FANTASTISK 150 ÅRS BYFEST HENOVER 2
DAGE MED SOL OG REGN, FEST OG GLÆDE.
FORENINGER, FRIVILLIGE OG BORGERE MØDTE
TALSTÆRKT OP VAR MED TIL AT GØRE FESTEN
TIL EN FANTASTISK SUCCES!
LÆS MERE OG SE BILLEDERNE PÅ SIDE 6 OG 7.

BLADET 2022
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Vi er den mægler, der sælger flest
villaer i Solbjerg*

Skal din
bolig være den
næste vi sælger?
Vi har stadig mange
købeklare kunder
der søger bolig
i Solbjerg

Værd at vide - hvad kan vi hos danbolig?
De fleste ejendomsmæglere kan det samme - vi kan bare lidt mere...
Vi har egen boligstylist, videoproduktion og grafiker i
huset, hvilket kommer dig som sælger tilgode i markedsføringen af din bolig.
Vores 4 butikker i hhv. Skanderborg, Ry, Galten og

danbolig Aarhus Nord
danbolig Aarhus City
danbolig Erhverv

Beder har et rigtig tæt samarbejde internt, og udover
vores egne forretninger kan vi også trække på danbolig
butikkerne i og lige uden for Aarhus. Med danbolig
Aarhus Nord, City, Erhverv, Aabyhøj, Viby og Tilst, har
vi et bredt udvalg af potentielle kunder.

Kontakt danbolig Beder og lad os vurdere din bolig
– helt gratis og uforpligtende.
*Kilde: boligsiden.dk pr. 10.05.2022 gældende for de seneste 12 mdr.

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

NYT FRA FÆLLESRÅDET

LEDER

Så blev det endelig sommer og vi har både fået fejret vores 150 års fødselsdag og været nede at
stemme. Jeg håber at fødselsdagen var en god oplevelse for alle, der var I hvert fald blevet lagt en
del arbejde I, at det skulle blive godt.
Jeg vil også sige tak til de af jer, som valgte at blive frivillige til folkeafstemningen, jeg kan forstå på
de beskeder, jeg modtager fra kommunen, at der har været mangel på jer denne gang og I gør et
vigtigt stykke arbejde. Tak for hjælpen!
Vi har også fået en forespørgelse fra kommunen omkring ubrugte buslommer I vores område.
Kommunen ønsker som de skriver “Flere steder i kommunen er der buslommer, der ikke er i brug
og som kan indrettes til små pauserum og grønne steder sådan at området får nyt liv.”
Det er ikke ligefrem en viden fællesrådet har, men hvis nogen af jer kender til en, så skriv til mig
på 8355solbjerg@gmail.com også sender jeg det videre.
God sommer!
Søren Farsø, Formand Solbjerg Fællesråd
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DEADLINE FOR STOF OG ANNONCER

27. august............................Mandag den 8. august
24. september......................Mandag den 5. september
29. oktober...........................Mandag den 10. oktober
26. november.......................Mandag den 7. november
17. december.......................Mandag den 28. november
28. januar.............................Mandag den 9. januar 2023
25. februar............................Mandag den 6. februar
25. marts..............................Mandag den 6. marts
29. april................................Mandag den 3. april
10. juni..................................Onsdag den 17. maj

ANSVARLIG UDGIVER
Solbjerg Fællesråd
c/o Parkvangen 3
8355 Solbjerg

ANSVARLIGE FOR KIRKEBLADET
Sognepræst vikar Karen Agersnap
Sognepræst Jette Rosenberg Christiansen

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

INDLEVERING AF STOF
OG ANNONCER
Se deadline for indlevering af annoncer og stof
til næste udgivelse her ovenfor:

NYT FRA FÆLLESRÅDET.. ................... S.
5
SOLBJERG BYFEST............................ S.
6-7
LIONS SOLBJERG. . ............................. S.
8
FOREDRAGSFORENINGEN................... S.
9
SENIORFORENINGEN.......................... S.
11
FOLKEHUSET SOLBLJERG.................. S. 14-16
SOLBJERG UNGDOMSKLUB (SUK)....... S.
19
FDF SOLBJERG.................................. S.
21
EGNSARKIVET/BIBLIOEKET................. S.
24
SOLBJERG IDRÆTSFORENING.. ........... S. 26-34
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

Solbjerg Plejehjem

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

AK Byg

Gl. Horsensvej 68

Tilgængelig hele døgnet

Tiset Kirke

Ravnholtvej 2 (graverhusets gavl) 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

Fit & Sund

Solbjerg Hovedgade 90B

alle dage 4.30 - 23.00

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

PROGNOSE: UDSIGT TIL STIGENDE
BOLIGPRISER I 2022
Ovenpå et par hektiske år med en usædvanlig høj
aktivitet er boligmarkedet nu ved at normalisere sig.
Boligejerne har stadig udsigt til gyldne tider og stigende boligpriser i de kommende år, men det bliver
i et mere moderat og afdæmpet tempo end tidligere.
Sådan lyder konklusionen på en ny økonomisk analyse fra Nationalbanken.
Konkret forventer Nationalbanken, at huspriserne på
landsplan vil stige med 3,6 procent i 2022, 1,7 procent i 2023 og med 2,1 procent i 2024. Prognosen
vidner om, at Nationalbanken fortsat ser optimistisk på boligmarkedet på trods af den seneste tids
stigende boligrenter og usikkerheden omkring krigen
i Ukraine. Ifølge Jesper Bjerg, indehaver af danbolig
Beder, giver prognosen grund til optimisme.
”Vi befinder os nu i en situation, hvor boligmarkedet
er ved at normalisere sig efter en hektisk periode
i 2021. Der handles stadig mange boliger, men
priserne stiger ikke nær så meget som tidligere. Det
billede stemmer fint overens med Nationalbankens
formodning om, at vi stadig kan forvente moderate
husprisstigninger i de kommende år,” siger han og
tilføjer:
”Det er værd at bemærke, at boligmarkedet forventes at klare sig fint på trods af usikkerheden.
Interessen for at købe bolig er ikke på et lige så
højt niveau som sidste år, men den er bestemt ikke
forsvundet. Restriktioner og hjemmearbejde har
betydet, at vi i højere grad prioriterer vores boliger
som et centrum for familien, og det afspejler sig i
efterspørgslen og prisen.”

