NYT LIV PÅ BYENS BUSSKURE BRINGER BÅDE
FARVE, FANTASI OG GLÆDE TIL DE VENTENDE
OG 4 NYE 0. KLASSER ER STARTET OP I SKOLEN.
EFTERSOMMEREN BRINGER LIV OG GLÆDE I
BYEN. LÆS MERE PÅ SIDE 5 OG 7.
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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

Hinnerup

Hammel

huset, hvilket kommer dig som sælger tilgode i markedsføringen af din bolig.

Lystrup

Vores 4 butikker i hhv. Skanderborg, Ry, Galten og

butikkerne i og lige uden for Aarhus. Med danbolig

Viby
Mårslet

Danmarks
største mæglerbutik
Mest sælgende ejerlejlighedsmægler siden 2013*
danbolig Aarhus City/Nord
*Kilde: boligsiden.dk

Stilling

Gl. Rye Ry
Voerladegård

Skanderborg

Solbjerg
Virring

Beder

Malling

Tebstrup
Odder

Horsens

Kontakt danbolig Beder og lad os vurdere din bolig
– helt gratis og uforpligtende.
*Kilde: boligsiden.dk pr. 08.08.2022 gældende for de seneste 12 mdr.

Åbyhøj
Hørning

Aarhus Nord, City, Erhverv, Aabyhøj, Viby og Tilst, har
vi et bredt udvalg af potentielle kunder.

Risskov

Harlev
Stjær

Beder har et rigtig tæt samarbejde internt, og udover
vores egne forretninger kan vi også trække på danbolig

Tilst

Galten/Harlev

Låsby

Silkeborg

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

NYT FRA FÆLLESRÅDET

LEDER

Nu fik vi endelig den længe ventede shunt, sådan at udkørsel fra byen ind imod Aarhus er blevet
meget lettere. Jeg tror jeg taler på alles vegne når jeg siger tak til alle som bakkede os op i, at det
var den rigtige løsning.
I den forbindelse kommer vi hurtigt videre til det andet projekt, nemlig cykelstien. Sidste officielle
melding vi har fået, er at cykelstien er sat på pause og afventer byrådsbehandling (fra d. 10/06). Vi
har dog fået lovning på at den bliver bygget som en fuld cykelsti, men at man venter til budgettet,
er der til det.
Vi leder også forsat efter et medlem til fællesrådet, som kunne ønske sig at være tovholder i forhold
til kommunen og projekter eller skrive nogle artikler til Solbjerg.nu.
Lyder det som noget for dig, så kan du skrive til 8355solbjerg@gmail.com.

Søren Farsø, Formand Solbjerg Fællesråd
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DEADLINE FOR STOF OG ANNONCER

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
SOLBJERGSKOLEN............................. S.
7
FÆLLES FRITID AFTENSKOLE............. S.
8-9
FOREDRAGSFORENINGEN................... S.
11
SENIORFORENINGEN.......................... S.
13
FOLKEHUSET SOLBLJERG.................. S. 16-19
FDF SOLBJERG.................................. S.
23
LIONS SOLBJERG. . ............................. S.
25
EGNSARKIVET/BIBLIOEKET................. S.
26
SOLBJERG IDRÆTSFORENING.. ........... S. 33-42
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

Tulstrup Kirke

Tulstrupvej 1a (pæl v.P-plads)

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
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DE 4 ELEMENTER - FULDE AF GODE HISTORIER!
I foråret blev kunstforeningen Kunst I Solbjerg
opfordret af Aarhus kommune til at male de lidt
gamle og slidte bus-bobler i Solbjerg.
Kommunen betalte materialer og ellers var der
helt frie hænder.
Så I sidste uge forvandlede frivillige kreative
kræfter fra kunstforeningen ’Kunst i Solbjerg’
byens fire busbobler til enestående kunstværker. Busboblerne er malet, så de hver repræsenterer ét af de fire elementer: vand, luft, ild og
jord. Malerierne fortæller et hav af historier, der
er lige til at gå på opdagelse i.

Ifølge Jan Wøldike, hovedkunstneren bag værkerne, er ambitionen at skabe glæde og rum for
samtale. Hver busboble byder på små overraskelser og lidt skøre og skæve indfald, som
man kan sidde og lede efter, mens man venter
på bussen.
Projektet i Solbjerg er en del af en større indsats
for byrumskunst, hvor lokale inviteres til at skabe kunst i nærområdet. Allerede nu har boblerne affødt megen lokal interesse samt medieomtale og mange borgere har givet udtryk for, at
de er glade for projektet. Børnehaverne bruger
nu også skurerne som udflugtsmål.
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Håndbold afdelingen afholder sit årlige

10 september 2022 kl. 9 – 15
Kom og kig det årlige marked og gør en god handel, med de trofaste KRÆMMER.
Det støtter håndboldafdelingens ungdomshold i Solbjerg idrætsforening.

Marked afholdes på p-pladsen ved skolen & hallen.
Skulle du have lyst til en plads på marked?
Koster det kun 80 kr. for en plads.
Men husk der bliver rift om pladserne da vi har KRÆMMER
Skrevet op fra sidste år.
Børne pladser koster 25 kr.
Først til mølle princippet gælder.
Tilmelding nødvendig
og skal ske til
Ole Johansen på tlf. 30 95 06 65
e-mail bj@byggefirmaet-johansen.dk
Senest Onsdag D. 7 September
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Solbjergskolen
Første skoledag for de 4 nye 0.-klasser startede med velkomst i hallen ved skoleleder Jens Kristensen,
hvorefter børnene fulgtes klassevis med deres lærerteam og forældre til deres respektive klasselokaler. På
vejen blev de mødt af smil og masser af flag, mens indskolingens øvrige klasser bød dem velkommen til og
kaninen lagde traditionen tro ryg til endnu en serie billeder af både børn og forældre.

