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FEBRUAR BØD PÅ BÅDE KULDE OG SNE, SÅ
VINTERBADERNE MÅTTE FINDE SAVEN FREM
FOR AT KOMME I SØEN, OG RIGTIG MANGE
BLEV INSPIRERET TIL AT KOMME UD I VORES
NATURSKØNNE LOKALOMRÅDE FOR AT GÅ
TURE, KÆLKE, BYGGE SNEMÆND ELLER UDFORSKE DET SMUKKE VINTERLAND.
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Vi er sydbyens mest
sælgende mægler i 2019.*
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Alle boligtyper solgt i Beder, Mårslet, Malling og Solbjerg de seneste 12 måneder*

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

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

LEDER

NYT FRA FÆLLESRÅDET

Til maj, ved forårets afslutning, venter repræsentantskabet i Solbjerg Fællesråd. Dette vil samtidig
blive afslutningen på min periode som medlem af forretningsudvalget. En periode der startede i
maj 2014 som næstformand og siden maj 2015 i rollen som formand. Det har ligget i kortene de
seneste fire år, at 2021 ville blive endestationen på rejsen rundt i lokalsamfundet.
Arbejdslivet har budt på muligheden for at pr. 1.5.2020 at indtræde i ledelsen i Entreprenørfirmaet
Poul Pedersen A/S i Brabrand. Samtidig ser det pt. ud til at den næste større byggeplads, hvorfra jeg skal have mit virke i periode over 2-3 år ligger i en afstand på et par hundrede meter fra
Rådhuspladsen – ikke i Aarhus, men København. Dette med forventeligt virke allerede fra medio
marts.
Det bliver en stor tak for samarbejdet til hele Lokalsamfundet Solbjerg. For det er samarbejdet,
der er grundstenen i Fællesrådsarbejdet.

”Ingen knyttet næve mod myndighederne og heller ingen
myndigheds forlængede arm, men en fremstrakt hånd i
bestræbelserne for at opnå frugtbart samarbejde mellem
borgere, foreninger og institutioner i Solbjergområdet
og de forskellige offentlige instanser”

(Fire bind omkring Solbjerg, bind 4 – 1999)

Solbjerg Fællesråd er ikke et sogneråd, vi er ikke en myndighed, men et faciliterende organ i
lokalsamfundet Solbjerg.
Jeg håber at finde den eller de personer, som vil bære faklen videre og facilitere lokalsamfundets
videre udvikling – en udvikling til gavn for dig og mig og der kommer efter os. Af hjertet tak.
Brian Jonassen, Formand Solbjerg Fællesråd

SOLBJERG NU UDKOMMER
DEADLINE FOR STOF OG ANNONCER
Nr. 8 Lørdag den 27. marts..............................Mandag den 1. marts
Nr. 9 Lørdag den 1. maj...................................Tirsdag den 6. april
Nr. 10 Lørdag den 12. juni..................................Mandag den 17. maj

ANSVARLIG UDGIVER
Solbjerg Fællesråd
c/o Kærgårdsparken 133
8355 Solbjerg

ANSVARLIGE FOR KIRKEBLADET
Sognepræst Anne Vejbæk
Sognepræst Jette Rosenberg Christiansen

GRAFISK PRODUKTION & TRYK
HV-Reklame
Oplag: 3.000 pr. udgivelse

INDLEVERING AF STOF
OG ANNONCER
Deadline for indlevering af annoncer og stof til
næste udgivelse: mandag den 01. marts. til:

NYT FRA FÆLLESRÅDET.. ................... S.
5-9
SENIORFORENINGEN.......................... S.
10
GRUNDEJERF. K ÆRGÅRSP./LYSTENL... S.
11
LOK ALCENTER SOLBLJERG................ S. 12-13
FDF SOLBJERG.................................. S.
15
FOREDRAGSFORENINGEN................... S.
17
EGNSARKIVET/BIBLIOTEKET............... S.
22
SOLBJERG IDRÆTSFORENING .. .......... S. 24-29

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

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

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

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

TILGÆNGELIGHED:
Østergårdsvej 278
Solbjerg Hovedgade 11
Solbjerg Hedevej 1
Solbjerg Hedevej
Kærgårdsvej 4 (v.hovedindg)
Egevangen 71(v.fælleshus)
Elmevangsvej 2(v.hovedindg)
Egevangen 191(v.fælleshus)
Østergårdsvej 221(på gavlen)
Bøgevangen 101
Bøgevangen 99
Kærgårdsvej 39
Kærgårdsvej 14
Kærgårdsvej 4A
Kærgårdsvej
Solbjerg Hedevej 43
Solbjerg Hovedgade 88

