eller computer. Alle kan være
med – uanset om man er ny eller erfaren bruger af smartphone og tablets.
Temadagen inkluderer:
•
•
•
•

Generel introduktion til eReolen
Hjælp til at hente eReolens app
Hjælp til login
Vejledning i at lytte og læse på din smartphone og/eller tablet

På temadagen vil der være mulighed for at stille spørgsmål undervejs og tage en vejledning til
eReolen med hjem.
Hvor:
Caféen på Lokalcenter Solbjerg
Bøgevangen 28, 8355 Solbjerg

Hvornår: Fredag den 21. februar 2020 kl. 10.00.
For yderlige oplysninger, kan henvendelse ske til Jens Laursen Pind, tlf. 5223 2707
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BØGEVANGEN 28, 8355 SOLBJERG

LOKALCENTER SOLBJERG

CENTERRÅDET
LOKALCENTER SOLBJERG
Kommende arrangementer:
Tirsdag den 11. februar kl. 17.30
FÆLLES-AFTENSPISNING.
Onsdag den 4. marts kl. 9.30 – 13.00
JYSK TØJSALG
Tirsdag den 10. marts kl. 17.30
FÆLLES-AFTENSPISNING
Træværkstedet på Lokalcenter Solbjerg har åben
tirsdag og torsdag fra kl. 9.00 til 12.00.
Alle efterlønnere og pensionister er velkomne.
Kom og hils på os eller ring evt. til Erik Arve på
tlf. 2172 6059.

CAFÉ SOLBJERG
Har åben alle hverdage fra kl. 9.00 – 13.30.
Alle er velkomne til at spise dagens middag.
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LOKALCENTER SOLBJERG

BØGEVANGEN 28, 8355 SOLBJERG

Tak fra beboerne på Solbjerg Plejehjem.
Alle beboere vil sige tusinde tak, for alle gaverne, som blev
doneret til vores pakkeleg i december. Tak for stor opbakning.
Stor tak til: SuperBrugsen, Fakta, Rema 1000, Apoteksudsalg,
Masja blomster, Frisør Cramer, Salon Krøllen, Isak Barber, Kiosken, Solbjerg, kartoffellager. Der skal også lyde en stor tak til
Lions Solbjerg for det donerede beløb.

Solbjerg Vandværk A.m.b.a

afholder generalforsamling
Solbjerg Fritidscenter mandag den 23. marts 2020 kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Solbjerg Vandværk A.m.b.a
Kærgårdsparken 81 8355 Solbjerg.
86 92 78 20
Med venlig hilsen bestyrelsen

Foto: Bjarne Lampe
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25 år gammel Solbjerg revy
vises på Cafeen

Der har tidligere været vist nogle af de gamle Solbjerg
revyer med stor succes, så torsdag den 27. februar
2020 kl. 19.00 får du igen chancen.
Her vises revyen fra 1995 – Humørspalten – hvor en
del af emnerne også er aktuelle i dag.
Alle er velkomne og prisen er 35,- kr. da der serveres
kaffe og kage. Tilmelding til Lisbeth Andersen på tlf.
29455419 eller mail: mbalskilde@mail.dk
Genforeningsstenen i Solbjerg
For 100 år siden i 1920 blev Sønderjylland genforenet
med resten af Danmark. Der blev rejst genforeningssten over hele Danmark og alle disse sten er nu blev
fredet. I Solbjerg blev der også rejst en genforeningssten på initiativ af bl.a. bagermester Carl Schulz
og den har siden 1945 haft sin plads i T-krydset
Østergårdsvej - Solbjerg Hovedgade. Den 20. august
1920 blev stenen afsløret af pastor F.S. Bendix, Astrup
Kirke, og da var
den placeret i
Solbjerg Kros
have, hvor den
kom fra en
sagn-omgærdet
placering i skellet mellem Fastrup og Onsted marker.
Stenen har sit eget navn, nemlig Ormestenen, og
fik indhugget såvel en drage-lignende orm samt et
genforenings-rim forfattet af byens daværende læge
J. Snitker. Ormestenen har ikke fået sit navn efter det
skællede uhyre, men efter en dyb, tværgående fure
som ifølge overleveringen blev trukket af en uhyggelig orm eller slange, der steg op af jorden for at vejlede en flok mænd, der i år 1526 var kommet i tvivl om
et markskels rette placering.
Der findes også en genforeningssten i Ask, ved den
gamle højskole.
I bogen Fire sogne omkring Solbjerg, bind 1 kan du
læse meget mere om Ormestenen, du kan også på
hjemmesiden www.genforeningssten.dk se og læse
om alle genforeningsstenene i Danmark.
Bind 5 af Solbjerg bøgerne
Som skrevet om tidligere, arbejder vi med at skrive
bind 5 af Solbjerg bøgerne. Vi har fået tilsagn fra en
del borger, som har lovet at bidrage til bogens indhold, men skulle der være flere som kunne tænke sig
at være med hører vi gerne fra jer, se på vores hjemmeside www.egnsarkivetsolbjerg.dk.
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

