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DEN 28. NOVEMBER, FØRSTE SØNDAG I
ADVENT 2021 KL. 15.30 INDBYDER SOLBJERG
FÆLLESRÅD ALLE TIL JULETRÆSTÆNDING.
KOM OG VÆR MED TIL DEN HYGGELIGE
TRADITION NÅR VI SAMMEN FORSØGER AT
VÆKKE JULEMANDEN! - SE MERE PÅ SIDE 6.

BLADET 2021

MEDLEMSBL AD FOR
SOLBJERG FÆLLESRÅD
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Dec. 2021

Dit danbolig team ønsker jer
en glædelig jul og et rigtig godt nytår!

@danboligbeder

Husk at deltage i vores adventskonkurrencer samt vores
store “Book en salgsvurdering”-konkurrence på Facebook!

NYT FRA FÆLLESRÅDET

LEDER

Mandag den 1. november 2021 afholdt Solbjerg Fællesråd repræsentantskabsmøde.
Ud af fællesrådets 51 medlemsforeninger var 21 af disse repræsenteret i form af 29 fremmødte.
Beretninger og regnskaber fra forretningsudvalget og beboerhuset blev fremlagt og godkendt af
forsamlingen.
Det fremtidige forretningsudvalg udgør ved afslutning på arrangementet af 5 personer og dermed 2
mindre end de i vedtægterne anviste 7 personer.
Ud af forretningsudvalget er trådt, undertegnede, formand Brian Jonassen, Sekretær Karsten Stær
og Kasserer Henning Bramsen. Ind er trådt Søren Farsø og Jens Pind.
Grundet Corona blev repræsentantskabsmødet ikke afviklet i maj 2021 og dermed forestår næste
repræsentantskabsmøde allerede til maj 2022 igen.
Arbejdet de næste 6 måneder bliver at få styrket organisationen i forretningsudvalget, så resultatet
til maj ikke bliver at skulle afvikle fællesrådet og dermed også beboerhuset grundet manglende
tilslutning.
Jeg vil gerne i samme ombæring benytte lejligheden til at sige tak for de 8 år, hvoraf 7 som
formand, jeg har haft en største fornøjelse med at viderebringe de bedste historiefortællinger
fra verdens bedste lokalsamfund Solbjerg – TUSIND TAK for tilliden.
Brian Jonassen, Formand Solbjerg Fællesråd
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DEADLINE FOR STOF OG ANNONCER

18. december.......................Mandag den 29. november
29. januar.............................Mandag den 10. januar 2022
26. februar............................Mandag den 7. februar
26. marts..............................Mandag den 7. marts
30. april................................Mandag den 6. april
11. juni..................................Mandag den 19. maj

ANSVARLIG UDGIVER
Solbjerg Fællesråd
c/o Kærgårdsparken 133
8355 Solbjerg

ANSVARLIGE FOR KIRKEBLADET
Sognepræst vikar Anja Heitmann
Sognepræst Jette Rosenberg Christiansen

GRAFISK PRODUKTION & TRYK

NYT FRA FÆLLESRÅDET.. ................... S.
5-6
SENIORFORENINGEN.......................... S.
9
LOK ALCENTER SOLBLJERG................ S. 10-13
FOREDRAGSFORENINGEN................... S.
15
FDF SOLBJERG.................................. S.
17
EGNSARKIVET/BIBLIOTEKET............... S.
24
SOLBJERG IDRÆTSFORENING .. .......... S. 26-29

HV-Reklame
Oplag: 3.000 pr. udgivelse

INDLEVERING AF STOF
OG ANNONCER
Deadline for indlevering af annoncer og stof til
næste udgivelse: mandag den 6. september til:

INDLÆG:
redaktionsnu@gmail.com
ANNONCER: Brian Jonassen
solbjergnu@gmail.com
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HJERTESTARTERE I SOLBJERG
HVOR:

TILGÆNGELIGHED:

SuperBrugsen

Østergårdsvej 278

Tilgængelig hele døgnet

Halmvarmeværket

Solbjerg Hedevej 1

Tilgængelig hele døgnet

Rema 1000

Solbjerg Hedevej

Tilgængelig hele døgnet

Solbjergskolen

Kærgårdsvej 4 (v.hovedindg)

Tilgængelig hele døgnet

Hasselhuset

Kærgårdsvej 4A (v.cykelskur)

Tilgængelig hele døgnet

Seniorbo

Egevangen 71 (v.fælleshus)

Tilgængelig hele døgnet

Lokalc. Solbjerg

Elmevangsvej 2 (v.hovedindg)

Tilgængelig hele døgnet

Egevangen

Egevangen 191 (v.fælleshus)

Tilgængelig hele døgnet

Astrup Sognegård

Østergårdsvej 221 (på gavlen) Tilgængelig hele døgnet

Onsted-Kanne vandværk

Hvilstedvej 5 (på vandværket)

