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I løbet af syv dage lykkedes det Lions Solbjerg at indsamle penge nok
til, at 3.243 børn i den 3. verden kan vaccineres mod mæslinger.
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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
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Solbjerg Fællesråd håber, at så mange som muligt vil sætte kryds i kalenderen onsdag
den 8. april 2020. I tidsrummet 9.00 – 15.00 vil et filmhold tage en rute rundt i Solbjerg
med fokus på områdets tilbud og muligheder for byens borgere og eventuelle tilflyttere.
Et tiltag, der er blevet muligt i kraft af en række lokale sponsorater. En film, som vil
kunne repræsentere lokalsamfund Solbjerg på 2-3 minutter, ikke mindst forud for Ny
Solbjergs 150 års fødselsdag i år 2021.
Dermed vil filmen blive små brudstykker, på udvalgte lokaliteter, med de personer/
foreninger, som på dagen deltager i samarbejde med Fællerådets tovholder, Susanne
Juul Jakobsen.
Derfor er netop denne dag også valgt, i håb om at der måske var enkelte personer i byen,
på grund af afvikling af ferie. Velvidende at skolen er lukket, men livet ved skolen kan
arrangeres i samarbejde med de forældre, der giver tilsagn om deres børns deltagelse. Et
kamerahold i en skolegård på en skoledag vil alligevel ikke være tilladeligt. Vi håber på
tørvejr og liv i byen og vores smukke natur.
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Deadline for indlevering af stof og annoncer
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Workshop Arkitektur og Byudvikling
Aarhus Kommune har igangsat arbejdet
med en ny politik for arkitektur og
bykvalitet, der skal være med til at
danne rammen for udviklingen i Aarhus
Kommune i de kommende år. Solbjerg
Fællesråd har takket ja til invitationen for
workshoppen den 18. februar på DOKK1.
Workshoppen vil bestå af diskussioner
med fokus på at få konkrete bidrag fra
deltagerne, med mulighed for at byde
åbent ind hver især. Undervejs i løbet
af workshoppen vil der blive samlet op
på trådene, så der i fællesskab bliver
prioriteret og formuleret, hvad der er de
vigtigste tanker.
Temaer i fokus er,
- At politikken skal være et godt og
konkret værktøj for mange målgrupper.
- At politikken skal kunne favne
hele Aarhus Kommune på tværs af
forskelligheder – f.eks. mellem opland
og midtby. Hvordan bliver politikken
på én gang samlende med fokus på det,
vi er fælles om, det unikke ved Aarhus
Kommune, mens vi også omfavner
forskellighederne?
- Samt et større tema, der handler om
det, Aarhus Kommune lige nu kalder det
”stedbundne potentiale”. Hvordan kan vi
øge fokus på dét, vi værner om og bygger
videre på i et givent lokalområde, mens vi
også åbne op for nye visioner, udvikling
og sammenhæng på tværs?
Dialogmøde med
Oplandsudvalget
Solbjerg Fællesråd var sammen med de
seksten andre fællesråd fra oplandsbyerne
inviteret til møde den 20. februar med
oplandsudvalget i Aarhus Kommune
ved formand Ango Winther (S). Det er
muligt at læse mere om oplandsudvalgets
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opgaver og formål på hjemmesiden, www.
oplandsudvalget.aarhus.dk
Mødets formål er gennem en række oplæg
at søge svar på,
- Hvordan sikrer vi, at fællesrådene i
oplandet bliver mere repræsentative, bl.a.
i forhold til rekruttering af unge?
- Hvordan synliggør vi de gode historier
om, hvordan oplandsområder med
velfungerende fællesråd opnår resultater?
- Hvordan kan vi eventuelt styrke
byrådets og/eller udvalgenes dialog
med fællesrådene i forbindelse med de
ordinære politiske møder på rådhuset,
og hvordan kan det komme oplandet til
gavn?
- Hvordan kan byrådet og/eller udvalgene
eventuelt rykke ud i oplandet og være
synlige i samarbejde med fællesrådene?
Vanddragen, ro i naturen
Vanddragen, med sin nuværende
placering på Storetorv i Aarhus har samlet
megen spalteplads. Den står på mål for
mange meninger. Beslutningen er nu, at
den skal stilles i depot – Holdningen i
Kunst i Solbjerg er en anden.
Den bør finde ro i naturen på den grund,
der allerede er givet foreningen til
opførelse af kunst i det offentlige rum ved
Solbjerg Sø.
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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