70117

Til det nye skoleår er desuden ansat 3 nye lærerere med primære opgaver på mellemtrinnet, der også bliver
4-sporet. Vi ser frem til et nyt skoleår, med masser af læring, trivsel og gode oplevelser!
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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
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Efterårsprogram 2022
Fælles Fritid – din lokale dag- og aftenskole i Beder,
Malling, Mårslet, Tranbjerg og Solbjerg

Fælles Fritid overtager Grønløkke Aftenskole til efterårssæsonen
”Jeg kan med glæde fortælle, at Fælles
Fritid overtager Grønløkke Aftenskole”,
siger Birgit Christensen, skoleleder
ved dag- og aftenskolen Fælles Fritid.
”Grønløkke Aftenskoles tidligere skoleleder Henny Margrethe Bauning må
desværre stopper. Henny ønskede at
netop vi skulle overtage den aftenskole,
hun har ledet med stort engagement i
40 år.”
”Jeg ser det som en stor chance for at
udvikle folkeoplysningen i det lokale
område, syd for Århus. Fra efteråret har
vi hold i både Beder, Malling, Mårslet,
Tranbjerg og Solbjerg,” siger Birgit.
”Det har været vigtigt for mig, at alle

kursister fra begge aftenskoler kan
fortsætte på samme hold, og at alle
undervisere kan fortsætte. Jeg mener,
det er en styrke, at vi fremover råder
over flere lærerkræfter og lokaler, så vi
kan tilbyde et endnu bredere udvalg af
kurser i område syd.”
Birgit fortsætter: ”Når kursisterne besøger Fælles Fritids hjemmeside for at
tilmelde sig deres hold, vil de opdage
at aftenskolen nu udbyder mange flere
spændende kurser. Fælles Fritid tilbyder
kreative kurser som maleri, syning og
pileflet, og nu får vi også madlavning,
glasfusing og porcelænsmaling. Fælles
Fritids meget brede vifte af bevægelses-

YOGA HATHA FOR ALLE

Med basis i den klassiske Hatha yoga og variationer af denne, vil
vi arbejde med både stimulerende, styrkende og smidiggørende øvelser.
Der vil være afspændende, ledfrigørende bevægelse for led og
knogler, øvelser for balance og venepumpe. Små dynamiske
flows, såvel som mere statiske, hvilende stillinger og langsomme stræk.
Åndedrætsopmærksomhed og enkelte øvelser. Plads til at
sanse, mærke kroppen og det indre rum.
Der vil være fokus på at komme kroppen godt igennem i hver
session, at samarbejde krop, opmærksomhed og åndedræt
med en venlig og legende indstilling.
Styrke vitalitet og nærvær.
Der afsluttes hver gang med afspænding.
Medbring måtte og tæppe.
20 lek. 10 gange
Solbjerg Fritidscenter
Start uge 36
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Kr. 600/700*
Tove Danø
Mandag 9.15-10.45
Mandag 11.00-12.30

hold, der spænder over yoga, pilates og
qi gong er yderligere blevet beriget med
triyoga. I Beder-Malling-området har vi
blandt andet daghold i historie og litteratur. Vi har et big band, vestafrikansk
dans og forhåbentlig kommer squaredance i gang igen til efteråret efter en
lang coronanedlukning.”
Birgit afslutter med at fortælle, at Fælles
Fritid er en 50 år gammel, velfungerende
aftenskole. ”Tilmelding foregår sædvanligvis på Fælles Fritids hjemmeside med
online betaling. Men vi tilbyder hjælp til
de kursister, der ikke benytter
sig af en pc.”

PILEFLET

Flet din egen kurv
Indkøbskurv, strikkekurv, værktøjskurv, picnickurv,
brændekurv, æblekurv,
rund eller oval. Mulighederne er mange, det er kun fantasien og teknikken som
begrænser.
Har du lyst til at lære de grundlæggende teknikker indenfor
pileflet, så er dette kursus lige noget for dig. Kurset henvender
sig til begyndere og øvede. Medbring gerne beskæresaks og
skarp kniv, f.eks. urtekniv.
Resten af værktøjet har underviseren.
Materialeudgift kr. 200 betales til underviseren.
15 lek. 1 weekend
Solbjerg Fritidscenter
D. 8.-9. oktober

Kr. 900/825*
Hanne Bols
Lørdag + søndag 9.00-15.30

WWW.FÆLLESFRITID.DK
Fælles Fritid har mange andre spændende hold i andre byer i Aarhus syd Beder, Malling, Mårslet, Tranbjerg og Solbjerg.
Se mere på vores hjemmeside
BILLEDKUNST BARN/VOKSEN

En weekend hvor
børn og voksne kan være sammen i et
kreativt værksted
Hver dag vil der være et oplæg, gennemgang af materialer og
vejledning - derefter skal der klippes, klistres, limes, males,
tegnes og eksperimenteres. Vi arbejder ofte med samme emne
begge dage, men med forskellige metoder og materialer.
Holdet er for børn med deres voksne - en mor, en far eller en af
bedsteforældrene. Det kan også være barnets voksne vil skiftes
til at være med, det er helt fint.
Voksen/barn-holdet er et frirum og et værksted, hvor man
fordyber sig, fantaserer og arbejder sammen. Vi skal tegne,
male, lave skulpturer og arbejde med andre billedudtryk.
Aldersgruppe fra 5 år og op. Der skal tilmeldes både den voksne
og barnet.
Materialeudgift 20 kr. betales til underviseren.
Nedenstående pris er pr. person, 1 voksen + 1 barn 2x prisen
8 lek. 1 weekend
Beder
D. 8. + 9. oktober
D. 4. + 5. november

Kr. 320/280*
Tina Kjer
Lørdag og Søndag 10.00-13.30
Lørdag og Søndag 10.00-13.30

SYNING

GLASFUSION

Glasfusing er en gammel teknik, hvor man smelter glas i ovn,
efter man har skåret det i den ønskede form. Glasset kan
dekoreres med glasfarver, perler, metaller og andet. Du kan lave
fade, skåle, billeder, skilte, smykker, figurer, et hus til fyrfadslys,
julepynt og andre pynteting. Kun fantasien sætter grænser, og
på kurset lærer man om forskellige teknikker og kan udfordre
sin egen kreativitet med et både fint og skrøbeligt materiale,
som kan blive til de mest fantastiske og kunstneriske ting.
Vi arbejder både med vinduesglas og farvet glas. Første kursusgang bliver introduktion til nye deltagere.
Der påregnes udgifter til materialer. Der kan købes et begrænset
udvalg materialer hos læreren.
40 lek. 20 gange
Tranbjergskolen
Start uge 37

Kr. 1680
Gerda Frandsen
Onsdag 18.30-20.30

Kontaktoplysninger:
FÆLLES FRITID
Mail: info@faellesfritid.dk
www.fællesfritid.dk
TELEFONTID
Tlf. 5224 3626
Man og ons kl. 14.00–16.00
FERIELUKKET
Vi følger skolernes ferie.
TILMELDING
Al tilmelding og betaling
foregår via aftenskolens
hjemmeside
www.fællesfritid.dk

TILSKUD (*)
Reducerede tilskudspriser
gives til arejdsledige, efterlønsmodtagere, pensionister
og studerende med bopæl
i Aarhus Kommune. Tilskud
kan fås til max. 9 timer pr. uge.
FIND FÆLLES FRITID
PÅ FACEBOOK
Vælg “Synes godt om” og
slå notifikationer til, så vil du
fremover få besked på din
egen facebookside, når aftenskolen lægger nyheder ud.