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

HUSK AT FÅ JERES HJERTESTARTER REGISTRERET PÅ WWW.HJERTESTARTER.DK

INDSATSPLAN STORAARHUS
Aarhus Kommune har indsatsplan Storaarhus – En plan for beskyttelse af drikkevandet ude i offentlig høring med deadline
4. juni 2021
Indsatsplanen er udarbejdet i samarbejde
med de almene vandforsyninger indenfor
indsatsplanområdet og Grundvandsforum
i Aarhus Kommune. Byrådet har godkendt
forslaget til offentlig høring på møde den
28. september 2020.
I Aarhus Kommune er der pres på grundvandet.
En stor indvinding af drikkevand til stadigt flere
indbyggere betyder, at alle grundvandsressourcer i Aarhus Kommune stort set er udnyttet.
Forurening af grundvandet med pesticider, nitrat
og miljøfremmede stoffer udgør lokalt en væsentlig risiko for kvaliteten af vores grundvand.
Det kræver en aktiv indsats fra især vandforsyninger og kommunen at beskytte grundvandet. Et vigtigt redskab er her indsatsplaner til
beskyttelse af drikkevandet. I indsatsplanerne
beskriver kommunerne de indsatser, som er
nødvendige, og angiver, hvem der er ansvarlig
for gennemførelsen. Aarhus Kommune og vandforsyningerne i kommunen har arbejdet med
grundvandsbeskyttelse gennem en årrække.
Denne indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
er både en revision af indsatsplaner for Elsted,
Kasted, Truelsbjerg og Ristrup vedtaget i 2006
samt en ny indsatsplan for kortlægningsområderne Beder Syd, Ravnholt-Tiset, Skovby,
Lyngby, Stjær, Selling og kortlægningsområdet
Djurs Syd indenfor Aarhus Kommune samt
indvindingsoplande udenfor OSD til Studstrup Vand og Mejlby Vandværk i den nordlige del af Aarhus Kommune, Lyngbyværket
og Kastedværket samt Ask Store Vandværk,
Svinsager Vandværk, Hvilsted Vandværk og
Onsted Kanne Vandværk i den sydlige del af
Aarhus Kommune. Herudover har vandværker
i Syddjurs Kommune, Favrskov Kommune og
Skanderborg Kommune indvindingsoplande,
som delvist ligger indenfor indsatsplanområdet.

Med denne indsatsplan kan Aarhus Kommune
stille bindende krav til, at brugen af pesticider
og kvælstof skal reduceres i de områder, hvor
der er særlig risiko for, at stofferne kan sive ned
til grundvandet. Det betyder, at Aarhus Kommune kan påbyde, at der sker visse restriktioner
i arealanvendelsen, så brugen af pesticider
og kvælstof kan reduceres eller helt ophøre,
afhængigt af, hvad der er nødvendigt for at sikre
grundvandet.
Endelig beskriver indsatsplanen tiltag, som
kan forebygge forureningsrisici fra en række andre potentielle forureningskilder, som fx
eksisterende virksomheder og jordvarmeanlæg.
Kommunens afvejning af forskellige hensyn ved
behandling af ansøgninger og godkendelser
beskrives i planens retningslinjer.

LÆSEVEJLEDNING

Indsatsplanen består af to overordnede dele:
Oversigt over indsatser og redegørelse. Oversigt
over indsatser – kapitel 1 indeholder et resume
af de indsatser, der er nødvendige for at sikre
drikkevandsinteresserne i indsatsplanen. Indsatserne er opdelt efter, hvem der har ansvaret for
at gennemføre den pågældende indsats.
Redegørelse – kapitel 2 indeholder en nærmere
gennemgang og begrundelse for de enkelte
indsatser og nøjagtige beskrivelser af de enkelte
parters opgaver i indsatsplanen. I redegørelsen
beskrives kortlægningen, der ligger til grund for
indsatsplanen, målsætningerne for indsatserne
og det faglige og lovgivningsmæssige grundlag
for de enkelte indsatser. Bagerst i planen er en
ordliste, som forklarer de anvendte fagudtryk og
begreber.

HVAD ER EN INDSATSPLAN?

Indsatsplanen er en handlingsplan, som beskriver de nødvendige indsatser for at beskytte
drikkevandet i et nærmere afgrænset område.
Planen skal ifølge vandforsyningslovens § 13 laves for alle indsatsområder, og den viser, hvem
der er ansvarlige for at gennemføre de forskelliSOLBJERG NU 5

ge indsatser, og hvornår de skal gennemføres.
Planen er det legale grundlag for at gennemføre
rådighedsindskrænkninger overfor anvendelsen
af nitrat og pesticider. De statslige Vandområdeplaner fastsætter rammerne for den generelle
beskyttelse af grundvandsressourcen. I disse
overordnede planer udpeges Områder med
Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande udenfor OSD, og det er inden for
disse områder, at kommunerne er forpligtede til
at udarbejde indsatsplaner.
Indsatsplanen dækker de dele af indsatsplanområderne Elsted, Kasted, Truelsbjerg og
Ristrup vedtaget i 2006, som ligger i Aarhus
Kommune, samt en ny indsatsplan for kortlægningsområderne Beder Syd, Ravnholt-Tiset,
Skovby, Lyngby, Stjær, Hadsten og Djurs Vest
samt indvindingsoplande udenfor OSD til Ask
Store Vandværk, Hvilsted Vandværk og Onsted
Kanne Vandværk i den sydlige del af Aarhus
Kommune. Indsatsplanen benævnes i selve
planen som Indsatsplan StorAarhus. Indsatsplanområdet kaldes på samme måde
for StorAarhus i planen.