Boligejerne i Aarhus vil derfor opleve, at deres friværdi stiger med 137.000 kroner i 2022, 67.000 kroner
i 2023 og 84.000 kroner i 2024, hvilket svarer til en
samlet stigning på 288.000 kroner. Hvis prisstigningerne fordeles ligeligt ud over alle tre år, så svarer
det til en månedlig ’bonus’ på 8.000 kroner. Ifølge
Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea Kredit,
kan det mærkes i privatøkonomien.
”Nationalbankens husprisprognose tegner et billede
af en blød opbremsning af boligmarkedet, hvor
priserne stadig vil stige, men i et lavere tempo end
tidligere. Alt andet lige er det en god nyhed, da lavere
prisstigningstakter vil mindske risikoen for en fremtidig overophedning på boligmarkedet og dermed
risiko for et efterfølgende prisfald, der kan ramme
boligejernes økonomi hårdt.”
”Omvendt kan boligejerne glæde sig over, at
boligmarkedet ser ud til at klare sig fint igennem
efterdønningerne af coronakrisen. De moderate
prisstigninger vil være med til at skabe robusthed i
boligejernes privatøkonomi, og det er aldrig dårligt at
være udrustet mod fremtidige, uforudsete hændelser,” tilføjer boligøkonom Lise Nytoft Bergmann.
Jesper Bjerg
Indehaver
danbolig Beder

PÆN FRIVÆRDISTIGNING I SIGTE
I 2021 kostede et gennemsnitligt hus på 140
kvadratmeter i Aarhus Kommune 3.799.000 kroner.
Hvis Nationalbankens prognose holder stik, så vil
prisen stige til 3.936.000 kroner i 2022, 4.003.000
kroner i 2023 og 4.087.000 kroner i 2024. Det
gælder, hvis huspriserne i Aarhus udvikler sig i
samme takt, som Nationalbanken forventer, at de vil
gøre for landet som helhed.
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Lørdag

En Byfest for alle.
Solbjerg fyldte 150 år.
Den 20. og 21. maj kunne vi alle fejre
Solbjergs 150 års jubilæum, med en
vaskeægte Byfest. Der var livemusik, hoppeborge, sportsaktiviter, middag, fællessang og historiske minder. Programmet
var tæt pakket, men ikke uden en grund,
der var nemlig taget højde for alle byens
borgere, unge som ældre.

Fredag
Om fredagen var der arrangeret et børneoptog med maskotter og sambamusik,
hvor mere end 400 børn deltog i alderen
0-5 år. Senere på dagen var der både
børneshow med Skrallebang, vanddisco,
børnedisco og ungdomsfest på programmet.
6 SOLBJERG NU

Om lørdagen åbnede byfesten med et
Cykeloptog, hvor byens 0. - 3. klasser
havde pyntet deres cykler efter temaerne: Havet, Himlen, Biodiversitet og
Naturen. De trodsede alle regnen med
en rute igennem Solbjerg by på 4,9 km,
sammen med Solbjerg MTB.

Hovedgaden
Solbjerg Hovedgade havde en central
rolle i årets byfest. Her havde Egnsarkivet været på spil og
tog byens borgere
med igennem en
Memory Lane.
Der var opstillet
skilte foran nogle
af byens mest
historiske bygninger, derudover var der livemusik
og boder fra byens forretninger og
foreninger.

En vaskeægte Byfest
Hele weekenden var der livemusik
fordelt på 2 lokationer. Blandt andet
optrådte Mikkel Julius, The Combo,
Steen Lyck, Apollon og Solband. Om
eftermiddagen var der fællessang i
festteltet anført af kunstner Jan Kolling.
Her kunne man købe hjemmebag og
en dejlig kop kaffe fra Folkehuset i mens
man kunne skråle med på de klassiske
højskolesange. Claus Kolling (forsanger i
Roger and Over) overraskede på scenen
til det sidste nummer, hvor de to brødre
sluttede af med Sangen: Volvo B18, der
har rødder tilbage fra Solbjerg.
Roger And Over gik på scenen under
middagen lørdag aften og spillede mere
end 350 spisende gæster op til dans.

Du kan finde flere
billeder på Instagram:
@SolbjergByfest

“Byfesten var en kæmpe succes og er
gået over al forventning. Vi er meget
rørte over, at så mange mennesker
har valgt at bakke op om Byfesten”
fortæller de 11 arrangører, der står bag
det festlige initiativ.
Og tilføjer: “Vi vil meget gerne takke
de mange frivillige, der har hjulpet
os. Uden dem ville det ikke have være
muligt. Derudover vil vi gerne sende en
stor tak til alle vores samarbejdspartnere, sponsorer, og foreninger, der har
taget del i Byfesten.”
Af hjertet tak for en god Byfest.
SOLBJERG NU 7

SKT. HANS I SOLBJERG
DEN 23. JUNI
Vi har været så heldige at få tidligere Solbjergdreng og tidligere borgmester i Odder,
Uffe Jensen til at holde båltalen.
Vores dygtige sangere synger igen for på Midsommervisen og andre gode sange.
Der er børnebål og aktiviteter for børn.
Skt. Hans i 2021 var en stor succes med mange
gæster. Det resulterede desværre i lange køer
ved de to udsalgssteder. Vi vil denne gang åbne
et ekstra udsalgssted med salg af drikkevarer
m.m. Men stor tak for jeres tålmodighed og gode
humør sidste år på trods af de lange køer.