FÆL
Din lok

Hvis du har lyst til at sy tøj til dig selv og familien, så deltag i
Fælles Fritids syværksted. Holdet er for alle uanset forudsætninger. Vi kan arbejde ud fra færdige mønstre og i fællesskab
designe netop din ide, så du får bukser, skjorte, kjole og frakke,
lige som du ønsker. Du skal selv medbringe alm. sygrej, vi har 3
symaskiner, 2 overlockere og en dæksømsmaskine.
24 lek. 6 gange
Beder
Start uge 39

Kr. 1105/985*
Birgit Christensen
Torsdag 9.45-13.15

Din lokale dag- og aftenskole
Aarhus Syd

Beder ·
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Fruering-Vitved
Foredragsforening
Tirsdag den 4. oktober kl. 19.00 starter programmet for sæson 2022-2023 med gudstjeneste i Fruering
Kirke og efterfølgende foredrag i forsamlingshuset. Foredragsforeningen har været så heldig at engagere
provst for Skanderborg Provsti Laura Gylden-Damgaard til at prædike og holde foredrag.
Prisen for deltagelse inkl. kaffe med brød er 100 kr. for medlemmer og 150 kr. for ikke-medlemmer.
Foredragsforeningens 75-års jubilæum er udsat på grund af corona-pandemien. Fejringen foregår torsdag
den 24. november fra kl. 18.00 i Fruering Forsamlingshus. Entré til jubilæumsfesten er 160 kr. inkl. 2-retters menu, kaffe og underholdning med duoen Basseralle fra Aarhus. Drikkevarer købes i forsamlingshuset
til rimelige priser. Indbydelse til jubilæumsfesten bliver udsendt senere.
Streamingforedrag er kommet godt i gang i samlingssalen på Virring Skole. Der er fastsat følgende foredrag, alle fra kl. 19.00 på tirsdage, i løbet af det kommende efterår:
27. september: Jorden og livet – 3.800 mio. års spejling
4. oktober:

Kvantefysik – atomernes vilde verden

1. november: Vores urolige klode
15. november: Fagre nye genetiske verden
22. november: Datalogien i din lomme.
Mød op og vær med gerne i god tid (det er vigtigt at kunne starte præcis). Deltagelse er gratis.

Foredragsforeningens bestyrelse har konstitueret sig således:
Formand Jytte Hansen

.................................23 29 03 02

Næstformand Kirsten Holm

.................................60 16 01 72 – 86 92 72 01

Kasserer Kirsten Jepsen

.................................21 39 23 95

Sekretær Finn Sørensen

.................................21 26 06 76

Anja Chanette Leth Pedersen .................................20 61 30 64
Claus Bang Thomasen

.................................40 53 02 53

Erik Fynbo

................................. 30 22 38 73 – 86 92 75 9

På glædeligt gensyn
P.b.v.
Finn Sørensen
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LÆS BLADET OG FIND NYHEDER
ONLINE: SOLBJERGNU.DK

SCHANTZ REVISION
REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB
Solbjerg Hovedgade 24, 8355 Solbjerg, telefon 86 92 75 66
E-mail: revisor@schantzrevision.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
12 SOLBJERG NU

Tor sdag den 6. oktober kl. 13.00

Høstfest
med 3- retters menu kr. 180,00.
Tilmelding senest 30. september.

En glad pige,der altid har et
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.

Torsdag den 3. november kl.
13.00
Så er der
BANKO
Kom og vær
med til at
vinde nogle
af de fine
præmier
- med sidegevinster.

Torsdag den 8. dec. kl.13.00

JULEARRANGEMENT

med sild og smørrebrød kr.90,00. Tilmelding senest den 1.december.
Søren Banjomus ogTangentnissen Rasmus, sørger for,at julestemningen breder
sig fra loft til gulv og kommer ud i alle
hjørner og kanter, og allede elskede juletoner daler som kølige, forfriskende snefnug ned over selskabet.

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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Estate Skanderborg
Adelgade 55, 8660 Skanderborg
Telefon: 86579810
Email: 8660@estate.dk

Søren Jarl Christensen
Ansvarlig indehaver

OVERVEJER
DU AT SÆLGE?
Så kontakt Søren - han er opvokset i Solbjerg og kender
byen ud og ind. Hos os får du et boligsalg med nærvær
og kundeservice i fokus.
Hos Estate Skanderborg tilbyder vi altid en gratis
vurdering om du skal sælge eller ej.

RING PÅ TLF: 86579810

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 13. september kl. 17.30
Se menuen på Brugerrådets hjemmeside: www. Lokalcentersolbjerg.dk
Tilmelding på tlf. 21 34 52 24 eller på mail: gidk@aarhus.dk
SENIORSHOPPEN: Tirsdag den 5. oktober kl. 10.30
Modeopvisning og efterfølgende tøjsalg.

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
16 SOLBJERG NU

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

Solbjerg Senior Motion

Folkehuset Solbjerg
Nu byder vi nye som gamle medlemmer velkommen til forskellige
aktiviteter som styrker vores krop samtidig med, at vi har det rart
sammen med andre.
•
•
•
•
•
•
•

Krolf hver onsdag kl. 9.30-11.30
Cykeltur hver tirsdag kl. 10-12
Inde-curling hver mandag kl.10
Funktionel træningshold 1 hver torsdag kl.10
Funktionel træningshold 2 hver onsdag kl. 13-14
Hensyntagende træningshold torsdage kl. 11-12.
Selv-Træning i Motionslokalet på faste tider eller når der er
plads.
Ring eller skriv for mere information på tlf, 2440 7623
eller på mail: annevibeke09@gmail.com
Se vores hjemmeside www.solbjergseniormotion.dk
Venlig hilsen
Bestyrelsen Solbjerg Seniormotion

