140 UDKLÆDTE BØRN SLOG KATTEN AF TØNDEN
TIL DEN ÅRLIGE FASTELAVNSFEST I HALLEN!
SUPERBRUGSEN SPONSOREREDE JUICE OG
PRÆMIER MENS 4 FRIVILLIGE 7. KLASSER PASSEDE SPORTSCAFFEENS BOD SAMMEN MED EN
FRIVILLIG VOKSEN.
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Få din bolig helt solgt.
Lad os vurdere din bolig – helt
gratis og uforpligtende.
Vælg personligt. Vælg danbolig.

Kontakt danbolig Beder og lad
os vurdere din bolig gratis.

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

LEDER

NYT FRA FÆLLESRÅDET

Så er det endelig ved at blive forår, hvilket betyder flere solskinstimer og at blomsterne er ved at
springe ud. Så i den forbindelse vil jeg gerne opfordre dig til at gå en tur i vores skønne by og måske se en del af den, som du aldrig har set før.
Måske er det lang tid siden du sidst har været nede ved søen, eller måske har du aldrig været ude
i det nye kvarter ude i Hasselvangen eller Møddebro Parkvej. Under alle omstændigheder er der en
masse ting som er værd at se og mange fine blomster som springer ud nu her.
Selv kender jeg til steder som ved hjørnet mellem Parkvagen og Kærgårdsvej, er der en lille grund
med træer og krat, hvor der ud over diverse blomster rundt i kanten også bor to egern som man
kan se hvis man er lidt heldig. Sidst vi var forbi var der i hvert fald gang i dem.
Finder man stien ud imod søen tæt på skoen og går ned af den, så kan man finde et sted men en
frygtlig masse bregner og midst to huler som jeg formoder nogen af de yngste i byen har bygget.
Følger man stien fra Kærgårdsparken langs åen ud imod Møddebro Parkvej, så kommer man til en
lille sø, hvor alle ænderne syntes at holde til i øjeblikket. Måske der er lidt mere læ der end ude ved
søen, hvor man også kan finde dem engang i mellem.
Måske du kender nogle steder jeg ikke har fundet endnu, i så fald så glæder jeg mig til at falde
over dem næste gang jeg er ude at gå.
Søren Farsø, Formand Solbjerg Fællesråd
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DEADLINE FOR STOF OG ANNONCER

Nr. 9 Lørdag den 30. april................................Onsdag den 6. april
Nr. 10 Lørdag den 11. juni..................................Torsdag den 19. maj

ANSVARLIG UDGIVER
Solbjerg Fællesråd
c/o Parkvangen 3
8355 Solbjerg

ANSVARLIGE FOR KIRKEBLADET
Sognepræst Annika Rasmussen
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.
6-7
SENIORFORENINGEN.......................... S.
11
FOLKEHUSET SOLBLJERG.................. S. 14-17
SOLBJERG UNGDOMSKLUB (SUK)....... S.
20
FOREDRAGSFORENINGEN................... S.
23
FDF SOLBJERG.................................. S.
27
EGNSARKIVET/BIBLIOEKET................. S.
30
SOLBJERG IDRÆTSFORENING.. ........... S. 33-37

INDLÆG:
redaktionsnu@gmail.com
ANNONCER: Brian Jonassen
solbjergnu@gmail.com
SOLBJERG NU 3

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

INDBYDELSE
BYFEST 20.-22. MAJ

Solbjerg fylder 150 år og det fejrer vi med en festlig weekend og
du og din familie er selvfølgelig inviteret med!
Se frem til en vaskeægte byfest, når vi i weekenden den 20.-22. maj
sammen fejrer vores 150 års fødselsdag med god mad, dans,
underholdning og godt humør, selvfølgelig for hele byen (ung som
gammel)
Sæt kryds allerede nu!
Mere info følger på vores Facebook begivenhedsside hvor vi
løbende offentliggører programmet;
www.facebook.com/events/1254536008288286

Solbjerg fylder
150 år
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12 NYE RÆKKEHUSE VED BOLDTBANEN
NÆR SOLBJERG HOVEDGADE

Som mange af jer nok har lagt mærke til, er
der kommet et skilt op på Hovedgaden nær
Fritidscentret, som beskriver at der skal bygges
12 nye rækkehuse nær boldtbanen. Til dem af
jer som ikke har nærstuderet skiltet, så kommer
der her en gennemgang af projektet.
På Aarhus kommunes lokalplan portal er der
ikke beskeret nogen lokalplan for området, men
selve projektet er tegnet ind. Så vi har ikke andet at gå ud fra, end hvad bygherre selv skriver.
Der kommer som sagt 12 rækkehuse I to plan,
på 105 m2 stykket, som kommer til at ligge
med en lille have ned imod boldtbanen. Selve
grunden bliver lige godt 200 m2 med et lille
skur, så der kommer ikke til at være så meget
have.
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Ifølge egendomsmægler så forventes projektet
at være færdig ultimo 2022, så hvis projektet
skal holde tidsplanen så skal de nok snart til at i
gang. Op imod hovedgaden bliver der etableret
parkeringspladser og et fællesareal, som begge
på tegningen har ca. samme størrelse som
grunden.
Så uanset om hvad man syntes om det, så
kommer vi ikke uden om, at Solbjerg forsat er
en by i vækst.

