
 

 

STJÆR AVIS 
      med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe  

Nr. 26 – 7. årgang  september , oktober, ½ november 2008 

Stjær Avis udgives af Stjær Boldklub og Stjær Sogns Borgerforening 
Avisen uddeles til 750 husstande i området Storring, Høver, Stjær og Søballe 

Næste deadline: Søndag d. 26. oktober 2008. Avisen udkommer i weekenden den 14.-16. november 
Indlæg modtages på mail adr.: stjaeravis@stjaer.net    Avisen kan læses i farver på http://www.stjaer.net 

Fantastisk, berusende - og tankevækkende ...                                                                                    
 

Søndag den 24. august sang Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel for og med publikum,  
i en stuvende fuld Storring kirke. 

 

Fangerne leverede ikke bare soloer og flerstemmig korsang, men fra første strofe en fantastisk stemning,  
vekslende mellem glade gospeltoner og fangernes egne vemodige og tankevækkende tekster.  

Det handlede om konsekvenserne ved at "ramme ved siden af", med sit liv - om at være fraværende, 
når ens børn vokser op - og om at komme ud til en forandret verden efter 11, 16 eller 24 år, på "stand by"! 

Der var ikke megen selvhøjtidelighed eller bortforklaring fra fangernes side - blot en selvironisk konstatering 
af konsekvenserne ved at være langtidsindsat - og en oplevet, ægte glæde ved at synge og udtrykke sig 

gennem sang. Det gav ind imellem gåsehud, tårer i øjnene og en klump i halsen, hos tilskuerne........forts. s. 2 

mailto:stjaeravis@stjaer.net
http://www.stjaer.net


 

 

 

 

 

Stjær Avis          
udgives af Stjær Boldklub  
og Stjær Sogns Borgerforening 
 
 

Redaktionens adresse: 
Møllevejen 7, Stjær, 8464 Galten, 
stjaeravis@stjaer.net/   8695 0825 
 
Avisen bliver husstandsomdelt 4 gange om året i Storring-, Stjær-, 
Høver- og Søballe-området, til ca. 750 husstande. 
Hvis du ikke modtager avisen, kan du købe én i Dagli’Brugsen  
i Stjær, for 10 kr. 
 

Deadline, stof til næste Stjær Avis: 
Stof indsendes til redaktionen senest: 
Søndag den 26. oktober 
Avisen udkommer i weekenden den 14.-16. november 
 
Der bliver, i god tid, udsendt deadline tidspunkt på nettet og på 
Brugsens opslagstavle. Send gerne stof til avisen i god tid – det 
letter ”avisbrygningen”! 
 
Copyright! 
Kopiering er kærkomment - med angivelse af kilde! 
 

Redaktion: 
Høver/ Mogens Kjærskov/ foto/ kjaerskov@mail.dk/ 86 94 55 95 
Søballe/ Ingeborg Larsen/ foto/ going@anarki.dk  
Michèle Nielsen/ foto/  michele@storring.dk/ 86 95 09 90 
Storring/ foto/ Per Reipurth/ reipurth@email.dk/ 40 97 87 19 
Flaskeposten/ Ellen Møller/ fa.moeller@os.dk/ 86 95 02 36 
Erhverv/ sponsorer/ Bjarne Schøler/  
bss@netdesign.dk  / 86 95 08 08 
Layout/ Roy Blüthgen/ webmaster@stjaer.net  / 86 24 02 26 
Layout/ Christina Monrad Andersen/ cmajla@privat.dk 
Foto/ Flemming Kristensen /flemmings_mailbox@yahoo.dk 
Artikler/ Tina Krøyer/ foto/ kroyer@email.dk 
Artikler/Anja Veldt/ foto/  anja.veldt@get2net.dk  
Ansvarshavende./foto/illustr./  Pil Brudager/ 86 95 08 25 
pil@stjaer.net,  eller  stjaeravis@stjaer.net  
 

Indhold: 
 
S. 3     Strikkecafé, åbent hus i Kostalden 
S. 4      plantemarked, fællesspisn., svampetur, netcamp, 110 års’  
S. 5     voksen fællesspisn., nyhedsbrevbreve/stjaer.net mm. 
S. 6     Lysthus-foredrag, Tørfisk, efterlysning, garage søges 
S. 7     Kære Harald, Made in Stjær, nyt fra børnehave, skole, mm. 
S. 8     Sangens år, Gospel m. Rune Herholdt, SkraldeJam 
S. 9     Rollespil i efteråret 
S. 10   Vi følger 0’te, årgang 2008 
S. 11   Fri for mobberi 
S. 12   Stjær Sogns Borgerforening, en kasserer søges! 
S. 13    Borgermøder, busrute og kommuneplan 2009 
S. 14    Landsbymøde med politikere og embedsmænd, i Veng 
S. 15    Byens to nye formænd! 
S. 16    Geocaching 
S. 17    Geocashing - og lynnedslag i Storring kirketårn 
S. 18    Jeanine og Jans have 
S. 19    fortsat 
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S. 25    Nyt fra Høver 
S. 26    Storring siderne 
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S. 30    fortsat  - og avisens sponsorer 
S. 31    avisens sponsorer 
S. 32  - 36 Flaskeposten     

Stjær/aktiviteter 

September 
13. kl. 12-24 Netcamp i forsamlingshuset 
20. Brugsen 110 år og åbning af den nye butik/se tidspunkt i butikken 
20. kl. 10-12 Plantemarked ved Brugsen 
21. kl. 13-16 Svampetur i Kolskoven 
25. kl. 19.30 Strikkecafé i Stjær Forsamlingshus 
27.-28. kl. 11-15 Åbent hus i Kostalden 
28. kl. 15-17 Gospel m. Rune Herholdt, Stjær Fs.hus 
29. kl. 17.30 fællesspisning i fs.huset 
Oktober 
1.   kl. 19.30 Livet leves indefra, Lysthuset i Nr. Vissing 
4.   kl. 11-14 Rollespil-workshop, Stjærvej 70 
18. kl. 10-14 Rollespil i Bakkeskoven 
November 
2.   kl. 15-17 SkraldeJam i Stjær Fs. hus 
4.   kl. 19.00 Fællesspisning for voksne 
24. kl. 17.30 fællesspisning i forsamlingshuset 
26. kl. 19.30 Henning Toft Bro, foredrag i forsamlingshuset 
 
Se KIRKENS  arrangementer på KIrkeliv side 22 og side 23 

Storring/aktiviteter 

September: 
13. 5 års fødselsdag i Café Drop Ind 
Oktober 
3. Café Drop Ind 
4. Fællesspisning 
29. Ekstraordinær generalforsamling i Storring Forsamlingshus 
November 
2. Fællesspisning 
15. Julefrokost 

Høver/aktiviteter 

Oktober 
4.   kl. 09.30 Arbejdsdag på legepladsen 
24. kl. 18.30 Fællesspisning i Høver Beboerhus 
26. kl. 10.00 Kunstudstilling i Høver Beboerhus 
November 
23. kl. 10.00 Julemarked i Høver Beboerhus 

Fangekoret fortsat...... 