BØGEVANGEN 28, 8355 SOLBJERG
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FOLKEHUSET SOLBJERG

BRIDGE I SOLBJERG
Nu starter vi!
Interessen har været så stor, at vi nu for alvor vil starte op med Bridge i Solbjerg.
Spilledagen er tirsdage kl. 13.00. Første gang den 6. september 2022.
Spillestedet er Caféen i Folkehuset i Solbjerg, Bøgevangen 28.
Pris for deltagelse er p.t. 20 kr.pr. gang for kaffe mv.
Vi vil gerne være endnu flere spillere, og der er god plads. Hvis du er interesseret i at
være med, skal du bare kontakte en af personerne nævnt nedenfor. Du må meget
gerne tage en makker med, men det er ingen betingelse.
Vi ønsker også at oprette en substitutliste. Hvis du ikke kan spille fast, kan du
alternativt tilmelde dig som substitut.
Af hensyn til planlægningen af spillet bedes interesserede venligst kontakte os
hurtigst muligt.
Vi glæder os til at byde dig velkommen.
Toka Jensen. Tlf. 5133 8158. Mail: tato@os.dk
Vita Højberg. Tlf. 20493950. Mail: hoejberg@privat.dk
Mogens Hald. Tlf. 2289 0807. Mail: mogensh71@gmail.com
Hans Højberg. Tlf. 4277 1602. Mail: hoejberg@privat.dk
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BØGEVANGEN 28, 8355 SOLBJERG

FOLKEHUSET SOLBJERG

GYMNASTIK I SOLBJERG FRITIDSCENTER

BEVÆG BEVAR…… muskler…balance……koordinering..
og det gode fællesskab.
Start tirsdag den 6. september kl. 9.30 i Solbjerg Fritidscenter
v/Lisbeth Andersen, tlf. 2945 5419

JULEMARKED PÅ FOLKEHUSET SOLBJERG
Søndag den 20. november 2022
holder Brugerrådet ved Folkehuset Solbjerg

Julemarked

Så hvis nogen har effekter, som man ønsker at sælge på
et julemarked, så begynd allerede nu at planlægge.
Reservering af boder, kan ske ved henvendelse til:
Lisbeth Andersen, tlf. 2945 5419
eller mail: mbalskilde@mail.dk
BØGEVANGEN 28, 8355 SOLBJERG
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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

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

E-MAIL: KONTAKT@MRTB.DK
WWW.MRTB.DK
MRTB ER MEDLEM AF

Tlf. 6176 16 81

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

sophienlund-maler_34x73.indd 1

03-07-2019 12:23:48

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

Så er vi i gang med endnu en sæson!
Vi tager hul på endnu en FDF-sæson, fyldt
med oplevelser, hygge, sjov, erfaringer og
masser af FDF-aktiviteter! Alle klasser har
første mødedag d. 20. august kl. 18.00.
Hvor mødes vi?
Alle FDF-møder tager udgangspunkt i vores
skønne kredshus, Lystenlund eller i dagligtale
”Lunden”, der ligger på Kærgårdsvej 55b.
Hvad laver vi?
Når vi er til FDF er vi sammen i ’mødet’. Vi
mødes med andre – store som små – og laver
det vi er allerbedst til, nemlig at være sammen
i et fællesskab. Vi leger og lærer, vi bruger
naturen og giver os selv sjove oplevelser.

Hvornår mødes vi?
Se her, hvornår der er FDF-møde for dig (evt.
ændringer vil fremgå på vores hjemmeside):
Skoleklasse
FDF-klasse
Mødetid
0. klasse

Pusling

Tirsdage
17.15 - 18.45

1.-2. klasse

Tumling

3.-4. klasse

Pilt

5.-6.. klasse

Væbner

7.-8. klasse

Seniorvæbner

9. klasse og op

Senior

Tirsdage
18.15 - 20.00

Hvad hvis man er voksen?
FDF er for alle. Også for dem der på papiret
er voksen, men har en barnlig sjæl. Som
voksen i FDF er du med til at lede børnene
i fællesskabet og i de aktiviteter vi laver. Og
selvfølgelig til at drikke kaffe med de andre
voksne! Så kom og leg med, hvis du tror FDF
kunne være noget for dig.

FDF SOLBJERG

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

Solbjerg Massage
v/ Helle Hartmann

Service og reparation af alle bilmærker • Salg af
brugte biler • Klargøring til syn • Og meget mere...
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

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

BESTIL PÅ TLF. 86 29 05 58

Fysiologisk behandlings- og
afspændingsmassage.
www.solbjergmassage.dk
Ring eller skriv for professionel vejledning på:
Tlf. 30 49 79 34 - solbjergmassage@gmail.com
TIDSBESTILLING NØDVENDIGT
Højlundsparken 19A, 8355 Solbjerg

STØT LOKALT - VORES LOKALE
ERHVERV STØTTER OP OM
INSTITUTIONER, FORENINGER
OG ARRANGEMENTER I VORES
LOKALSAMFUND!

OK Benzin - Støt lokalsporten
Spar penge på benzin og disel
SOLBJERG
- DIT LOKALE INDKØBSSTED

Altid billig beinzin
24 SOLBJERG NU

Danmarks bedste benzinkort

BINGO BANKO

Husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen
Lions Solbjerg arrangerer det årlige populære bankospil

i Solbjerghallen søndag den 30. oktober.
Der vil være store præmier.

Nærmere information følger på plakater ved indfaldsvejene til
Solbjerg, og der vil være yderligere omtale i næste nummer af
Solbjerg Nu. Når vi nærmer os bankodagen, vil vi omdele en
bingoavis.
I løbet af september måned vil vi kontakte vores gode og
uundværlige sponsorer, der ved deres annoncetegning i
bingoavisen og gaver til brug for præmier gør det muligt
at afholde bankospillet.
Hele overskuddet går ubeskåret til humanitære formål, da
Lions-medlemmerne betaler foreningens administrationsomkostninger.
Vi uddeler også til lokale formål.

LIONS SOLBJERG

L
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Egnsarkivet i Solbjerg

Biblioteket

Efter en dejlig lang sommerferie er arkivet
igen åben for besøgene, så aflæg os et besøg, hvis du er nysgerrig på områdets lokalhistorie. Vi har masser af dejlige billeder
og andet materiale, som fortæller om hvad
der er sket gennem tiderne i de fire sogne
Astrup, Tulstrup, Hvilsted og Tiset.

Nu har Solbjerg et fælles,
kombi-bibliotek
Tirsdag d. 16. August åbnede Solbjerg Bibliotek (på festlig manér) dørene til et ”nyt”
fælles, kombi-bibliotek med Solbjergskolen.
Sammenlægningen betyder at skolens bibliotek er rykket ned i bibliotekets nuværende
lokaler og fungerer nu som et kombi-bibliotek
med lokalbiblioteket og lokalarkivet. Skolens
klasser vil fremover have deres daglige gang
på biblioteket – og kan låne bøger, arbejde og
have mulighed for at lave lektier der.