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
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Solbjerg Vandværks generalforsamling den 26. marts 2020

Gør noget godt for vandmiljøet
Samtidig med at du ikke skal bruge så meget tid på rengøringen og også
kan spare penge
Solbjerg Vandværk vil på generalforsamlingen fremlægge forslag til løsninger for at få installeret et blødgøringsanlæg.
Hvad er et blødgøringsanlæg?
Et blødgøringsanlæg ændrer eller fjerner kalken fra vandet enten ved at tilføre nogle salte, fjernelse af kalk med el
eller med lydbølger.
Vandet bliver med en meget mindre hårdhedsgrad og det bliver ”blødt” vand, som man kan opleve i lande som ikke
pumper grundvand op fra jorden, men bruger overfladevand som f.eks. i Norge.
Hvad betyder det for mig?
Der skal investeres i et anlæg og der vil være løbende drifts og vedligeholdelses omkostninger.
Fordelene er at der ikke vil blive afsat kalk i kaffemaskiner, vaske-, og opvaskemaskiner, brusekabiner håndvaske og
toiletter mm.
Dette giver længere levetid af vores ting og vi skal ikke bruge tid på at fjerne kalken og samtidig vil der komme færre
kemikalier med vandet ud i kloakken til gavn for vores vandmiljø.
Samtidig bliver forbruget af sæbe også reduceret da blødt vand ikke kræver så meget sæbe som hårdt vand.

Mød op til generalforsamlingen og hver med til at beslutte om der skal installeres et blødgøringsanlæg
på Solbjerg Vandværk.
Asbjørn Jonassen
Bakketoppen 14

Kør ind og få skiftet
til SOMMERHJUL
lørdag d. 4. april kl. 9-16
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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Astrup Vandværk A.m.b.a.
afholder

generalforsamling
onsdag den 26. marts 2020 kl. 19.00 i Fritidscentret
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
5. Budget for det/de kommende år
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
9. Eventuelt
Der serveres smørrebrød, drikke og kaffe efter generalforsamlingen.
Tilmelding til generalforsamling på mail: astrupvand8355@outlook.dk eller
på vores Facebook gruppe (Astrup Vandværk 8355 Solbjerg) senest
mandag den 23. marts 2020.

Med venlig hilsen
Astrup Vandværk A.m.b.a.
Bestyrelsen
27891996
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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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Sæson 2019-2020 er ved at være til ende. Nedenstående tilbud afslutter sæsonen:
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: I Solbjerg Fritidscenter er der 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

VIDUNDER KNOLDEN
BLOMSTER │ BRUGSKUNST

Center Syd │ Kirketorvet 6 │ Tlf. 86 29 04 11 │ e-mail: 6509@interflora.dk
SOLBJERG NU 9

Generalforsamling
Solbjerg Jagtforening

Ordinær generalforsamling

i Solbjerg Jagtforening.
Fredag den 20. marts 2020 kl.19.00
i fritidscenteret, Solbjerg Hovedgade.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning om det forløbne år, herunder udvalgene.
Aflæggelse af regnskab.
Rettidig indkomne forslag fra medlemmerne.
Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
På valg er:
Jakob Frandsen, genopstiller.
Lars Ebbesen, genopstiller.
Lasse Bay, genopstiller
Sune Jørgensen, genopstiller.
6. Valg af revisorer.
7. Lodtrækning af tildelte pladser på kommunale arealer.
8. Eventuelt.
Som nævnt i punkt 7. i dagsorden, har alle jagtforeninger i (Jægerforbund Århus), fået
tildelt et antal pladser på riffeljagt i Lisbjerg skov og Framlev, samt mark og andejagt i
Harlev og Malling, kommunalt areal. Vi (bestyrelsen) har valgt at udlodde disse pladser
ved lodtrækning på generalforsamlingen blandt de fremmødte på generalforsamlingen,
så alle har en mulighed. Nærmere information herom vil ske før lodtrækning.
Med Venlig hilsen
bestyrelsen
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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 11