I et stærkt og følsomt nummer om at finde "en passende 
grimasse", blev Fangekorets rå mandestemmer 
suppleret med klare pigestemmer fra Storring-
Stjærs kirkekor. En stærk kombination, til en sang om 
hvordan fængsledes børn ofte digter historier om deres 
forældres fravær: - "min far er astronaut - han arbejder 
på månen", "min far har travlt i sit firma - han ejer faktisk 
Irma" - "... man kommer til at lyve, fordi det er så flovt"! 

Fængselskirkens organist og korleder Louise Adrian, 
fik ideen til Fangekoret for 13 år siden. Hun arbejder nu 
målrettet på at videregive sangenes budskaber udenfor 
murene. Det har bl.a. udmøntet sig i indspilning af en 
række cd’er med koret. Overskuddet fra salg af cd’erne, 
går til børn af indsatte. Korets koncertvirksomhed, over 
hele landet, er en stor succes. Deres koncertkalender er 
overtegnet, de næste to år. 

 Idag består Fangekoret både af indsatte fanger - og af 
ex-fanger, der har udtjent deres straf, men ikke ønsker 
at slippe sangen og fællesskabet i koret.                                           

av/ae                                              forsidefoto: Jan T’s mobiltelefon 

PS: Vi har fået 
nyt trykkeri:  

Huset i Århus! Det 
”gamle trykkeri” 
var blevet for dyrt.    
  red.                              

mailto:stjaeravis@stjaer.net
mailto:kjaerskov@mail.dk
mailto:going@anarki.dk
mailto:michele@storring.dk
mailto:reipurth@email.dk
mailto:fa.moeller@os.dk
mailto:bss@netdesign.dk
mailto:webmaster@stjaer.net
mailto:cmajla@privat.dk
mailto:flemmings_mailbox@yahoo.dk
mailto:kroyer@email.dk
mailto:anja.veldt@get2net.dk
mailto:pil@stjaer.net
mailto:stjaeravis@stjaer.net


3 

 

Strikkecafé 
I Stjær forsamlingshus 

 
Torsdag den. 25. sept. 

 Kl.19:30 
 

Kom og få inspiration til 
vinterens strikketøj. Der vil 
være garn at mærke på og 

bøger at kigge i. Er du gået i stå med dit 
strikketøj, er der hjælp at hente. 

 
Medbring selv kaffe eller te 

 
Vel mødt til en hyggelig aften 

Janne Sørensen og Bente Weithøft  

  

Åbent hus i "Kostalden" 
 

Med stafeli’er, lærreder og farver i akryl og olie har vi nu malet i et år 
i den gamle kostald, Klankvej 34.  
Seks kvinder med forskellige udtryk og meget forskellig kunstnerisk 
erfaring. Vi har leget med farver og udtryksformer, inspireret og lært af 
hinanden - og ikke mindst brugt "stalden" som et frirum, hvor 
man udelukker hverdagens stress - og undgår klatter på de hjemlige, 
bonede gulve. 
 

For at fejre vores første år, holder vi åbent, arbejdende værksted: 
 

Lørdag den 27. september kl. 11-15 
Søndag den 28. september kl. 11-15 
 

I er velkomne til at kigge rundt i atelieret . Der vil også være mulighed 
for at ”slå sig ned”, købe et lærred og male et billede.  
I forrummet udstiller vi nogle af vore malerier, som kan betragtes over 
en kop kaffe/the eller et glas saftevand.  
 
Alle er velkomne - vi glæder os til at se jer!  
Tina, Anja, Pil, Lene, Solveig og Christina  



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 
 

 

 

Plantemarked 
       Lørdag den 20. september kl. 10 – 12 

på Brugsens P-plads. 
 

Har du selv overskydende planter, 
så mød op og lav en bod 

ved siden af mig. 
 

De blomstergladeste hilsner 
Conny Andersen  

Nygårdsparken 19, tlf: 8695 0581  

 

Fællesspisning 

Stjær har Fællesspisning  
i Forsamlingshuset ca. hver 6. uge. 

  
I efterår og vinter spiser vi flg. mandage 29.9., 

24.11., 23.2., 27.4., 12.6 – altid kl. 17.30. 
 

Vi er ca. 30 børn og 30 voksne. .  
Alle i byen er velkomne! 

Hvis du er ny, lærer du hurtigt 
andre at kende her! 

Vi laver mad på skift i hold på fire, typisk een 
gang, i løbet af en sæson. Der er mange 

børnefamilier, men også modne folk uden børn. 
 

ALLE HUSK: 
Når man er med i fællesspisningen, er man 
tilmeldt alle årets spisninger, så I skal melde 

afbud til madholdet, når I ikke kommer. 
Madholdet sætter opslag i Brugsen, med menu! 

 

Tilmelding/ information hos 
Heidi Gargulak-A ndersen   

8695 0650 eller heidi@gargulak-andersen.dk 

Netcamp i 
forsamlingshuset 

 
Lørdag den 13. september 

kl. 12.00 – 24.00! 
 

Til alle fra 2. klasse og opefter - også gerne 
voksne og bedsteforældre! 

 
Der er NETCAMP i denne weekend. Du kan 

stadig nå at komme med. 
 

Al mad undervejs, får du. Du skal dog lige have 
en frokostmadpakke med, 

hvis du ikke har spist, når du kommer kl. 12. 
 

Der er ultra-lynhurtig internetforbindelse! 
Det koster 100 kr at deltage. 

 
DIN COMPUTER SKAL VÆRE TJEKKET 

FOR VIRUS! 
 

Forældrer kan melde sig til at være  både 
omsorgs-/mad-vagt og computer-it-kyndige 

vagter! 
 

Kontakt: 
Bente Ting Holm, 86950682, 
mail@karstenholm.dk eller 

Dagli’Brugsen i Stjær 

holder officiel åbning af den nye butik     
og  fejrer sin 110 års fødselsdag  

Lørdag den 20. september 

Der startes med morgenkaffe og rundstykker. 
Læs Brugsens nyhedsbrev, her i avisen. 

                                                                                                                                

 

                                                                                                                         

 

 

Svampetur i Kolskoven 

Søndag den 21.9. kl.13-16 
 

Mødested: P-pladsen ved Kollens Mølle, 
i Kolskov, på Kollens Møllevej. 

 
Hovedvægten vil blive lagt på spiselige, 

letgenkendelige svampe. Medbring gerne kniv 
og kurv. Turen der varer tre timer, slutter med 
en svampeudstilling, hvor de fundne svampe 

gennemgås. Husk eftermiddagskaffen 
og påklædning til vejret. 

 
Arrangør: DN 

Guide: Peter Lange, Stjær, formand for DOF, 
Dansk ornitolog forening, 86950341 

Opslagstavlen 

mailto:heidi@gargulak-andersen.dk
mailto:mail@karstenholm.dk
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Brugte frimærker til et godt formål 

 
Hvert år afleverer mange danskere deres brugte 

frimærker til SOS børnebyerne. 
 