I første halvår af 2022 har vi samarbejdet
med lærer Tina Vittrup, som var historielærer for 6. klasserne på skolen. Formålet
var at give eleverne lidt undervisning i
byens og områdets historie. Vi forsynede
Tina med forskelligt materiale om byens
historie, bl.a. om den forsvundne kirke.
Efterfølgende
aflagde de 3 klasser, et 2 timers
besøg på arkivet,
hvor de havde til
opgave at finde
oplysninger og
historier om bestemte ejendomme på Hovedgaden. Det var nogle meget
interesserede elever der besøgte os, og flere
vil gerne vide noget om det sted, hvor de
selv boede samt have mere tid til opgaven.
En god oplevelse som vi håber kan gentages
i det nye skoleår.
I maj måned deltog vi i byens jubilæum
med en bod, der var lavet som en gammel
skolestue. Vi havde også opstillet plakater
ved nogle af husene på Hovedgaden.
De beskrev bl.a. hvilket erhverv der havde
været der, samt nogle små sjove historier
om husets beboer.
Plakaterne kan nu ses i Folkehusets café,
hvor de vil være ophængt i august og
september måned.
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

Biblioteket har i løbet af foråret gennemgået
en større omrokering og en lille opgradering,
så det kan fungere bedst muligt indtil det helt
nye Kombi-bibliotek står færdigt om nogle år.
Forfattermøde den 8.september 2022
Kom på Solbjerg
Bibliotek og mød
forfatter, Charlotte
Weitze. Hun vil fortælle om tilblivelsen
og baggrunden for
romanen, Rosarium,
som både har været
nomineret til DR
Romanpris 2022 og
Weekendavisens
Litteraturpris.
Der vil være god mulighed for at låne romanen på biblioteket inden forfatterbesøget.
Find og køb billetter på hjemmesiden.
Sted: Solbjerg Bibliotek
Tid: Torsdag den 8. september,
kl. 19.00-20.30
AARHUS BIBLIOTEKERNE

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

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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Entreprenør

Vi kan kontaktes hele døgnet

v. Jesper Frandsen, Tisetvej 34, 8355 Solbjerg.

Forbrugerrådet TÆNK anbefaler at
bruge ISO9001-certificerede bedemænd
Mette

Janneke

Preben

■ Vi hjælper med en værdig,

Tlf. 6165 3573

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

frandsenentreprenor@gmail.com

smuk og personlig afsked

■ Få en fast og fair pris
■ Ring og få gratis tilsendt

SOLBJERG

hæftet “Min sidste vilje”

Odder Begravelsesforretning

Hørning Begravelsesforretning

V/ Møller Rasmussens eftf.
Rådhusgade 4 | 8300 Odder

V/ Per Dunkjærs eftf.
Skanderborgvej 5 | 8362 Hørning

www.houkjaerbegravelse.dk

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

Tlf. 86 92 77 53

Onstedvej 2 - 8355 Solbjerg
Tlf. 86 92 70 75
www.solbjerghavecenter.dk
Åbningstider: mandag-fredag: 8.00 - 17.30
Lørdag/søndag og helligdage: 9.00 - 16.00

solbjerg-havecenter_30x73.indd 1

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

03-07-2019 12:31:19

SOLBJERG
GENBRUG
SOLBJERG
S A L G A F T Ø J , M Ø B LGENBRUG
ER, TING & SAGER
S A LG A F TØ J, M Ø B L E R, T I N G & S AG E R
Åbningstider:
Åbningstider:
MANDAG TIL FREDAG
KL. 13.00 - 17.00
MANDAG
FREDAG
KL.
1.
LØRDAGTIL
HVER
MÅNED
KL. 13.00
10.00 -- 17.00
14.00
1. LØRDAG HVER MÅNED
KL. 10.00 - 14.00
Solbjerg Hovedgade 77 A │ Tlf. 87 48 33 03
Solbjerg Hovedgade 77 A │ Tlf. 87 48 33 03
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VVS

Malerfirma

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

APS

SOLBJERG

Ved dødsfald
tlf. 87 68 01 22

Hobbyklubbens
efterårsudstilling 2022.

i Fritidscentret.
Fredag d.16.september
kl.11-15
Vi viser medlemmernes flotte håndarbejde.
Kom og se og bliv inspireret.
Vi byder på kaffe/te og hjemmebag.
Hilsen bestyrelsen.
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MOTION FOR LIVET
Gratis træningsforløb for seniorer 55+
der ikke er vant til at træne og være aktive
Du får:
+ 5 ugers gratis træningsforløb på lukket seniorhold
+ Træning onsdage og fredage med professionel instruktør
+ Adgang til Fit&Sunds Seniorklub med kaffe og arrangementer
+ Infomøde: 7. september kl. 12.00 / Opstart: 14. september kl. 12.00

TILMELDING
Scan koden, følg os på facebook
eller skriv til solbjerg@fitogsund.dk

Fit&Sund Solbjerg · Solbjerg Hovedgade 90B · 8355 Solbjerg
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FYSIOTERAPI
Slip smerterne – book en tid med det samme
eller en gratis 10 minutters konsultation
1 ¬ Første konsultation a 45 min

499 kr.

1 ¬ Normal konsultation a 30 min

299 kr.

1 ¬ Fysiomassage a 30 min

299 kr.

1 ¬ Fysiomassage a 55 min

499 kr.

1 ¬ 10 min. gratis konsultation

Gratis.

Du kan ikke få tilskud via en lægehenvisning, men fra Sygeforsikringen
Danmark, derudover samarbejder vi med de fleste forsikringsselskaber.

Fit&Sund Solbjerg · Solbjerg Hovedgade 90B · 8355 Solbjerg
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KARINA LEHD JØRGENSEN
Bachelor i ernæring og sundhed
+ personlig træner.
Du kan få hjælp hvis du
fx. oplever udfordringer med:
· Maven/tarmene
· Forhøjet blodtryk/blodsukker
· Muskelopbygning
· Overvægt
· PCOS & PCO

SUND VÆGT
8 ugers vægttabs- og livsstilsforløb med fokus på
vægt og livsstil – ingen slankekur
7. September 2022

Opstart:

5 × onsdage · kl. 17.30-19.00

Tidspunkt:

1999 kr.

Normalpris:
Early Bird ( indtil d. 31. august 2022 ):

999 kr.