Gode arrangementer
Einsteins relativitetsteori den. 4.2.2020
Vi livestreamer fra de offentlige foredrag i
naturvidenskab fra Søauditorierne på Aarhus
Universitet. I foredraget vil du, ved hjælp af
simple animationer, få indsigt i nogle af relativitetsteoriens mest overraskende konklusioner:
at tid, længde og samtidighed ikke er absolutte
begreber, men afhænger af bevægelsen af den
der beskriver de fysiske størrelser, at lysets bane
gennem rummet er krum og at tyngdekraften
påvirker lysets farve. Arrangementet er gratis
og der er ikke tilmelding. Så mød op i Sports
Caféen, Solbjerg tirsdag den 4. februar kl. 18.5021.00 – Fri Entré.
Fantasifulde roboter – workshop den 14.02.20
Fantasifulde robotter er sjove væsner. Hvilken
robot vil du allerhelst have på dit værelse? Til
workshoppen skal I arbejde med pap, aviser,
maling og meget mere.
For at få ideer til at lave en fantasifuld robot,
skal vi først undersøge to robotter, der også er
kunstværker.
Vi laver en udstilling på biblioteket med de fantasifulde robotter. Efter udstillingen kan robotterne hentes.
For børn i alderen 5-10 år - 1 barn sammen med
1 voksen på Tranbjerg bibliotek kl 11-13. Husk
at både barn og voksen skal have billet.
Pilfinger, Nysgerrig eller Nørdet? Den 10.02.20
Kom om leg med vindmøller og magnetisme!
Byg en vindmølle og lær om vind og vindenergi
eller slip nysgerrigheden løs i H. C. Ørsteds
magnetiske univers.
Energimuseet laver sjove, kreative aktiviteter
med børn og barnlige sjæle.
Alle hverdage i uge 7 fra Kl. 10.00 – 16.00
Det er gratis og kræver ikke tilmelding
Det foregår på Dokk1 ved Rampen.
Med venlig hilsen,
Louise Tøt, 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
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Kom og mød os!
Så er juletiden ovre, og dagligdagen begynder så småt at kigge frem.
Den 14. januar har vi første møde efter juleferien.
Her er ALLE velkomne. Både dig, der er medlem og dig, som er nysgerrig på, hvad
FDF er, og hvad vi laver.
I FDF Solbjerg har vi lige nu følgende hold, hvor alle mødes hver tirsdag:
• Puslinge (0. klasse): kl. 18:15-19:45
• Tumlinge (1.-2. klasse): kl. 18:15-19:45
• Pilte (3.-4. klasse): kl. 18:15-20:00
• Væbnere (5.-6. klasse): kl. 18:15-20:00
• Seniorvæbnere (7.-8. klasse): kl. 18:15-20:00
• Seniorer (9. klasse +): kl. 18:15-20:00
Når vi holder ”møde,” betyder det ikke, at vi sidder rundt om et bord, drikker kaffe
og skriver referat – så noget gør vores bestyrelse, når de holder møde.
Nej, når vi har møde, så er det fordi vi mødes. Vi mødes med hinanden på tværs af
alder, køn og kultur. Vi
møder hinanden lige dér,
hvor vi er, og sammen
skaber vi et fællesskab
fyldt med leg og udeliv.
Man er meget velkommen
til at komme forbi og se,
hvad FDF er for
noget. Kom et par gange,
og se om ikke du også skal
være medlem.
FDF Solbjerg
”Lystenlund” | Kærgårdsvej 55B | 8355 Solbjerg
www.fdfsolbjerg.dk | www.facebook.dk/FDFSolbjerg
kredsledelsen@fdfsolbjerg.dk
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SOLBJERG IDRÆTSFORENING SIF