Tilgængelig hele døgnet

Børnehuset

Bøgevangen 101

man-tors 6.30-17 fre 6.30-16.30

Børnehuset

Bøgevangen 99

man-tors 6.30-17 fre 6.30-16.30

Spiren

Kærgårdsvej 39

man-tors 6.30-17 fre 6.30-16.30

Kærgården

Kærgårdsvej 14

man-tors 6.30-17 fre 6.30-16.30

Hasselhuset

Kærgårdsvej 4A

man-tors 6.30-17 fre 6.30-16.30

Lægerne i Solbjerg

Solbjerg Hedevej 43

man-fre i åbningstiden

Solbjerg Fritidscenter

Solbjerg Hovedgade 88

adgang når centret er i brug

Solbjerghallen

Kærgårdsvej

i åbningstid + børneelektroder

Har du information om en hjertestarter, der ikke er registreret her, så skriv gerne til redaktionen
på: redaktionsnu@gmail.com - husk at oplyse ejerskab, adresse samt tilgængelighed.
HUSK AT FÅ JERES HJERTESTARTER REGISTRERET PÅ WWW.HJERTESTARTER.DK

KOSTTILSKUD
Klik ind på bioform.shop

Direkte fra naturen - Vitaminer Mineraler Omega-3 Tang Svampe mm uden tilsætningsstoﬀer og fyldstoﬀer

NYT FRA FÆLLESRÅDET

ACCELERATIONSBANE UD AF SOLBJERG
I lokalplan 1114, Solbjerg Bytorv v. Rema 1000, blev det vedtaget en udbygningsaftalen mellem
Aarhus kommune og ejendomsudvikleren i form af en forbedret udkørsel fra Solbjerg til Landevejen,
en såkaldt shuntløsning eller accelerationsbane ud af byen i retning mod Aarhus.
Aarhus kommune har netop afholdt møde med udvikleren af området ved Solbjerg Bytorv og der er
så småt sat gang i projekteringen af denne shuntløsning, der her kan ses i form af et skitseprojekt.
Grundlæggende er tanken, at de to nuværende spor Landevejen udvides til kort for krydset ved
Solbjerg indsnævres til ét spor og det andet inddrages til svingbane ind i byen.
Dermed frigøres det andet spor på den nordlige side af krydset til accelerationsbane.
Tidsplanen for projektet er endnu ikke på plads, men vi Aarhus kommune sætter et forsigtigt estimat
op til ca. 12 måneder fra nu.
I samme omgang, så foretages en besigtigelse på stedet af Aarhus kommune og Solbjerg Fællesråd
for at optimere cykelstiens start, der i dag munder ud midt i indkørslen til Hundeskoven.

BEDRE FORDELING AF ALMENE BOLIGER
FORSLAG TIL PLAN FOR BEDRE FORDELING AF ALMENE BOLIGER I HELE AARHUS KOMMUNE
Forslaget til Plan for bedre fordeling af almene boliger i hele Aarhus Kommune skal bidrage til, at placeringen af almene boliger i Aarhus Kommune planlægges klogt, så de understøtter byudviklingen
og målet om den blandede by og dermed sikrer mangfoldighed, fleksibilitet og gode lokalsamfund i
hele kommunen.
Planen skal være med til at sikre, at almene boliger bidrager til byrådets vision fra boligpolitikken
om, at ”alle aarhusianere har mulighed for at bo i en god bolig i en by med social balance”. Planen
skal således bidrage til, at der er et mangfoldigt boligudbud i alle bysamfund og dermed understøtte
målet om den blandede by.
Planen identificerer og udpeger potentialer for nyt alment boligbyggeri i de fritliggende samfund
udenfor Ringvejen.
Med forslaget til Plan for bedre fordeling af almene boliger i hele Aarhus Kommune er det vurdereret,
at der er stort potentiale for mere alment boligbyggeri i 13 ud af 20 skoledistrikter, mens der i fem
skoledistrikter vurderes at være et ’mellempotentiale’, hvor andelen af almene boliger bør afvente en
øvrig udvikling i området. I to skoledistrikter vurderes det, at der ikke er potentiale for mere alment
boligbyggeri på nuværende tidspunkt.
Det skal bemærkes, at forslaget til Plan for bedre fordeling af almene boliger i hele Aarhus Kommune
udmøntes som udpegninger af interesseområder. Det betyder, at de ikke er juridisk bindende, men
retningsgivende for anden planlægning og særligt for kvotetildelingen i de kommende år. Der udlægges således ikke nye arealer, og udpegningerne har ingen planmæssige bindinger, idet nye almene
boliger alene realiseres gennem kvoteplaner.
Høringssvar med deadline 8. december 2021, se høringsmateriale på www.deltag.aarhus.dk
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HASTIGHEDSZONE – UDSKIFTNING AF PUKKELBUMP
Vi bliver som Fællesråd i lokalsamfundet Solbjerg
løbende kontaktet af borgere, der i pressen har
kunnet læse, at MTM vil fjerne de etablerede pukkelbump i lokalsamfundene og erstatte disse
af pudebump i stedet.
Svaret på denne henvendelser er fra Teknik og
Miljø, Vejanlæg og Bydesign, at det er ganske
rigtigt at planen er at udskifte pukkelbumpene i
Solbjerg med pudebump, som det er tilfældet i
alle de hastighedszoner, hvor man ikke aktivt har
ønsket at bevare pukkelbumpene.
Det har dog været en større opgave end ventet
at få lukket de sidste arbejder på hastighedszonerne. Vi har ikke været tilfredse med den kvalitet,
der blev leveret på asfaltbumpene, og har derfor
været nødt til at gennemgå én zone ad gangen for
at sikre, at alle arbejder bliver færdiggjort i tilfredsstillende kvalitet. Det betyder desværre også, at
færdiggørelsen af de øvrige hastighedszoner må
vente imens, herunder Solbjerg.
Derudover nærmer vi os den kolde tid, hvor det
ikke er muligt at udføre asfaltarbejder i tilstrækkelig høj kvalitet i de relativt komplekse former,
pudebumpene skal have. Vi forventer derfor først
at udskiftningen i Solbjerg vil kunne udføres til
foråret.
Vi beder lokalsamfundets borgere om at respektere dette svar fra Teknik og Miljø og udvise tålmodighed på at få efterlevet ønsket om fjernelse af
pukkelbumpene.