PROGRAMMET ER SOM FØLGER
Kl. 17.30 Boderne åbner med pølser, øl, vand m.m.
Musik over festpladsen
Kl. 18.00 FDF hygger med aktiviteter for børnene
Kl. 18.30 Børnebålet tændes og heksen flyver til
Bloksbjerg
Kl. 20.00 Båltale
Kl. 20.15 Det store bål tændes og midsom		
mersangen synges ledsaget af en del af
Virring-koret, der efterfølgende synger 		
for på flere fædrelandssange
Det hele sker på Lundbjergvang
(Grusbanen bag Fritidscentret)

LIONS SOLBJERG
SOLBJERG
LIONS
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Fruering-Vitved
Foredragsforening
Torsdag den 28. april havde Foredragsforeningen Bente Busk bag klaveret til at føre de tilstedeværende
igennem et varieret sangvalg fra den 19. udgave af Højskolesangbogen, nogle sange mere kendte,
andre rimeligt nye, men umiddelbart sangbare. Der kunne sagtens have været flere deltagere i Fruering
Forsamlingshus.
Foreningens ordinære generalforsamling efterfulgte sangindslaget med dagsorden i henhold til
vedtægterne. Lisbeth Balskilde fra Solbjerg havde på grund af arbejdspres valgt at trække sig fra
bestyrelsen, og hun blev afløst af Claus Bang Thomasen fra Fillerup ved Odder. Anja Chanette Leth
Pedersen, Erik Fynbo og Finn Sørensen blev genvalgt.

FOREDRAGSFORENINGENS BESTYRELSE har nu følgende sammensætning
Anja Chanette Leth Pedersen.........................20 61 30 64
Claus Bang Thomasen....................................40 53 02 53
Erik Fynbo.......................................................30 22 38 73 – 86 92 75 92
Finn Sørensen.................................................21 26 06 76		
Jytte Hansen ..................................................23 29 03 02
Kirsten Holm....................................................60 16 01 72 – 86 92 72 01
Kirsten Jepsen................................................21 39 23 95

Bestyrelsen konstituerer sig på møde den 2. juni.
Nærmere følger om programmet for sæson 2022-2023 i et senere indlæg.

På glædeligt gensyn
P.b.v.
Finn Sørensen
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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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Onsdag den 7. til fredag den 9. september 2022 3-dages tur
Smagen af Limfjorden

Efter opsamlingen i Solbjerg sættes kursen til
Sundsøre, hvor der er rig mulighed for at smage
rom, gin, wihsky og brandy. Turen fortsætter til
Restaurant Pavillonen i Handbjerg, hvor vi skal
have en lækker frokost. Sidst på eftermiddagen
ankommer vi til vores hotel i Herning, hvor vi
skal overnatte i 2 nætter og forkæles med god
mad. 2. dag besøger vi Venø, hvor vi skal smage
SMAGEN AF LIMFJORDEN
MED SOLBJERG SENIORFORENING
Limfjordsøsters og et glas bobler. 3. dag skal vi
smage og høre om økologiske grøntsager.
Pris for turen kr. 3.295 pr. person. Tillæg for enkeltværelse kr. 495 for to nætter.Morgenbakke i bussen. Seneste tilmelding 15. juli 2022 Afgang Kærgårdsparken 8.30 Fritidscentret 8.50.
Dag 2 – V

Dag 1 – Brænderiet Limfjor
Handbjerg Marina

Torsdag den 6. oktober
kl. 13.00

Efter opsamling i Solbjerg skal vi med
bussen med kurs mod Sundsøre. Her
Silskal vi besøge ægteparret Ole og Sil
via, som startede deres første destilleri
tilbage i 2013 på Mors. Siden flyttede
de til Sundsøre i Østsalling i den gamle
færgekro og efter at have renoveret
og bygget bryggeri til, åbnede Brænderiet Limfjorden igen i maj 2018, nu
med skøn beliggenhed direkte ned til
Limfjordens vande.

I dag skal vi besøge den ”bette” ø,
udVenø. Fra Kleppen havn er der flot ud
sigt til Venø Sund og Venø. Det tager
ikke meget mere end 5 min at sejle fra
fastlandet til Venø. På Venø starter vi
med at besøge Venø Seafood. Bag Venø
Seafood står Kristian Borbjerggaard,
gene
som er en lokal Venø-dreng og 3. generation af fiskerfamilie. Kristian kan ikke
forstå hvorfor vi importerer østers fra
bl.a. Frankrig, når de bedste produkter
ligger i vandkanten, her i Limfjorden.
ekspor
De vil derfor eksempelvis ikke eksportere VenØsters, da det er synd og skam
at sende så mange østers ud af landet
og hvis udviklingen fortsætter har vi
om 10 år ikke østers længere i danske
farvande. Derfor er de også med i et
opdrætsprojekt for at bevare østers i
det danske farvand.

sing. Med maverne forkælet skal vi nu
tilbringe den næste time i selskab med
fortælen lokal fra øen, som viser og fortæl
ler os alt hvad man skal se og høre om
når man besøger Venø. Bl.a. Danmarks
eftermindste kirke, fortællingen om efter
skolen, øens historie og ikke mindst
naturen.

Denne aften serveres der endnu en
lækker middag på hotellet og rejsen
afsluttes med maner med musikalsk
hustkunst
underholdning fra hotellets hustkunstner. Der er garanti for godt humør og
hygge samt mulighed for en svingom.

Torsdag den 3. november
kl. 13.00
menne
De er nogle fantastiske skønne menne, som virkelig brænder for det de
laver. Der vil være rig mulighed for at
smage og er tale om alt fra rom, gin,
whisky til brandy.

MaTuren fortsætter mod Handbjerg Ma
rina, hvor vi på Restaurant Pavillonen
som ligger lige midt i Limfjorden skal
have en yderst lækker frokost i smukke
omgivelser. Vi får også en fortælling
om det unikke sted "midt" i Limfjorden.

HØSTFEST
med 3- retters menu kr. 180,00.
Tilmelding enest 30. september.