INDSATSPLANENS FORMÅL

Grundvandsressourcerne i Aarhus Kommune er
næsten fuldt udnyttede. Indbyggertallet i Aarhus
Kommune forventes at stige til 450.000 indbyggere i 2050, så der vil fremover være brug for
mere rent drikkevand. Det betyder, at grundvandsressourcen er presset, og at der er brug

for at sikre drikkevandsforsyningen fremadrettet
med en kombination af vandbesparelser og
beskyttelse af grundvandsressourcernes kvalitet. Det er især forurening af grundvandet med
pesticider, som er årsag til, at kvalitetskravene
til drikkevand ikke kan overholdes. Mere lokalt
kan det også være nitrat og andre miljøfremmede stoffer, der truer grundvandet. Der er fundet
pesticider i hver tredje boring i Aarhus, og en
række boringer er lukket på grund af pesticidforurening. Det kan forventes, at der fremover vil
være flere boringer, der bliver erklæret uegnet til
drikkevandsproduktion.
I denne indsatsplan fastsættes en række
indsatser, som har til hensigt at forhindre, at
grundvandet forurenes med nitrat, pesticider
og andre miljøfremmede stoffer. Aarhus Kommune har gjort en stor indsats for at beskytte
grundvandet. Blandt andet udlægges der som
udgangspunkt ikke ny by i sårbare områder, og
Aarhus Vand A/S og Vandplanudvalget i Aarhus
(VPU) har i flere år tilbudt aftaler om erstatning
for pesticidfri drift i de sårbare områder.
De hidtidige indsatser er imidlertid ikke tilstrækkelige til at sikre drikkevandsressourcerne. I
2008 vedtog byrådet i Aarhus Kommune en
forstærket indsats for beskyttelse af drikkevandet, herunder at indsatsplaner fremover kunne suppleres med bestemmelser om ændret
arealanvendelse i de områder, hvor det konkret
vurderes nødvendigt.

I 2009 vedtog byrådet i Aarhus Kommune
Vandvision 2100. En af målsætningerne er, at
vandindvindingen skal ske bæredygtigt inden
for Aarhus Kommunes grænser samt at aktiviteterne i byerne og på landet hverken må skade
grundvandets kvalitet eller mængde. Den 23.
februar 2011 vedtog byrådet i Aarhus Kommune principper for beskyttelse af arealerne tæt
ved kommunens større indvindingsboringer
(borings - nære beskyttelsesområder). Principperne omfatter forsøg på at opnå frivillige aftaler
suppleret med forbud og påbud i de områder,
hvor det konkret vurderes nødvendigt.

DET ER FORMÅLET MED DENNE
INDSATSPLAN, AT:

I 2013 blev Indsatsplan Beder vedtaget, og i
2016 blev Indsatsplan Stautrup Åbo vedtaget.
Indsatsplan StorAarhus supplerer disse indsatsplaner, således at hele OSD i Aarhus Kommune
opnår beskyttelse.
Indsatsplanområdet dækker ca. 207 km². Der
indvindes i alt ca. 10 mio. m³ grundvand om
året, svarende til godt halvdelen af indvindingen
i Aarhus Kommune. Vandet fra indsatsområderne forsyner både områdets beboere og dele af
Aarhus by. Indsatsplanområdets grundvandsforekomster udgør en væsentlig ressource for
den nuværende og fremtidige vandforsyning i
Aarhus Kommune.

• understøtte en decentral og bæredygtig
indvinding i indsatsplanområdet.

• sikre nuværende og fremtidige drikke
vandsinteresser, så grundvandets kvalitet
• i alle grundvandsforekomster, efter en
simpel vandbehandling, overholder drik
kevandskvalitetskravene. Der skal såle
des kunne indvindes vand til drikkevand
fra alle grundvandsforekomster i indsats
planområdet

Denne indsatsplan gælder for området vist i
figur 1. Med vedtagelsen af denne plan ophæves de dele af Indsatsplan Elsted, Indsatsplan
Kasted, Indsatsplan Truelsbjerg og Indsatsplan
Ristrup, som ligger i Aarhus Kommune. Indsatsplanerne blev alle vedtaget af Århus Amt i 2006.

INDDRAGELSE AF BERØRTE PARTER

(afsnittet afventer høring. Skal ikke med i forslag
til plan, men der skal være plads til afsnittet)
Planen er udarbejdet af Aarhus Kommune.
Indholdet af planen er drøftet med Odder,Skanderborg, Favrskov og Syddjurs kommuner. Det
har især været vigtigt så vidt muligt at sikre,
at lodsejere med arealer på begge sider af

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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kommunegrænsen bliver behandlet på samme måde. Odder, Skanderborg, Favrskov og
Syddjurs kommuner laver indsatsplaner, som
dækker de dele af indvindingsoplandene, som
ligger i de respektive Kommuner.
Indsatsplanen har været forelagt og drøftet i
kommunens koordinationsforum. Aarhus Kommunes koordinationsforum (kaldet Grundvandsforum) består foruden af Aarhus Kommune af
repræsentanter fra Embedslægeinstitutionen i
Region Midtjylland, Dansk Landbrug MidtØstjylland, Østjysk Familielandbrug, Skovdyrkerforeningen Østjylland, Miljøstyrelsen, Jord og Råstoffer Region Midtjylland, DANVA, Aarhus Vand
A/S og Private Vandværker i Aarhus Kommune.
Der har været afholdt møder med de involverede
vandforsyninger og Region Midtjylland. Planens
forudsætninger og indsatser er drøftet med
vandforsyningerne berørt af planen, og resultaterne af gruppernes arbejde er indarbejdet i
planen.