JULETRÆSTÆNDING
VED FRITIDSCENTRET

Første søndag i advent, den 28. november 2021 kl. 15.30
vil det glæde Solbjerg Fællesråd at se alle - ung og gammel,
tilflyttere, udflyttere og alle juleglade sjæle ved Fritidscentret,
Solbjerg Hovedgade 88.
Her vil vi traditionen tro tænde byens juletræ og sammen med
de fremmødte børn forsøge at vække julemanden fra sin dybe
søvn.
Gad vide, om julemanden har noget med i sækken til alle de
fremmødte børn?
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KOM OG BESØG VORES HYGGELIGE SKOV PÅ
ASTRUP SØNDERGAARD, HVOR FAMILIEN KAN
FINDE DET HELT PERFEKTE JULETRÆ
Fæld selv dit juletræ eller vælg et af de fældede træer. Juletræet bliver nettet så det ikke
fylder ret meget. Vi har ponytræk i vores ridehal på udvalgte dage se vores Facebookside
“Astrup Søndergaard”. Vores søde geder glæder sig til at hilse på børn og voksne.
Bagefter kan I besøge vores lille julestue med kirkegårdspynt, gran, juledekorationer,
håndværk eller evt. få taget et foto i en af vores gamle kaner.

Vi glæder os til at se dig på Østergårdsvej 249 A, 8355 Solbjerg
Åben alle dage 10 - 17
Vi tager både imod mobilepay og kontant

64520

Følg meget gerne vores Facebookside “Astrup Søndergaard”
hvor vi melder tidspunkt for ponytræk og særlige begivenheder ud

Skønnerg
Sol b je

Vi hjælper dig godt
på plads i boliglivet.
Vi oplever fortsat stor efterspørgsel på boliger i Solbjerg,
og boligsalget overrasker særdeles positivt. Vi oplever
en markant fremgang i fremvisninger, og handelstallene
følger med. Går du med salgstanker, så kontakt os på
tlf. 86 29 07 11 for en gratis og uforpligtende vurdering.
Vi glæder os til at hjælpe.

TRANBJERG - SOLBJERG
v/ Torben Skov Lauridsen & Jesper Grøne Andersson
Kirketorvet 6, 8310 Tranbjerg J
tranbjerg@home.dk · Tlf. 86 29 07 11
Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Alexander

Søren

Torben

LÆS BLADET OG FIND NYHEDER
ONLINE: SOLBJERGNU.DK
REVISIONSFIRMAET

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

LIONS SOLBJERG
Økonomiske donationer lokalt, nationalt og internationalt

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

Tanja Hansen • kontakt@hansenmalerfirma.dk • 23 31 32 37
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Torsdag den 9. december
Spisning kl. 13.00. Derefter

JULEARRANGEMENT- SYNG
MED JUDY

GLOSTED. Judy
Glosted spreder latter og smil, når hun
er ude og underholde. Som en deltager ved et af Judy
Glosteds arrangementer spontant
udtalte: ”Det er bedre end medicin”.
Arrangementet er med sild og smørrebrød

til kr. 75,00 Tilmelding nødvendig senest
den 3. .december. Efter først til mølle princippet.

Tilmelding. Se det farvede felt
nederst på siden

GENERAL FORSAMLING
Torsdag den 10. februar
2022 kl. 13.30

Foreningen
er vært ved
kaffe og
fastelavnsboller

Torsdag den 13.januar kl. 13.30
2022

DA DANMARK VAR
EN SLAVESTAT - HISTORIEN

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

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

Torsdag den 10. marts kl. 13.30

EN MUSIKALSK BLÆKSPRUTTE
Det begynder med en
guitar og ender med et
helt orkester. En optræden, hvor Nils
Adrian får flere instrumenter i spil. Han
ender med at spille
fløjte, mundharmonika,
guitar, bas og trommer - alt sammen i
samme nummer! Med humor præsenterer han de forskellige instrumenter,
og musikken bevæger sig gennem
mange genrer. Afrundes af fællessang.

Solbjerg
Seniorforening
er enerforening
for efterlønnere
i Solbjerg
og omegn.
Solbjerg
Seniorforening
en forening
for efterlønnere
i Solbjerg
og Foreningen
omegn. har ca.200
medlemme.
Foreningens
formål
er at samle
medlemmerne
til møder,
underholdning, udForeningen
har ca.200
medlemmer.
Foreningens
formål
er atforedrag,
samle medlemmerne
flugter,
rejserforedrag,
m.m.
til møder,
underholdning, udflugter, rejser m.m.
PåPå
programmet
i 2020/2021
afholdes
der 1-dages
ture samtture
en 3samt
dages
syv arrangementer
i
programmet
i 2020/2021
afholdes
der 1-dages
entur
3 og
dages
tur og syv
er
Solbjerg
Fritidscenter
med
foredrag
og
anden
underholdning.
Alle
arrangementer
i
fritidscentret
arrangementer i Solbjerg Fritidscenter med foredrag og anden underholdning.
omAlle
eftermiddagen.
arrangementer i fritidscentret er om eftermiddagen.

