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Foto: HELLE JENSEN

Vi er godt nok i midten af juni, og de gule rapsmarker lyser ikke længere op i landskabet. Men se nu engang
på dette skønne foto, hvor Astrup Kirke er lys, himlen er blå med en truende regnsky for oven. Sådan er den
danske sommer. Byger, der går og kommer. I ønskes alle en god sommer. Vi ses igen lørdag den 29. august.
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Vi er den mest sælgende
mægler i lokalområdet.*
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Alle boligtyper solgt i Beder, Mårslet, Malling og Solbjerg de seneste 12 måneder*

Vi kan også 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
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danbolig Beder
Kirkebakken 22
8330 Beder
Tlf. 86 93 65 66

LEDER

NYT FRA FÆLLESRÅDET

Solbjerg Fællesråd ønsker med denne 10. og sidste udgave af Solbjerg NU årgang 54
at ønske lokalsamfund Solbjergs borgere, bladets indlægsholdere og annoncører en
god sommer. En sommer, der for mange formentlig har ændret indhold fra de første
planer, til de ting, som nu er mulige under landets retningslinjer i forhold til Covid-19.
Retningslinjer der medfører udfordringer for alle i lokalsamfundet, erhvervsdrivende
som foreninger. I Solbjerg Fællesråd mærker vi det også i form af udskudt 50-års jubilæum, der skulle have fundet sted her medio juni. Ligeledes udfordringer i forhold til
at samle en arbejdsgruppe, der kan sætte rammerne for en mulig byfest, eller lignende,
der kan markere Solbjergs (Ny Solbjerg) 150 års fødselsdag i 2021. Men vi må også sætte
tingene i perspektiv og acceptere de udstukne retningslinjer for, hvad der måtte være
muligt, og dermed anerkende, at ”vi når det nok, måske ikke som plan A, men så formentlig som
plan B” – Støt hinanden, pas på hinanden, med ønske om en god sommer.
bj
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Deadline for indlevering af stof og annoncer

Lørdag den 29. august............................ Mandag den 3. august årgang 55 2020
Lørdag den 26. september..................... Mandag den 31. august
Lørdag den 31. oktober........................... Mandag den 29. september
Lørdag den 28. november..................... Mandag den 2. november
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Lørdag den 30. januar 2021................... Mandag den 4. januar 2021
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Sikring af stisystem
på Fastrupvej
’Inden påsken vedtog Aarhus Byråd indstillingen ”Anlægsprogram for Trafikal Infrastruktur 2020-23.” Dermed godkendte byrådet de
forslag til mindre anlægsarbejder, som Teknik
og Miljø indstillede til udførelse i 2020, og tog
forvaltningens forslag til projekter i perioden
2021-23 til efterretning.