Emne:

Repræsentantskabsmøde maj 2022

Solbjerg Fællesråds repræsentantskabsmøde

Indkaldelse: Repræsentantskabsmøde maj 2022

Dato:
øde maj 2022Emne:

2.5.2022, kl. 19.00 - 22.00

Solbjerg Fællesråds repræsentantskabsmøde

Sted:
Dato:		
tskabsmøde

.00

NYT FRA FÆLLESRÅDET

Indkaldelse:

Fritidscentret,
2.5.2022,
kl. 19.00 Solbjerg
- 22.00 Hovedgade 88, 8355 Solbjerg

Sted:		

Fritidscentret, Solbjerg Hovedgade 88, 8355 Solbjerg

Til medlemmerne af Solbjerg Fællesråd og deres repræsentanter
Til medlemmerne af Solbjerg Fællesråd og deres repræsentanter
I henhold til vedtægternes § 5 og § 6 indbyder Solbjerg Fællesråd hermed til ordinært repræsentantskabsmøde
I henhold
til vedtægternes § 5 og § 6 indbyder Solbjerg Fællesråd hermed til ordinært
i Solbjerg
Fritidscenter

bjerg
g Hovedgade repræsentantskabsmøde
88, 8355 Solbjerg
i Solbjerg Fritidscenter

Dagsorden
i henhold
til vedtægternes
§6
Dagsorden
i henhold
til vedtægternes
§6

ntanter
Valg
sentantskabsmøde
1. 1.
Valgaf
af dirigent
dirigent
ællesråd hermed2.til ordinært repræsentantskabsmøde
Valg af referent

se

3.
4.
5.
6.
7.

2.

Valg af referent

3.

Forretningsudvalgets beretning til godkendelse
Forretningsudvalgets
beretning til godkendelse

4.

Udvalgsberetninger
til godkendelse
Forelæggelse af reviderede regnskaber for 2021 til godkendelse

5.

Udvalgsberetninger til godkendelse

Forelæggelse
afbudget
reviderede
Forelæggelse af
2022regnskaber for 2021 til godkendelse

6.

Behandling af indkomne
Forelæggelse
af budgetforslag
2022

7.

Behandling af indkomne forslag

10.

Valg af revisorer og suppleanter. På valg: Gunnar Hauerslev, Per Stoltenborg,
suppleant Zita Aabrandt

I henhold til § 5 sendes forslag fra forretningsudvalget ud sammen med invitationen til fællesrådets medlemmer
I henhold
til § til
5 skal
forslag fra
medlemmer
være formanden i hænde
senest med
14 dage
forud for til
I henhold
§ 5 sendes
forslag
fra forretningsudvalget
ud sammen
invitationen
021 til godkendelse
repræsentantskabsmødet
fællesrådets medlemmer.
8.
Valg af forretningsudvalg. På valg: Jens Sejr Jensen, Susanne Juul Jakobsen,
I henhold til § 5 skal forslag fra medlemmer være formanden i hænde senest 14 dage
Susanne Hillers, suppleant Søren Drasbæk
forud for repræsentantskabsmødet
9.
Valg af beboerhusstyrelse. På valg: Arne Andersen, Ole Alrø Olesen,
ådets medlemmer.
8.
af forretningsudvalg.
sammen
med invitationen
tilValg
fællesrådets
medlemmer.
suppleant
Bodil
Andersson På valg: Jens Sejr Jensen, Susanne Juul Jakobsen,
or
Susanne
Hillers,
suppleant Søren Drasbæk
en i hænde senest
10. 14 dage forud
Valg afforrevisorer og suppleanter. På valg: Gunnar Hauerslev, Per Stoltenborg,
9.
Valg
af beboerhusstyrelse.
På valg: Arne Andersen, Ole Alrø Olesen,
suppleant
Zita Aabrandt
suppleant
Bodil
Andersson
Jensen, Susanne
Juul
Jakobsen,
11.
Eventuelt

dersen, Ole Alrø Olesen,

Med
11.venlig hilsen
Eventuelt
nnar Hauerslev, Per Stoltenborg,
Solbjerg
Fællesråds
forretningsudvalg
Med venlig
hilsen
v/formand
Søren
Farsø Fællesråds forretningsudvalg
Solbjerg

v/formand
Søren Farsø
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Motion for livet

5 ugers gratis træningsforløb med træning 2 gange om ugen

Forløbet
starter
27/4-2022

Tilmeld dig vores uforpligtende infomøde:
Onsdag d. 20/4-2022 kl. 12
Fit&Sund Solbjerg
Solbjerg Hovedgade 90B
8355 Solbjerg

TLF. 26848380

POP-UP-GALLERI I SOLBJERG
Efter mere end 40 år som udøvende billedkunstner,
har Jonna Axelsen, besluttet sig for at gå på pension.
Derfor bliver der ryddet ud fra Atelieret i Astrup og
mange malerier, både naturalistiske og abstraktioner,
rammer, kunsthåndværkbøger, lidt tekstilhåndværk og
over 100 flotte kunstbøger bliver sat billig til salg.
Børge Rokkedal, Østergårdsvej 279, i Solbjerg har venligst udlånt sine tomme
lokaler i hele Påsken og evt. senere.
Åbningstiderne bliver 14. - 18. april, kl. 11 - 17 og evt. efter aftale.
Alle er velkommen til et kig.
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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
10 SOLBJERG NU