Så er der

Smil på læben, dejlig sangstemme og et
kæmpe repertoire. Det
er Lene Holm. Kendte
sange af kunstnere
som Birthe Kjær,
Dorthe Kollo, Grethe
Sønck, Annette Klingenberg, John Mogensen
og Lene Holm selv.

Kom og vær

Sidst på eftermiddagen ankommer vi
til Ans Rejsers eget hotel i Herning. Her
skal vi overnætte i 2 nætter og forkæles med 5-stjernet hygge og god mad.

BANKO

Hver eneste østers er håndsorteret, og
håndbanket, da de vil have de bedste
på markedet. Vi smager selvfølgelig på
en rigtig Limfjords østers inkl. et glas
bobler. Herfra skal vi videre til Venø
kro, som ligger smukt ved fjorden ca.
ud
150 meter fra Venø Havn og med udsigt over fjorden. Her står menuen på
, blandet
ægte V
dres
salat samt to slags creme fraiche dres-

Dag 3 – Afrejse

Efter den sidste omgang i hotellets
skønne morgenmadsbuffet skal vi på
Måns
en spændende rundvisning hos Månsson som ligger 25 min. syd for Herning.
Her ser og hører vi om den økologiske
er
Stedet
.
grøntsager
omkring
proces
faktisk Danmarks største producent
af økologisk icebergsalat. Foruden at
smage på diverse direkte fra marken
får vi også en herlig frokost med lokale
fortælråvarer og en yderst interessant fortæl
ling om stedet og dets mange aktiviteter. Henad eftermiddagen er vi atter
tilbage i Solbjerg.
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med til at
vinde nogle
af de fine
præmier
- med sidegevinster.

Solbjerg Seniorforening er en forening for seniorer i Solbjerg og omegn.

Foreningen
har ca. 200
medlemmer.
Foreningens
formål
er at samle
medlemmerne
til
Solbjerg
Seniorforening
er en
forening for seniorer
i Solbjerg
og omegn.
Foreningen
har ca. 200
møder, foredrag,
underholdning,
rejser medtilvidere.
medlemmer.
Foreningens
formål er atudflugter,
samle medlemmerne
møder, foredrag, underholdning, udPå programmet
fra 2022/2023
afholdes
der 1-dages
ture samt
en 3 ture
dages
turenog
syv
flugter,
rejser med videre
På programmet
fra 2022/2023
afholdes
der 1-dags
samt
3 dages
arrangementer
som alle
afholdes
i Solbjerg
Fritidscenter
med foredrag
og anden
undertur
og syv arrangementer
som
alle holdes
om eftermiddagen
i Solbjerg
Fritidscenter
med foredrag
holdning.
Alle arrangementer
i fritidscentret
er pr.
omår.
eftermiddagen.
Kontingent
kr. 130,00
Se også vores hjemmeside:
og
anden underholdning.
Kontingent kr. 130,00 pr. år. Tilmelding via mail:emjkruse@gmail.com eller tlf.
Solbjergseniorforening.dk
Se
også
30 33
74vores
99 hjemmeside: Solbjergseniorforening.dk

Tilmelding via mail: emjkruse@gmail.com eller tlf. 30 33 74 99På foreningens vegne - bestyrelsen
På foreningens vegne - bestyrelsen
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jerg
SkønneSol b

Vi hjælper dig godt
på plads i boliglivet.
Vi oplever fortsat stor efterspørgsel på boliger i Solbjerg,
og boligsalget overrasker særdeles positivt. Vi ser 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
salgsvurdering. Vi glæder os til at hjælpe.

Jesper

Maria

Christoffer Søren Torben

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

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
12 SOLBJERG NU

www.msenergi.dk

kontakt@msenergi.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 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

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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FOLKEHUSET SOLBJERG

&

SOLBJERG CAFÉ
AKTIVITETSCENTER
STEDET HVOR MAN MØDES
A R RAN G EM E NTE R
FÆLLES-AFTENSPISNING: Tirsdag den 14. juni kl. 17.30
Se menuen på Brugerrådets hjemmeside: www. Lokalcentersolbjerg.dk
Tilmelding på tlf. 21 34 52 24 eller på mail: gidk@aarhus.dk
SANG OG MUSIK: Tirsdag den 21. juni kl. 17.30
Se annonce næste side.
JYSK TØJSALG: Onsdag den 6. juli kl. 9.30 - 13.00
FÆLLES-AFTENSPISNING: Tirsdag den 9. august kl. 17.30
Se menuen på Brugerrådets hjemmeside: www. Lokalcentersolbjerg.dk
Tilmelding på tlf. 21 34 52 24 eller på mail: gidk@aarhus.dk
Mulighed for kørsel til alle arrangementerne efter gældende regler.
Pensionistpatruljen/handymand: Sven Erik Pagaard tlf. 30 62 28 03
Onsdagsturen. Tilmelding til Jens L. Pind mandag inden kl. 18.00 - tlf. 52 23 27 07
Pris kr. 28,- Opsamling sker mellem kl. 8.45 og 9.30.
Brugerrådets 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

Følg med på Facebook eller
www.lokalcentersolbjerg.dk

DISTRIKT SYD, TORVEVÆNGET 3A, 8310 TRANBJERG

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

Formand:
Jens Laursen Pind | Tlf. 52 23 27 07
Næstformand:
Lisbeth Andersen | Tlf. 29 45 54 19
Kasserer:
Elsebeth Hinge Tlf. 30 52 75 21
Sekretær:
Vibsen Bach Hansen | Tlf. 22 36 40 23
Café:
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:

Sarah Hassing | Tlf. 21 99 85 31
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

FOLKEHUSET SOLBJERG

OST – VIN – SANG og MUSIK

Du indbydes til et musikalsk arrangement med
fællessang og koncert af musikduoen Maline & Kristoffer.

Maline & Kristoffer vil spille op til fællessang fra
Højskolesangbogen, både velkendte og nyere sange og
spiller derefter en koncert med deres originale sange.