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

På foreningens vegne - bestyrelsen
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LOKALCENTER SOLBJERG

SOLBJERG CAFÉ OG AKTIVITETSCENTER
STEDET HVOR MAN MØDES
Onsdag den 8. december kl. 14.00
Julebanko
Se annonce næste side
*
Tirsdag den 14. december kl. 17.30
Fælles-aftenspisning
Se menuen på Centerrådets hjemmeside
www.lokalcentersolbjerg.dk
Tilmelding på tlf. 2134 5224 eller på
gidk@aarhus.dk
*
Mandag den 20, december kl. 16.00
Syng Julen Ind
Følg med på
www.lokalcentersolbjerg.dk
eller Facebook
CENTERRÅDET

Pensionistpatruljen/handymand:
Sven Erik Pagaard tlf. 30 62 28 03
Mulighed for kørsel til alle
arrangementerne efter
gældende regler.
Ring til Jens L. Pind - tlf. 52 23 27 07
Tilmelding til Onsdagsturen.
Ring til Jens L. Pind mandag
inden kl. 18.00 - 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

Distrikt Syd, Torvevænget 3A, 8310 Tranbjerg

Telefon: 87 13 16 00 kl. 8.00-15.00 | E-mail: civilsamfund.aarhus@mso.aarhus.dk
https://lokalcenter.aarhus.dk/vaelg-lokalcenter
CENTERRÅDET:

Formand:
Jens Laursen Pind | Tlf. 52 23 27 07
Næstformand:
Lisbeth Andersen | Tlf. 29 45 54 19
Kasserer og sekretær:
Vibsen Bach Hansen | Tlf. 22 36 40 23
Cafe:
Lis Beyer | Tlf. 27 14 41 29
Mitzi Christensen | Tlf. 61 66 83 45
Egon Leif Nielsen | Tlf. 42 46 04 31
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FRIVILLIGKONSULENT:

Ajla Dzubur | Tlf. 41 85 41 71
Forebyggende hjemmebesøg
Gitte Sand | Tlf. 51 18 06 29
Træffetid: kl. 8.30-9.30
Sundhedsenheden:
Tlf. 87 13 16 00. kl. 8.00-15.00
Seniormotion:
Tilmelding og træningstider
Knud Hartmann | Tlf. 21 92 60 93
Formand: A.V. Jørgensen |Tlf. 24 40 76 23
Besøgstjenesten:
Lisbeth Andersen | Tlf. 29 45 54 19
BØGEVANGEN 28, 8355 SOLBJERG

LOKALCENTER SOLBJERG

CAFÉ SOLBJERG
ONSDAG d. 8. DECEMBER
KL.14.00
Julebanko m/sidegevinster.
Fine gevinster, bl. andet flæskestege,
ænder, vin og kaffe.
Der kan købes kaffe
m/brød til kr.25.00
Arr. CENTERRÅDET
BØGEVANGEN 28, 8355 SOLBJERG
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LOKALCENTER SOLBJERG

N Y T!

N Y T!

🤔🤔 😧😧 😉😉

N Y T!

😌😌 😥😥 😊😊

Samtalegruppen

“Tid til eftertanke”
I erkendelse af at mange føler sig ensomme i forbindelse med
dødsfald, sygdom eller lignende eksistentielle hændelser i livet,
oprettes der nu en samtalegruppe på Lokalcenter Solbjerg
Gruppen vil bestå af max 8 personer (først til mølle) og strække
sig over 8 uger. Den afholdes hver mandag kl. 13.30 til 15.00 i et
lokale på Lokalcentret
Gruppen vil være ledet af Ole Schovsbo, der har arbejdet med
dette emne gennem flere år.
Yderlige oplysninger og tilmelding kan ske ved henvendelse til:
Ole Schovsbo
Mail: ole@schovsbo.dk Mobil: 2027 4333
Ved tilmelding bedes du opgive telefonnummer og mail. Når der
er 8 deltagere, vil du blive kontaktet vedrørende starttidspunkt.
Deltagelse er gratis.
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BØGEVANGEN 28, 8355 SOLBJERG

LOKALCENTER SOLBJERG

Bridge
Centerrådet har fået en forespørgsel, om der kunne
etableres en gruppe til Bridge, der kunne mødes på
Lokalcenter Solbjerg.
Så skulle der være nogle personer i vores lokalområde, der
sidder og mangler makkere til Bridge, så kom frit frem.
Eventuelle interesserede kan henvende sig til Centerrådets
formand, Jens Laursen Pind, tlf. 5223 2707, eller møde op
på Lokalcenter Solbjerg tirsdag den 11. januar kl. 13.30

HVAD:

EFTERLYSNING!

Vi leder efter en, to eller måske tre habile
skakspillere, der har lyst til at spille sammen med en
af vores beboere på plejehjemmet.

HVORFOR:

Dette fordi vi har en dygtig skakspiller
blandt vores beboere, der savner at spille
mod ligesindede.

HVOR:

Det foregår i et af de mindre fællesarealer på
plejehjemmet i Solbjerg!