Torsdag den 21. april 2022 13.30 Den musikalske familie
Hvordan lyder ”Er du dus med himlens fugle” og ”Mormors kolonihavehus,” når de synges
fra hjertet. Vi skal høre alle de melodier som vi kender og elsker, men denne gang bliver
de både set og sunget fra barndommens land. Vi kommer bl.a. til at høre ”Vuffelivov”,
”Duerne flyver”, ”papirklip”, ”I en lille båd der gynger”, og måske vil der til slut spilles en
violinkoncert fra Mozarts ”Eine kleine Nachtmusik”.

Torsdag den 19. maj 2022
1-dags tur til Aarø.

Havnebyen Aarøsund og Lillebælts perle
Aarø er et must at se, når man er på disse
kanter i nærheden af Haderslev.
Undervejs i bussen drikker vi kaffe og spiser
medbragt bolle og snegl. Vi sejler med Aarøfærgen til Aarø. Efter en lækker frokostbuffe i
Brummers Gaard skal vi på ø-rundtur med to
guider. Vi besøger bl.a. Vingården. På turen
kommer vi også forbi flere gårdbutikker. Slutteligt besøger vi kirken, hvor guiden Bjarne
fortæller om kirkens spændende historie.
På havnen i Aarøsund drikker vi eftermiddagskaffe med kage. Og så går turen hjem
Pris for turen kr. 585,00. Tilmelding senest
torsdag den 12. maj. Afgang fra Kærgårdsparken kl. 8.50 og fra Solbjerg Fritidscenter
kl. 9.00

SMAGEN AF LIMFJORDEN
M

Onsdag den 7. til fredag den 9.
september 2022 3-dages tur
Smagen af Limfjorden

Ganerne og maverne skal forkæles på
denne tur. Ingen tvivl om det. Efter opsamlingen i Solbjerg sættes kursen til Sundøre,
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 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.

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

Solbjerg
Seniorforening
er en
forening for seniorer
i Solbjerg
og omegn.
Foreningen
har ca. 200
Foreningen
har ca. 200
medlemmer.
Foreningens
formål
er at samle
medlemmerne
til
medlemmer.
Foreningens
formål
er
at
samle
medlemmerne
til
møder,
foredrag,
underholdning,
udmøder, foredrag, underholdning, udflugter, rejser med videre.
flugter,
rejser
med
videre
På
programmet
fra
2022/2023
afholdes
der
1-dags
ture
samt
en
3
dages
På programmet fra 2022/2023 afholdes der 1-dages ture samt en 3 dages tur og syv
tur
og syv arrangementer
somFritidscenter
alle holdes om
eftermiddagen
Fritidscenter med foredrag
arrangementer
i Solbjerg
med
foredrag ogi Solbjerg
anden underholdning.
Kontingent
kr.
130,00
pr.
år.
Se
også
vores
hjemmeside:
og
anden
underholdning.
Alle arrangementer i fritidscentret er om eftermiddagen.

Solbjergseniorforening.dk
Kontingent kr. 130,00 pr. år. Tilmelding via mail:emjkruse@gmail.com eller tlf.
Se33
også
30
74vores
99 hjemmeside: Solbjergseniorforening.dk
Tilmelding via mail: emjkruse@gmail.com eller tlf. 30 33 74 99

På foreningens vegne - bestyrelsen
På foreningens vegne - bestyrelsen
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REN HYGGE I EN REN BY
Hold rent dag i Solbjerg
lørdag den 02. april kl. 900
med start ved FDF Solbjerg,
Kærgårdsvej 55

02.

Arrangementet afholdes i samarbejde
med FDF Solbjerg med udgangspunkt i
spejdernes lokaler på Kærgårdsvej.
Ved afslutningen kl. 11.30-12.00
serverer vi varme pølser og forfriskninger.
VI SES!

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

Generalforsamling.
I
De ældres billardklub
Bestyrelsen i De ældres billardklub i Solbjerg indkalder
Hermed til den årlige generalforsamling i
Solbjerg Fritidscenter
Tirsdag d. 3. maj 2022 kl. 13.00.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Evt. forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.
-----------------------------------------------------------------------------De ældres billardklub blev stiftet i 1998 og har gennem årene udviklet
sig til en dynamisk klub for pensionister og efterlønsmodtagere i
alderen fra 50+ fra Solbjerg og omegn med i alt 44 aktive medlemmer.
Der er dog stadig ledige pladser ved billardbordet, så hvis du er
mand eller kvinde, har lyst og mulighed, så kom og prøv en
gratis og uforpligtende prøvespil a` 2 timer.
Ring og aftal et prøvespil med
Eigil Andersen tlf. 6179 8750.
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FOLKEHUSET SOLBJERG