OPFØLGNING PÅ INDSATSPLANEN

Indsatsplanen har ingen direkte retsvirkning over
for borgere og virksomheder, men den lægger
rammerne for, hvordan kommunen vil sikre, at
grundvandet bliver beskyttet i StorAarhus ind-

satsplanområde. De foranstaltninger, der nævnes i planen, skal derfor følges op med konkrete
handlinger og afgørelser, hvor berørte parter har
mulighed for at blive hørt.
Det er afgørende at følge op på indsatsplanen,
fordi de fleste af de indsatser, som er beskrevet
i indsatsplanen, tidsmæssigt rækker ud over
planens vedtagelse. Desuden er mange tiltag
vurderet ud fra forudsætninger, som er under
fortsat udvikling. Grundvandskvaliteten kan
ændres over tid, vandforsyningsstrukturen kan
forandres, landbrugspraksis og anden arealanvendelse kan ændre sig. Et væsentligt forhold
er, at opfølgningen på indsatsplanen altid baserer sig på inddragelse af nyeste viden.
Som en del af opfølgningen nedsættes en
følgegruppe bestående af repræsentanter for
vandforsyninger og berørte parter i området. I
praksis vil opfølgningen på indsatsplanen ske
efter behov, således at de relevante parter er
med til at følge op på deres dele af planen.
Aarhus Kommune er formand for følgegruppen
og ansvarlig for, at der indkaldes til møder. Hvis
grundlaget for indsatsplanen ændres væsentligt,
kan det være nødvendigt at revidere planen.
SE HØRINGSFORSLAGET PÅ
www.deltag.aarhus.dk

Foto: Hanne Hedegaard
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Torsdag den 11. marts 2021
kl. 13.30
E N M USI K AL S K BL Æ K SP R UTT E

Det begynder med en guitar og ender
med orkester. En optræden, hvor Nils
Adrian får flere instrumenter i spil.
Han ender med at
fløjte, spille på mundharmonika, guitar, bas
og trommer - alt sammen i samme nummer.
Der bliver også mulighed for fællessang.

Arrangementer i marts og april vil
kun blive afholdt, såfremt forsamlingsforbuddet bliver hævet til et
passende niveau.
Det vil også kræve tilmelding til
arrangementerne, således at vi
kan opfylde gældende regler.
Se nummer eller mail i det orange
felt nederst så denne side.

*

Torsdag den 8. april 2021
kl. 13.30.

FOREDRAG OM BOVBJERG, THYBORØN, LEMVIG OG
JEGINØ.

Eigil Lyhne fortæller om det kun 26
meter høje Bovbjerg Fyr, der siden
2007 er blevet drevet med bl.a. kunstudstillinger, og vi ser Jens Søndergaard
Museet. Hører om ”Damernes Magasin”, Thøger Larsen og den indremissionske vækkelse, der er
flot beskrevet i Hans
Kirks ”Fiskerne”. Om søslaget ved Vestkysten,
hvor 8.600 søfolk druknede. Og meget mere.

Generalforsamlingen torsdag den
11. februar 2021 blev som allerede
kendt aflyst
Så snart det bliver muligt at afholde generalforsamlingen, vil
medlemmerne blive informeret om
en ny dato.
Bestyrelsen har besluttet at fortsætte bestyrelsesarbejdet, herunder at udarbejde programmet, der
gælder fra maj 2021 til og med
april 2022.
Programmet vil blive sendt / afleveret til alle medlemmer i slutningen af marts.

Solbjerg Seniorforening er en forening for efterlønnere i Solbjerg og omegn. Foreningen har ca.200
medlemme. Foreningens formål er at samle medlemmerne til møder, foredrag, underholdning, udflugter, rejser m.m.På programmet i 2020/2021 afholdes der 1-dages ture 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: Solbjergseniorforening.dk Tilmelding via
mail:emjkruse@gmail.com eller tlf. 30 33 74 99 På foreningens vegne - bestyrelsen
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Grundejerforeningen

Kærgårdsparken/Lystenlund
www.gkl-solbjerg.dk

Der indkaldes hermed til ordinær
GENERALFORSAMLING
i Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund
Torsdag den 25. februar 2021 kl. 19.30 i FritidsCentret, lok. 2

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Indkomne forslag.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, samt godkendelse af budgettet for 2021.
Herunder fastlæggelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
til bestyrelsen:
På valg er:
Morten Ax – villig til genvalg
Finn Hansen – villig til genvalg
Jonas Nyborg – villig til genvalg
til bestyrelsessuppleanter:
På valg er:
En suppleant til bestyrelsesmedlem
6. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
Revisor:
På valg er:
Gert Malmquist
Claus Kjær
7. Eventuelt.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
GKL

Formand: Erik Hansen – Kærgårdsparken 85 – 8355 Solbjerg

1
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LOKALCENTER SOLBJERG

Ny Frivilligkonsulent i Solbjerg
Den 15. januar startede Ajla Dzubur som ny og
midlertidig Frivilligkonsulent i Område Syd i
Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Ajla
overtager for Camilla Steskow, mens Camilla er
på barselsorlov. Senest kommer Ajla fra en
projektstilling i Aarhus Kommune, hvor hun har
haft en koordinerende og faciliterende rolle i et
samarbejdsprojekt,
med
fokus
på
understøttelse og styrkelse af de frivilliges
aktiviteter og fællesskaber.