HVORNÅR: En eftermiddag eller to om ugen!
INTERESSERET? SÅ KONTAKT:
Oplevelsesmedarbejder Malene Melbye
Mail: memal@aarhus.dk eller tlf. 41 85 95 65
BØGEVANGEN 28, 8355 SOLBJERG
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Salg service og montering af:
• Luft luft varmepumper
• Luft vand varmepumper
• Varme og sanitet
• Antikalk systemer

Skrot fyret og spar op til 60%
på din varmeregning med grøn energi
MS energi er VE-godkendt
og hjælper dig gerne med tilskud
og håndværkerfradrag.

Uforpligtende tilbud og gratis rådgivning

71 99 92 94

www.msenergi.dk

kontakt@msenergi.dk

Fruering-Vitved
Foredragsforening
Bestyrelsens program for sæson 2021-2022 ser sådan ud:

Tirsdag den 18. januar 2022 kl. 19.30 i Samlingssalen på Virring Skole: Musikpædagog og korleder Bente
Busk dykker ned i nye værker i den seneste 19. udgave af Højskolesangbogen.
Torsdag den 24. februar 2022 kl. 19.30 i Fruering Forsamlingshus: Familie På Farten. Anne Grethe og
Helge beretter underbygget af 900 billeder om turen i den gamle Land Cruiser fra Halifax i det sydøstlige
Canada til Alaska i nordvest. Der forventes fuldt hus (ca. 80 deltagere). Sørg for at ankomme før de andre.
Tirsdag den 15. marts 2022 kl. 19.30 i Vitved Forsamlingshus: Maskinmester Gustav Schmidt Hansen
fortæller om Liberty-skibene, der blev fremstillet i USA til brug under 2. Verdenskrig.
Torsdag den 28. april 2022 kl. 19.30: Ordinær generalforsamling efterfulgt af et foredrag, der endnu ikke
er besluttet. Nærmere følger om sted og det valgte foredrag.

Entré til foredrag er 70 kr. for medlemmer og 100 kr. for ikke-medlemmer, medmindre andet er oplyst.
Priserne er inkl. kaffe med brød.

FOREDRAGSFORENINGENS BESTYRELSE
Jytte Hansen, formand
- Bygvænget 5, Virring....................................23 29 03 02
Lisbeth Balskilde, næstformand.....................28 96 52 10
Kirsten Jepsen, kasserer.................................21 39 23 95
Finn Sørensen, sekretær................................21 26 06 76
Anja Chanette Leth Pedersen.........................20 61 30 64
Erik Fynbo............................... 30 22 38 73 – 86 92 75 92
Kirsten Holm............................ 60 16 01 72 – 86 92 72 01

På glædeligt gensyn
P.b.v.
Finn Sørensen
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SOLBJERG

Houkjær
Begravelse

Entreprenør

Vi kan kontaktes hele døgnet

v. Jesper Frandsen, Tisetvej 34, 8355 Solbjerg.

Tlf. 6165 3573

Jakob

Forbrugerrådet TÆNK anbefaler at
bruge ISO9001 certificerede bedemænd

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

Preben

frandsenentreprenor@gmail.com

Mette

Janneke

■ Vi hjælper med en værdig,
smuk og personlig afsked

SOLBJERG

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

Odder Begravelsesforretning

Hørning Begravelsesforretning

V/ Møller Rasmussens eftf.
Rådhusgade 4 | 8300 Odder

V/ Per Dunkjærs eftf.
Skanderborgvej 5 | 8362 Hørning

VVS

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

www.houkjaerbegravelse.dk

Tlf. 86 92 77 53

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

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

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

Ideer & Blomster

solbjerg-havecenter_30x73.indd 1
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Dekorationer • Brudebuketter • Begravelse • Vin
Øl • Chokolade • Specialiteter • Firmagaver

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

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

Ring allerede nu!

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

Axel Kiersvej 18, 8270 Højbjerg

Tlf.: 86 29 09 99

APS

Ved dødsfald
tlf. 87 68 01 22

Mangler du en leg?
Vidste du at FDF har hundredevis af lege - lige til at låne?
Alle kan lege! Men nogle gange kan man godt have brug for hjælp
eller nye ideer til at finde på den gode leg.
På www.legedatabasen.dk kan alle søge i det store legekatalog.
Og der er noget for enhver smag.
Så bare leg løs med amerikansk bombebold, bordklatring,
den flittige bi, flip æggebakken, evolutionsleg og mange andre
sjove lege.

FDF SOLBJERG

”Lystenlund”, Kærgårdsvej 55B, 8355 Solbjerg
www.fdfsolbjerg.dk, www.facebook.dk/FDFSolbjerg,kredsledelsen@fdfsolbjerg.dk
SOLBJERG NU 17

Aut. VVS-Installatør
Morten Fogh ApS

Entreprenør ApS
Aut. Kloakmester

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

Tlf. 21713151
Hansenentreprenoer.dk

kloak– belægning - støbearbejde anlægsarbejde - jordarbejde - vintertjeneste

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

KL. 13.00 - 17.00
KL. 10.00 - 14.00

Solbjerg Hovedgade 77 A │ Tlf. 87 48 33 03

LIONS SOLBJERG
Økonomiske donationer lokalt, nationalt og internationalt

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

Moderne catering
– vi er din lokale madleverandør

Hos os får du lækker mad, der mætter og udfordrer sanserne og smagsløgene. I vores køkken i Hørning elsker vi at eksperimentere, og derfor
får du altid spændende bud på moderne og sæsonaktuelle retter, du kan
forkæle dig selv og dine gæster med.