&

SOLBJERG CAFÉ
AKTIVITETSCENTER
STEDET HVOR MAN MØDES
A R RAN G EM E NTE R
PÅSKEBANKO: Onsdag den 6. april kl. 14.00
FÆLLES-AFTENSPISNING: Tirsdag den 12. april kl. 17.30
Se menuen på Brugerrådets hjemmeside: www. Lokalcentersolbjerg.dk
Tilmelding på tlf. 21 34 52 24 eller på mail: gidk@aarhus.dk
BIKS OG BAJER: Torsdag den 21. april kl. 13.00
Et arrangement kun for mænd.
ARRANGEMENT FOR TIDLIGERE ANSATTE:
Torsdag den 5. maj kl. 15.00
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 og sekretær:
Vibsen Bach Hansen | Tlf. 22 36 40 23
Cafe:
Lis Beyer | Tlf. 27 14 41 29
Mitzi Christensen | Tlf. 61 66 83 45
Egon Leif Nielsen | Tlf. 42 46 04 31
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FRIVILLIGKONSULENT:

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

FOLKEHUSET SOLBJERG

Den gode samtale!

Denne snak/samtale, kan gøre en kæmpe
forskel for en person der ofte sidder alene.
Vi mennesker er ikke gode til, altid at være
udenfor fællesskab.
Derfor, har du mulighed for at bruge en til
to timer om ugen, eller hver fjortende dag,
til en samtale hos en besøgsvært.
Kontakt Lisbeth Andersen
Mobil: 2945 5419 Mail: mbalskilde@live.dk

BØGEVANGEN 28, 8355 SOLBJERG
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FOLKEHUSET SOLBJERG

KÆRE TIDLIGERE ANSATTE
Alle jer der I tidsrummet 1976 – 2010, har
haft ansættelse på ”Elmevang” (i dag
Solbjerg Plejehjem)
Kunne I have lyst til at gense hinanden, så
er der sammenkomst i Café Solbjerg,
Bøgevangen 28, Solbjerg, torsdag den 5.
maj 2022 kl. 15.00. Der serveres kaffe, the,
boller og lagkage.
Der er bindende tilmelding til Gitte i Caféen,
senest den 27. april på tlf. 2134 5224, eller
mail: gidk@aarhus.dk
Send gerne besked til kolleger fra nær og
fjern, der er sikkert mange der ikke får
Solbjerg Nu
På glædeligt gensyn, Henny, Vibeke og Jens.
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BØGEVANGEN 28, 8355 SOLBJERG

FOLKEHUSET SOLBJERG

Solbjerg Seniormotion tilbyder:
Senioridræt/funktionel træning for seniorer onsdage kl. 13-14.
Kom og vær med til sjov træning i folkehuset. Vi er en blandet dame/herre gruppe som hver onsdag kl.13
træner sammen i et mødelokale.
Vi træner ud fra den tanke, at kroppen skal vedligeholdes og opøves i forskellige funktioner hvor også
balancetræning indgår. Vi bruger kroppen som modstand ved nogle øvelser og anvender enkelte redskaber.
Henvendelse til selvtræner-instruktør Berit Eide Jeppesen på tlf. 4053-3665.

Hensyntagende/funktionel træning/genoptræning torsdage kl. 11-12
For dig, der gerne vil i gang med at træne, men som må tage hensyn til forskellige skavanker.
Hver deltager har en stol så alle øvelser kan laves enten siddende eller stående. Vi laver også sjove øvelser
som er med til at holde hjernen frisk.
Henvendelse til formand Anne Vibeke Jørgensen på tlf. 2440 7623.
Deltagelse gratis for medlemmer.

BØGEVANGEN 28, 8355 SOLBJERG
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FOLKEHUSET SOLBJERG

KAN DU LIDE AT GÅ TUR?
VIL DU EVT. SKUBBE EN KØRESTOL?

Vi søger gåtursvenner til ny gå-gruppe!
Vi ønsker også at kunne tilbyde
kørestolsbrugere på Solbjerg plejehjem
en tur ud og nyde den friske luft.
Så vil du skubbe en kørestol, vil det
være en ekstra hjælp!
Vi vil laver et opstartsmøde mandag 28. marts kl. 10-12, hvor vi kan hilse på hinanden og
aftale nærmere.
Kan du ikke komme den dag, så tilmeld dig til Trine Flindt på trfr@aarhus.dk eller 26 36 90 82