Læs mere på: https://diaetist.fitogsund.dk/c/camps/sund-vaegt
TILMELDING
Scan koden eller kontakt os på
klj@fitogsund.dk – Tlf.: 40 13 02 99

Fit&Sund Solbjerg · Solbjerg Hovedgade 90B · 8355 Solbjerg
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SOLBJERG IF - SOLBJERG IF TILBYDER:

BEGYNDERKURSUS I MANGA MED
JAPANSK TEGNELÆRER
Er du fascineret af tegnede karakterer? Vil du gerne introduceres til at tegne manga?
Har du lyst til at blive undervist af en japansk manga-tegnelærer i din lokale SportsCafé?
Du har nu en enestående mulighed for at lære at tegne manga på dette begynderkursus
lørdag den 3. september 2022 kl. 10.00-11.00 i SportsCaféen.
Helt eksklusivt koster det kun 60 kr./person. Tilmelding efter først til mølle.
Tilbuddet er for ALLE på 12 år og opefter og kræver ingen forudgående kendskab til
genren eller dét at tegne. Derimod skal du have lyst til at lære og selv afprøve de teknikker,
som Sensei Koko viser dig. Du skal medbringe blyanter (gerne HB) og viskelæder samt evt.
en rød farveblyant.
Koko kommer fra Japan og bor nu
i Danmark, hvor hun underviser i manga
og anime.
Koko har mere end 138K følgere på
TikTok, hvor hun viser sit tegneunivers.
BILLETTERNE KØBES PÅ:
WWW.SOLBJERG-IF.DK
Det er muligt at købe chokolade og slik
samt kolde og varme drikkevarer
før og efter tegnekurset.
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GYMNASTIK - SOLBJERG IF
SÆSONPLAN 2022/2023
Mandag
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.15

Puslinge (3-4 år)
Spring basis 1
Motionsboksning
Power for Kvinder

Gymnastiksalen
Gymnastiksalen
Gymnastiksalen
Gymnastiksalen

Line, Camilla, Malene, Nora og Nicoline
Gitte, Lina, Ida, Isabella og Frida
Gitte
Lisbeth

Tirsdag
10.00-11.00
16.30-17.30
17.30-18.30
18.30-20.00
20.00-21.30

Seniorgymnastik
Drengetons (0.-2. klasse)
Spring let øvet
Spring øvet
Solrytmerne

Hallen
Gymnastiksalen
Gymnastiksalen
Gymnastiksalen
Gymnastiksalen

Grethe
Lars, Freja, Freja og Maloue
Lars, Freja og Julie
Lars, Freja og Mette
Mette

Onsdag
17.00-18.00

Spring basis 2

Gymnastiksalen

Bolette, Nora, Mathilde og Caroline

Torsdag
16.00-17.00

Spilopperne (4-5 år)

Gymnastiksalen

17.00-18.00
19.00-20.00

HepHopperne (6-8 år)
Fysiotræning

Gymnastiksalen
Gymnastiksalen

Henriette, Louise, Simon, Sidsel, Frida,
Lotus og Silje
Trine, Janni, Mette, Sigrid og Johanne
Morten (uge 36-46)

Fredag
15.30-16.15
16.15-17.00
17.00-18.00

Dans 0.-1. klasse
Dans 2.-4. klasse
Yoga og Pilates

Gymnastiksalen
Gymnastiksalen
Gymnastiksalen

Louise og Ida
Louise og Ida
Kamma

Lørdag
08.15-9.00
9.00-10.00

Forælder/barn 1-2 år
Forælder/barn 2-3 år

Gymnastiksalen
Gymnastiksalen

Severina
Severina

Sæsonen kører fra september 2022 til og med marts 2023. Tilmelding starter den 14. august kl. 10.
Med forbehold for ændringer – og tilføjelser ☺.

Solbjerg IF Gymnastik / www.solbjerg-if.dk
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SOLBJERG IF - HÅNDBOLD

SIF

ÅRET HÅNDBOLDSKOLE 2022

Det var en helt fantastisk uge, hvor der var 76 glade
håndboldspillere tilmeldt.
En uge uden coronarestriktioner, en uge uden et
eneste smittetilfælde med COVID-19, en uge der
var nøje planlagt, så tingene kunne glide sin stille
gang. Vejret kunne desværre ikke planlægges, så
der var en del regn på få timer.
De tilmeldte håndboldspillere var igennem forskellige aktiviteter hver dag, som det frivillige trænerteam havde stykket sammen, en dag i pinseferien.
Aktiviteterne foregik i Solbjergskolens gymnastiksal,
på fodboldbanerne, i hallen og i svømmehallen.
I Sportscafeen kunne der købes mad, slik, is og
kolde drikkevarer. Der var ofte mange der hang ud i
Sportscafeen, i pauserne, ikke kun for at spise eller
købe, men også for at se de mange billeder der
blev taget hver dag. Billederne kørte på Sportscafeens TV. Der var indimellem nogle gode grin af de
skønne billeder.
Årets all-star kamp blev også afviklet, hvor trænerne
måtte se sig slået af all-star holdet. Der var en
fed stemning under kampen, der blev heppet og
sunget.
En stor tak skal der lyde til SuperBrugsen i Solbjerg,
som sponsorerede morgenbrød til trænerteamet,

det praktiske team hver dag, sponsorerede frugt
til spillere, trænere, det praktiske team hver dag,
gav en god rabat på aftensmaden om torsdagen,
hvor alle spiste aftensmad sammen. Rema 1000
Solbjerg sponsorerede 100 is til trænere, spillere og
det praktiske team. Trænerteamet fik sponsoreret
solcreme af Kosmetolog by NIKI, tak for det. Tak til
frivillige trænerteam og det frivillige praktiske team
for at bruge en uges ferie på håndboldskolen, samt
bruge en del tid på planlægning inden opstarten
af håndboldskolen. Tak til de glade spillere. Tak til
forældrene til spillerne, for at være super gode til
at oplyse hvis der skulle være et tandlæge besøg
eller andet i løbet af dagen. Uden alle jer, spillere,
forældre, trænerteam, SuperBrugsen Solbjerg
Rema 1000 Solbjerg, Kosmetolog by NIKI Solbjerg,
et super godt samarbejde med Solbjergskolens personale, kunne ugen ikke være blevet så fantastisk
god. Et team hjul der bare kørte rundt, et kæmpe
stort fællesskab, sammenhold, stedet man ikke
ville hjem fra, det er meget stort at vi sammen har
krearet denne følelse, aktivitet og glæde, TAK.
Vi håber at se jer igen næste år.
De bedste hilsner fra
Morten Birk Nielsen og Anja Schack Jørgensen
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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 - RUNNERS

8 MIN. PR. KM?
Eller 5 km på 45 minutter? Eller måske du slet
ikke løber 5 km samlet endnu?
Løbeklubben er for dem der gerne vil løbe.