Vi leverer:

• Alt fra buffet og fingermad til komplette menuer til din private fest
• Skræddersyede bryllupsmenuer inkl. velkomstsnacks og bryllupskage
• Catering til større events som festivaler, sport og kultur
• Frokostordning og takeaway til virksomheder

Bliv inspireret på www.gourmiddag.com og kontakt os på 2678 2000
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EN AF DE BEDSTE DAGE
Endelig oprandt dagen den 31. oktober 2021,
hvor vi i Lions Solbjerg kunne genoptage vores
bankospil efter en træls aflysning i 2020 på
grund af corona.
Vi blev rigtig glade, når publikum begyndte at
strømme ind, da dørene åbnedes kl. 13:00
i Solbjerghallen. Vi endte med at blive 310
spillere i alt, så humøret hos os og publikum var
højt i hallen, men selvfølgelig er der musestille,
når der råbes numre op. Efter et råbt banko er
der altid en udbredt snakken, med bl.a. ”hvorfor
blev mit nummer ikke råbt op – jeg manglede
kun et”. Vi kan godt forstå, at man gerne vil
vinde, fordi det lykkedes os igen at få en masse
erhvervsdrivende til at sponsere nogle rigtig
gode præmier. Det betyder, at alle vindere har
fået præmier for en værdi på 500 kr. eller mere.
De største præmier havde en værdi på 2.500 kr.
Der skal derfor lyde en stor tak til vores gode
og uundværlige sponsorer. Det er dejligt at
opleve velviljen fra vores erhvervsdrivende og
forretningssteder. Vi kan kun opfordre til, at I
støtter dem.
Forberedelsen og afviklingen af bankospillet er
et stort set up. Vi har derfor udover klubbens
medlemmer brug for ekstra hænder.
Også stor tak til vores Lions venner, der stiller
op, når vi spørger.
Foruden selve bankospillet var der muligheder
for at deltage i andre spil herunder puljebingo,
som gav to vindere over 800 kr. hver.

Vores udsalgssteder med kaffe, kage, øl og
sodavand var også velbesøgt.
Spillerne denne eftermiddag skabte et pænt
overskud, som vi videregiver ubeskåret til humanitære, sociale og godgørende formål. En del af
overskuddet fra bankospillet går til den aktuelle
julehjælp, som vi nu har midler til støtte takket
være jeres fremmøde. Vi vil igen i år give julegaver til beboerne på plejehjemmet. Det er dejligt
at opleve, hvor glade og opmuntrede beboerne
bliver for den lille gave.
Vi donerer en del i vores lokalområde. Så hvis du
mener, at du har en sag eller projekt, vi kan støtte, så send en ansøgning til solbjerg@lions.dk.
Som nævnt går overskuddet ubeskåret til de
gode formål, vi støtter. Alle udgifter til f.eks.
møder, transport, administration og alt andet,
der skal til for at drive klubben, dækkes af medlemmernes kontingent. Udover de pengeskabende aktiviteter har vi i klubben et stort socialt
samvær. Der er månedlige møder med spisning
og herudover julefrokost, sommerafslutning og
virksomhedsbesøg. Eksempelvis mødtes vi efter
bankospillet den 31. i hallens cafe til fællesspisning med et glas vin og en kop øl til (betalt af
egen lomme), hvilket var en hyggelig afslutning
på en travl søndag.
Vi håber, at ser jer til bankospil igen den
sidste søndag i oktober i 2022.
Der er plads til flere spillere!

Der er dyb koncentration under bankospillet

WWW.SOLBJERG.LIONS.DK

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

30 års erfaring med
salg, service & montage
af ventilation, varmepumper & køl

KVALITETS TØMRERARBEJDE UDFØRES
NYBYGNING / OM OG TILBYGNING

Tlf. 86 53 13 66 - info@ljmontage.dk
www.ljmontage.dk

TAGARBEJDE / BINDINGSVÆRK
UDSKIFTNING AF VINDUER OG DØRE
ENERGIRUDER / BYGNINGSVEDLIGEHOLD

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

LÆS BLADET OG FIND NYHEDER
ONLINE: SOLBJERGNU.DK

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

Tlf.: 86 92 79 00
E-mail: info@akbyg.dk
Web: akbyg.dk
Facebook: akbygdk
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Solbjerg Vandværk A.m.b.a.

Malerfirma

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

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

DANSKE
MALERMESTRE

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

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

SALON
IN

TIRSDAG
LUKKET

v/Elsebeth Rieder

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

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

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

I begge pakker indgår køkkenet, hvor
der er installeret kogezoner, ovn, stor
kaffemaskine og industri-opvaskemaskine samt køleskabe.
SOLBJERG NU 21

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

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

Velkommen hos
Frisør Cramer
Solbjerg Hovedgade 92 E
		Mandag: lukket
		Tirsdag: 10-18.30
		Onsdag: 9-17.30
		Torsdag: 11.30-20.30
		Fredag: 9-17.10
		Lørdag: 9-12.00
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STØT LOKALT - HUSK AT DE LOKALE
STØTTER OP OM INSTITUTIONER,
FORENINGER OG ARRANGEMENTER
I VORES LOKALSAMFUND!

Di t lok al e indkøbs s t e d
Åb e nt f r a kl. 7.30 - 21.0 0

– dit mobile cykelværksted!