Vi glæder os til at høre fra dig!
Mange hilsner fra Solbjerg plejehjem
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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
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Solbjerg Ungdomsklub
Infoaften og generalforsamling
17. maj 2022 kl.19.00
Kære forældre, til unge i 7.-8.-9. klasse og alle andre af byens borgere.
Om du er interesseret i at blive en del af Solbjergs hyggelige og innovative bestyrelse og
bidrage til, at Solbjergs unge har et fedt sted at opholde sig i fritiden, eller du blot er
nysgerrig på SUK’s visioner, hverdag og interesser, så er du velkommen til vores infoaften
og generalforsamling d.17/5. Du vælger selv, om du vil deltage hele aftenen eller blot ønsker
at få info og svar på spørgsmål omkring klubben, eller du også er interesseret i
generalforsamlingen og at høre om bestyrelsesarbejdet i SUK.
Vi starter aftenen med en præsentation af klubben og vores visioner samt en præsentation
af vores fantastiske medarbejdere. Og så har vi den glæde at kunne præsentere vores nye
leder af SUK. Herefter vil generalforsamlingen finde sted. Der vil være kage og kaffe på
bordet samt blomsterdekorationer fra Masja’s Blomster.
Mødet finder sted på Solbjergskolen, alle er velkommen og det kræver ingen tilmelding.
Vores bestyrelse består af 5 bestyrelsesmedlemmer som vælges for en toårig periode samt
to suppleanter, der vælges for en etårig periode. I år har vi to medlemmer, der desværre
stopper, og vi får derfor brug for to nye bestyrelsesmedlemmer, evt. som suppleanter. Som
suppleant vælges man for en etårig periode.
Arbejdsopgaverne i SUK’s bestyrelse handler mest om at understøtte vores leder og
medarbejdere til at lave verdens bedste klubtilbud til de unge mennesker. Derudover gør vi
også en del i at fremme og vedligeholde samarbejdet med skolen og andre lokale foreninger
i Solbjerg.
Forslag til drøftelser på generalforsamlingen, E-mail: solbjergungdomsklub@hotmail.com
Du er altid velkommen til at kontakte klubbens bestyrelsesformand Troels Balskilde, tlf.:
40429405, hvis du har spørgsmål til bestyrelsesarbejdet eller ungdomsklubben generelt.

Med venlig hilsen
Solbjerg Ungdomsklub (SUK)

Faktaboks
Solbjerg Ungdomsklubs formål er at samle de unge mennesker i Solbjerg, fra 8. klasse til
og med 17 år, til socialt samvær og fællesskab i deres fritid. Vi holder til i lokaler på
Solbjerg Skolen og står overfor en spændende proces med at flytte i nye lokaler på skolen
i forbindelse med RULL-projektet.
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Indkaldelse til generalforsamling
De ældres Hobbyklub

afholder generalforsamling
mandag 11.april. 2022 kl.13 i Fritidscentret
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Vi byder på kaffe og kage.

64520

Hilsen bestyrelsen.

Skønnerg
Sol b je

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

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

Alexander

Søren

Torben

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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Fruering-Vitved
Foredragsforening

Bestyrelsens program for sæson 2021-2022 afsluttes med:
Torsdag den 28. april 2022 kl. 19.30: Foredrag og sang under ledelse af Bente Busk efter den seneste
udgave af Højskolesangbogen efterfølges af ordinær generalforsamling i Fruering Forsamlingshus.
Under generalforsamlingen er der valg til bestyrelsen, og alle medlemmer, der er på valg, er villige
til genvalg.

Entré til foredrag er 35 kr. for medlemmer og 45 kr. for ikke-medlemmer. Priserne er inkl. kaffe med brød.

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

På glædeligt gensyn
P.b.v.
Finn Sørensen
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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
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DEN HØJE AKTIVITET PÅ BOLIGMARKEDET
FORTSÆTTER I AARHUS
De seneste års store interesse for at købe ejerbolig
har resulteret i et usædvanligt højt boligsalg i Aarhus
Kommune. Det viser Boligsidens opgørelse over
antallet af solgte boliger, som er beregnet af boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit.
I Aarhus Kommune blev der samlet set solgt 5.416
boliger i 2021. Det er på niveau med salget i 2020
og en stigning på 16,7 procent sammenlignet med
2018. Hos danbolig Beder fortæller indehaver Jesper
Bjerg, at der stadig er mange købere i markedet.
”Boligmarkedet har bevæget sig fra en ekstraordinær handelsaktivitet i 2020 til en næsten lige så
ekstraordinær handelsaktivitet i 2021. Det er ikke
overraskende, at der er sket et lille fald, og der er
stadig tale om et meget højt aktivitetsniveau,” siger
Jesper Bjerg.

AKTIVITETEN HAR ACCELERERET
I årene 2018, 2019 og 2020 blev der solgt henholdsvis 4.640, 4.724 og 5.449 boliger i Aarhus Kommune.
Tallene vidner om, at der har været en støt stigende
handelsaktivitet de seneste år, som nåede toppen
under det første år med corona og nedlukninger.
”Mange danskerne har brugt tiden under nedlukningerne til overveje, om tiden var moden til at skifte
bolig. Samtidig har der været bedre tid og flere
muligheder for at spare op, og det har været med til
at accelerere aktiviteten på boligmarkedet,” siger
Jesper Bjerg.

sammenlignet med 2020 og 33,8 procent i forhold til
2018. Forklaringen på den store interesse for at købe
bolig hænger sammen med coronatiden, fortæller
Nordea Kredits boligøkonom Lise Nytoft Bergmann:
”I 2020 og 2021 har mange fået udbetalt en stor
portion af deres indefrosne feriepenge, og det har
selvsagt givet husholdningerne flere penge mellem
hænderne. Samtidig har det historisk lave renteniveau gjort det billigt at optage et realkreditlån,
mens den lave ledighed har givet mange familier en
stabil indkomst.”
”Vi forventer dog, at antallet af solgte boliger vil falde
en smule i det kommende år, men det vil kun være
en naturlig udvikling. Boligmarkedet er i gang med
en normalisering, og vi vil med stor sandsynlighed
få en blød landing oven på en ekstraordinært hektisk
periode,” tilføjer Lise Nytoft Bergmann.