Inden underholdningen bydes der på en
osteanretning.
FOLKEHUSET SOLBJERG, tirsdag den 21. juni kl. 17.30.

Pris: 50.00 kr. + drikkevarer.

BØGEVANGEN 28, 8355 SOLBJERG
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FOLKEHUSET SOLBJERG

Ny Frivilligkonsulent i
Distrikt Syd
1.maj tiltrådte Sarah Hassing
stillingen som Frivilligkonsulent i
Distrikt Syd

Jeg hedder Sarah Hassing og er 42 år. Jeg bor i Odder sammen med min mand
Johan og vores tre børn.
De sidste 7-8 år har jeg arbejdet indenfor NGO-branchen, senest i KFUM’s Sociale
Arbejde. Her har jeg beskæftiget mig med projektudvikling, projektledelse og
frivilligkoordinering. Mit fokus har bl.a. været på frivillige arbejdsmiljøer,
samarbejde, kompetenceafklaring/udvikling og fællesskaber. Jeg er uddannet
cand. mag i medievidenskab og har tidligere arbejdet med film/tv, marketing og
kommunikation.
Som person er jeg lyttende, inddragende og handlende. Jeg kan godt lide udvikling
og fremdrift. Jeg er holdspiller og arbejder bl.a. for at spille andre bedre, for at
ingen skal stå alene og for at få flere med ind i fællesskaberne.
Jeg er født og opvokset i Aarhus S og har et godt kendskab til og netværk i byen.
Jeg har nemt ved at tænke i samarbejder og oprette relationer. Som konsulent er
jeg løsningsorienteret og altid klar på en god snak. Bare sig til!
Jeg træffes på mail sauh@aarhus.dk eller telefon 2199 8531
Jeg glæder mig meget til at møde jer alle sammen.
Sarah Hassing
Frivilligkonsulent
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BØGEVANGEN 28, 8355 SOLBJERG

SOLBJERG

Houkjær
Begravelse

Entreprenør

Vi kan kontaktes hele døgnet

APS

Ved dødsfald
tlf. 87 68 01 22

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

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

bjerg-havecenter_30x73.indd 1
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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

VVS

KØB MALING HOS
DIN MALERMESTER

Axel Kiersvej 18, 8270 Højbjerg

Tlf.: 86 29 09 99
SOLBJERG NU 17

30 års erfaring med
salg, service & montage
af ventilation, varmepumper & køl
Tlf. 86 53 13 66 - info@ljmontage.dk
www.ljmontage.dk

M I KKE L
R ASMUSSEN
T ØMRER &
B YG MESTER
KVALITETS TØMRERARBEJDE UDFØRES
NYBYGNING / OM OG TILBYGNING
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

HUSK AT DIN FORENING OGSÅ
KAN FÅ EN SIDE I BLADET!

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
18 SOLBJERG NU

KÆRE FORÆLDRE TIL
7. - 9. ÅRGANG
Vi er stolte af at invitere til et spændende foredrag med Julius Mygind
MANDAG DEN 20. JUNI KL. 18.00 - 19.30
Julius vil fortælle om sine udfordringer med ungdomslivets svære valg - især med fokus på
rusmidler og misbrug.
Mandag eftermiddag den 20. juni kl.13.30 får de unge mennesker fornøjelsen af
at høre ham i skoletiden, og kl.18.00 er det forældrenes tur. Andre interesserede er også
meget velkomne. Vi ses i gymnastiksalen på Solbjergskolen
Gratis adgang og kæmpe tak til foreningen Solbjerg, som står for økonomien til arrangementet – så skønt med en fond der vil Solbjergs ungdom.
Mange hilsner
SUK og SUK’s bestyrelse (Solbjerg Ungdomsklub)
Info om Julius Mygind
https://www.juliusmygind.dk
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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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STØT LOKALT - VORES LOKALE
ERHVERV STØTTER OP OM INSTITUTIONER, FORENINGER OG ARRANGEMENTER I VORES LOKALSAMFUND!

Tag med seniorerne på kursus!
Ja, overskriften kunne godt lyde som noget
meget kedeligt og ikke noget man har lyst til
at bruge sin påskeferie på. Men det er faktisk
alt andet, end hvad seniorkursus i FDF er!
Som ung i FDF har man mulighed for at tage
på forbundets dannelseskurser, hvor målgruppen er helt fra 7. klasse og op til 25 år.
Formålet med kurserne er at give oplevelser,
horisont og refleksion - alt sammen i fællesskabets ramme.
Nogle af de helt store oplevelser finder man
bl.a. på seniorkurserne (for FDF-klassen
’seniorer’), som finder sted i påske- og efterårsferien for alle landets unge FDF’ere fra
14½-18 år. Seniorkurserne afholdes både
på lejrcenter Vork ved Vejle og friluftscenter
Sletten i Ry.
I påskeferien drog flere unge fra FDF Solbjerg
på seniorkursus. Johanne Fornitz og Peter
Fornitz var afsted på Seniorkursus Sletten for
første gang og oplevede de mange temagrupper på egen hånd.

Johanne deltog i gruppen ’Skyggernes dal’,
hvor mytologi, vikinger og eventyr dannede
ramme for gruppens møde med Ragnarok,
dødsrigets hersker, Bifrost og meget mere.
Johanne fortæller om kurset: ”Virkelig fedt,
super personer i gruppen og fedt kampråb vi
fik lavet i vores gruppe. Vi er vikinger – det er
en erhvervsrisiko. Og super at spille D&D NB
uden pc.”
Peter var med i gruppen ’Game of Gods’,
hvor gudekonkurrence og personlig udvikling
var omdrejningspunkter for gruppens gudetematik. Gennem gudetræning kæmpede
gruppens deltagere om at blive den næste
store overgud!
Peter fortæller, at han på kurset oplevede
”nye venner, hyggeligt, fedt med aftenhygge og musik og dans, masser af nye indtryk,
gode udfordringer og oplevelser.”
Sammen med flere hundrede unge FDF’ere
har Johanne og Peter taget hul på den
dannelsesrejse i FDF der skaber relationer,
fællesskab og værdier for livet.