22 24 73 93

EL-TELEDATA-HVIDEVARESERVICE

DØGNVAGT- en lille go’ el-forbindelse
Østergårdsvej 279 - 8355 Solbjerg
Tlf. 86 92 75 22 - www.rokkedal-el.dk
FÅ ET OK BENZINKORT, OK EL OG OK MOBIL
SÅ STØTTER DU TRE-DOBBELT
HVER GANG DU TANKER
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Egnsarkivet i Solbjerg
Juletraditioner
Juletræet
og dets pynt
Traditionen med at tage et grantræ ind i
stuen og pynte det, kom til Danmark i starten af 18’hundrede tallet. Det var adelen
og det bedre borgerskab i København, som
først tog traditionen til sig, herefter kom
præstestanden og ca. 100 år efter blev det
udbredt blandt hele befolkningen.
Pynten på træet kunne være hjemmelavet,
eks. Peberkager i røde bånd, kræmmerhuse
med pebernødder, røde roser af silkepapir.
Adventskransen
Den blev først almindelig i de danske hjem
omkring 1930’erne, og kom fra kirkens
markering af de 4 adventssøndage med
en krans. Oprindeligt blev den hængt op i
bånd, og kransen var lavet af halm omviklet
med gran og selvfølgelig med fire lys i.
I dag findes der mange forskellige udgaver
af en adventskrans.
Juletræsfester
Også en gammel tradition, hvor foreningerne 3. eller 4. juledag arrangerede juletræsfest på kroen eller i forsamlingshuset. Der
blev sunget julesange, danset og leget om
juletræet, og børnene fik en pose indeholdende appelsin, æble og lidt slik.
En fest der blev set frem til af mange børn.
Arkivets juleferie
Sidste åbningsdag på arkivet er tirsdag den
14. december, og vi åbner igen tirsdag den
11. januar 2022.
En oplagt julegave er den nye Solbjerg bog,
bind 5, der kan erhverves for kr. 125,- og
kr. 100 for medlemmer af Støtteforeningen.
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

Julemandsjagt på biblioteket
Julemændene har sneget
sig ud af julebøgerne og
gemmer sig i hele børnebiblioteket.
Hjælp bibliotekaren med
at finde dem alle i hele
december måned.
Vi trækker to heldige vindere af en ekstra julegave.
I perioden fra 1. december
til 23. december i hele bibliotekets åbningstid, både
den bemandede og den
ubemandede åbningstid.
Juleteater med Randers Teater
Torsdag den 16. december kl. 10.00 får vi besøg
af Nanni Lorenzen fra Randers Teater, der vil
spille juleforestillingen ”Juletræets hemmelighed” for små og store.
Forestillingen er for børn fra 2-5 år. Der er gratis
entré, men alle deltagende skal have billet.
Booking via aakb.dk.
Åbningstider i julen
Biblioteket holder julelukket fra den 24. december til den 26. december, begge dage inkl.
Mellem jul og nytår har biblioteket åbent med
betjening tirsdag kl. 15.00 – 18.00 og torsdag
kl. 10.00 – 13.00, og med ubetjent åbningstid alle
dage fra kl. 7.00 – 22.00.
Biblioteket holder nytårslukket den 31. december og den 1. januar, begge dage inkl.
Med venlig hilsen
Maja Bjerre Guld, Solbjerg Bibliotek

AARHUS BIBLIOTEKERNE

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

Solbjerg Massage
v/ Helle Hartmann

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

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

Fysiologisk behandlings- og
afspændingsmassage.

BESTIL PÅ TLF. 86 29 05 58

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

Solbjerg Biler

TIDSBESTILLING NØDVENDIGT
Højlundsparken 19A, 8355 Solbjerg
Service og reparation af alle bilmærker • Salg af
brugte biler • Klargøring til syn • Og meget mere...

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

Tlf. 6176 16 81

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

OK Benzin - Støt lokalsporten
Spar penge på benzin og disel

phienlund-maler_34x73.indd 1
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SOLBJERG
- DIT LOKALE INDKØBSSTED

Altid billig beinzin

Danmarks bedste benzinkort
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SOLBJERG IDRÆTSFORENING SIF

solbjerg-if.dk

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

SIF

SIF

SIF

SIF

SIF

SIF

BADMINTON

SPINNING

Torsten Bloch Rasmussen

Birthe Friis Hansen

26 83 45 42

SIF

60 86 92 92

Torsten.Bloch.Rasmussen@gmail.com

gymnastikisolbjerg@gmail.com

FLOORBALL - KVINDER

SOLBJERG RUNNERS

Maria Pahle

Mia Nørby Pladsbjerg

29 72 82 78

SIF

42 57 23 02

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

27 48 33 36

formandsolbjergfodbold@gmail.com

formand.solbjerg.sosport@gmail.com

GYMNASTIK

TENNIS

Birthe Friis Hansen

Dorte Steen

60 86 92 92

SIF

20 19 42 97

gymnastikisolbjerg@gmail.com

jocodoco@gmail.com

HÅNDBOLD

VOLLEYBALL

Morten Birk Nielsen

Arne Møller

61 35 30 67

SIF

53 34 60 00

solbjerghandbold@gmail.com

arnemras@gmail.com

MOUNTAINBIKE

SPORTSCAFEEN

Troels Ennemark Høiriis

Marianne Østergaard

40 26 35 39

40 86 40 85

solbjergmtb@gmail.com

marianne@lystavle.dk

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

GLÆDELIG JUL FRA
ALLE OS I SOLBJERG IF
GYMNASTIK ♥
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SOLBJERG IF FODBOLDS U12/13DRENGE HJÆLPER DIG MED
AT KOMME AF MED DIT