De små firkanter med stempel er nemlig penge værd. Og 
selvom e-mail har overtaget mange korrespondancer, bliver 

der stadig sendt rigtig mange breve af sted. 
 

Frimærkerne bliver købt af nogle samlere. 
I  2004 gav det et overskud på 22.000kr. til nødstedte børn. 

 
Så har du nogle frimærker liggende, kan du bare putte dem i 
kuverten, der hænger på Brugsens opslagstavle. Har du rigtig 

mange, er du velkommen til at smide dem i min postkasse. 
 

På forhånd tak 
Hilsen Lilian Laursen Nygårdsparken 15, Stjær 

KFUM spejderne på 
Facebook! 

Nu kan du følge med i og 
kommentere på 

spejderlivet i Stjær.  
 

Vi har oprettet en gruppe på 
Facebook, KFUM spejderne i 
Stjær, som vi håber børn og 

forældre vil være 
med til at give liv.  

  
Jan Møller, 3029 9339, email 

jan@slog.dk   

Ved begravelser i Stjær 
 

Til alle nye i byen – og andre, der ikke ved det! 
I Stjær har vi en indsamlingsmåde, i forbindelse med begravelser.  
 
Hvis man ikke kender så meget til familien, men 
alligevel vil vise sin omsorg for de efterladte, så går 
man i Brugsen og bliver skrevet op på en liste, og 
gir 25 kr pr. person. Så bliver der købt een krans. 
De resterende penge går til familien, til hjælp med 
f.eks. en sten.                              LL   

Fællesspisning for voksne 
 

er næste gang: 
 

Tirsdag den 4. november kl. 19 
 

i Basehouse, i Stjær Forsamlinghus 
Ring eller mail til Hanne – med info om 

hvor mange I kommer og hvad der 
medbringes til buffet’en 

 
Tlf. 44 952 823 / 

hanne_jens@get2net.dk 
 

Det er superhyggeligt… og buffeten er 
rigtig god. Indtil nu er der kommet nye 

hver gang… og du er også meget 
velkommen. 

 
Man møder blot op, medbringende en ret 
til buffet’en under den ene arm og noget 
drikkelse, tallerken, kniv og gaffel, under 
den anden. I pungen en tyver til husleje. 

… og så går snakken… 
 

Vi ses den 4. nov. 
Flemming, Hanne, Jens & Janne 

 
 

 

NYHEDSBREVE FRA STJÆR BYPORTAL 
 
Der udsendes med jævne mellemrum lokale nyhedsbreve og 
informationer via email fra Stjær By-Portal på Internettet. Hvis du 
ikke allerede modtager disse emails, kan du tilmelde dig således: 
 
- Gå til Stjær By-Portals forside på adressen www.stjaer.net 
- Klik på linket "Ny Bruger" under byskiltet i øverste venstre hjørne 
- Udfyld felterne i formularen og klik på knappen "Opret Bruger" 
 
Efter succesfuld oprettelse vil du begynde at modtage nyhedsbreve. 
 
Hvis du selv har en nyhed 
- som du gerne vil have ud i lokalområdet, enten via Stjær By-Portal 
eller som nyhedsbrev, udsendt direkte til alle registrerede brugere 
(ca. 470 p.t.) – så kontakt Webmaster på email: 

webmaster@stjaer.net      Roy Blüthgen 

Så er der igen friske fisk fra 

Fiskebilen ved Brugsen – 
hver onsdag fra kl. 11-17 

mailto:jan@slog.dk
mailto:hanne_jens@get2net.dk
www.stjaer.net
mailto:webmaster@stjaer.net
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Lysthuset i Nr. Vissing 
 
Onsdag den 1. oktober kl. 19.30  
kommer Jette Dahl og holder foredraget: 

 
LIVET LEVES INDEFRA 
 
I August 2004 opsagde Jette Dahl sin stilling som sognepræst 
gennem 25 år. Det skridt tog hun for at hellige sig den 
terapeutiske og åndelige tilgang til det indre menneske med 
sjælen i centrum. 
Jette Dahl rådgiver mennesker i krise omkring f.eks. 
skilsmisse, parforhold, tab, sorgarbejde, sygdomsforløb, 
dødsangst, stress og udbrændthed. 
 
Der kan bestilles plads senest 1 uge før foredraget. 
Tlf. Lysthuset: 8694 3769 / Inga Friis: 8695 0468. 
Pris for medlemmer af Lysthuset 60 kr, for ikke medlemmer 
80 kr. Begge priser er incl. kaffe og kage. 
 
Lysthuset ligger i Nr. Vissing, Vidkærvej 29. 
Efterårets program ses på www.lysthusetnrvissing.dk  

HENNING TOFT BRO 
FRA ”TØRFISK” 
– og Thyborøn, holder foredrag i 
Stjær Forsamlingshus  

onsdag den 26. november, sammen 
med sin søn. 

Sæt kryds i kalenderen, det bliver 
ikke kedeligt! 

Mere om foredraget senere. 

Hilsen Foredragsudvalget. 

Pulterkammeret 
  
 
 

 

EFTERLYSNING! 
 

Min blå cykel forsvandt lørdag den 30. august mellem kl. 
13 og kl. 16. Jeg havde stillet den foran klubhuset, til 
højre for trappen, fordi vi skulle spille fodbold mod 
Skanderborg. Min cykelhjelm hang på styret. 
 
Da min mor kom for at hente cyklen kl. 16, var den væk. 
Cykelhjelmen var hængt over på en anden cykel. 
 
Hvis du ser min cykel, blå Strike Ideal, nogen steder, vil 
du så ringe til min mor: 2122 5574. Jeg vil meget gerne 
have min cykel igen.              Hilsen Benjamin, 5. klasse 
                                                                                                  
PS: Redaktionen har hørt om flere forsvundne 
børnecykler, indenfor det sidste halve år. HVOR 
FORSVINDER CYKLERNE HEN?                                                     

Pulterkammeret 
- køb-salg-bytte-leje-efterlysninger mm.  
                                                               
   
GARAGE/CARPORT 
 
  
Jeg ønsker at leje en tør garage eller 
carport - helst beliggende i Stjær by 
eller op til ½ km udenfor byen.  
  
Jeg kan kontaktes på telf.  8620 1492 - 
bedst efter kl. 19.30. 
  
Irma Kjeldsen 

www.lysthusetnrvissing.dk
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      Peter Lange 

Midt i sommerens hede, døde Harald Røgen, et af 
Stjær’s levende ”fyrtårne”.

Kære Harald

Du skulle egentlig have haft dette brev, i levende live. 
Men ofte går det, desværre, først op for én, hvilken 
betydning et menneske, som altid er der, har 

- når det pludselig forsvinder ud af billedet, for altid.