LIONS SOLBJERG
Lions Mæslingekampagne i Solbjerg er med til at redde liv
Lions Solbjerg gennemførte i dagene 1. februar til og med 7. februar 2020 et reklamefremstød
til gavn for udryddelse af mæslinger verden over. Ved personlig repræsentation i vores tre
dagligvarebutikker blev kunderne konfronteret med det kedelige faktum, at 335 børn hver dag
dør af mæslinger. Det og oplysningen om det positive faktum at Lions i samarbejde med Bill og
Melinda Gates og Gavi, the Vaccine Alliance for 25 kr. kan sikre vaccination af seks børn, gjorde
indtryk på mange handlende, og der var stor lyst til at hjælpe med dette betydningsfulde arbejde.
Når Lions medlemmet i sin blå jakke takkede for bidraget og interessen, blev det fra flere besvaret
med bemærkningen: Velbekomme og tak fordi du står her. Det varmer og giver ekstra gejst til at
leve op til Lions motto. We serve.
19 Lions medlemmer var i nævnte periode på arbejde i sammenlagt 56 timer. En relativ lille
tidsmæssig indsats, som i den grad blev honoreret. Det samlede beløb, som vi kan sende videre
til hjælp med mæslingevaccinationer blev kr. 13. 712,50. For dette beløb kan 3.243 børn nu blive
vaccineret. Det svarer til ca. halvdelen af indbyggertallet i Solbjerg.
Lions Solbjerg vil hermed rette en meget stor og varm tak til alle, der har bidraget til dette flotte
resultat. Tak for et godt og behageligt samarbejde til SuperBrugsen, Rema1000 og Fakta. Tak for
interessen for vores arbejde og for din medmenneskelige omsorg.

Aage Kjærsgaard
Lions Solbjerg, var
en af 19 medlemmer
af klubben, der samlede ind til mæslingekampagnen. Mæslinger er en frygtet
virus, der hver dag
er skyld i 335 dødsfald, de fleste børn
under fem år.

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.

Solbjerg Seniorforening har afholdt generalforsamling
den 13. februar. 75 seniorer deltog. Formanden oplyste i
sin beretning, at foreningen har 205 medlemmer, samtidig
gennemgik han årets arrangementer og kunne konstatere,
at der har været et pænt fremmøde til de forskellige arrangementer. Det første bestyrelsen skal i gang med er at
udarbejde program fra maj 2020 til april 2021. Programmet forventes færdigt sidst i marts og vil blive udsendt/
omdelt til samtlige medlemmer.
Valg:			
Lisbeth Balskilde		
Eva Steffensen		
Kurt Jensen			
blev genvalgt til bestyrelsen.			
Bente Rasmussen genopstillede ikke
I stedet blev Lilli Nielsen valgt
Annette Brøgger blev valgt som
suppleant til bestyrelsen				
				
Eigil Andersen blev genvalgt
Som revisor			
Ove Hesselbjerg Nielsen blev
genvalgt som revisorsuppleant		
Efter generalforsamlingen konstituerede
bestyrelsen sig således:
Formand		

Jørn Kruse

Næstform.		

Lisbeth Balskilde

Sekretær		

Eva Steffensen

Kasserer

Else Marie Kruse

Medlem		

Birthe Jensen

Medlem 		

Kurt Jensen

Medlem		

Lilli Nielsen

Suppleant		

Annette Brøgger

Under evt. takkede formanden Bente, som har siddet i
bestyrelsen i 6 år over 2 gange, for hendes store indsats.

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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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

solbjerg-havecenter_30x73.indd 1
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VVS
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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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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
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Lyst til leg, lyst til læring, lyst livet

Der er altid hjælp og en fyldt førstehjælpskasse i SFO-afdelingen på Solbjergskolen, når en af børnene
kommer til skade. Til højre ses pædagog Lisbeth G. Hansen, som underviser i førstehjælp og sørger for, at
førstehjælpskassen altid er fyldt op. FOTOS: MOGENS LODAHL KARLSEN. TEKST: BJARNE LAMPE

Når uheldet er ude,
er hjælpen lige ved hånden
Når skoledagen er slut, tager mange af børnene i Solbjergskolens 2. klasse en ekstra times
undervisning i førstehjælp. Det foregår ved hjælp af et undervisningshæfte fra Røde Kors,
og ved at de øver sig på hinanden med at behandle smårifter og andre små dagligdags uheld,