HALVVISNE JULETRÆ
Bor du indenfor Solbjergs skoledistrikt, kan du slippe for turen
til genbrugspladsen med grannåle i bilen og i stedet lade
U11/12-drengene hente dit juletræ
SØNDAG DEN 9. JANUAR 2021 KL. 10.00-13.00.
Det koster kr. 30 pr. træ du vil have afhentet.
Betaling kan foregå via:
MOBILEPAY NR. 1383FT
(SIF FODBOLDDRENGE 2010/2011).
HUSK AT SKRIVE AFHENTNINGSADRESSEN
PÅ INDBETALINGEN!!!
WWW.SOLBJERG-IF.DK HVOR DU KAN KØBE EN ’BILLET’
TIL AFHENTNING AF TRÆET (VIA LINK PÅ FORSIDEN)
AFHENTNING SKAL BESTILLES
SENEST DEN 6. JANUAR 2022
Når du har bestilt afhentning, skal du blot sørge for at stille
dit af-julede træ ud til vejen senest søndag den 9. januar
kl. 10.00, så klarer vi resten. De indsamlede træer hugges
til flis, så du gør både miljøet og os en tjeneste ved at lade
os hente dit træ.
Du er velkommen til at indbetale mere end 30 kr. pr. afhentet
træ/købe to billetter for afhentning af 1 træ 🙂
Indtjeningen går til U12/13-drengenes tur til udlandet.
De bedste hilsener fra Fodbolddrengene U12/13.

COSTA DEL SOLBJERG
2020 var et år med aflysninger af alt fra
store fester til rejser ud i verden. 2021 startede op på samme måde, men heldigvis blev
der gradvist lukket op og vi kunne afholde
den 5. udgave af Damefrokost i Solbjerg.
2021 var året, hvor 4 stewardesser og 5
piloter tog byens damer med en på en lille
rejse. Der var pyntet op med kulørte lamper,
palmer, blomster og flotte balloner. Damerne
ankom 12.45 og var klar til at give den fuld
gas som altid. Dagen bar præg af, at mange
ikke havde set hinanden i længe og der blev
snakket og grinet og der var bare en god
stemning hele vejen rundt.
Gourmiddag serverede en lækker middag
med dejligt grisekød, som ledte tankerne
hen på en spansk grisefest. Inden der blev
spillet op til dans, var der besøg fra Rema,
de to ’damer’ fik sneget sig ind og fik set
’alle de dejlige damer’ 😊

Solband spillede op til fest med dejlig dansemusik, så damerne også kunne få sig en velfortjent svingom oven på den gode middag.
Vanen tro sluttede vi festen kl. 22 hvor
Solbjerg Runners troppede op og vi kunne
aflevere en rengjort hal til Lions, som fyldte
salen igen men banko om søndagen.

EN KÆMPE TAK SKAL LYDE TIL
ALLE DER HAR GIVET ET NAP
MED. OG TAK TIL ALLE DER VAR
MED TIL AT GØRE DET TIL EN
GOD OG FESTLIG DAG.
Til slut kan vi med stolthed sige, at vi i år har
lavet det største overskud i de 5 år. Vi kan
mindst overføre 40.000 kr til nye idrætsfaciliteter. Det endelige beløb offentliggør vi på
Solbjerg Ifs hjemmeside.

AROS
Vi

godt videre

Bestil et
Tlf.: 8672 0088

LOKALSAMFUNDET SOLBJERG
DET SKER I

FASTE ARRANGEMENTER
Hverdage
9.30-13.30
Man-tors
16-21
Mandage
13-16
Tirsdage
10.00
Tirsdage
9.30
Tirsdage
15-17
Tirsdage
19.00
2. tirs/md
17.30
Onsdage
10.30
Onsdage
10-12
Onsdage
10.30
Onsdage
19.30-22
Onsdag
10-11.30
Torsdage
9.30-11.30
Torsdage
17.00
Fredage
10-12
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
Onsdags-Aktiviteter
Netcafé
Babysalmesang
Folkedans
Netcafé
Pensionist/Petanqueforeningen “Grisen”
Fællessejlads
Netcafé
Vi synger m. organist Søren Jensen
Offentlig svømning
Åben v. aktiviteter i hallen/fodboldbanen

VÆR VENLIGST OPMÆRKSOM PÅ AT DER STADIG KAN VÆRE ENKELTE CORONA
RESTRIKTIONER ELLER KRAV OM CORONAPAS. HUSK AT TJEKKE MED ARRANGØREN.
DECEMBER 2021
28. nov.

15.30

1.-23. dec.		
8. dec.
14.00
9. dec.
13.00
16. dec. 10.00
24-26 dec		
31.dec-1.jan

Fritidscentret

Juletræstænding.

Biblioteket
Lokalcenter Solbjerg
Fritidscentret
Biblioteket
Biblioteket
Biblioteket

Julemandsjagt
Julebingo
Julearrangement: Syng med Judy Glosted
Juleteater for de 2-5 årige
Julelukket
Nytårslukket

SOLBJERG NU UDKOMMER NÆSTE GANG
LØRDAG DEN 18. DECEMBER 2021