For mig, som tilflytter i 1994, er du indbegrebet af Stjær 
– som en landsby med fortid, nutid og fremtid! 

Engang i Stjær Avis begyndelse (nr. 3), fortalte du mig 
om dit liv her – om hvordan du kom hertil, på cykel, i 
1950, med dit murerværktøj på bagagebæreren. Jeg 
ku’ se dig for mig, med Gerda ved din side, som vært 
ved 60’ernes og 70’ernes kaffeselskaber. Jeg ku’ 
fornemme dit familie- og arbejdsliv folde sig ud, der, 
midt i hovedgaden, med lyden af mælkejunger fra 
mejeriet, bankelyde fra smedjen, børnenes leg i 
skolefrikvarteret og dine gravkøers efterhånden større 
og større aktivitet, 
i bakkerne syd for byen.
Hele dit engagement i byen og i ungdommen – og den 
del af livet, som kan benævnes: En sund sjæl, i et sundt 
legeme, har været med til at gøre Stjær til en sportslig 
frontløber, blandt landsbyer i området. 

Jeg ved ikke alt, om dit virke, men med det jeg kender 
til, har du godt nok formået at udføre meget, som aktivt 
menneske, i dine 82 år. 

”MADE IN STJÆR” – på Birkelund, Tåstrupvej! 

Tårnfalken er en af de almindeligste af de rovfugle der 
yngler i Danmark. Der er omkring 2500 ynglepar i 
Danmark, og bestanden vurderes at være i fremgang. 
Tårnfalken yngler villigt i opsatte kasser, de skal blot 
have en vis størrelse, og sidde mindst 8-9 meter over 
jorden, og så skal der være forholdsvis fri indflyvning.

Der har i mange år ynglet tårnfalke hos gartner Mogens 
Hansen på Tåstrupvej, også i opsatte kasser. Der er 
eksempler på at tårnfalken har taget en ny kasse i brug, 
få timer efter at den er sat op. Kassen på billedet, 
sidder på Birkelunds gavl, mod Tåstrupvej.

Tårnfalkene får nogle pænt store kuld, op til 6 unger er 
ikke usædvanligt. Ungerne fodres næsten udelukkende 
med mus, og tårnfalkene bidrager således til at holde 
bestandene af mus i ave. I starten af yngletiden sørger 
hannen for bytteleverancer til hunnen, og det er 
mængden af overbragt føde, der indvirker på, hvor 
mange æg hunnen lægger. Der er således større kuld i 
gode 
museår, end i dårlige.

De tårnfalke der lever i Østjylland er hovedsageligt 
standfugle, der bliver i deres territorium året rundt, men 
nogle tårnfalke trækker sydpå om vinteren, til Holland, 
Frankrig og Spanien.

Du kan læse mere om tårnfalken her: 
http://www.dofbasen.dk/ART/art.php?art=03040BØRNEHAVEN/ NYT FRA BESTYRELSEN

Vuggestue til Stjær!
Pga. det stigende børnetal i Stjær er det blevet besluttet 
fra Skanderborg Kommune, at der skal oprettes en ny 
vuggestue/børnehave her i Stjær.
Den nye institution er en pavillon på ca. 260 m², som pt. 
ligger i Ry. På nuværende tidspunkt er man ved at 
afvikle den, hvorefter den flyttes til Stjær. Den vil blive 
placeret på marken / parkeringspladsen ved siden af 
klubhuset / dagplejens legestue. Vi forventer at 
institutionen åbner den 15. december 2008.
Der bliver plads til ca. 24 børn, den endelige 
aldersfordeling i overgangsperioden er endnu ikke 
fastlagt, men der vil formodentlig også blive børn, som 
er mere end 3 år. Den nuværende afdelingsleder følger 
med institutionen til Stjær, og vi forventer, at det meste 
af det øvrige personale også følger med. Kirsten bliver 
leder, men den daglige ledelse vil afdelingslederen stå 
for. 

Datoer for langtidsplanlægningen:
Forårsudstillingen bliver 1. april 2009.
Cirkus Stjærne bliver lørdag 16. maj 2009.

SKOLEN/ BEDSTEFORÆLDREDAG

Bedsteforældredagen bliver i år fredag den 7. november.
Skolen er åben for besøgende fra kl. 8. Kl. 9 er der fælles 
kaffebord. Det er elever og lærere fra 4. klasse, der er de 
praktiske værter, denne dag.
    www.stjaerskolen.dk  

SOMMER TV 

På TV2 Østjylland 28.august 2008 Kl.11-11.30
- kunne man se en udsendelse fra Stjær, lavet af  
Palle Hansen, Stjær, lipa-hansen@mail.tele.dk

Udsendelsen fortalte om Leif Larsen og hans harmonika 
og om Henrik Lomholt og hans veteranbiler.        PH

Det er vi mange, der gerne vil takke dig for. Pil

http://www.dofbasen.dk/ART/art.php?art=03040
www.stjaerskolen.dk
mailto:lipa-hansen@mail.tele.dk
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Sangens år 2008 fejres med mange arrangementer 
i hele landet. Stjær Kulturgruppe har sikret, at vi 
også lokalt har fået mulighed for at fejre sangens år. 
  
Koncerten med Fangekoret blev arrangeret i 
samarbejde med Menighedsrådene i Storring og 
Stjær, som også har dækket koncerten økonomisk 
(se forsiden og side 2). De øvrige arrangementer er 
delvist støttet af Kultursamvirket i Skanderborg. 
 
Forrygende og intensivt startskud! 
Søndag d. 1. juni mødtes en flok engagerede 
voksne og børn i Forsamlingshuset for at synge, 
lytte og udtrykke sig med lyde, rytmer og sang.   
 
Heidi Gargulak Andersen, vores lokale 
operasanger, ved en masse om at bruge stemmen 
og om at bruge kroppen til at understøtte stemmen.  
 
Vi bruger faktisk "sang"-stemmen mere i det daglige 
end vi lige tror - når vi kalder på hunden eller 
børnene - eller når vi råber Ju-huu efter en veninde 
ved bussen. Flere  gange var vi overraskede over, 
hvad vi egentlig kan få ud af vore stemmer, når vi 
ikke tænker på, at det er sang. 
 
Det var en inspirerende og dejlig eftermiddag…. 
 

 
 

Gospel med Rune Herholdt 
I Stjær forsamlingshus  

søndag d. 28. september  kl. 15-17 
 
 

Glem alt om noder, alder og korerfaring  
– bare kom og syng med  

- og nyd stemningen! 
 

Entré: 25 kr. pr. voksen og 10 kr. pr. barn,  
som betales ved indgangen 

 
 

Gospel med Rune Herholdt 
Gospel giver en fantastisk energi og glæde. Det 
handler om udtryk, indlevelse, energi, glæde og 
smerte.  
 
Alle, der har stiftet bekendtskab med Gospel, kan 
fornemme den særlige stemning, der udstråler fra 
sangerne, når de synger! Og hvem lader sig ikke 
beruse af et growie ”Aaaaaajjmmeeen” leveret af en 
dyb altstemme foran et begejstret gospelkor? 
 