Jesper Bjerg
Indehaver
danbolig Beder

”Der er stadig godt gang i boligmarkedet, og interessen for at handle bolig er stor, selvom der blev
handlet lidt flere boliger i 2020 sammenlignet med
2021. Det ændrer dog ikke på, at de seneste års
handelsaktivitet har været i en klasse for sig selv,”
tilføjer han.

BOLIGMARKEDET NORMALISERES
På landsplan blev der samlet set solgt 112.782 boliger i 2021. Det svarer til en stigning på 4,8 procent
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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!

FDF Solbjerg
tager på Landslejr!
Landslejr er uden tvivl en af de største FDF-oplevelser! Over 10.000
andre FDFere fra hele Danmark, og venskabsgrupper fra hele
verden, mødes hvert femte år ved på Friluftscenter Sletten, ved
Himmelbjergets fod. Lejren varer 10 dage og er fyldt med oplevelser, fantasi, nye venskaber, energi, friluftsliv, leg og fællesskab.
På FDF Landslejr 2022 skal vi alle afsted på en eventyrlig opdagelsesrejse til et uopdaget kontinent, der hedder ‘Coratia’. Dette
særlige kontinent består af syv landskaber, der tilsammen udgør det
fantastiske fantasi-kontinent vi alle rejser til i vores luftballon. De
gamle fortællinger lyder, at der i Coratia gemmer sig ‘modets hjerte’
– en besynderlig Kronkordius, som for alt i verden ikke må gå i stykker eller falde i de forkerte hænder.
En smilende FDF-pige ved navn Amelia har, oppe
på det mørke loft, fundet sin bedstefars gamle
logbog fra hans mange opdagelsesrejser. På én af
rejserne har han, som det første menneske, opdaget Coratia. Men bedstefaren er sidenhen aldrig
dukket op. Amelia har besluttet at samle en lille
ekspedition og drage afsted i sin luftballon mod
Coratia – og hun drømmer om at alle FDFere fra
hele landet gør det samme. Det kræver sammenhold og mod, at tage på en eventyrlig opdagelsesrejse til Coratia. Vidste du…at ‘Coratia’ kommer af
det engelske ord ‘courage’, som betyder mod.
Læs mere om Landslejrens tema-ramme på www.landslejr.fdf.dk

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, 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

SAMMEN STYRKER VI
LOKALSAMFUNDET

DIT FÆLLESRÅD MANGLER DIG!
MELD DIG SOM FRIVILLIG OG
VÆR MED TIL AT BESTEMME!

Malerfirma

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

DANSKE
MALERMESTRE

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

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

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 i Støtteforeningen
for Solbjerg og Omegns
Lokalhistoriske arkiv
onsdag den 20. april 2022 kl. 19.30

Kreabordet: Klemmedyr
Dato: 29.03.22 på biblioteket, kl. 15 - 17.

Der indkaldes hermed til generalforsamling
i Støtteforeningen, stedet er Folkebiblioteket, Kærgårdsvej 4 (i skolens kælderetage).
Dagsorden ifølge vedtægterne, og den kan
ses på arkivets hjemmeside
www.egnsarkivetsolbjerg.dk
under punktet Støtteforeningen.
Der skal vælges tre medlemmer til bestyrelsen, og to af de nuværende bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg.
Suppleanter og revisorer er også på valg.
Efter generalforsamlingen og kaffen med
hjemmebag, fortæller byrådsmedlem
Hüseyin Arac om hans ankomst til
Danmark, herunder om sin tid på
Stålvarefabrikken i Solbjerg.
I kaffepausen vil der være mulighed for at
forny kontingentet, og få udleveret årets
hæfte, som i år er lidt anderledes, da det er
et billedhæfte ”Solbjerg i billeder” fra ca.
1900 til nu. Det er på 28 sider i A4-størrelse.

Arkivet i øvrigt.
Vi har modtaget en donation fra Peter
Grosen Andersens fond til brug for
dronefotografering, og indgået en aftale
med Printografen om dette. Der vil blive
taget billeder af de større landsbyer i vores
sogne og materialet vil blive brugt til
udgivelser og udstillinger.

Vi hygger ved kreabordet og laver sjove dyr
ud af gamle klemmer.
Kræver ingen tilmelding, bare mød op og gå
i gang. For børn fra ca. 4 år og opefter ifølge
med en voksen.
Pip-gok-påskejagt på Biblioteket
Ingen påske uden påskejagt.
I løbet af påsken vil der være påskejagt på
biblioteket, så kridt skoene, smøg ærmerne op
og kig forbi til en spændende jagt.
Der vil inden påske komme mere information
på hjemmesiden, så husk at tjekke den.
Vigtigt: Biblioteket holder påskelukket
På grund af påsken vil der være helt lukket på
helligdagene, og det vil altså ikke være muligt
at komme ind på biblioteket.
I uge 15 er der åbent mandag, tirsdag, onsdag
og lørdag uden personale, mens der torsdag,
fredag og søndag er helt lukket.
Vær opmærksom på disse dage i forhold til
aflevering af materialer.
Vi ses
De bedste hilsner Philip Møller Nielsen

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

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

NU ER DET GANSKE VIST –
LIONS SOLBJERGS LOPPEMARKED
BLIVER EN REALITET I 2022
Vi flytter det lidt for at gøre plads til Solbjergs 150 års Byjubilæum.