44 nye boliger på vej
i Solbjerghave
Aarhus Omegns Boligforening har ultimo maj
modtaget tilbud på opførelse af Solbjerghave
afd. 8, Østergårdsvej 276 fra en række udvalgte entreprenører. Herefter forestår gennemsyn
af tilbud og sammenhold med budgettet, inden der efter boligforeningens forhåbning kan
være startet august 2020.
Projektet omfatter opførelse af 44 nye boliger
fordelt i 6 blokke, depoter i terræn, i alt ca.
4370 m2 byggemodning med nye regn- og
spildevandsledninger, el- og vandledninger
tilsluttet alle boliger samt funderinger og omfangsdræn.
Boliger udføres med ydervægge af tegl samt
træskeletvægge beklædt med træbeklædning,
bagmur udføres alle steder som beton. Gitterspær med fast undertag / tagpap afsluttet med
alutag. Vinduer og døre udføres i træ-alu. /
alu. Depotrum udføres med ydervægge som
træskeletvægge beklædt med træbeklædning. Tag udføres med træspær, krydsfiner og
tagpap. Udearealer udføres med vej-, sti- og
p-pladsarealer, græsarealer, befæstede arealer
og beplantninger mv. veje, p-pladser og terrasser i belægninger som betonfliser, interne stier
i grus.
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Under området Solbjerg Fællesråd er til udførelse af disse mindre anlægsarbejder anvist 2
projekter for udførelse i 2020. Dog er projekterne ikke anvist med nærmere præcisering
end nedenfor anvist.
C.1.8 Fastrupvej
Sikring af stikrydsning på Fastrupvej umiddelbart øst for Gammel Horsens Vej.
B1.12.6 Hastighedszoner
I Budget 2018 blev afsat midler til hastighedszoner i udvalgte lokalområder. Der pågår en
separat planlægning og orientering af byrådet
om arbejdet hermed, og i anlægsprogrammet
specificeres derfor kun budgetrammer for de
planlagte indsatser.
Temaplan for erhvervsarealer i Aarhus
Aarhus Byråd besluttede på mødet den 29.
april 2020 at fremlægge forslag til Temaplan
for erhvervsarealer i Aarhus Kommune i offentlig høring. Høringsperioden er otte uger
fra og med torsdag den 7. maj til torsdag den
2. juli 2020.
Eventuelle høringssvar indsendes elektronisk
ved hjælp af høringsportalen. Link til høringsmaterialet og høringsportalen findes på,
https://deltag.aarhus.dk/hoering/erhvervsomraadernes-fremtid
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Solbjerg Byport i støbeskeen
Aarhus Kommune havde 13. maj indstilling for
lokalplan 1114 Solbjerg Byport til behandling i
byrådet. Efter denne første byrådsbehandling
var det planen, at forslag til lokalplan 1114
skulle i 8 ugers offentlig høring, men da der
til sagen er indkommet ønske om foretræde,
skal sagen tilbage i teknisk udvalg 3. juni og
byrådsmøde 10. juni. Først herefter kan sagen
sendes i offentlig høring og en annoncering for
offentlig møde finde sted. Informationsmødet
kan formentlig først foregå efter sommerferien,
men dermed måske mulighed for fysisk møde.
Datoer skal tages med forbehold for det uforudsete.
Det vil på Aarhus Kommunes hjemmeside indenfor byrådsmøder, 13. maj. Punkt 5 på dagsorden være muligt at finde det fulde materiale
fra indstillingen.

Området skal sammen med den eksisterende
dagligvarebutik, Rema 1000, fungere som et
uformelt mødested for Solbjerg borgere, og
lokalplanen indeholder derfor bestemmelser
for områdets indretning og udseende.
Nord for Solbjerg Hedevej giver lokalplanen i
delområde II (Skovkvarteret) mulighed for at
etablere etageboliger i op til tre etager.
Boligområdet skal indrettes, så det tilbyder
beboerne gode muligheder for både privat og
fælles udendørs liv og ophold. Opholdsarealerne skal friholdes for biltrafik og skal indrettes til leg og ophold. Lokalplanen indeholder
derfor bestemmelser for områdets indretning
og udseende.

Planens Hovedtræk
Lokalplanen giver i delområde I (Bytorvet)
mulighed for at etablere et torv omkranset af
bebyggelse indeholdende en dagligvarebutik
og lettere erhverv i stueetagen og på 1. sal,
rækkehusboliger i to etager og etageboliger i
en-to etager placeret oven på stueetager med
erhverv.

Herudover sikrer lokalplanen, at byens forbindelse til Solbjerg Skov understøttes med en
rekreativ grøn stiforbindelse. Stiforbindelsen
skal indbyde til aktivitet og uformelle møder
mellem Solbjergs borgere. Stien skal på begge
sider kantes af beplantning, som skal forbinde
byen med skoven. Lokalplanen indeholder
derfor bestemmelser for stiforbindelsens indretning og udseende.
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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

HJERTESTARTERE I SOLBJERG
REVISIONSFIRMAET
HVOR:		

JOHN SCHANTZ

HVORNÅR:

SuperBrugsen
Østergårdsvej 278
REGISTRERET
REVISIONSAKTIESELSKAB
Solbjerg
Fitness
Solbjerg Hovedgade 11
Solbjerg Hovedgade 24, 8355
Solbjerg, telefon 86 92 75 66
Halmvarmeværket
Solbjerg Hedevej 1
E-mail: revisor@john-schantz.dk
Rema 1000
Solbjerg Hedevej
Solbjergskolen
Kærgårdsvej 4 (v.hovedindg)
Seniorbo
Egevangen 71(v.fælleshus)
Lokalc. Solbjerg
Elmevangsvej 2(v.hovedindg)
Egevangen
Egevangen 191(v.fælleshus)
Børnehuset
Bøgevangen 101
Børnehuset
Bøgevangen
99 ...
Der løser alle opgaver store
som små
Spiren
Kærgårdsvej 39
Kærgården
Kærgårdsvej 14
Hasselhuset
Kærgårdsvej 4A
Solbjerghallen
Kærgårdsvej
Lægerne i Solbjerg
Solbjerg Hedevej 43
Solbjerg Fritidscenter
Solbjerg Hovedgade 88