Det er lykkedes kulturgruppen at få den århusianske 
gospel-instruktør og jazz-sanger Rune Herholdt til at 
holde en Gospel-workshop i Stjær Forsamlingshus.  
 
Rune vil sammen med sin pianist underholde og 
instruere os med dejlige gospelrytmer. Vi skal alle 
”op af stolene” og mærke glæden ved at synge 
gospel sammen! 
 
Skraldejam - stomp for børn 
Musik er ikke kun for konservatoriuddannede 
musikere med lang træning og dyre instrumenter. 
 
Som et særligt arrangement for rytmeglade børn og 
forældre (og andre rytmeglade voksne) holdes der 
skraldejam - også kaldet stomp. 
 
Arrangementet styres af RytmeXpressen, som 
består af aktive musikere og musikundervisere. 
 
 

 
Sk rALd eJA M  

 I Stjær forsamlingshus  
søndag d. 2. november kl. 15-17 

 
 

Tilmelding nødvendig ! 
 Hold derfor øje med opslag i Brugsen, på 

skolen, på www.stjaer.net m.v. 
 
 

Sk  rALd eJA M  er musik på skralde-instrumenter 
- f.eks. tønder, murerbaljer, stokke, vandflasker, 

dåser, koste - alt, der giver lyd kan bruges.. 
 

Kom og se (og hør !), hvad der sker, når en flok 
børn lukkes ind til alverdens lydgivende 

"instrumenter". 
 

Entré: 25 kr. pr. deltager,  
som betales ved indgangen 

 



Workshop 
lørdag den 4. oktober kl. 11 – 14,

 på Stjærvej 70.

 Denne lørdag er en forberedelse til spillet den 18.       
oktober, hvor vi vil fokusere på at lave rekvisitter    
sammen med børnene. Det kan være alt lige fra 

skattekister og guldpenge, til udklædningsdragter. 
Medbring evt. værktøj, træ, dimser, knapper, sy-

maskine, læder- og stofrester,.... 
 Vi vil også snakke om, hvad der er vigtigt at 

få med i opbygningen af næste rollespil. Hvad 
der virker, og hvad der kan gøres bedre og mere  

spændende.

Alle er velkomne. Børn under 10 skal være i følge 
med voksne. Kulturgruppen sørger for frokost.

Rollespil i Stjær 
I løbet af foråret gennemgik 15 interesserede vok-
sne og store børn en ”rollespilsuddannelse” i Stjær. 
Forløbet bestod af 2 rollespil afholdt med støtte fra 
Kultursamvirket i Skanderborg, samt en workshop 
indimellem arrangeret af Stjær Kulturgruppe. Med 
som spilmestre, vejledere og støtte hele vejen igen-
nem forløbet havde vi de supererfarne rollespillere 
fra www.Plot42.dk.

Det første rollespil den 6. april havde Plot 42 ar-
rangeret enerådigt. Ca. 50 børn og unge var i fuldt 
vigør en søndag i Bakkeskoven, hvor der blev 
kæmpet, løst gåder, redet liv og ligget i baghold. 
Alt imens holdt forældre og mindre søskende til 
ved bålet, hvorfra de kunne iagttage dele af udske-
jelserne.

Herefter fulgte en workshop den 3. maj, hvor 15 
særligt interesserede voksne og store børn deltog. 
Vi blev udstyret med tips og triks, forståelse og 
forfatterværktøj som gjorde deltagerne i stand 
til selv at bygge et rollespil op– med andre ord, 
at agere spilmestre. På denne workshop blev 2. 
rollespil planlagt i grove træk.

Det var med stor spænding, at 2. rollespil den 18 
maj blev spillet – for med rollespil véd man aldrig 
helt, hvordan tingene udvikler sig og ender. Måske 
er der overraskelser, der dukker op undervejs...? 
Heldigvis var der stor opbakning blandt de ca. 50 
deltagende børn og unge, og det hele forløb rigtigt 
fint, gåderne blev fundet og løst, trolden bekæmpet 
med list og prinsessen tilsidst befriet og kronet. 

Rollespilsgruppe i 
Stjær

 En lille rollespilsgruppe er ved at vokse frem 
i Stjær. med børn og voksne (både mødre og 

fædre). Lige nu er tanken at afholde rollespil ca. 2 
gange årligt eller i det omfang rollespilsgruppen 
finder passende. Kunne du tænke dig at bidrage 

til afholdelse af rollespil i et større eller min-
dre omfang, er du meget velkommen - kontakt 

kultur@stjaer.net.

������������������������������
�������������

  
Rollespil lørdag, den 18. okt, kl. 10 - 14

  

   
Alle er velkomne! Kom udklædt & m. bløde våben. 

Voksne spilmestre styrer spillet. 

Har du spørgsmål,  kontakt Kulturgruppen i Stjær på mail: kultur@stjaer.net 

Der serveres varm kakao og 
lettere forfriskninger. 
Husk selv lille madpakke, drikke-
dunk m vand.
Børn der ikke kan klare sig selv, 
skal tage en voksen med. 
Forældre og mindre søskende kan 
hygge sig ved bålet.

  pris: 40 kr. -  betales på dagen

I efteråret: 4. + 18. oktober

Tilmelding til workshop/rollespil/yderligere info: 
kultur@stjaer.net 

eller telefon: 86212529/51789829 (Gunilla), 
86133098/24255772 (Helene).
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For de 28 nye skolebørn i 0.a var mandag d. 11. august 
ikke bare første skoledag efter en lang ferie - det var 
starten på et langt skoleliv med masser af lærdom, 
kammeratskab og spændende udfordringer …  

Klasselærer Jeanette bød velkommen og styrede med 
stor erfaring de 28 børn og deres ca. 35 fremmødte 
forældre, der ikke ville gå glip af børnenes store dag. 

Nedtællingen til første skoledag havde børnene kunne 
følge ved dagligt at klippe af et særligt målebånd, som 
Jeanette havde sendt til dem 11 dage forinden. 

De fleste af børnene havde tyvstartet lidt ved at være i 
Fritter'n i ugen op til første skoledag og flere har større 
søskende og kendte derfor i forvejen Jeanette og skolen 
- men for alle var det noget helt særligt at gå rigtig i skole! 

Alle navne var skrevet på tavlen – pigerne med orange 
og drengene med grønt. Astrid og Lærke var hurtige til at 
fortælle, at sidste gang – da der var besøgsdag – stod 
pigerne med lilla og drengene med blåt. En lille indikation 
på den opmærksomhed og iver de nye skolebørn lægger 
ud med.  

 
De spritnye skoletasker 
fik hurtigt ekstra indhold i 
form af en kontaktbog  - 
og en postmappe 
beregnet til sedler og 
breve til forældrene.  
 