Ajla har en baggrund i folkesundhedsvidenskab, og er meget optaget af at fremme
borgernes mentale sundhed. Desuden har hun erfaring med at samarbejde med
frivillige, erhvervsliv og andre aktører på lokal og national plan. Som Frivilligkonsulent
kan Ajla b.la. hjælpe med opstart af ny forening og vejlede med at søge kommunale
puljer til netop de frivilliges aktiviteter.
Grundet Corona restriktioner og nedlukningen, har Ajla endnu ikke haft mulighed for
fysisk at hilse på de mange frivillige i Solbjerg. Ikke desto mindre glæder Ajla sig utrolig
meget til at møde de mange frivillige kræfter og til at blive klogere på, hvilke ønsker
og behov, der lokalt måtte være i Solbjerg.
”Solbjerg har ry for at være et sted med stærkt sammenhold og et rigt foreningsliv på
tværs af alder. Jeg ser meget frem til at samarbejde med jer i Solbjerg og til at høre,
hvad I har på hjerte i forhold til videreudvikling af igangværende og udvikling af nye
indsatser i jeres lokalområde. Ingen ideer er for store eller for små, så tøv endelig ikke
med at kontakte mig, hvis I brænder inde med forslag til aktiviteter eller lignende,
som I ønsker at igangsætte.”
Ajla opfordrer interesserede og nysgerrige borgere til at kontakte hende for at høre
nærmere om mulighederne for et samarbejde.
Ajla er 34 år, og bor i Tranbjerg J sammen med sin kæreste Rasmus og deres to drenge
på 4 og 1 år.
Frivilligkonsulent Ajla Dzubur kan kontaktes på tlf. 41854171 eller ajldz@aarhus.dk
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BØGEVANGEN 28, 8355 SOLBJERG

LOKALCENTER SOLBJERG

SOLBJERG CAFÉ OG AKTIVITETSCENTER
STEDET HVOR MAN MØDES
Lokalcenter Solbjerg
er ligesom så meget andet
stadigvæk lukket, og alle
aktiviteter er indstillet.
Om vi skal på den anden side
af påske inden der kan
lukkes op, er på nuværende
tidspunkt umuligt at spå om.
Caféen er fra mandag til fredag
åben for køb af dagens middag,
men kun som take-away.
Når der er nyt, kan det ses
på vores hjemmeside
www.lokalcentersolbjerg.dk
eller Facebook
CENTERRÅDET

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

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

Formand:
Jens Laursen Pind | Tlf. 52 23 27 07
Næstformand:
Lisbeth Andersen | Tlf. 29 45 54 19
Kasserer 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

BØGEVANGEN 28, 8355 SOLBJERG

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:
Bodil Neertoft | Tlf. 61 71 53 45
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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

Følg FDF Solbjerg online
Find ud af, hvad vi laver i FDF Solbjerg.
Tag et kig på vores hjemmeside og sociale medier

facebook.com/fdfsolbjerg

instagram.com/fdfsolbjerg

fdfsolbjerg.dk

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

Aut. VVS-Installatør
Morten Fogh ApS

Entreprenør ApS
Aut. Kloakmester

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

Tlf. 21713151
Hansenentreprenoer.dk

kloak– belægning - støbearbejde anlægsarbejde - jordarbejde - vintertjeneste

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

KL. 13.00 - 17.00
KL. 10.00 - 14.00

Solbjerg Hovedgade 77 A │ Tlf. 87 48 33 03
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Fruering-Vitved
Foredragsforening
Bestyrelsens program for resten af sæson 2020-2021 omfatter følgende aktiviteter:
Torsdag den 25. februar kl. 19.30: Foredrag i Gjesing Forsamlingshus af Familie på Farten, Anne Grethe og
Helge, om deres rejse gennem Alaska og Canada. Vi har oplevet dem før, og de er virkelig værd at ofre tid
på. Arrangementet blev aflyst. Bestyrelsen vender senere tilbage med en ny dato.
Tirsdag den 23. marts kl. 19.30: Maskinmester Gustav Schmidt Hansen skulle i Vitved Forsamlingshus
have holdt foredrag om 2.751 Liberty-skibe, der i perioden 1941-1945 blev produceret med 2 om dagen i
USA sideløbende med alt muligt andet krigsmateriel. Gustav holdt i april 2019 det interessante foredrag:
Krigssejlerne 1939-1945. Arrangementet er aflyst. Bestyrelsen vender senere tilbage med en ny dato.
Torsdag den 15. april kl. 19.30: Ordinær generalforsamling i Solbjerg Fritidscenter. På grund af corona-virus blev den ordinære generalforsamling aflyst i 2020. Efter kaffepausen holder Hanne Hedegaard foredrag om de danske herrers Europa-fodboldsejr i juni 1992. Hanne havde vi fornøjelsen af at opleve med
foredraget om Svalbard, så vi har uden tvivl noget at glæde os til. Generalforsamling og foredrag bliver
afholdt, såfremt corona-situationen åbner mulighed for det.
Entré til generalforsamling og foredrag er 35 kr. for medlemmer og 50 kr. for ikke-medlemmer. Priserne er
inkl. kaffe med brød. Tag endelig naboer/genboer med.
Bemærk at tilmelding skal ske p.g.a. COVID-19 til mailadressen: kr.jepsen@gmail.com
Journalist Nis Boesdals foredrag om Sønderjyllands Genforening med Danmark blev p.g.a. Covid-19 aflyst
3 gange i løbet af 2020, men bestyrelsen satser på, at foredraget ”puttes” ind i kalenderen i løbet af 2021.