SIF

4 MIN. PR. KM?
Eller måske hurtigere? Vi har en flok der kan
lide at løbe stærkt og vi mangler nogen til at
udfordre dem 

Vi vil gerne hjælpe i gang og have dig med ud
og løbe.
Det vigtige er din egen motivation. At du har
besluttet dig til, at du vil dette og synes det
kunne være hyggeligt at løbe med nogen.

VI MØDES

v/Solbjerghallen

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!

Solbjerg Runners @SIF
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SOLBJERG IDRÆTSFORENING SIF

Fem millioner kroner til
Fem millioner
kroner til
Solbjerg
Idrætscenter
Solbjerg
Idrætscenter
Drømmen
om at få realiseret
et nyt idrætscenter i Solbjerg kom 5 mio.

skridt tættere på, da det i slutningen af juni blev offentliggjort, at Salling
Drømmen om at få realiseret et nyt idrætscenter i Solbjerg kom 5 mio.
Fonden har givet tilsagn om en donation på 5 mio. kroner til projektet.
skridt tættere på, da det i slutningen af juni blev offentliggjort, at Salling
Fonden har givet tilsagn om en donation på 5 mio. kroner til projektet.
”Det er en stor glæde for os, at vi får denne donation. Vi ser donationen
som en blåstempling af vores projekt, men også af det behov vi oplever
”Det er en stor glæde for os, at vi får denne donation. Vi ser donationen
i Solbjerg for flere og bedre faciliteter til at mødes i byen og dyrke idræt
som en blåstempling af vores projekt, men også af det behov vi oplever
og fællesskab. Vi glæder os over at have Salling Fondene med ombord
i Solbjerg for flere og bedre faciliteter til at mødes i byen og dyrke idræt
i projektet, og vi kan ikke vente med at realisere udvidelsen af vores
og fællesskab. Vi glæder os over at have Salling Fondene med ombord
idrætsfaciliteter til glæde for både by og opland omkring Solbjerg,” siger
i projektet, og vi kan ikke vente med at realisere udvidelsen af vores
formanden for styregruppen, Stence Louise Ravn.
idrætsfaciliteter til glæde for både by og opland omkring Solbjerg,” siger
formanden for styregruppen, Stence Louise Ravn.
Udvidelsen af Solbjerg Idrætscenter skal bl.a. rumme en ny
idrætshal, en multisal, omklædningsfaciliteter og et styrket cafémiljø.
Udvidelsen af Solbjerg Idrætscenter skal bl.a. rumme en ny
Det skal imødekomme det store behov der er for idrætsfaciliteter,
idrætshal, en multisal, omklædningsfaciliteter og et styrket cafémiljø.
kulturarrangementer og fællesskab i byen.
Det skal imødekomme det store behov der er for idrætsfaciliteter,
kulturarrangementer og fællesskab i byen.
Hos Salling Fondene udtaler bestyrelsesformand, Jens Bjerg Sørensen
således om, hvorfor projektet i Solbjerg er blevet tildelt en donation
Hos Salling Fondene udtaler bestyrelsesformand, Jens Bjerg Sørensen
“Salling Fondene støtter projekter via donationer til gode formål, som
således om, hvorfor projektet i Solbjerg er blevet tildelt en donation
skaber en bedre hverdag. Udvidelsen af idrætsfaciliteterne i Solbjerg er
“Salling Fondene støtter projekter via donationer til gode formål, som
et projekt, der i den grad understøtter fællesskaber i lokalområdet og
skaber en bedre hverdag. Udvidelsen af idrætsfaciliteterne i Solbjerg er
foreningslivet og vil komme mange til gavn.”
et projekt, der i den grad understøtter fællesskaber i lokalområdet og
foreningslivet og vil komme mange til gavn.”

Sådan så det ud, da mange af byens borgere samlede sig
på sportspladsen for at vise, at byens nuværende indendørs
Sådan så
ud, da mange
byens
borgere
samlede sig
idrætsfaciliteter
ikkedetstemmer
overensafmed
antallet
af brugere.
på sportspladsen for at vise, at byens nuværende indendørs
Solbjerg Idrætsforening
er én forening,
med et stort
udbud afmed
forskellige
aktiviteter.
idrætsfaciliteter
ikke stemmer
overens
antallet
af brugere.
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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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SOLBJERG IDRÆTSFORENING SIF
Med midlerne fra de to parter, har Solbjerg Idrætsforening samlet ca.
13,75
millioner sammen
(heraf 1har
million
i egenfinansiering
250.000
Med midlerne
fra de to parter,
Solbjerg
Idrætsforeningog
samlet
ca.
fra
en
lokal
forening).
13,75 millioner sammen (heraf 1 million i egenfinansiering og 250.000
Projektets
anlægsøkonomi
er budgetteret til samlet 29,5 millioner. De
fra en lokal
forening).
frivillige
kræfter
i byen fortsætter
arbejdet med
at rejse
denmillioner.
resterende
Projektets
anlægsøkonomi
er budgetteret
til samlet
29,5
De
finansiering.
frivillige kræfter i byen fortsætter arbejdet med at rejse den resterende

finansiering.
“Vi har heldigvis fået en del frivillige kræfter til i løbet af projektets
levetid,
det erfået
ikkeensådan
bare lige
at rejse
en ny hal. Vi
“Vi harmen
heldigvis
del frivillige
kræfter
til i penge
løbet aftilprojektets
erlevetid,
ambitiøse,
og
der
er
opgaver
nok,
der
skal
løses.
Der
er
altid
men det er ikke sådan bare lige at rejse penge til en
ny plads
hal. Vi
tilerflere
frivillige
hænder
i
de
forskellige
arbejdsgrupper,
der
er
tilknyttet
ambitiøse, og der er opgaver nok, der skal løses. Der er altid plads
projektet,
siger Stence
Ravn, derarbejdsgrupper,
også meget gerne
fra
til flere frivillige
hænderLouise
i de forskellige
derhører
er tilknyttet
personer
der er interesserede
at være
i projektet.
projektet,i byen,
siger Stence
Louise Ravn, ider
også med
meget
gerne hører fra

personer i byen, der er interesserede i at være med i projektet.
Styregruppen glæder sig til projektet kan realiseres, men konstaterer
samtidig
at denglæder
globalesig
mangel
på byggematerialer
dermed
afledte
Styregruppen
til projektet
kan realiseres,ogmen
konstaterer
prisstigninger
skaber
usikkerhed
omkring
den foreløbige
tidsplan.afledte
samtidig at den
globale
mangel på
byggematerialer
og dermed
prisstigninger skaber usikkerhed omkring den foreløbige tidsplan.
Ved spørgsmål kontakt da Stence Louise Ravn på mail:
haltoisolbjerg@gmail.com
tlf. 25
75 39Ravn
90 på mail:
Ved spørgsmål kontakt daeller
Stence
Louise
haltoisolbjerg@gmail.com eller tlf. 25 75 39 90