Foto: Magnus Dahl Jensen

FDF SOLBJERG

”Lystenlund”, Kærgårdsvej 55B, 8355 Solbjerg
www.fdfsolbjerg.dk, www.facebook.dk/FDFSolbjerg,kredsledelsen@fdfsolbjerg.dk
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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
STORT U DS
A L- G

KL. 10.00 - 14.00

I SOLB JER G GE NB R UG

50%

Solbjerg Hovedgade 77 A │ Tlf. 87 48 33 03

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

p å a lt i b uti kke n

Malerfirma

SOLBJERG
fra 11. juni GENBRUG
til 17. juni
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

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

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

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

Biblioteket

Generalforsamling

Snart står der et gammelt-nyt
kombi-bibliotek klar til jer
De seneste mange uger har vi pakket i kasser,
flyttet rundt, ryddet ud i vores bøger og gjort
plads til vores nye kollegaer fra Solbjerg Skole.
Inden sommerferiens begyndelse rykker skolens bibliotek (PLC) ned på biblioteket, som
får en helt ny titel; Solbjerg kombi-bibliotek.
Selvom vi fremover får flere børn og unge ned
på biblioteket i form af skoleelever, så har vi
stadig et brændende ønske om at være et sted,
hvor generationer mødes. Et bibliotek for alle.

Så blev det igen muligt at afholde generalforsamling i Støtteforeningen, og det skete
den 20/4-2022 på biblioteket. Årsberetning
blev aflagt af Jørgen Aaboe Christensen,
der bl.a. kunne oplyse at foreningen nu har
208 medlemmer fordelt på 136 adresser.
Efterfølgende fortalte arkivleder Lis Hauerslev om arkivets arbejde i 2021, hvor der
i gennemsnit pr. måned er givet 145 timers
frivilligt arbejde. Hvis I ønsker at læse de to
beretninger, kan de ses på Arkivets hjemmeside http://www.egnsarkivetsolbjerg.dk/
generalforsamling-2022, hvor også regnskabet kan ses. Efterfølgende var der valg til
bestyrelsen, hvor der blev valgt to nye bestyrelsesmedlemmer, Rebekka Høisgaard,
Ask og Anders Bay, Tiset, revisor Allan
Krammer, Solbjerg og suppleant Esther
Jensen, Solbjerg. Alle øvrige der var på valg,
blev genvalgt. Så velkommen til alle og vi
glæder os til samarbejdet.
Årets hæfte, som gives til alle medlemmer
af Støtteforeningen, har vi kaldt, Solbjerg i
billeder, heri kan du bl.a. se luftbilleder af
Solbjerg fra 1956- 2021, gamle postkort fra
Hovedgaden samt billeder af byens kroer,
købmænd og bageren gennem tiden.
Efter generalforsamlingen
var der besøg
af byråds politikker Hüseyin
Arac der holdt
et fornøjeligt
foredrag om at
være gæstearbejder, og arbejde på Solbjerg
Stålvarefabrik,
samt tolk og
politiker.

Den sidste klargøring vil ske hen over sommeren, så kombi-biblioteket står klar til efter
sommerferien.
Vi håber meget på at invitere jer til en officiel
åbning i løbet af august, mere information herom kommer senere.
Vi glæder os til at byde velkommen til
Solbjergs midlertidige Kombi-bibliotek.
De bedste sommerhilsner
Solbjerg Bibliotek og PLC fra Solbjerg Skole
Sommerbogen - Fra 10.6 - 20.8 2022
Kom ned på biblioteket fra den 10.6 og bliv
klogere på Sommerbogen 2022.
Børnene skal løse udfordringer, anmelde 3 bøger og er med i konkurrencen om at vinde en
Ipad eller tømme en boghandel på 5 minutter.
God læselyst
Sommerferielukket
Husk at Solbjerg Bibliotek holder sommerferielukket i uge 28, 29, 30 og 31. Det vil ikke
være muligt at komme ind på biblioteket i
disse uger. Vær opmærksom på afleveringsfrister m.m.
AARHUS BIBLIOTEKERNE

Sommerferien nærmer sig og arkivet holder
sommerferie fra den 12/7 til den 9/8-2022.

Solbjerg Bibliotek

På arkivets vegne Lis Hauerslev

Åbent hver dag
KL. 7 - 22
Der er personale til stede
Tirsdag kl. 15 - 18
Torsdag kl. 10 - 13

EGNSARKIVET

Åbent med personlig betjening
tirsdage fra kl. 15.00 - 17.00
Kærgårdsvej 4 - 8355 Solbjerg
e-mail: egnsarkivet@godmail.dk - egnsarkivetsolbjerg.dk

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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MOUNTAINBIKE - SOLBJERG IF
Børn & Unge:
Lørdage 9.00 – 11.30
Voksen hold Motion 1 (Øvet):
Tirsdage kl. 18:00

Kom
et pa og prøv
r gan
ge

Sporhundende (Mellemliggende):
Onsdage kl. 18:00

Grat
is!

Mandfolk på MTB (Begynder):
Søndage kl. 10:00
Torsdagstøserne (Begynder):
Torsdage kl. 19:00

Vil du prøve kræfter med MTB, så kom og vær med!
Sjov - God motion - Frisk luft - Top hyggeligt
Scan nedenstående
QR-kode eller gå til
mtb.solbjerg-if.dk

Kom og prøv MTB
Hvis du overvejer om MTB
er noget for dig, så kom ud
og prøv det sammen med
os! Kombinationen af
naturoplevelser og motion i
skoven giver både sved på
panden og sjove
oplevelser.
Vi har plads til dig uanset
om du begynder, let øvet
eller har kørt i mange år!
Kort sagt har vi et hold for
alle.
Har du et barn eller en ung
der måske kunne tænke sig
at prøve kræfter med MTB?
Kom endelig ned og se
hvad vi laver! Det er også
ganske gratis at komme
med på en prøvetræning.