” Du leger med dine venner. I har det sjovt, men
pludselig er der en, der råber: ”AV!” En af de andre er faldet. Han har slået sit knæ. Det bløder og
gør ondt – og hvad gør du så? Kan du førstehjælp?”
”Det er altid de voksne, der skal sørge for, at børn
får den rigtige hjælp. Men nogle gange er de voksne ikke lige ved siden af, når uheldet er ude. Så er
det godt at vide, hvordan du kan hjælpe, mens en
af kammeraterne henter en voksen, men når du ved,
hvad du skal gøre, er førstehjælp ikke så svært.”
Sådan lyder introduktionen til et førstehjælps16 SOLBJERG NU

kursus, som er udarbejdet af Røde Kors, og som
SFO-Alfa & 0mega - pædagog Lisbeth G. Hansen
i over ti år har undervist Solbjergskolens 2. klasserne i. Dvs. af mange af skolens elever op til 9.
klasse har lært førstehjælp, mens de gik i SFOen.
Med det forbehold, at undervisningen i 2. klasse
er frivillig og foregår efter skoletid. Derfor er det
ikke alle elever, som kan førstehjælp, men i hver af
skolens klasser kan op til op til 75 procent træde til,
når en af kammeraterne kommer til skade. Typisk
mindre sårskader, forbrænding osv.
Med en baggrund som frivillig i Røde Kors

er Lisbeth G. Hansen godt rustet til opgaven i at
give eleverne nogle grundlæggende færdigheder.
Eleverne viser omsorg og passer hinanden

”Erfaringerne viser, at det er supervigtigt, at man er
i stand til at handle, hvis der sker en ulykke. Det
har vores elever stor forståelse for, med det resultat,
at børnene passer på hinanden. De viser omsorg,
og det støtter arbejdet mod mobning,” understreger hun. og tilføjer, at man godt kan være en god
førstehjælper, selv om man ikke er god til at læse,
eller har svært ved at aflæse sociale spilleregler.
Altid en voksen ansvarlig

”Kurset starter med en introduktion til førstehjælp,
hvor børnene lærer de helt basale ting som at
standse ulykken, tilkalde hjælp og være ved den
tilskadekomne, indtil de voksne kommer frem.
Introduktionen opfylder de krav, der er for førstehjælpsundervisning i indskolingen. Herefter går vi
et spadestik dybere. Med udgangspunkt i materiale
fra Røde Kors´ skoletjeneste træner vi førstehjælpernes fire hovedpunkter, stabilt sideleje, samt
førstehjælp til mindre sårskader, forbrænding osv.
Efter kurset inddrager vi børnene i behandling af
mindre skader, når vi som voksne har vurderet, at
det er på deres niveau. Jeg vil gerne understrege, at
det altid er en voksen, der vurderer hvilken behandling en skade skal have, og om børnene skal hjælpe
til,” fastslår Lisbeth G. Hansen.

Ved hjælp af et undervisningshæfte udgivet af
Røde Kors, lærer børnene førstehjælp.

Spørg dit barn, inden du tilmelder

”Erfaringsmæssigt fungerer kurserne bedst, når
børnene selv er motiverede for at deltage. Det
forstyrrer rigtigt meget, når børnene udebliver fra
undervisningen, eller højlydt giver udtryk for, at de
hellere vil lege. Derfor er det ikke nok, at forældre
mener, at det er en god idé, at barnet lærer førstehjælp. Jeg vil bede forældrene om at tage en snak
med deres børn, inden de melder ham/hende til, så
er forældrene sikre på, at han/hun har lyst til at deltage. Har barnet ikke lyst til at deltage, er det bedre
at vente, til motivationen er til stede. Jeg forventer,
at de tilmeldte børn deltager. Børnene deltager i
otte lektioner, som foregår efter skoletid kl. 14.00,
hvor man i den alder 8-9 år godt kan være træt efter
mange timers undervisning. Derfor er det vigtigt, at
børnene er motiveret,” fastslår Lisbeth G. Hansen
og tilføj, at alle der har gennemført kurset får et
eftertragtet diplom.
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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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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
Onsdag den 4. marts kl. 9.30-13.00