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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NYE FACILITETER PÅ VEJ

- NU ÅBNER VI FOR PRIVATE DONATIONER
Det er forhåbentlig ikke gået manges næser forbi, at vi i Solbjerg IF arbejder for en udvidelse af vores
faciliteter. Vi arbejder benhårdt for at kunne fremtidssikre det udbud vi kan tilbyde hele lokalsamfundet. Det er
forhåbentlig heller ikke en nyhed for jer læsere, at vi har været så privilegerede at opnå tilsagn om økonomisk
støtte fra hhv. Aarhus kommune, Salling Fondene og Foreningen Solbjerg - Syd for Aarhus. Disse tilsagn
betyder, at økonomien i projektet begynder at se rigtig fornuftig ud - uden at vi er i mål endnu.
Derfor åbner vi inden længe for private donationer - det som muligvis kendes fra andre projekter som “at
sælge mursten”. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at en væsentlig andel af projektets finansiering
afhænger af den støtte vi kan opnå hos lokalbefolkningen - I vil med andre ord spille en uhyre vigtig rolle ift.
at løfte kvaliteten af det projekt vi, i sidste ende, kan præsentere til glæde for alle byens borgere - herunder
ikke blot ift. idræt men også kultur, samvær mm.
Vi er tidligere i processen blevet blæst bagover over den lokale støtte, jeres engagement, interesse i projektet og lyst til at stille op, når vi har bedt om jeres hjælp. Derfor håber vi, af fuldt hjerte, at I endnu engang vil
støtte op om projektet og hjælpe os et vigtigt skridt videre mod målet.
Vi starter indsamlingen, når vi deltager på håndboldafdelingens årlige bagagerummarked lørdag d. 10 september, hvor der på vores stand vil være mulighed for at støtte, samt naturligvis at høre mere om projektet.
Skulle man have lyst til at bidrage i arbejdet med indsamlingen af midler, så mangler vi stadig frivillige. Vi har
en lang række opgaver, som kræver, at vi er flere hænder. Omfanget af opgaverne varierer meget og derfor
kan vi finde den rette hylde til netop dig - uanset om du har 30 minutter pr. uge eller kan afse mere tid.

OVERSIGT OVER MULIGE OPGAVER:
-

Registrering af solgte mursten
Uddeling af mursten
Promovering af støttemuligheder
Historiefortælling til sociale medier
Og en masse andre spændende ting :)

Hvis det kunne have interesse kan man kontakte undertegnede:
drohde87@gmail.com for mere information.
I kan løbende holde jer opdateret på arbejdet med facilitetsudvidelserne
på hjemmesiden: https://solbjerg-if.dk/det-nye-solbjerg-idraetscenter/
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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

SOLBJERG IDRÆTSFORENING SIF

JOBOPSLAG
Vi vil rigtig gerne lave Solbjerg Idrætsforenings Familieklub eller Fællesspisning. Vil DU være med til at kombinere sportsaktiviteter med fællesskab og fællesspisning.
Sportscafeen skal være et samlingspunkt 4-12 gange om året, hvor der er mulighed for fællesspisning en
hverdagsaften. Det kan både være for familier der er presset på tiden og gerne vil have mad i forbindelse
med sport. Det kan være for dem der gerne vil mødes og spise sammen med andre.

VI HAR BRUG FOR:
Frivillige madmødre, madfædre, superhelte, koordinatorer der vil hjælpe med at:
• Koordinere og sørge for rammer og indhold i samarbejde med Sportscafeen
• Arrangere mad til de deltagende i Fællesspisningen. Enten ved at lave maden forud eller vi finder
		 en løsning, hvor der kan bestilles noget udefra.
• Skabe en god stemning og få alle til at føle sig velkommen
• Koordinere aftnerne, så der er mulighed for fysisk aktivitet i samarbejde med afdelingerne, hvor
		 det er muligt
• Være en glad og overskudsgivende ressource
Vi mangler en der kan være projektleder og kan være med til at tænke konceptet i samarbejde med Idrætsforeningen og herunder Sportscafeen.
Sted: Sportscafeen
Arbejdstid: Det er nyoprettet aktivitet, så vi ved det ikke endnu
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt til Marianne
Kontakt: Marianne på: Marianne@lystavle.dk, hun kan kontaktes på 40864085 ved spørgsmål
Startdato: Efterår 2022

HAR DU LYST TIL AT VÆRE FRIVILLIG I SOLBJERG IF?
Læs mere om Solbjerg IF på: https://solbjerg-if.dk
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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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

Tom Holst
- er dit lokale valg, og har over
25 års erfaring. Ikke blot i
branchen, men med boligsalg
i netop Solbjerg.
Tom er født og opvokset i
området, og er derfor den
oplagte mægler til, at hjælpe
dig med dit boligsalg!
Ring for en gratis salgsvurdering
på telefon: 86 72 00 88
EDC AROS, Tranbjerg Hovedgade 58, 8310 Tranbjerg J

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

SEPTEMBER 2022
7. sept. 19.30 Fritidscentret
7.-9. sept.			
8. sept. 19-20.30 Biblioteket
13. sept. 17.30 Folkehusets café
16. sept. 11-15 Fritidscentret

Folkedans inviterer til sæsonstart
3-dages tur - Smagen af Limfjorden
Forfattermøde
Fælles-aftensspisning
Hobbyklubbens efterårsudstilling

1.-2. okt.		
5. okt.
10.30

Solbjerg Udstiller
Modeopvisning og tøjsalg

Solbjergskolen
Folkehuset

DET SKER I

LOKALSAMFUNDET SOLBJERG

FASTE ARRANGEMENTER

SOLBJERG NU UDKOMMER NÆSTE GANG
LØRDAG DEN 24. SEPTEMBER 2022