solbjerg-if.dk

Formand Kristine Hornum • 22 41 17 77 • kristinehornum@hotmail.com

SIF

BADMINTON

MOUNTAINBIKE

Torsten Bloch Rasmussen

Troels Ennemark Højriis

26 83 45 42

40 26 35 39

formand@solbjerg-badminton.dk

solbjergmtb@gmail.com

eSPORT

SPINNING

Bjarke H. Jacobsen

Bodil Øvlisen

41 77 07 07

SIF

SIF

SIF

SIF

SIF

SIF

21 47 09 03

solbjergIF.esport@gmail.com

bodiloevlisen@yahoo.dk

FLOORBALL KVINDER

SOLBJERG RUNNERS

Maria Pahle

Mia Nørby Pladsbjerg

29 72 82 78

SIF

29 46 39 57

mariapahle@gmail.com

mia_norby@hotmail.com

FLOORBALL MÆND

SVØMNING

Thomas Bøgh Fangel

Liselotte Knagaard

42 26 60 26

SIF

61 46 03 59

thomasfangel@gmail.com

liselotte.knagaard@mail.tele.dk

FODBOLD

SØSPORT

Uffe Andersen

Jens Pilemand Ottesen

21 12 70 09

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

26 83 45 42
solbjerghandbold@gmail.com

SIF

53 34 60 00
arnemras@gmail.co

m
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
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Juleafslutning Solbjerg Håndbold 2019
Lidt stemningsbilleder fra afslutningen på en fantastisk 2019 sæson, både resultat og
klub udviklingsmæssig, hvor U-9 piger og U-11 piger kunne med stolthed hædres som
pulje vindere.
En stor tak til Søren Laursen for en solid indsats i at skaffe sponsorer til nye klubdragter
til alle ungdomsspillerer. SCANMARKET – Middelfart Sparekasse Århus - Probiler

Solbjerg Håndbold
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Hjemmekampe 2020
Kom i idrætshallen med lidt opbakning til byens håndboldhold,
Cafeen er åben og humøret er højt.
2. februar
Kl. 10.15 U-9 piger Solbjerg – Lystrup IF
Kl. 11.15 Serie 3 damer Solbjerg – Hou IF
22. februar
Kl. 13.10 U-9 dregne Solbjerg – Brabrand IF
Kl. 14.05 U-13 piger Solbjerg – Lystrup IF
Kl. 15.00 U-11 piger Solbjerg – Hammel GF
Kl. 15.55 U-13 piger Solbjerg – Kolt-Hasselager IF
Kl. 16.50 Serie 3 herre Solbjerg – IK Skovbakken
4. marts
Kl. 19.10 U-13 drenge Solbjerg – Thorsager-Rønde IF
7. marts
Kl. 11.10 U-9 piger Solbjerg – HEI, Skæring
Kl. 13.10 U-9 drenge Solbjerg – Stavtrup IF
Kl. 14.05 U-13 piger Solbjerg – Hasle KFUM
Kl. 15.00 U13 drenge Solbjerg – VRI Risskov
Kl. 15.55 Serie 3 damer Solbjerg – ASA Århus
Kl. 17.00 Serie 3 herre Solbjerg – AIA Tranbjerg
9. marts
Kl. 17.10 U-9 piger Solbjerg Brabrand IF
11. marts
Kl. 17.30 U-13 piger Solbjerg – Viby IF
Kl. 18.20 U-11 piger Solbjerg – Hørning IF
Kl. 20.00 Serie 3 damer Solbjerg – Brabrand IF
Kl. 21.00 Serie 3 herre Solbjerg – JAI Århus
16. marts
Kl. 17.10 U-9 drenge Solbjerg – TMG Mårslet

Solbjerg Håndbold
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Skal vi fortsat kunne spille
badminton i Solbjerg
(hvis du tænker ja selvfølgelig - så læs videre nedenfor)