Din lokale Tømrer
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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
Tlf.:i åbningstiden
86 92 79 00
adgang
når centret
er i brug
E-mail:
info@akbyg.dk

Web: akbyg.dk
Facebook: akbygdk

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

VIDUNDER KNOLDEN
BLOMSTER │ BRUGSKUNST

Center Syd │ Kirketorvet 6 │ Tlf. 86 29 04 11 │ e-mail: 6509@interflora.dk

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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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
SOLBJERG NU 9

Torsdag den 24. - 26. sept. 3-dagestur til De Danske Sydhavsøer
Solbjerg Seniorforening arrangerer denne skønne rejse
til nogle af de smukkeste egne i Danmark. På turen til
Lolland, Falster, Møn og det naturskønne Sydsjælland
oplever vi stemningsfulde byer, gamle herregårde og de
karakteriske hvide klinter ved Møn. Vi stifter bekendskab de danske øers varierende historie og natur. Pris pr.
person kr. 2.895,- inkl. pension.Tillæg for enkeltværelse
kr. 565,-Eventuel afbestillingsforsikring kan tegnes ved
tilmelding. Tilmelding senest 14. august 2020 Først til
mølle princippet.
Tilmelding: Se det orange felt nederst på siden
Torsdag den 8. oktober kl. 13.00

Som I nok har oplevet, har alle arrangementer efter generalforsamlingen i februar
været aflyst, og senest Åleturen til Feggesund Færgekro.
Endvidere er arrangementet den 18. juni
med Inge-Marie fra dræsinebanden aflyst.

HØSTFEST mED DE LYSTIGE SØMÆND

Med smittende glæde og entusiasme indtager De Lystige Sømænd lokalet med et
væld af kendte sømandssange.
Arrangementet er med buffet med tre
retter til kr. 165,00. Tilmelding er nødvendig senest den 1. oktober efter først til
mølle princippet. Tilmelding se det orange felt nederst på siden.

Bestyrelsen håber, at turen til De Danske
Sydhavsøer fra 24. til 26. september bliver
gennemført, så man kan roligt tilmelde sig
turen, og hvis turen ikke bliver gennemført,
vil depositum naturligvis blive tilbagebetalt.
Vi håber på, at resten af årets og forårets
arrangementer kan blive gennemført.
Bestyrelsen ønsker alle en god sommer.
Jørn Kruse

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 2020/2021 holder en 1-dages tur samt en 3-dages tur og syv arrangementer i Solbjerg Fritidscenter
med foredrag og anden underholdning. Alle arrangementer i fritidscentret 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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FÅS MED
OG UDEN
BUND

HØJBEDE

PLANTEKASSER

Højbedene fås i rå jern eller varmgalvaniseret plade.
Med og uden sneglekant. Dem med sneglekant er en
smart løsning til dyrkning af fx salat. Er du ikke til det
firkantede, tilbyder vi også runde højbede.

Plantekasser og plantekummer i varmgalvaniseret stål
eller rå jern som ruster. Til dem der vil have det bedste
med stor holdbarhed. Perfekt til erhverv, boligforeninger, offentlige og private.

EN SKARP
AFGRÆNSNING
Med Lyngeshops græskanter får du en
flot overgang mellem græs og bed.
Græskanterne med højden 10 eller 15
cm har dobbelt pladetykkelse i toppen og har derfor en blød rund kant.
De formes let til en rund cirkel omkring
et træ eller sættes i forlængelse af
hinanden til en lang lige strækning. De
lagerføres i rustent jern eller varmgalvaniseret plade i længder på 2 meter.

PLANTEKUMMER MED
SKJULTE HJUL

NEMME AT
FLYTTE
Svævende plantekummer og plantekasser med skjulte
hjul. Plantekasserne svæver 2 cm over jorden.

VAND I
HAVEN

SKAB LIV I
HAVEN

Runde spejlbassin:
Ø: 60, 80, 100, 120 og 150
cm. 5 mm stålplade som
ruster eller pulverlakeret sort.
Firkantede spejlbassiner:
5 mm stålplade som ruster.