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

På bestyrelsens vegne
Finn Sørensen
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Tømrermester
Hans Jensen
Tisetvej 36
8355 Solbjerg
Tlf.: 86293166
Bil.: 40158166

•
•
•
•
•
•

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

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

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

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

ENERGIRUDER / BYGNINGSVEDLIGEHOLD

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

LÆS BLADET OG FIND NYHEDER
ONLINE: SOLBJERGNU.DK

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

Tlf.: 86 92 79 00
E-mail: info@akbyg.dk
Web: akbyg.dk
Facebook: akbygdk
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SOLBJERG BY
ER FYLDT 150 ÅR!
Vi ønsker stadig at afholde et brag af en fest!
Men det skal naturligvis være sikkert for alle
at deltage...

...derfor rykker vi det til

2022

SOLBJERG
150 år

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

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

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

22 24 73 93

S/K POLERING
V/ BRIAN NILSSON

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

KÆRGÅRDSPARKEN 24
8355 SOLBJERG

TLF. 29 29 64 00
EL-TELEDATA-HVIDEVARESERVICE

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

Corona-litteratur

Adressen - Solbjerg Hovedgade 80

Der er allerede skrevet og udgivet en del litteratur om corona pandemien. Både romaner, noveller, digte, billedbøger og faglitterære bøger til
både børn og voksne. Her er en inspirationsliste,
til læsning eller lytning på eReolen:

2021
I over 100 år, lå en af byens købmandsforretninger på denne adresse, men nu skal
der endelig ske noget på grunden.
Omkring året 1900 blev opført et hus, hvorfra der allerede fra 1901 blev drevet købmandsforretning af Søren Peter Sørensen.
Han solgte i 1912 huset og forretningen til
Antoni Jensen Skovgård, som i 1949 overdrog den til sin søn Henry Jensen Skovgård.
Henry og hans kone Anna drev derefter
forretningen sammen, og de udvidede og
moderniserede lokalerne flere gange. Bl.a.
blev der i 1973 opført en tilbygning med
lager, og derved blev der plads til en god
beboelseslejlighed ovenpå forretningen.
Desværre døde Anna pludselig i 1974, men
Henry fortsatte med forretningen helt frem
til foråret 2002, hvorefter hans søn Bent, tog
over. Han havde hjulpet sin far med forretningen i en del år. Men i august 2003 blev
den lukket, og adressen har nu i mange år
været en grim plet på Hovedgaden. Familien Skovgård – med den gode kaffe – drev
købmandsforretning fra adressen i ca. 90 år.

Coronamonologerne (2020)
Store sprogkunstnere sætter ord på tiden med
corona. Stærke monologer om naturens hævn,
ensomhed, undergang og håb. Til læsere af
prosa, poesi og drama
Lilla hjerte: corona-roman (2020)
En stafet-fortælling om kærligheden i coronaens
tid, som fire forfattere har skrevet sammen:
Sofie Jama, Jes Buster Madsen, Puk Qvortrup og
Sebastian Bune.
Hvor du er: 9 historier skrevet live,
mens Danmark var ramt af coronakrisen (2020)
En samling af 9 noveller skrevet under corona
og om corona.
Fortællingen om et lille monster,
der ville være konge (2020)
af Anne Maria Meloni Rønn
Billedbog. Monstret Corona vil gerne være
konge og erobre hele verden. Han rejser ind
i menneskers kroppe og gør dem syge. Men
heldigvis giver dronningen ham besked om, at
vi ikke har brug for en konge i Danmark.
Corona (2020)
af Frida Bejder Klausen
Letlæselig faktabog om corona, fra 8 år.

Ca. 1910-15
Med venlig hilsen
Maja Bjerre Guld, Solbjerg Bibliotek
AARHUS BIBLIOTEKERNE

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

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

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

Tlf. 6176 16 81

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

OK Benzin - Støt lokalsporten
Spar penge på benzin og disel

phienlund-maler_34x73.indd 1
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SOLBJERG
- DIT LOKALE INDKØBSSTED

Altid billig beinzin

Danmarks bedste benzinkort
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Velkommen til Solbjerg Idrætsforenings

Årsmøde 2021 - Udskydes
Onsdag d. 3. MARTS 2021
i solbjergskolens festsal

Traditionen tro holder alle idrætsforeningens afdelinger hvert år Årsmøde sammen i starten af
marts, men grundet Covid19 har vi besluttet at flytte Årsmøderne til fra d. 3 marts til d. 18 august
kl. 17.30.
Vi satser stærkt på at vi igen kan mødes på den anden side af sommerferien.
Kom og få noget lækkert mad – og bidrag aktivt til byens idrætsliv
Nedenfor ses den foreløbige dagsorden, når vi nærmer os så vil den officelle dagsorden komme ud.
Foreløbig Program:
kl. 17.30 Velkomst og præsentation af aftenen samt let forplejning.
kl. 18.00 Årsmøder starter hos den valgte idrætsgren
kl. 19.00 Solbjerg IF er vært for aftensmaden samt kåring af Solbjerg IF’s æresfulde pris – Årets
Siffer 2021
kl. 20.30 Tak for i aften
Idrætsforeningen er vært ved et let traktement og derfor er tilmelding nødvendigt, der kommer info
ud når tilmeldingen nærmer sig på www.solbjerg-if.dk - Arrangementet er gratis.
Årsmødet følger vores vedtægter og kan ses på www.solbjerg-if.dk.
Forslag skal være Solbjerg IF’s formænd i hænde senest 14 dage før.