Postmappen var meget 
pædagogisk i 
gennemsigtig plastic, så 
de travle forældre kan se, 
om der er post uden at 
skulle åbne mappen helt.  
 
 
 

Men dermed ingen garanti for, at de husker at tjekke, så 
”husk nu lige at mind jeres forældre om at de skal kigge i 
postmappen” - en god pointe fra Jeanette til børnene, 
som uden tvivl husker bedre end deres forældre.  
 

Børnene havde selv 
flotte ringbind med til 
opgave-ark. Det var nu 
svært for de små fingre 
at åbne og ikke mindst 
lukke ringene for at 
sætte nye papirer ind - 
så mor og far måtte 
hjælpe lidt til. 
 
 
 
 
 

Sanglege blev der også tid til – både i klasselokalet og i 
indskolingens fællesrum. Med lidt hjælp kunne børnene 
hurtigt huske de nye sange fra besøgsdagen om ulven 
og de tre grise - og kaktussen, der stikker.  

 
Så kom det store øjeblik, hvor alle børn på skolen skulle 
til fællesmøde for at byde hinanden velkommen efter 
ferien. Udstyret med flag gik de stolte børn fra 0.a to og 
to hen til det store fællesrum.  

Efter en fællessang blev alle de nye i både 0.a og 
tilflytterne til de større klasser budt velkommen ved 
håndtryk af skoleinspektør Nils Vangkilde og klapsalver 
fra salen. En god oplevelse, som de fleste turde tage 
imod .. 
 
Alt i alt en god og oplevelsesrig dag for børnene og deres 
forældre, som blev taget rigtig flot imod til det nye skoleliv 
på Stjærskolen.     

Skolestart på Stjærskolen  
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Mobning..?! 
Som opfølgning på artiklen ”Børns adfær – de voknes ansvar” i Stjær Avis nr 25, kommer her en række råd til 
forældre, skoleelever, pædagoger/lærere – og alle vi andre. De er hentet fra en artikel i 24 Timer i foråret.  

Du kan læse meget mere, og få gode råd på Red Barnets hjemmeside http://www.redbarnet.dk/mobning 

Råd til forældre til børn i børnehave og indskoling 

 Opmunter dit barn til at indgå legeaftaler på kryds og tværs 

 Tal ikke dårligt om de andre børn 

 Indfør en fødselsdagspolitik, hvor enten hele klassen eller piger eller drenge inviteres 

 Giv dit barn opmuntring til at forsvare kammerater, der ikke kan forsvare sig selv 

 Vær åben og positiv, når andre forældre fortæller om deres barns problemer  

Råd til skoleelever 

 Hvis du bliver mobbet, så gå aldrig alene med det. Henvend dig til nogle voksne, du har det godt 
med 

 Lad være med at spille smart på andres bekostning 

 Snak, leg eller vær sammen med andre end dem, du plejer at se 

 Accepter ikke mobning. Du kan foreslå, at jeres skole indfører en mobbepolitik 

 I kan også snakke mobning i skolen. Det kan man gøre i klassen, eller man kan tage emnet op i 
elevrådet  

Råd til pædagoger og lærere  

 Snak med børnene om, hvordan man er en del af en gruppe 

 Aftal legeregler med børnene. Må man f.eks. sige nej til, at andre børn må være med i en leg?  

 Tænk over, hvordan man siger til/fra overfor en kammerat 

 Overvej hvordan børnene sidder sammen omkring et bord eller i rundkredsen 

 Alle børn er gode til noget. Det skal pædagogerne finde og styrke barnet i. Det giver barnet 
selvtillid, og det får barnet til at hvile mere i sig selv og giver barnet en konstruktiv tilgang til det at 
være sammen med andre 

 Vær en god rollemodel overfor børn. De voksne i institutionen skal opføre sig ordentligt overfor 
hinanden. Undgå bagtaleri og grimme ord.  

Til alle andre: Bland dig når andre mobbes og krænkes 

Kilder: fagspecialist i mobning Helle Rabøl Hansen, pædagog Randi Tang Nielsen, Red Barnet. 
                  NMN 

http://www.redbarnet.dk/mobning
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Vedligehold og drift af forsamlingshuset 
Så er vi atter i gang efter sommerferien. 
Bestyrelsen har bestilt nyt gasfyr til vort forsamlingshus, 
som bliver installeret i slutningen af august eller først i 
september. Det gamle fyr har kørt i knap 14 år og de 
sidste par år med et par driftsstop. Vi håber, at det nye 
fyr vil kunne køre mindst lige så længe, så vi mange år 
frem i tiden kan hygge os i et varmt forsamlingshus. 
 
Desværre er det ikke kun fyret, der er af ældre dato. 
Under forårets og sommerens voldsomme regnskyl, er 
der kommet vand ind i skunkrummene over lejligheden. 
Herfra drypper det ned i stuen til borgerforeningens lejer, 
hvilket han ikke er helt glad ved. Vi skal have udbedret 
fejlen snarest, så træværket ikke tager skade i form af 
råd eller svamp, og vor lejer kan blive glad igen. 
 
Havefolket har i foråret fortsat den oprydning og 
opbygning af byens have, som blev startet sidste år. 
Heldigvis tager de sig også af den daglige 
vedligeholdelse, så som at slå græs og klippe hæk. 
Ligeledes er de sten, der under Galten Elværks 
gravearbejde var blevet ødelagt, også blevet skiftet ud af 
havefolket. Der er megen ros til forsamlingshuset fra stort 
set alle lejerne for vor dejlige have. 
 
Ellers har der i foråret været fuldt tryk på udlejningen af 
huset, og vi får mange positive tilbagemeldinger fra vore 
kunder. Det er ikke kun haven, som vi får ros for, både 
salens lyse indtryk, krostuerne, køkkenet og vore ny-
ombetrukne stole. Vort unge rengøringshold forsøger at 
følge med, men der er mange ting, der skal gøres rent i 
sådant et hus. Det er ikke nogen let opgave, men vi 
arbejder på at få det til at køre til alles tilfredshed. 

 
Udlejningen går godt! 
Også i efteråret er huset lejet ud i stort set alle 
weekends, men der er endnu enkelte frie, så har I lyst til 
at flytte vejfesten indenfor, er der en lille mulighed for, at 
det kan lade sig gøre i forsamlingshuset til bekvemme 
medlemspriser. 
 
Le Mans 
Vort Le Mans –arrangement gik ikke så godt. TV2 
meddelte ellers, at man gerne ville komme for at filme de 
mange glade borgere i Stjær, der heppede på Tom 
Kristensen. Desværre måtte vi aflyse, da der ud over 
bestyrelsen ikke var mange tilmeldte. Vi giver ikke op så 
let, så vi prøver nok en anden gang, hvor vi så vil lægge 
lidt aktiviteter ind, så det ikke bare skal dreje sig om 
drengehørm og motordrøn på storskærmen. 
 