Jysk Tøjsalg

*

Tirsdag den 10. marts 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 1. april kl. 14.00

Påskebanko m/sidegevinster
Der kan købes kaffe med brød

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: Bithe 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

Nyt fra Lokalcenterrådet.
Onsdag den 22. januar holdt Centerrådet årsmøde. Godt 60 personer fra Solbjerg og
omegn var mødt op, for at høre om hvad der sker på Lokalcenter Solbjerg.
Centerrådets formand, Jens Laursen Pind, orienterede om hvad rådet havde arbejdet
med i 2019. Det havde været en lidt svær start på året, idet rådet var reduceret til kun
5 medlemmer, hvor der havde været 9 medlemmer året før. Men vi gik i gang med
arbejdet fuld af iver og optimisme, trods nogle udfordringer, så som et par måneder
uden frivilligkonsulent og udskiftning af Caféens ernæringsassistent.
Forudsætningen for vores aktiviteter og arrangementer, er jo deltagerantallet, hvis
ikke der er opbakning nok, stopper det helt af sig selv, men heldigvis steg antallet af
deltagere, til de forskellige arrangementer, hen over året. Vi har forsøgt med nye
tiltag, nogle gik det knapt så godt med, andre blev derimod kæmpe succeser. Vores
Fællesspisninger afvikles stort set med fuldt hus hver gang, desuden kan nævnes, en
koncert med Aahus Jazz Orchestra, Markedsdagen, Julebanko og Syng Julen Ind,
arrangementer der alle trak fulde huse. Så prøvede vi igen med en fest, vi har erkendt,
at tidspunktet nok ikke var optimalt, men trods en lidt for lille tilmelding,
gennemførte vi festen, og den har efterfølgende givet os så megen ros og en del
opfordringer til en gentagelse.
Chefen for Område Syd, Morten Ilsø, fortalte om de mere overordnede ting, som
rådet skal og kan deltage i. Den nye frivilligkonsulent Camilla Steskow, fortalte lidt
om det at være frivillig, og efterlyste ideer og ønsker til nye aktiviteter.
En vigtig del af årsmødet er at udpege/vælge et nyt råd. De 5 fra det siddende råd,
ville alle fortsætte og der var desuden 2 i forsamlingen der meldte sig til rådet.
Konstitueringen af det nye råd kan ses på vores faste side her i bladet side 21
Tak for 2019 til alle de frivillige og alle andre samarbejdspartnere.

Centerrådet ønsker hermed alle i Solbjerg og omegn et godt og lykkebringende 2020,
og tusind tak for den store opbakning.

Centerrådet ved Lokalcenter Solbjerg
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BØGEVANGEN 28, 8355 SOLBJERG

LOKALCENTER SOLBJERG

CENTERRÅDET
LOKALCENTER SOLBJERG
Kommende arrangementer:
Tirsdag den 10. marts kl. 17.30
FÆLLES-AFTENSPISNING.
Onsdag den 1. april kl. 14.00
PÅSKEBANKO m/sidegevinster
Tirsdag den 14. april kl. 17.30
FÆLLES-AFTENSPISNING
Centerrådet arbejder videre med nogle af de forslag
til nye aktiviteter, som blev fremsat på årsmødet.
Det der var flest forslag til, var, arrangementer med
musik/fællessang, en læsegruppe, evt. en ny Kvindeklub,
Samtalegruppe og ønsker om diverse aktiviteter om
onsdagen.

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

I Solbjerg Genbrugsbutik
fra mandag den 2. marts til og med
lørdag den 7. marts
Kom og gør en god handel

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.

Vi sælger det hele
for det halve
Solbjerg Hovedgade 77 a
Telefon 87 48 3303

REVISIONSFIRMAET

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

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
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Kærgårdsparken 81 8355 Solbjerg.
86 92 78 20
Med venlig hilsen bestyrelsen

Opfordring

Lukkedage i foråret

Vidste du, at vi på lokalarkivet meget gerne mod-

I løbet af foråret vil biblioteket være lukket

tager materiale, som kan fortælle noget om vor
egns kulturhistorie. Vi er interesseret i alle slags
materialer, såsom dokumenter, regnskaber, kort,
dagbøger, notater, breve, fotografier, dias, lydbånd,
smalfilm, videooptagelser eller lignende, dog ikke
genstande.

på de følgerne dage. De vil sige, at det ikke er
muligt at lukke sig ind på biblioteket:

9, 10, 12 og 13. april
8. maj
21. maj

Hvis du tænker, at dit materiale ikke skal offentlig
gøres før om en årrække, er det muligt at sætte en
klausul på det, du afleverer, og selvfølgelig er arkivets medarbejder underlagt tavshedspligt.