LIONS LOPPEMARKED BLIVER
LØRDAG DEN 11. JUNI 2022
Hvis I skulle ligge inde med loppeeffekter, I vil donere til Lions, kan de afleveres i ugen
fra den 7.6.22 til den 9.6.22 nede ved Fritidscenteret.
Indtil da kan der aftales afhentning hos jer
på mail: lionssolbjerglopper@gmail.com - eller telefon: 23 32 82 12
Vi vil gerne høfligst bede jer tænke på, at vi ikke er skraldemænd.
Vi tager imod møbler, nips, porcelæn og legetøj m.m. men ikke tøj og sko og hårde hvidevarer.
Overskuddet går 100% til gode humanitære og sociale projekter både lokalt, nationalt
og internationalt.

LIONS SOLBJERG
SOLBJERG
LIONS
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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

sophienlund-maler_34x73.indd 1
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SOLBJERG
- DIT LOKALE INDKØBSSTED

Altid billig beinzin
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Danmarks bedste benzinkort

SOLBJERG IDRÆTSFORENING SIF

solbjerg-if.dk

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

SIF

SIF

SIF

SIF

SIF

SIF

BADMINTON

SPINNING

Torsten Bloch Rasmussen

Birthe Friis Hansen

26 83 45 42

SIF

60 86 92 92

Torsten.Bloch.Rasmussen@gmail.com

gymnastikisolbjerg@gmail.com

FLOORBALL - KVINDER

SOLBJERG RUNNERS

Maria Pahle

Mia Nørby Pladsbjerg

29 72 82 78

SIF

42 57 23 02

mariapahle@gmail.com

mia_norby@hotmail.com

FLOORBALL - MÆND

SVØMNING

Thomas Bøgh Fangel

Liselotte Knagaard

42 26 60 26

SIF

61 46 03 59

thomasfangel@gmail.com

liselotte.knagaard@mail.tele.dk

FODBOLD

SØSPORT

Uffe Andersen

Jens Pilemand Ottesen

21 12 70 09

27 48 33 36

formandsolbjergfodbold@gmail.com

formand.solbjerg.sosport@gmail.com

GYMNASTIK

TENNIS

Birthe Friis Hansen

Dorte Steen

60 86 92 92

SIF

20 19 42 97

gymnastikisolbjerg@gmail.com

jocodoco@gmail.com

HÅNDBOLD

VOLLEYBALL

Morten Birk Nielsen

Arne Møller

61 35 30 67

SIF

53 34 60 00

solbjerghandbold@gmail.com

arnemras@gmail.com

MOUNTAINBIKE

SPORTSCAFEEN

Troels Ennemark Høiriis

Marianne Østergaard

40 26 35 39

40 86 40 85

solbjergmtb@gmail.com

marianne@lystavle.dk

Solbjerg Idrætsforening er én forening, men med et stort udbud af forskellige aktiviteter, og finder du ikke
lige det, du drømmer om, så tøv ikke med at kontakte os. Måske kan vi ved fælles hjælp starte noget op til
glæde for flere! Tilmeld dig og læs mere om foreningen og alle vores afdelinger online på: solbjerg-if.dk
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KØB SKILTE – SPONSORER I HALLEN SØGES
Vi søger virksomheder, der gerne vil reklamere i Solbjerg
Vi søger støtte til idrætsforeningen
• Vi tilbyder synlighed ved alt aktivitet
i hallen
• Et skilt inklusiv logo hænges op
• I nævnes som sponsor til Solbjerg
idrætforening

Generalforsamling for Solbjerg
Idrætsforening

29. marts 2022

Foreløbig dagsorden:
a) Valg af dirigent og stemmetæller
b) Beretning fra hovedformanden til godkendelse
c) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
d) Indkomne forslag (skal være hovedformanden i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen dvs 14. marts 2022)
e) Fremlæggelse af handlingsplan og budget til orientering
f) Valg af forretningsudvalgsmedlemmer for to år
g) Valg af suppleant for ét år
h) Valg af revisor og revisorsuppleant for ét år
i) Eventuelt
Endelig dagsorden offentliggøres på hjemmesiden senest 8 dage før afholdelse.
Dagsorden, regnskab og eventuelle bilag udsendes via e-mail senest 8 dage før afholdelse.
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Kom med til Landsstævne 2022 med Solbjerg IF Gymnastik!
Tag med os og Solholdet til Svendborg sammen med 20.000 andre udøvere til Danmarks største
idrætsfestival den 1. juli 2022, og mærk suset, stemningen og sammenholdet!
ALLE kan være med, og du behøver ikke at have lavet rytmegymnastik før. Du får rigtig god
forårstræning med andre, et godt grin og en hyggelig dag på landsstævnet.
Du behøver ikke at bo i Solbjerg – alle er velkomne til at komme med
eller tidligere for at deltage.