24 SOLBJERG NU

SAMMEN I BEVÆGELSE
Efter et usædvanligt 2020, hvor Corona pressede os alle både fysisk og mentalt og
udfordrede mulighederne for et aktivt liv i fællesskab, søsætter DR, DGI, Dansk
Firmaidræts Forbund, Dansk Skoleidræt og DIF nu projektet ”Sammen i bevægelse”,
der skal inspirere danskerne til fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet er ikke bare en gevinst
for vores krop – det er også godt for vores mentale tilstand.
På vegne af alle foreningerne i Solbjerg Idrætsforening vil vi opfordre alle til at holde
sig aktive.
•
•
•
•
•
•
•

Tag en cykeltur i frokostpausen eller brug weekenderne
Tag telefonmøde mens du går en tur
Løb en tur og få frisk luft
Lav øvelser med bold både ude og inde
Kasteøvelser mod en væg
Spark mod mur eller øv teknik to og to
Tag en gang tørsvømning på stuegulvet

Der er mange udbydere af øvelser – på facebook kan man deltage i coretræning, og
der er også forskellige apps med inspiration til øvelser.

Vi glæder os til at se jer alle igen til fælles
aktiviteter i Solbjerg Idrætsforening
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Generalforsamling for
Solbjerg Idrætsforening
29. marts 2021
 pga Corona udskydes
generalforsamlingen til

15. september 2021

Foreløbig dagsorden:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Valg af dirigent og stemmetæller
Beretning fra hovedformanden til godkendelse
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Indkomne forslag (skal være hovedformanden i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen)
Fremlæggelse af handlingsplan og budget til orientering
Valg af forretningsudvalgsmedlemmer for to år
Valg af suppleant for ét år
Valg af revisor og revisorsuppleant for ét år
Eventuelt

Endelig dagsorden offentliggøres på hjemmesiden senest 8 dage før afholdelse.
Dagsorden, regnskab og eventuelle bilag udsendes via e-mail senest 8 dage før
afholdelse.
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VIND EN BIL…
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
de andre løbere på vejene i Solbjerg.
I Facebook gruppen er der altid nogen af dele løbeoplevelserne med og lave aftaler
om at mødes med få nu, hvor vi ikke må mødes i større grupper og på de faste
træningsaftner.
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 maraton, andre har som mål at løbe 5 km
uden pauser. Det er der også plads til.

MELD DIG IND I FB-GRUPPEN: SOLBJERG RUNNERS
Vi trækker lod blandt alle medlemmer d. 15. marts 2021.
Præmien er en Solbjerg Runners t-shirt og en legetøjsbil 

MELD DIG IND I SOLBJERG RUNNERS
Og vind et fedt fællesskab, hvor vi elsker at dele gode historier og løbe ture sammen.

Solbjerg Runners @SIF

SOLBJERG IDRÆTSCENTER
Så er der nyt fra facilitetsudvalget i Solbjerg Idrætsforening. Som nævnt tidligere, så arbejder
vi hårdt på at få opdateret idrætsfaciliteterne i Solbjerg, således at så mange som muligt af
byens borgere får mulighed for at dyrke den idræt de ønsker.

VI ER NU NÅET SÅ LANGT, AT VI HAR MODTAGET UDKAST TIL DET
NYE SOLBJERG IDRÆTSCENTER. VI HAR FUNDET FREM TIL EN
LØSNING SOM SAMLER DE EKSISTERENDE FACILITETER MED NYE,
OG SAMTIDIG GIVER PLADS TIL AT NYE IDRÆTSGRENE OG DET
ØVRIGE FORENINGSLIV I SOLBJERG KAN UDFOLDE SIG. EN LØSNING
DER FAVNER MANGE INTERESSER OG FORHÅBENTLIG BLIVER
BYENS NYE SAMLINGSPUNKT.
Vi har ansøgt Aarhus Kommunes idrætspulje om tilskud til byggeriet. Så nu er det med at
krydse alle fingre, der krydses kan i Solbjerg, og håbe på at de vil sende nogle kroner vores
vej. Foruden dette tilskud, bliver lokalsamfundets støtte altafgørende. Mange af jer skønne
Solbjerg borgere har allerede støttet os i form af køb af vores trøjer og muleposer, og vi er
dybt taknemmelige. Vi glæder os til at samfundet åbnes igen, og vi får mulighed for at fremvise vores fine varer for jer igen.
Vi satser også stærkt på støtte fra de mange lokale virksomheder i vores dejlige by, og har
allerede godt samarbejde med flere som har støttet os stort.
Vi vil sørge for at opdatere jer undervejs – følg med her og på facebook.