PLANTEKUMMER
SNEGLEHEGN /
/
E
ED
JB
HØ
/
ER
MERE
DAFGRÆNSNING
KER / OG MEGET
GRÆSKANTER / BE
AK
TB
AS
PL
/
N
SI
SPEJLBAS
Kig forbi vores hjemmeside og se de mange løsninger!

Lyngeshop.dk
Tlf.: 40 76 53 44 / info@lyngeshop.dk
Kærgårdsvej 42, 8355 Solbjerg.

Vi sælger kvalitet med prisgaranti
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LIONS SOLBJERG
Økonomiske donationer Lokal, national og international

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

Ved dødsfald
tlf. 87 68 01 22

Houkjær
Begravelse

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

Vi kan kontaktes hele døgnet

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

SOLBJERG

Forbrugerrådet TÆNK anbefaler at
solbjerg-havecenter_30x73.indd 1
bruge ISO9001 certificerede bedemænd
Jakob

Mette

Preben

Janneke

■ Vi hjælper med en værdig,
smuk og personlig afsked

■ 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

www.houkjaerbegravelse.dk

*
*
*
*

VVS

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
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03-07-2019 12:31:19

KØB MALING HOS
DIN MALERMESTER

Axel Kiersvej 18, 8270 Højbjerg

Tlf.: 86 29 09 99

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

Faglighed og omsorg
– med et smil

Liv ved Solbjerg Sø pinsedag 2020
SOLBJERG NU 13

SALON
IN

TIRSDAG
LUKKET

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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BØGEVANGEN 28, 8355 SOLBJERG

LOKALCENTER SOLBJERG

SOLBJERG CAFÉ OG AKTIVITETSCENTER
STEDET HVOR MAN MØDES
I skrivende stund den 6. maj
er, Lokalcentret stadig
lukket, og vi ved ikke,
hvornår det igen bliver åbent,
Vi håber, det bliver muligt
i august, med diverse
arrangementer.
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
afe 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
Sekretær: Birthe Hansen, Tlf. 2127 7465
Cafe: Lis Beyer.
Tlf. 2714 4129
Mitzi Christensen: Tlf. 6166 8345
Medlem: Egon Nielsen Tlf. 4246 0431

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

AFLYSNING AF MARKEDSDAG
Den traditionelle Markedsdag på Lokalcentret, som var
planlagt til lørdag den 22. august 2020, har vi valgt at
aflyse. På grund af den aktuelle Covid-19 situation, er vi
i samråd med Plejehjemmet og Beboer-Pårørenderådet,
kommet til den slutning, at det vil være det mest
hensigtsmæssige at gøre.
Vi satser hårdt på at vende tilbage i 2021.
CENTERRÅDET v. LOKALCENTER SOLBJERG

Kære tirsdagsgymnaster – Fritidscentret kl. 9.30
På grund af Covid-19 situationen, fik vi ikke afsluttet,
som vi plejer, derfor vil jeg på denne måde sige, mange
tak for en god sæson.
Det har altid været en god og opmuntrende
gymnastiktime sammen med jer.
Rigtig god sommer til jer alle, og I vil høre nærmere
vedr. sæsonstart i september.
De bedste hilsner, Lisbeth Andersen
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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 ·

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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Hvad sker der på arkivet?