1. juni

Det er også muligt at få en lille label hos os, hvor
der står: Når nærværende billede/dokument ikke
har interesse for familien mere, bedes det afleveret
på det lokale egnsarkiv:

Der er mange mærkedage i løbet af et år. Men
der er et par stykker, som I måske ikke kender
til og måske ville have lyst til at fejre. På biblioteket elsker vi den 1.marts af en helt bestemt
grund. Se listen for svaret.

Solbjerg Egnsarkiv, Kærgårdsvej 4, 8355 Solbjerg

5. juni

Sjove mærkedage

21. januar: International krammedag

Mail: egnsarkivet@godmail.dk

1. marts: Kram din bibliotekar dag

Den kan f.eks. sættes bag på billeder

23. april: Verdensdag for bøger

Materiale til brug i bogen

4. maj: Star Wars dag

I øjeblikket arbejder vi med at indsamle materiale
til bind 5 af Solbjerg bøgerne. Vi vil gerne i denne
bog have skrevet noget om byens udvikling indenfor de seneste ca. 50 år, hvorfor vi især efterlyser
materiale fra, hvad der er sket i byen i den periode.
Det kunne være billeder af bygninger opført eller
nedrevet, aktiviteter der har samlet byen eller lignende.

19. september: Tal som en pirat dag

Derfor kontakt os hvis du har noget, som du mener
kan have vores interesse.
Husk at sætte kryds i kalenderen ved følgende
datoer
Torsdag den 30. april kl. 14.00 til 16.00 afholder vi
i samarbejde med Centerrådet og Sundhed og omsorg en Livshistorie Café, hvor du blandt andet kan
høre lidt om Gl. Solbjergs historie.
Torsdag den 16. april kl. 19.30 indkaldelse til Generalforsamling i Støtteforeningen for Solbjerg og
Omegns Lokalhistoriske arkiv, stedet er biblioteket.
Læs nærmere om begge arrangementer i næste
Solbjerg Nu.
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

Vi håber I synes disse mærkedage lyder sjove
og ikke mindst har lyst til at fejre en eller to
af dem. Så kram en bibliotekar, snak som en

pirat og ”May the force be with you”.

Har I husket at tage et program?
Det nye program for foråret 2020 på bibliotekerne er klar og man kan tage det med hjem
her fra biblioteket.
Programmet kan også findes online eller ved
at gå ind under ”Det sker” på aakb.dk.
Husk at tilmelde jer alle de gode, sjove, fede
og spændene arrangementer I kan nå inden
det er for sent.
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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FDF Solbjerg afholder årsmøde
den 10. marts 2020
På årsmødet (bedre kendt som generalforsamling) snakker vi om, hvad vi har lavet og
laver i FDF Solbjerg. På denne dag afholder vi samtidig valg til bestyrelsen. Derfor er
årsmødet forbeholdt forældre og andre voksne med tilknytning til kredsen.
Mødet kommer til at foregå samtidig med et børnemøde. Tag derfor endelig dine
børn og unge mennesker med.
Du er altid velkommen til at hive fat i en af bestyrelsesmedlemmerne, hvis du vil
høre, hvad man laver i FDF Solbjergs bestyrelse. Måske er du kredsens nye
bestyrelsesmedlem? Læs mere på vores hjemmeside og find tid og information om
mødet.
FDF Solbjerg
”Lystenlund” | Kærgårdsvej 55B | 8355 Solbjerg
www.fdfsolbjerg.dk | www.facebook.dk/FDFSolbjerg
kredsledelsen@fdfsolbjerg.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
26 SOLBJERG NU