Solbjerg IF Badminton er en aktiv forening

med aktuelt 144 badmintonspillende
medlemmer (fordeling: 47 ungdom, 11
miniton, 14 senior/motion, 13 60+, 59
baneleje). Desværre har bestyrelsen i
Solbjerg IF Badminton aktuelt kun 4 medlemmer, hvoraf kun 1 bestyrelsesmedlem
selv spiller badminton. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er forældre til badmintonbørn.
Bestyrelsen arbejder frivilligt og er ansvarlig for driften og administrationen af
foreningen. Bestyrelsens vigtigste opgave
er at arrangere badmintontræning for
ungdomsspillere og voksne samt give
muligheder for sæsonbaneleje. Derudover arrangeres 3 DGI badmintonstævner
for ungdomsspillere i løbet af sæsonen.
Foruden disse faste aktiviteter har bestyrelsen haft tradition for at arrangere
tilbagevendende begivenheder for ungdomsspillere, såsom deltagelse i ungdomsholdturneringen, klubmesterskab,
klubtur, natbadminton, klub/hygge-aften,
og generationsbadminton. Til disse aktiviteter er klubben afhængige af hjælp fra
medlemmerne og forældrene, hvilket i
høj grad påskønnes af bestyrelsen. Tak til
skaren af ”Tordenskjolds soldater” som
ofte stiller op.
Desværre er det blevet tiltagende svært
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at afsætte ”hjælpetjanserne”, med det resultat af opgaverne havner hos den ”lille”
bestyrelse, som i forvejen varetager driften. Bestyrelsen har som en konsekvens
af denne udvikling i denne sæson været
nødt til at skaffe lønnet arbejdskraft til
opgaver, som tidligere kunne varetages af
frivillige hænder. Det giver færre midler i
klubkassen – midler som kunne have brugt
til medlemsaktiviteter eller kapital til Hal
2 projektet i Solbjerg. Natbadminton med
overnatning i Sportscafeen og klubtur for
ungdomsspillere kan heller ikke blive til noget, hvis ingen voksen-”frivillige” melder sig
til en overnatningstjans. Det er desværre
ikke nok, at vi har 10 bagte bradepandekager fra hjælpsomme forældre – kagerne
hverken være ansvarlige og se efter børnene eller tilgodese brandmesterens krav om
voksentilstedeværelse.
Derfor, hvis badmintonspillet skal fortsætte
i Solbjerg efter sommerferien i sin nuværende form, har vi behov for mange flere
medlemmer eller forældre, der vil deltage
i bestyrelsesarbejdet. Der skal ved næste
årsmøde gerne findes 3-5 nye bestyrelsesmedlemmer, der er indstillede på at deltage
i de 5 årlige bestyrelsesmøder og vil hjælpe
med løbende arbejdsopgaver i bestyrelsen,
herunder:
1) ad hoc aktiviteter i ungdomsafdelingen;

Billede fra klubmesterskabet 2019 i Solbjerg Badminton

2) kontakt til DGI Badminton; 3) kontakt
til seniorspillere/banelejere; 4) ansvarlig
for hjemmeside og booking; 5) kontakt
til hovedbestyrelsen; 5) boldansvarlig; 6)
kontakt til trænere og rekruttering af disse;
7) kontakt til Miniton; 8) ansvarlig for ungdomsholdturneringen; 9) kontakt til skolen/
teknisk afd.; 10) kontakt til sponsorer; 11)
etc.
Derudover skal der yderligere bruges et
antal frivillige, som vil indgå i et forpligtende arbejde med ad hoc aktiviteterne i
et såkaldt ungdomsudvalg. Til orientering
så er de ”tunge” poster som henholdsvis
formand og kasserer formentlig besat de
kommende års tid.
Jeg håber inderligt, at klubånden indenfor
badminton kan bedres og at det kan lykkes
at samle denne opbakning ved det næste

årsmøde den 5. marts 2020. Hvis det ikke
lader sig gøre, så er den nye bestyrelse desværre nødt til at overveje en rekonstruktion
af Solbjerg IF Badminton og samtidig redefinere hvilke aktiviteter, som skal fortsætte
og hvilke aktiviteter, som skal ophøre i Solbjerg Badminton.
Frivilligt arbejde er sjovt og givende – men
endnu sjovere hvis man er flere om det.
Evt. interesserede er meget velkomne til at
kontakte undertegnede.
På bestyrelsens vegne,
Torsten Bloch Rasmussen, formand i Solbjerg IF Badminton,
Mail: torsten.bloch.rasmussen@gmail.com.
Telefon: 26834542
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Solbjerg IF svømning holdt det årlige klubmesterskab lørdag den 16. november 2019