KASSERER SØGES! / Bestyrelsen 
Med hensyn til bestyrelsesarbejdet har bestyrelsen 
behov for hjælp til at få regnskabet til at køre på skinner. 
Skulle der derfor blandt foreningens medlemmer være 
en, der går rundt med en uforløst bankdirektør i maven, 
bedes vedkommende kontakte bestyrelsen snarest. 
Måske kan vi finde ud af noget. 
 
Kommuneplan 2009 og busdrift 
Borgerforeningen har ligeledes meldt os til projektet 
Kommuneplan 2009, hvor vi som borgere får en 
mulighed for at påvirke den kommende 
kommuneplanlægning på områder, der har betydning for 
os. Ligeledes har vi påtaget os at koordinere og samle 
trådene omkring busdrift til og fra Stjær. Følg med på 
stjaer.net i disse to vigtige sager, for vor landsbys 
fremtid. 

Stjær Sogns Borgerforening 

 
Stjær Sogns Borgerforening 
 
Formand: Jens Bølling 
 
Kontingent: 200 kr. for en husstand – 100 kr. for enlige. 
Betales på Giro-kort, der udsendes hvert forår. 
 
Læs mere om Borgerforeningens arbejde og opgaver 
på:www.stjaer.net  
- under Foreninger & grupper > Borgerforening. 
Her er også et link til indmeldelse i Borgerforeningen. 
 

Stjær Forsamlingshus 
 
Udlejning: Lene Andersen – tlf. 2925 2665  
eller send e-mail til forsamlingshus@stjaer.net 
Udlejningspriser (fra fredag til søndag) inkl. rengøring:  
 Medlemmer: kr. 2000,- 
 Ikke-medlemmer: kr. 2600,- 
 Børnefødselsdage på hverdagseftermiddage: kr. 

400,- 
Kontakt til kokke, kogekoner og tjenere samt lokale 
overnatningsmuligheder kan du læse mere om på:  
www.stjaer.net/forsamlingshus  

www.stjaer.net
mailto:forsamlingshus@stjaer.net
www.stjaer.net/forsamlingshus
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Den 1. september var der borgermøde i Stjær 
Forsamlingshus. Borgerforeningen havde hasteindkaldt. 
Der var to punkter på dagsordnen: Landsbyudvikling i 
forbindelse med den kommende kommuneplan og 
Midttrafiks foreslåede nedlæggelse af bus 109.  
 
Landsby-udviklings-gruppe blev dannet. 
Anja Veldt, der også er med Landsbysamvirket, indledte 
aftenen med at orientere om det arbejde, der i øjeblikket 
er i gang, i Skanderborg Kommune, for at få beboerne i 
kommunens landsbyer til at komme med input til den 
kommende kommuneplan, som overordnet kommer til at 
gælde fra 2009 og helt frem 2030. Der var en håndfuld 
borgere fra Stjær, som på mødet meldte sig som 
repræsentanter til rundbordssamtalen, som efterfølgende 
fandt sted torsdag d. 5. september. Sidst på borgermødet 
viste Anja, hvordan man kan benytter kommunens 
Internet-kortværktøj til at få vist kort over et lokalområde 
med forskellige oplysninger om planlagte udstykninger, 
fredninger ol. 
 
Bus-netværks-gruppe 
blev dannet til at 
undersøge bus-
brugernes ønsker og 
behov. 
Den anden halvdel af 
borgermødet handlede 
om Midttrafiks forslag 
til nedlæggelse af bus 
rute 109. Her 
orienterede Jesper 
Lumbye om Midttrafiks 
spareforslag samt et 
initiativ til at danne et 
netværk af bus-brugere 
i Stjær. På mødet blev 
det besluttet at danne 
et netværk og der blev 
taget initiativ til at 
undersøge bus-
brugernes ønsker og 
behov, se der kan 
sendes et klart signal til 
politikkerne i 
Skanderborg 
Kommune og Region 
Midtjylland om, hvilke 
behov, der er. 

Skanderborg 
Kommune vil medio 
september 
offentliggøre en 
analyse om, hvilken 
kollektiv trafik, der er 
behov for, for at få 
bundet den nye 
Skanderborg 
Kommune sammen - 
spørgsmålet er dog 
blot, i hvor høj grad 
der vil blive taget 
hensyn til de mange 
pendlere, der hver dag tager til Århus for at uddanne 
sig eller arbejde.  
 
Region Midtjylland har imidlertid godt kunnet se 
problemet med at nedlægge en masse busruter med 
kort varsel, og d. 2. september meddelte Bent Hansen 
til TV2 Østjylland, at der var fundet penge til at sikre de 
regionale busruter endnu et år.  
 
Vi har nu fået en lidt længere frist i bus-netværket til at 
få klarlagt, hvilke behov vi har, således at vi står bedre 
rustet om et år, når Region Midt formentlig igen skal ud 
og finde besparelser. 
 
Stjær byportal på Internettet, www.stjaer.net, er det 
primære kommunikationsforum for bus-netværket.  
 
Er du interesseret i at deltage i bus-netværket, kan du 
sende en email til Jesperla@stjaer.net eller putte en 

Borgermøde i Stjær Forsamlingshus 

Debatoplæg til landsbymødet i Veng torsdag d. 4. september 

Vores livline til omverdenen........! 

www.stjaer.net
mailto:Jesperla@stjaer.net
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Første fælles 
kommuneplan!                                             
Rundbordssamtaler om 
Kommuneplan 2009  
 
8 borgere fra Stjær, deltog i går, den 4. september, i den 
3. rundbordsamtale afholdt af Kommunen og 
Landsbysamvirket, om Kommuneplan 2009. 
Det foregik i Veng Medborgerhus og 8 landsbyer fra 
området deltog: Søballe, Adslev, Mesing, Jeksen, Nr. 
Vissing, Veng, Høver, Stjær og Hårby 
Snakken gik livligt om landsbyernes identitet og særlige 
værdier - og bekymringer. De helt gennemgående temaer 
var trafikdæmpende foranstaltninger og ønskede, 
neddæmpede udbygnings-takter. Flere landsbyer 
diskuterede lettere adgang til naturen, cykelstier, bedre 
skoleveje og skoletilhørsforhold. Der var f.eks. forslag fra 
Søballe om overflytning af større skolebørn fra Søballe til 
Stjærskolen, i stedet for at køre dem til skole i Hørning. 
Mulighed for at bygge mindre erhverv - og 

samlingssteder, i landsbyerne, var på dagsordenen hos 
flere landsbyer – og også muligheden for at bygge små 
seniorboliger, så man kan blive boende i landsbyerne, 
som gammel. 
Stjærgruppen, der blev dannet mandag den 1.9. – på 

bus-109-mødet i forsamlingshuset,  mødes 
igen mandag den 8.9. og arbejder videre. 
Allerede onsdag den 10.9. sendes 
udviklings-idéerne til kommunen. Derefter 
kan idéerne kommenteres og videreudvikles 
frem til d. 2. oktober via web-debat på 
www.ideoffensiv.dk. Alle kommentarer er 
vigtige, så skriv løs! 
 