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

SIF

SIF

21 47 09 03

formand@solbjerg-badminton.dk

bodiloevlisen@yahoo.dk

eSPORT

SOLBJERG RUNNERS

Bjarke H. Jacobsen

Mia Nørby Pladsbjerg

41 77 07 07

SIF

SIF

SIF

29 46 39 57

solbjergIF.esport@gmail.com

mia_norby@hotmail.com

FLOORBALL

SVØMNING

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

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

Dorthe 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

manne@voreshus.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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Kom og vær med til at præge din lokale idrætsforening
Idrætsforeningens afdelinger inviterer til Årsmøde, hvor vi
gerne vil fortælle om året der gik, og få en god snak med
vores medlemmer om visioner for udviklingen af foreningen.
I forbindelse med Årsmødet byder Idrætsforeningen på
fællesspisning for hele familien – og for at I alle skal have
muligheden for at deltage tilbyder vi gratis aktiviteter for børn i
hallen, under Årsmødet.
Program for aftenen:
Kl. 17.30

Velkomst og kort introduktion.

Kl. 17.45

Årsmøder i de enkelte Afdelinger.

Kl. 19.15

Fællesspisning og
snak på tværs af afdelinger.

Årsmødet følger Idrætsforeningens vedtægter og kan ses på
www.solbjerg-if.dk – Forslag skal være Solbjerg IF’s
Formænd i hænde senest 8 dage før.

Da Idrætsforeningen er vært for Fællesspisning er det
nødvendigt med tilmelding senest 3. marts. Tilmeld Jer på
www.solbjerg-if.dk - Arrangementet er gratis.
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Solbjerg idrætsforening indkalder
til ordinær generalforsamling
Alle Solbjerg IF’s afdelinger har Årsmøde den 5. marts – se andet sted i bladet.
Traditionen tro, kommer turen så til Hovedbestyrelsen i Solbjerg IF – det er der
hvor de overordnede beslutninger bliver truffet, som vedrører hele
foreningen, men ikke er idrætsspecifikke.

Har du en god
ide – så kom
med den!

Vi vil så gerne fortælle, hvad vi har arbejdet med og få en god snak med
vores medlemmer om visioner for udviklingen af foreningen.

Derfor ser vi frem til

Torsdag den 26. marts 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?
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

Vil du have
indflydelse?
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Kristine Hornum, formand for Solbjerg Idrætsforening, stod for præmieoverrækkelsen til alle
kattedronninger og kattekonger ved SIFs fastelavnsfest søndag den 16. februar. Fotos: BJARNE LAMPE

Så er der kø foran fastelavnstønden

Supermand i fuld fart på den opstillede
hoppeborg

Selv de alleryngste kunne være med
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- også den tapre landsoldat

DEN GODE VELKOMST
I begyndelsen af februar blev vores tre instruktører fra Torsdags Tøserne overrasket med at have
vundet denne flotte anerkendelse, for at være ekstra gode til at byde folk vedkommende.
Vi er som klub vanvittig stolte af at medlemmerne indstiller instruktørerne til sådan en flot anerkendelse.
De fortjener det 120% og de gør et kæmpe stykke arbejde, og møde altid op med et kæmpe smil, og
byder alle velkommende.
Skulle hilse fra Trine, Line og Soledad, at de er meget glade og stolte over at have en MTB-klub med
så mange skønne tøser, dejligt fællesskab, sammenhold og at alle bakker op og værner om vores lille
klub. Det skal alle tøserne have stor tak for!
Tak til Debbie Birk Lildballe for at indstille vores megaseje instruktører for Torsdags Tøserne
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Danmarksmester Alert!!!!
I januar havde Solbjerg IF MTB Gustav som eneste rytter til start ved DM i cykelcross i Slagelse. Der
var i alt 7-8 drenge til start i U11 drenge klassen. Så der var lagt op til race.
Gustav fik en lidt dårlig start, hvor grejet drillede lidt, og han manglede at finde rytmen, på de tynde hjul.
Gustav kører normalt mountainbike, så det er en lidt anden måde man skal agere på en cykelcross
cykel. Gustav fandt rytmen, og holdt kæden maks. stram, og fik kørt sig op til de andre, selv om de
andre var smuttet fra ham.
Gustav havde ild i benene og kørte sig helt op, og kunne kører over målstregen som nr. 1, og nu
Danmarks Mester i cykelcross.
Gustav er 1. års U11 dreng og er her i januar rykket op fra U9, så det er vanvittig flot, at han blev nr. 1
selv om han var den lille i hans klasse. Det er superstærkt kørt.
Selv om Gustav nu er Danmarks Mester i cykelcross i 2020, så blev han også Danmarks Mester i MTB
i U9 drenge i 2019. Det bliver spændende at følge ham de næste mange år. Han er megasej.
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VIND OVER SOFAEN…
Det kan være rigtig svært at komme afsted, når det er mørkt udenfor. Endnu værre bliver det, når
det regner. I Solbjerg Runners er der masser af solskin! Der er glade smil der møder dig, når du
møder op foran hallen mandag og torsdag kl. 19 og der er altid nogen at dele gode historier med.
I Solbjerg Runners er der mange forskellige mål. Det kan være en stor sejr at løbe 5 km på 40 min
og andre kæmper for at løbe 5 km på 20 min. Der er plads til alle. Nogen har som mål at
gennemføre en marathon, andre har som mål at løbe 5 km uden pauser. Det er der også plads til.
Udgangspunktet er:
• at der altid er en rute på ca. 5 km og samtidig tillægsruter for dem, der løber længere
•