Mail: solbjergmtb@gmail.com - Tlf: 40 26 35 39 - web: https://mtb.solbjerg-if.dk
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SOLBJERG IF - TENNIS

SIF

Solbjerg Tennis
I Solbjerg har vi et enestående flot og velplejet baneanlæg.
Her er centercourt, hyggelig atmosfære og måske nogle af de bedst plejede baner i
lokalområdet. Og så ligger banerne i læ!!
Banerne kan være svære at finde, men kig bag skolen lige ved siden af boldbanerne.
At være medlem af Solbjerg tennis åbner for mulighederne for at spille tennis alle
døgnets lyse timer, fællestræning med andre medlemmer, være social og lære nye
mennesker at kende.
Vi byder alle velkomne – øvede/uøvede, familier, børn, unge, voksne og helt voksne.
Kort sagt er Solbjerg tennis for alle, der vil have det sjovt, røre sig og konkurrere
med sig selv og andre.
Mulighed for gratis prøvetime inden indmeldelse.
For mere info: hhtps://tennis.solbjerg-if.dk/
eller kontakt formand Dorte Steen, tlf.20194297
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HÅNDBOLD - SOLBJERG IF

TRÆNER SØGES!
Vores skønne senior damer har givet den max gas, og er dermed rykket i serie 2.
De mangler en træner til den kommende sæson. Så skulle du have lyst til at få et godt grin med damerne,
samt have lidt viden om håndbold, er du sikkert deres nye træner.

KONTAKT GERNE LINDA HELSTRUP PÅ TLF.NR. 30 25 72 94.
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SOLBJERG IF - RUNNERS

BLIV KLAR TIL SOLBJERG SØLØB
I august er det tid til Solbjerg Søløb igen. Vil du være klar til at løbe med, så kom i Løbeklubben Solbjerg
Runners og læg dig i læ blandt nogle af alle de andre løbere 🙂
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 måske 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:
MANDAGE OG TORSDAGE KL. 19.00
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BADMINTON - SOLBJERG IF

Solbjerg Badminton IF deltog i Danmarksmesterskabet for ungdomshold – DMU
I weekenden den 23. og 24. april deltog U15 holdet fra Solbjerg Badminton klub i Danmarksmesterskabet,
som blev afholdt i Nr. Aaby hallen på Vestfyn.
U15 holdet fra Solbjerg havde kvalificeret sig til at deltage i Danmarksmesterskabet ved at have vundet
sin pulje her i Østjylland. Her havde holdet slået andre U15 hold fra hhv. Horsens, Hørning, Beder/Malling,
Aarhus AB, Mårslet og Viby J.
På billedet nedenfor ses hele vinderholdet der består af Emilie, Lina, Bastian, Bertil, Sherwin, Thomas og
William. På billedet har vi også vores 2 unge coach Daniel og Marius og den stolte holdleder Søren Ring er
fotografen.

Holdet fra Solbjerg deltog i Danmarksmesterskabet (DMU) sammen med 22 andre hold fra hele Danmark,
der havde kvalificeret sig til slutspillet og vores lokale helte fra Solbjerg kom på en imponerende 9. plads.
Holdet vandt 3 af sine 5 kampe og der skulle en gammel traditionsklub som Kastrup Magleby til før vores
unge spille måtte strække våben i den afgørende placeringskamp.
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SOLBJERG IF - BADMINTON
Holdleder Søren Ring udtaler at han er utrolig stolt af hvorledes vores hold fra Solbjerg Badmintonklub
klarede at kvalificere sig til Danmarksmesterskabet og leverede en i høj grad godkendt præstation, hvor
holdet undervejs slog hold der havde bedre og mere erfarne spillere (placeret på ranglisten) end os, om gør
klubben ære. Holdet har udvist stor social styrke, hvor der været opbakning til holdkammeraterne, når man
selv skulle sidde over pga. rotation, så alle fik spillet kampe og de har hver især vist, at de indeholder meget
mere styrke end de selv troede, når de lavede comebacks af den anden verden👍😉 Vi er mega stolte af
holdet for at de har vist, at der både kan leveres flotte resultater og stærkt socialt sammenhold på samme
tid🙏
Hvert år har Solbjerg Badminton klub mellem 2 og 4 ungdomshold tilmeldt holdturneringen for klubhold og
det er til stor glæde, inspiration og motivation for spillerne at spille mod andre byer i Østjylland og styrker det
sociale sammenhold blandt klubbens ungdomsspillere og engagerede forældre.
På billedet nedenfor ses U15 badminton holdet sammen med holdleder Søren Ring og et udsnit af det følge
fra Solbjerg som var med at heppe på og støtte spillerne. Tak for opbakningen – I gjorde alle en kæmpe
forskel👏👏👏
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HÅNDBOLD - SOLBJERG IF

U11 DRENGE, SÆSONEN DER GIK
Drengene startede atter op med håndbold tilbage i august, efter en underlig 2020-21 sæson, som mest af
alt bar præg af aflysninger og nedlukninger i coronaens tegn.
Holdet består primært af drenge fra 4. og 5. klasse, som har spillet håndbold mellem 1-6 år. For første gang
i år har 4. og 5. klasses drengene spillet sammen.
Der har fra første træning været fuld fart på, og høj koncentration. Det er tydeligt, at det er en gruppe drenge,
som elsker at spille håndbold, og er meget ivrige efter at lære nyt.
Drengene blev meldt til efterårsturnering i C rækken, hvor det blev til 6 kampe inden juleferien. Efter et
knebent 16-14 nederlag i første turneringskamp, har drengene ikke set sig tilbage. Alt og alle er blevet blæst
bagover, og C rækken blev færdiggjort med 5 sejre i træk, og oprykning til B rækken.
I B rækken har drengene fortsat deres sejrsstime, og gik på imponerende vis ubesejret igennem B rækken
med 6 sejre og en målscore på 139 – 91.
Sæsonen blev afsluttet med et længe ventet weekendstævne, Humlebi Cup i Give. Her vandt drengene B
rækken og tog deres første pokal med hjem til Solbjerg.
Det har været en stor fornøjelse at træne drengene og opleve dem til kamp. De har et rigtig godt kammeratskab på tværs af årgange og klasser, og er gode til at give plads til hinanden. Særligt på vores weekendtur
til Give var det tydeligt at se, hvordan drengene rykkede sammen som en gruppe.