Det var en hyggelig og spændende dag, hvor der deltog omkring 70 svømmere.
En blandet flok fra de yngste, som var med for første gang og i fin stil kæmpede sig
gennem 25 meter. Til de ældre svømmere, som har været med flere gange, og som
er vant til at deltage i svømmestævner.
Tak til vores sponsorer, SuperBrugsen i Solbjerg og Djurslands Bank, som med forplejning til svømmerne og sponsorgaver var med til at gøre dagen ekstra festlig.
En stor tak til de frivillige hjælpere, der var med til at gøre det muligt at holde
stævnet.
Tillykke til alle deltagere med velfortjente medaljer og diplomer, til de heldige som fik sponsorgaver i
den store lodtrækning blandt alle deltagere og til de 10 nye klubmestre.

De 10 klubmestre: Vera Stephansen Pierdola, Laurids Vendelbo-Hansen, Sofie Kalstrup Kirkegaard,
Oskar Vangsted, Josefine Kalstrup Kirkegaard, Simon Sejer Sørensen, Karoline Høegh, Phillip Bols,
Caroline Kokholm og Mads Vittrup.
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Forår 2020

LIVESTREAM FRA
AARHUS UNIVERSITET
OFFENTLIGE FOREDRAG I NATURVIDENSKAB
Kom tættere på de nyeste opdagelser og erkendelser
inden for naturvidenskab via livestream

i SportsCaféen
Kærgårdsvej 4, Solbjerg

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Fri Entré
Ingen tilmelding
Køb kaffe og kage
Starter kl 18.50
Slutter kl 21.00

7 foredrag – tirsdage kl 18.50
2020

Einsteins relativitetsteori

4. feb

Af fysiker Ulrik Uggerhøj

kl. 18.50

Kvantecomputeren

18. feb

Af kvantefysiker Klaus Mølmer

kl. 18.50

Det er bare en virus

3. mar

2020

2020

Læs mere på

Af virusforsker Anders Fomsgaard

ofn.au.dk

kl. 18.50
2020

Fremtidens natur
Af makroøkolog Jens-Christian
Svenning
Dybhavet – nyt fra en ukendt
verden
Af biogeokemikere Ronnie N. Glud
og Bo Barker Jørgensen

Ig Nobel Prize: first laugh, then
think
By founder of Ig Nobel Prize, Marc
Abrahams, and 3 prize winners

Rask og glad – tak dine
unikke mikrober

Af genomforsker Oluf Borbye
Pedersen

10. mar
kl. 18.50
2020

31. mar
kl. 18.50
2020

14. apr
kl. 18.50
2020

21. apr
kl. 18.50
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DET SKER I SOLBJERG OG OMEGN
FEBRUAR - MARTS 2020

1. feb.
4. feb.
6. feb.
11. feb.
13. feb.
20. feb.
21. feb.
26. feb.
27. feb.
27. feb.
29. feb.
4. marts
5. marts
12. marts
25. marts

09.30
18.30
17.00
17.30
13.30
19.30
10.00
19.30
19.30
19.00
09.30
9.30-13
19.00
13.30
19.30

Tiset Sognehus
Sportscafeen
Tiset Sognehus
Café Solbjerg
Seniorforeningen
Fruering Forsamlingshus
Café Solbjerg
Fritidscentret
Fritidscentret
Café Solbjerg
Mårslet Sognehus
Café Solbjerg
Solbjergskolen
Seniorforeningen
Tiset Kirke/Koncert

Kirkens studiedage
Aarhus Universitet/Foredrag Einstein
For børn. Fortælling, sang fællesspisning
Fællesspisning
Generalforsamling
Foredrag/Charlotte Abildgaard Paulsen
Lær at lytte til lydbøger
Vandværket Fastrup Mark/Generalfors.
Kærgårdsp. Lystenlund /Generalforsamling
Solbjerg Revyen 1995
Kirkens Studiedage
Jysk Tøjsalg
Solbjerg Badminton/Årsmøde
Inge-Marie synger populære sange
Anne Dorte Michelsen/Billet nødv.

FASTE ARRANGEMENTER

Hverdage
9.30-13.30
Man-tors
17-22
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		

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

Caféen er åben
SportsCaféen er åben
De ældres Hobbyklub
Seniorgymnastik
Gymnastik
Egnsarkivet/Betjening
Bankospil (SIF-håndbold)
Fællesspisning
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/foldboldbanen
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