der er opvarmning og lidt styrketræning

•

der er træningsaftner med fartleg, interval, teori osv.

• Vigtigst af alt er, at det skal være en god oplevelse af løbe med Solbjerg
Runners!

VI VENTER PÅ DIG v/Solbjerg Hallen:

Solbjerg Runners @SIF
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Indkaldelse til årsmøde i Solbjerg IF Badminton
Sted: Solbjergskolen, Kærgårdsvej 4, 8355 Solbjerg
Tidspunkt: 5.3.2020 kl. 19.00

Dagsorden
a) Valg af dirigent og stemmetæller
b) Beretning fra afdelingsformanden til godkendelse
c) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
d) Fremlæggelse af handlingsplan og budget til orientering
e) Indkomne forslag (skal være den relevante afdelingsformand i hænde senest 14 dage før
årsmødet)
f) Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år
På valg:
Torsten Bloch Rasmussen (modtager genvalg)
Ikke på valg:
Peter Laursen
Elmira Rafeian
Bill Jørgensen udtræder af bestyrelsen.
g) Valg af suppleant for ét år
h) Valg af revisor og revisorsuppleant for ét år
g) Eventuelt
Yderligere forslag til dagsordenen bedes fremsendt til Torsten.Bloch.Rasmussen@gmail.com senest
d. 27.2.2020. Af hensyn til indkøb af forplejning bedes man tilkendegive til Torsten om man deltager.
Endelig dagsorden offentliggøres senest 8 dage før afholdelse.
Dagsorden, regnskab og eventuelle bilag offentliggøres senest 8 dage før afholdelse.
På vegne af bestyrelsen
Torsten Bloch Rasmussen
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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
LOKALSAMFUNDET SOLBJERG
MARTS - APRIL 2020

3. marts
4. marts
5. marts
10. marts
12. marts
17. marts
20. marts
21. marts
23. marts
25. marts
26. marts
26. marts
1. april
1. april
16. april

18.30
9.30-13
17.30
17.30
13.30
19.30
19.00
09.30
19.00
19.30
19.00
19.00
14.00
19.00
13.30

Sportscaféen
Café Solbjerg
Solbjergskolen
Café Solbjerg
Seniorforeningen
Virringhus
Fritidscentret
Tranbjerg Sognegård
Fritidscentret
Tiset Kirke/Koncert
Fritidscentret
Sportscafeen
Café Solbjerg
Tiset Sognehus
Seniorforeningen

Aarhus Universitet/Det er bare en virus
Jysk Tøjsalg
SIF årsmøde
Fælles aftenspisning
Inge-Marie synger populære sange
Nis Boesdal om genforeningen 1920
Solbjerg Jagtforening/Generalforsamling
Kirkens studiedage
Solbjerg Vandværk/Generalforsamling
Anne Dorte Michelsen/Billet nødv.
Astrup Vandværk/Generalforsamling
SIF/Ordinær generalforsamling
Påskebanko m. sidegevinster
Filmcafé
Inge-Marie synger populære sange

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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