KÆMPE tak til drengene for en fantastisk sæson,
jeres altid gode humør, og ikke mindst viljen og
lysten til hele tiden at lære nyt og mere!
Også en stor tak til forældregruppen for jeres
store opbakning!

Line & Michael
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SOLBJERG IF - HÅNDBOLD

SIF

MANGE GRIN OG MANGE SEJRE
For U11 pigers vedkommende har sæsonen 21/22 været noget af en optur. Efterårsturneringen gik med at
holdet skulle lære hinanden at kende da 2 hold blev slået sammen. Da forårsturneringen stod for døren var
pigerne totalt kampklar og vandt puljen. Ikke nok med det tog pigerne også en pokal med hjem fra Humlebi
Cup. Det var pigernes første stævne, der var skruet op for hyggen, mange håndboldkampe, grin, piger der
ikke sov meget og en lille pudekamp. Det var så fedt at deltage i som spillere og trænere.
Nu er holdene blevet delt igen så de ældste af spillerne hedder U13 piger og de kunne godt mangle et par
spillere til, det er for nuværende 5 og 6 klasser.
Kontakt gerne Anja Schack Jørgensen på tlf. 20618606, hvis det har interesse.
Vores U11 piger, nuværende 3 og 4 klasse kunne også godt bruge et par spillere mere, det er Anni Frandsen tlf.61108527 eller Katrine Eppler tlf. 27583600 der skal kontaktes.
Til sidst vil vi i trænerteamet for U11 pigerne takke for de mange dejlige oplevelser vi har haft med jeres
piger, jer forældre der altid bakker os op. Vi er meget heldige i, at være en del af den store håndbold familie
vi har i SIF håndbold.
Sportslige hilsner fra Trænerteamet U11 piger.
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SOLBJERG IDRÆTSFORENING SIF

SIF

BADMINTON

SPINNING

Torsten Bloch Rasmussen

Birthe Friis Hansen

26 83 45 42
Torsten.Bloch.Rasmussen@gmail.com

SIF

SIF

SIF

SIF

SIF

SIF

60 86 92 92
gymnastikisolbjerg@gmail.com

FLOORBALL - KVINDER

SOLBJERG RUNNERS

Maria Pahle

Mia Nørby Pladsbjerg

29 72 82 78
mariapahle@gmail.com

SIF

42 57 23 02
mia_norby@hotmail.com

FLOORBALL - MÆND

SVØMNING

Thomas Bøgh Fangel

Liselotte Knagaard

42 26 60 26
thomasfangel@gmail.com

SIF

61 46 03 59
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
gymnastikisolbjerg@gmail.com

SIF

20 19 42 97
jocodoco@gmail.com

HÅNDBOLD

VOLLEYBALL

Anja Schack

Arne Møller

20 61 86 06
solbjerghandbold@gmail.com

SIF

53 34 60 00
arnemras@gmail.com

MOUNTAINBIKE

SPORTSCAFEEN

Troels Ennemark Høiriis

Marianne Østergaard

40 26 35 39

40 86 40 85

solbjergmtb@gmail.com

marianne@lystavle.dk
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Solbjerg Idrætsforening er én forening, med et stort udbud af forskellige aktiviteter.
Har du en idé så kontakt 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 på: solbjerg-if.dk
Formand Kristine Hornum │ 20 41 17 77 │ kristinehornum@hotmail.com
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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
15-18
Tirsdage
19.00
2. tirs/md
17.30
Onsdage
10.30
Onsdage
10.30
Onsdage
16.15
Onsdage
19.30-22
Onsdag
10-11.30
Torsdage
10-13
Torsdage
9.30-11.30
Torsdage
17.00
Fredage
10-12
Sidste fre/md 10.00
Lørdage
14-16
Lør-Søn		

Folkehus Solbjerg
SportsCaféen i Hallen
Fritidscentret
Hallen
Fritidscentret
Biblioteket
Fritidscentret
Café Solbjerg
Folkehus Solbjerg
Astrup Kirke
Astrup Kirke
Fritidscentret
Folkehus Solbjerg
Biblioteket
Fritidscentret/banen
Søsporten (i sæsonen)
Folkehus 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
Babysalmesang
De små synger
Folkedans
Netcafé
Betjening
Pensionist/Petanqueforeningen “Grisen”
Fællessejlads
Netcafé
Vi synger m. organist Søren Jensen
Offentlig svømning
Åben v. aktiviteter i hallen/fodboldbanen

JUNI-JULI-AUGUST 2022
11. juni 10-16 v/Fritidscentret
14. juni 17.30 Café Solbjereg
20. juni 18-19.30 Solbjergskolens gym.
21. juni 17.30 Café Solbjerg
23. juni 17.30 Lundbjergvang

Lions store loppemarked
Fælles aftensspisning
Foredrag: Julius Mygind
Sang og Musik
Lions Skt. Hans bål

6. juli
9.30-13 Café Solbjerg
9. juli
17.30 Café Solbjereg
10. juli		
Biblioteket

Jysk Tøjsalg
Fælles aftensspisning
Sommerbogen

12. juli - 9. august Egnsarkivet
11. juli - 31. juli
Biblioteket

Sommerferielukket - begge dage inkl.
Sommerferielukket - begge dage inkl.

SOLBJERG NU UDKOMMER NÆSTE GANG
LØRDAG DEN 27. AUGUST 2022