Vi har på nuværende tidspunkt fortsat ingen adgang til
arkivet, så der er intet af fortælle – og dog.
Hvert år udgiver vi et lille hæfte med historier, og dette
års hæfte handler om livet i Solbjerg i perioden fra 1905
til 1930 fortalt af Lilly Østergård, født Andersen. Hun var
datter af Solbjerg mejeriets første bestyrer, Henrik Lund
Andersen.
Hæftet kan købes på arkivet for 25,- kr., men hvis du er
medlem af vores Støtteforeningen, er det gratis og udleveres sammen med kontingent betaling.
Her er et afsnit fra hæftet, som handler om børnenes leg:
De store jernbeslåede kasser som blev anvendt til is, var
jo sjove at lege i om sommeren, de var jo så store, at vi
børn kunne sidde inden i dem, når de lå på siden. Engang
kan jeg huske, at vi fik meget travlt, vi sad i kasserne og
hyggede os med abrikosgrød, uhm, det var en delikatesse.
Jeg har nok været omkring otte år min søster var jo 4 år
ældre end jeg og hun havde købt abrikoser henne hos
købmanden - det var skam luksus - og dem havde vi kogt
alt imens vi vaskede op efter middagsmaden og mens
far og mor lå og sov til middag. Karen, min veninde var
også sammen med os - så kom Jenny henne på vejen og
hende vinkede vi af, og hun kom løbende over til os, men - samtidig kom mor og skulle hen i byen, og da hun
så Jenny løbe hen til os, blev hun interesseret i at se hvad
vi lavede deromme i gården, men da Jenny kom først og
så, hvad vi havde for, var hun med samme klar over, at
det var galt. - jeres mor kommer - og vi var jo ikke klogere,
end at vi løb ned i haven med skålen og tallerknerne og
gemte dem i kartoffelrækkerne, de stod med store grønne
toppe. Men ak ve, nu var mor for alvor klar over, at vi var
i færd med noget galt, så vi måtte jo fortælle hende, hvad
vi havde lavet. Karen og Jenny blev sendt hjem, ja, de
kunne sagtens, men min søster Mille og jeg måtte op til
far og stå ret, en meget alvorlig affære som vi begge lovede aldrig mere skulle finde sted, (han var vel bange for at
kasserne kunne vælte ned over os)
Jeg husker engang vi var alene hjemme en aften, der var
altid skæg og ballade, hvor der var så mange unge. Vi
havde en mejerist der hed Pedersen, og en ung pige der
hed Kristine. De to havde et godt øje for hinanden. På
samme tid havde vi en pige der hed Petrea, og så var der
jo Anna - min søster - Poul og Kristian, så der var sjov og
grin. Jeg har nok været 7 - 8 år dengang - men har da forstået, at de var glade for hinanden - pludselig sagde jeg nu kan i tage hvem I vil ha’, men jeg vil altså ha’ Pedersen.

Det digitale bibliotek

I forbindelse med Aarhus Bibliotekernes
nedlukning af de fysiske biblioteker under
Coronakrisen, er der opstået et helt nyt bibliotekstilbud: Det digitale bibliotek. Her har
du adgang til Aarhus Bibliotekernes digitale tilbud og online arrangementer 24/7.
Der er f.eks. mulighed for online studiehjælp og lektiehjælp, adgang til gratis
netmedier, anbefalinger af digital litteratur,
bibliotekarernes playlister, skrivelounge og
online læsefællesskaber.
Se de mange digitale tilbud på https://www.
aakb.dk/bibliotek/detdigitalebibliotek og
følg Aarhus Bibliotekerne på Facebook.

LitteratureXchange aflyst

Den international litteraturfestival i Aarhus,
skulle have fundet sted for tredje gang 11.-21.
juni 2020.

Programmet består årligt af cirka 150 arrangementer med alt fra litteratur i byrummet
til tematiske litteraturmiddage foruden
traditionelle oplæsninger og debatter. LiteratureXchange præsenterer udenlandske og
danske forfatternavne, samtaler mellem forskere og forfattere om internationale problemstillinger og forskellige utraditionelle
aktiviteter, der får hele byen til at summe af
litteratur.
Festivalen arrangeres i et samarbejde mellem Aarhus Bibliotekerne, Aarhus Litteraturcenter og Folkeuniversitet i Aarhus og
vender tilbage i 2021.

Hvor finder du oplysninger om arkivet:
Besøg vores hjemmeside www.egnsarkivetsolbjerg.dk ,
hvor du finder aktuelt nyt om hvad der sker på arkivet,
eksempel, hvornår vi igen åbner for besøgende. Det er
også her og på Facebook, du vil kunne læse om hvilken
dato vi afholder vores generalforsamling, som blev aflyst
den 16/4-20.
I er også altid velkommen til at ringe på 25 67 45 16 – Lis
Hauerslev, hvis I har spørgsmål.
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

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
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BANKO!
FDF indeholder leg, friluftsliv, fællesskab, sammenværd, oplevelser. Man skulle
tro at Covid19-nedlukket derfor også lukkede ned for FDF. Heldigvis er FDF
fyldt med kreative ledere!
I april blev puslinge og tumlinge opfordret til
at holde møde i naturen – sammen, men hver
for sig. Lederne kunne ikke mødes med
børnene som normalt, og derfor måtte idékassen endnu en gang tages i brug.
Puslinge og tumlinge blev derfor sendt på
Natur-bingo. En sjov og anderledes måde at gå
på opdagelse i naturen.
Bingo-pladerne kan hentes via dette link:
kortlink.dk/25fzg. Tag hele familien med på
tur og se, hvem der får banko først. Hvem ved,
måske er der også sidegevinster!
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 • 20 41 17 77 • kristinehornum@hotmail.com