Du skal dog være født i 2007

Mette Voigt Rehnquist, som bl.a. er instruktør på Solrytmerne, står i spidsen for et rytmehold, der skal
på plænen i Svendborg fredag den 1. juli. Du bestemmer selv, om du vil være med til hele
landsstævnet fra den 30. juni til den 3. juli eller kun om fredagen.
Træningen starter den 3. maj hver tirsdag kl. 20.00-21.30 gymnastiksalen på Solbjergskolen.
Deltagergebyret er 999,-, og for det får du ud over træningen med Mette:
• Alt det idræt du vil! Vælg mellem mere end 30 idrætter
• Deltagelse i Åbningsparaden igennem Svendborg
• Deltagelse i Åbningsshowet på stadion (Som paradedeltager stående på plænen)
• Gratis overnatning på skole, i eget telt eller campingvogn
• Intern transport under Landsstævnet
• Adgang til festtelte med bands og DJ's (Åben for alle)
• Adgang til koncerter med kendte kunstnere (Åben for alle)
• Rabat på billetkøb til ét af de her shows: Åbningsshow, Efterskolernes Show og Afslutningsshow. Info
om shows
Læs mere på DGI's hjemmeside eller på Landsstævnets Facebook-side.
Tilmeld dig her senest den 10. april under Unge- og voksenhold: https://gymnastik.solbjerg-if.dk/

Kilde: DGI

36 SOLBJERG NU

ÅRETS SIFFER
Til årsmødet i afdelingerne
under Solbjerg Idrætsforening
blev Årets Siffer kåret.
Prisen gives til en frivillig der,
med sin sin væremåde og
handlinger, har ydet en særlig
en ekstraordinær indsats for
idrætsforeningen.
Årets siffer 2022:
Christian Damgaard Hansen

KÆMPE TAK
Vi er i Solbjerg Idrætsforenings stolte af
alle de frivillige, der med deres indsats
sørger for aktiviteter for børn, unge og
ældre.
Vi håber I alle vil være med til at sætte
pris på trænerne og de andre frivillige.
Uden dem – ingen aktiviteter

Forår 2022

LIVESTREAM FRA
AARHUS UNIVERSITET
OFFENTLIGE FOREDRAG I NATURVIDENSKAB
Kom tættere på dedikerede forskeres nyeste opdagelser og
erkendelser inden for naturvidenskab via livestream.
Formidlet på en måde hvor alle kan være med.

i SportsCaféen
Kærgårdsvej 4, Solbjerg

6 foredrag – tirsdage kl 19.00
• Fri Entré
• Pladsreservation er ikke nødvendig,
men vil man være sikker på en plads
kan det gøres via SMS: 31361693
eller email: liserlp@hotmail.com.
• Foredrag, start: kl. 19.00
• Foredrag, slut: kl. 21.00
• Køb kaffe, kage, sodavand og øl
m.m. Kagen er sponsoreret af
REMA1000 i Solbjerg. Alt overskud fra
salg i SportsCaféen går til Solbjerg IF.
Betaling kan foregå via MobilePay
eller kontant.

Æ
n dr
et f
o

Læs mere om foredragene på

ofn.au.dk

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

red
ra

g!

På ofn.au.dk kan du finde links til artikler
skrevet af forelæserne, deres svar på
publikums spørgsmål, quizzer,
undervisningsmateriale og meget mere.

AROS

EDC AROS, Ejendomsmægler, MDE

EDC AROS
Tranbjerg/Solbjerg

Amalie Korsbech
Christoffersen
Ejendomsmægler
MDE

Jesper Bøgelund
Salg og vurdering

Ellen Viola
Albrechtsen
Salgskoordinator

Tom Holst
Indehaver,
Ejendomsmægler
MDE

Martin Lund
Indehaver,
Ejendomsmægler
MDE

EDC AROS
Tranbjerg Hovedgade 58
8310 Tranbjerg J
86720088

Det handler om at gøre sig umage

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
10-12
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
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
Netcafé
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

APRIL 2022
29. marts 15-17 Biblioteket
29. marts			

Kreabordet: klemmedyr
Generalforsamling: SIF

2. april
9-12
Start v. FDF Solbjerg
6. april
14.00 Folkehuset Solbjerg
11. april 13.00 Fritidscentret
12. april 17.30 Folkehuset Solbjerg
20. april 19.30 Solbjergskolens kælder
21. april 13.00 Folkehuset Solbjerg
21. april 13.30 Fritidscentret
26. april 19-21 SportsCaféen i Hallen
28. april 19.30 Fruering forsamlingshus
			

Hold rent dag i Solbjerg
Påskebanko
Generalforsamling: De ældres hobbyklub
Fælles-aftenspisning
Generalforsamling: Egnsarkivets støtteforening
Biks og Bajer - Kun for mænd
Den musikalske familie
Streamingforedrag: På rumsafari...
Foredrag og sang efterfulgt af ordinær
generalforsamling: Foredragsforeningen

2. maj

Solbjerg Fællesråd repræsentantskabsmøde

19-22

Fritidscentret

SOLBJERG NU UDKOMMER NÆSTE GANG
LØRDAG DEN 30. APRIL 2022