Facilitetsudvalget
Anni, Birthe, Dennis, Kristine og Stence
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Formand Kristine Hornum • 20 41 17 77 • kristinehornum@hotmail.com
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BADMINTON

SPINNING

Torsten Bloch Rasmussen

Birthe Friis Hansen

26 83 45 42

SIF

60 86 92 92

formand@solbjerg-badminton.dk

gymnastikisolbjerg@gmail.com

FLOORBALL - KVINDER

SOLBJERG RUNNERS

Maria Pahle

Tommy Berthelsen

29 72 82 78

SIF

40 60 33 94

mariapahle@gmail.com

tommyhberthelsen@gmail.com

FLOORBALL - MÆND

SVØMNING

Thomas Bøgh Fangel

Liselotte Knagaard

42 26 60 26

SIF

61 46 03 59

thomasfangel@gmail.com

liselotte.knagaard@mail.tele.dk

FODBOLD

SØSPORT

Uffe Andersen

Jens Pilemand Ottesen

21 12 70 09

SIF

27 48 33 36

formandsolbjergfodbold@gmail.com

formand@solbjergsoesport.dk

GYMNASTIK

TENNIS

Birthe Friis Hansen

Dorte Steen

60 86 92 92

SIF

20 19 42 97

gymnastikisolbjerg@gmail.com

jocodoco@gmail.com

HÅNDBOLD

VOLLEYBALL

Morten Birk Nielsen

Arne Møller

61 35 30 67

SIF

53 34 60 00

solbjerghandbold@gmail.com

arnemras@gmail.com

MOUNTAINBIKE

SPORTSCAFEEN

Troels Ennemark Høiriis

Marianne Østergaard

40 26 35 39

40 86 40 85

solbjergmtb@gmail.com

marianne@lystavle.dk

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

Forår 2021

LIVESTREAM FRA
AARHUS UNIVERSITET
OFFENTLIGE FOREDRAG I NATURVIDENSKAB

SportsCaféen, Kærgårdsvej 4, Solbjerg
BEMÆRK! Ændringer i programmet
§ Fri Entré (dog koster det 30kr at
deltage i foredraget d. 20/4-21
grundet ølindkøb)
§ Tilmeld dig på 31361693 eller
liserlp@hotmail.com. Der er
begrænsede pladser og det er
nødvendigt at pladsreservere.
§ Velkomst: kl. 18.50

A F LY S T
A F LY S T
A F LY S T

§ Fordrag, start: kl. 19.00
§ Foredrag, slut: kl. 21.00 (dog først
kl 21.30 d. 20/4-21)
§ Der kan købes kaffe, kage m.m.,
så vidt forholdene tillader det.

Læs mere om foredragene på

ofn.au.dk

COVID-19: Foredragsaftnerne afvikles så
vidt muligt og iht. gældende retningslinier. Ændringer i programmet kan
forekomme. Læs mere på
https://nat.au.dk/ofn/offentlige-foredragi-naturvidenskab-vi-forebygger-smitte/

BEMÆRK!: Samme foredrag og øl, som i
efterårssæsonen 2020.

Spørgsmål:
Kontakt værten (Lise) på
31361693/liserlp@hotmail.com

27. apr

Tom Holst

Søren
Justesen

Indehaver,
Ejendomsmægler,
MDE

Indehaver,
Ejendomsmægler,
MDE

Ellen
Albrechtsen
Sagskoordinator

Amalie
Martin
Christoffersen Lund
Trainee

Få 250 kr. til

Bestil et grtis salgstjek hos os og ombyt
udklippet nedenfor til et gavekort på 250 kr. til
Bauhaus, når vi afleverer vores vurdering hos dig.*

Ring til os i dag!

EDC Viby: 86118844
EDC Tranbjerg: 86720088

*Husk at oplyse mægleren ved bestilling, at du benytter
dette tilbud.
Vurderingen skal bestilles inden den 01.04.2021

Få 250 kr. til
EDC AROS Viby/Tranbjerg

Ejendomsmægler,
MDE

LOKALSAMFUNDET SOLBJERG
DET SKER I

FASTE ARRANGEMENTER
Hverdage
9.30-13.30
Man-tors
16-21
Mandage
13-16
Tirsdage
9.00
Tirsdage
9.30
Tirsdage
15-17
Tirsdage
19.00
2. tirs/md
17.30
Onsdage
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 MANGE FASTE AKTIVITETER OG TILBUD ER
MIDLERTIDIG CORNA-AFLYST. HUSK ALTID AT TJEKKE ONLINE/KONTAKTE STEDET.
MARTS - APRIL 2021
2. marts 19-21 SportsCaféen i hallen
3. marts 17.30 Solbjergskolens Festsal
9. marts 19-21 SportsCaféen i hallen
11. marts 13.30 Solbjerg Fritidscenter
16. marts 19-21 SportsCaféen i hallen
23. marts 19.30 Vitved forsamlingshus
29. marts			

Livestream: Vandet under vores fødder AFLYST
SIF Årsmøde: UDSKUDT til 18. august
Livestream: Big Bang og det usynlige univers
En musikalsk blæksprutte m/Niels Adrian
Livestream: Pandemier i de sidste 200 år
Foredrag: AFLYST - ny dato meldes ud senere
SIF Generalforsamling: UDSKUDT til 15. sept.

8. april
13.30 Solbjerg Fritidscenter
13. april 19-21 SportsCaféen i hallen
15. april 19.30 Solbjerg Fritidscenter
			
20. april 19-21 SportsCaféen i hallen
27. april 19-21 SportsCaféen i hallen

Foredrag: Bovbjerg, Thyborøn, Lemvis og Jernø
Livestream: Magtfulde mikrober der gavner dig
Generalforsamling: Foredragsforeningen
eftf. foredrag: Danske fodboldherrers sejr ‘92
Livestream: Smagen af øl (gentagelse efterår)
Livestream: Sære sanser
SOLBJERG NU UDKOMMER NÆSTE GANG
LØRDAG DEN 27. MARTS 2021