SIF

BADMINTON

SPINNING

Torsten Bloch Rasmussen

Bodil Øvlisen

26 83 45 42

SIF

formand@solbjerg-badminton.dk

SIF

SIF

SIF

bodiloevlisen@yahoo.dk

eSPORT

SOLBJERG RUNNERS

Bjarke H. Jacobsen
solbjergIF.esport@gmail.com

Tommy Berthelsen
40 60 33 94
tommyhberthelsen@
gmail. com

FLOORBALL

SVØMNING

41 77 07 07

SIF

21 47 09 03

KVINDER: Maria Pahle
29 72 82 78 mariapahle@gmail.com
MÆND: Thomas Bøgh Fangel
42 26 60 26 thomasfangel@gmail.com

SIF

Liselotte Knagaard

SIF

61 46 03 59
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

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
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Solbjerg idrætsforening indkalder
til ordinær generalforsamling
Alle Solbjerg IF’s afdelinger holdt Årsmøde den 5. marts Traditionen tro,
kommer turen så til Hovedbestyrelsen i Solbjerg IF – det er der hvor de
overordnede beslutninger bliver truffet, som vedrører hele foreningen, men

Har du en god
ide – så kom
med den!

ikke er idrætsspecifikke.
Vi fortalte, hvad vi har arbejdet med og fik en god snak med vores medlemmer
om visioner for udviklingen af foreningen.

Derfor ser vi frem til

Onsdag den 24. juni 2020 kl. 19.00 i Sportscafeen
Vi håber du vil være med til at præge din idrætsforening – for hvad synes du egentligt?
Har du en mening? Bemærk tilmelding er nødvendig på hjemmesiden
gør vi det helt rigtigt?

Du bliver ikke
valgt bare ved at
hoste�

Er der noget du synes vi skal gøre anderledes?
Vil du selv hjælpe til?
Vil du være med til at sætte en retning for de næste års arbejde?
Eller skal vi selv finde på?

Vi håber at få en god snak ud af visioner og målsætning for det næste stykke tid.
Er du medlem, så har du ret til medbestemmelse.
Se vedtægterne her: https://solbjerg-if.dk/generelt/vedtaegter/
Vel mødt!
Hilsen DIN forening
Kom nu bare og
se, hvad der
sker
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Vil du have
indflydelse?

!

SOLBJERG TENNIS
Spil tennis i Solbjerg

[2014]

Vi har i SOLBJERG et enestående flot og velplejet baneanlæg.
Her er center court, hyggelig atmosfære og måske nogle af de
bedst plejede baner i lokalområdet. Og så ligger banerne i læ!!
Banerne kan være svære at finde, men kig bag skolen lige ved
siden af boldbanerne ved hallen!!
At være medlem af Solbjerg tennis åbner for mulighederne for
at spille tennis alle døgnets lyse timer, træne med instruktør og
andre medlemmer, være social og lære nye mennesker at kende.
Vi byder alle velkommen i klubben – øvede/uøvede, familier, børn,
unge, voksne og helt voksne. Kort sagt er Solbjerg tennis for alle,
der vil have det sjovt, røre sig og konkurrere med sig selv og
andre.
www.facebook.com/groups/solbjergtennis
For indmeldelse, træningstider, booking af baner eller bare lidt info
TJEK: solbjerg-if.dk, se under tennis
For yderligere info kontakt: Dorte Steen, Formand tlf. 20194297
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DET SKER I
LOKALSAMFUNDET SOLBJERG
JUNI - JULI- AUGUST 2020

13. juni
13. juni
23. juni
24. juni
22. august

Seniorforeningen/ Inge Marie synger populære sange. Aflyst
Fællesrådet/ Havefest på hovedgaden Aflyst
Lions Sankthans-bål Aflyst
Sportscafeen. kl. 19.00 SIFs generalforsamling. Tilmelding nødvendig. Se side 22
Markedsdag på Lokalcentret Aflyst

Vi har annonceret de arrangementer, som vi på forhånd ved er aflyst på
grund af Corona pandemien. Vi ved ikke, om alle kan afholdes og beder derfor
alle om løbende at holde sig orienteret hos de enkelte foreninger.
Redaktionen ønsker alle en rigtig god sommer

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		

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

SOLBJERG NU UDKOMMER NÆSTE GANG LØRDAG DEN 29. AUGUST 2020