Vi, Landsbyerne, har så frem til d. 7. 
oktober, til at samle og aflevere de endelige 
idéer. Herudaf skal der findes fælles temaer, 
til brug den 30. oktober, hvor der indkaldes 
til tema-konference i Veng Medborgerhus. 
Her vil der blive dannet temagrupper på 
tværs af landsbyerne, så vi kan ”lægge 
hovederne sammen” om de bedste idéer til 
trafikregulering, udbygningsstakt, skoleveje, 
seniorboliger m.v. Disse bearbejdede 
tværgående temaer, bliver så sendt tilbage 
til landsbyerne, resten af året, og kan 
gennemdiskuteres, hvorefter resultaterne 
afleveres til kommunen. Puh ha – det skal 
gå hurtigt, men det er en chance for, at 
komme op med alle de gode idéer vi har, på 
vores dejlige lille by’s vegne—og påvirke 
byens fremtid.  
Vi vil orientere jer, på nettet og i Brugsen – 
og skulle flere have lyst til at deltage i 
gruppe-arbejdet, så skriv til Jens Bølling 
jens@boelling.dk eller Pil tlf.: 2991 0825/ 
stjaeravis@stjaer.net  
 
Forestil Jer, hvordan I ku’ tænke Jer Stjær, i 
2020 – og kom så med alle Jeres gode 
idéer! 
 
- fredag d. 5. september    pb/av 
 

Landsbymøde i Veng 

Stjærgruppen knokler 

www.ideoffensiv.dk
mailto:jens@boelling.dk
mailto:stjaeravis@stjaer.net
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Byens to store foreninger, Stjær Boldklub og Borgerforeningen, har fået nye 
formænd i løbet af foråret. Læs her hvem de er:
 

Det vigtigste er trænerne! 
 

I foråret fik Stjær 
Boldklub ny 
formand. Han 
hedder Henrik 
Møller, er familiefar 
(2 børn i skolen og 1 
i børnehaven), og 
tilflytter fra Hørning, 
for tre år siden.  
 
Inden familien 
flyttede til byen 
havde de opdaget 
byens hjemmeside 
og avis, og kunne se 
at det var en by med 
mange aktiviteter. 

Vel vidende, at deltagelse i frivilligt arbejde hurtigt giver 
kontakt til byens borgere, meldte Henrik sig, da boldklubben 
averterede efter hjælpere til fodboldudvalget. Her kunne han 
byde ind, samtidig med at det gav mening, uanset at han aldrig 
havde spillet fodbold. Men han havde to drenge der begge 
spillede, og så måtte der være noget man kunne hjælpe med. 
Og ganske rigtigt! Hurtigt var han involveret i 
arrangementer/informationer til forældre og udvikling af et 
”holdningshæfte” til fodboldafdelingen. Desuden var der 
masser af praktiske ting til arrangementer at tage fat på.  
 
I foråret 2008 blev han opfordret til at stille op som formand 
for Stjær Boldklub. ”Hold da op!” var hans første tanke. Det 
var en spændende udfordring, og han valgte at tage imod den. 
”En af grundene til at jeg turde tage posten, er 
hovedbestyrelsen, som består af en masse gode folk der har 
været med i mange år og gør en stor indsats”, fortæller Henrik. 
Han er glad for, at Henning Røgen (afgående formand) har 
lovet stadig at være med på sidelinjen. Især nu, hvor klubben 
skal i gang med ansøgning om halprojektet, som forhåbentlig 
giver endnu bedre muligheder til brugerne.  
”Der er mange poster i Boldklubben og de er alle vigtige. Men 
trænerne er de vigtigste for at vi kan tilbyde de aktiviteter som 
folk efterspørger. Jeg ser en stor udfordring i at vi fortsat skal 
tiltrække og fastholde gode og dygtige trænere. Det er en 
fornøjelse at se den opbakning og interesse der har været for 
nye tiltag som løbeklubben og spinning, hvor mange nye er 
kommet til.” 
 
Henrik er et rigtig godt eksempel på, at der er brug for alle 
hænder, også de der ikke er aktive spillere. Som barn var han 
medlem af den lokale sportsklub i landsbyen Humlum ved 
Struer, som i størrelse og indhold minder meget om Stjær, og 
han spillede bla badminton og tennis. Henrik beskriver sig selv 
som en person der gerne vil hjælpe og får skyld for at ”ville 
have styr på tingene”. Han har en meget ydmyg tilgang til sin 
nye rolle, og understreger igen at: ”der er mange gode kræfter 
og et ufatteligt stort korps af hjælpere til diverse 
arrangementer, hvilket er med til at gøre, at vi har en god 
klub.”                                                                   TIK 
 
 
 
 

 

Et smørhul... 
 
Stjær  Sogns 
Borgerforenings 
nye formand 
hedder Jens 
Bølling. Har boet 
i Stjær i tre år, og 
været medlem af 
Borgerforeningen 
i to.  
Det var et 
tilfælde at Jens 
kom til at bo i 
Stjær, med sin 
kone.  Jens har et 
agentur der 
sælger industrielt 
løfteudstyr fra et 
italiensk firma, 
og han arbejder således hjemmefra. Han kom fra Farum og 
skulle finde et sted i Østjylland at bo, og satte derfor en 
annonce i Skanderborg Lokalavis. Han blev kontaktet om en 
lejlighed i Stjær og således flyttede de hertil. ”Men jeg vidste 
jo ikke, at det var et smørhul vi landede i”, fortæller Jens. 
Hurtigt blev han medlem af borgerforeningen, fordi han havde 
et ønske om at blive en del af byens liv, og snart meldte han sig 
til bestyrelsesarbejdet. 
Efter to år blev medlemmerne i bestyrelsen enige om, at det var 
Jens der skulle have formandsposten, efter at den tidligere 
formand gik af. 
 
Borgerforeningen tager sig af forsamlingshusets drift og 
udlejning. Desuden forsøger man at stable nogle arrangementer 
på benene ind imellem, bl.a i samarbejde med menighedsrådet 
om foredrag o. lign. Der arrangeres julebanko og 
julearrangement for byens ældre.  I sommer forsøgte man sig 
med et 24-timers Le Man-arrangement, som desværre ikke blev 
til noget, men man vil forsøge igen, og så evt. ændre lidt på 
arrangementet, så der er flere tilbud end blot TV-
transmissionen. 
Senest har man stablet et borgermøde på benene, som handler 
om byens udvikling, heriblandt truslen om en evt. nedlæggelse 
af busrute 109, som mange i byen er afhængige af. (resultatet af 
mødet er desværre ikke med her, da avisen havde deadline inden det løb af 
stablen…)Borgerforeningen vil gerne fungere som bindeled 
mellem mennesker der vil gøre en indsats. 
Hvis byens borgere vil forsøge at stable noget på benene, kan 
man låne forsamlingshuset i opstartsfasen. 
 
Jens har respekt for de midler borgerforeningen er sat til at 
forvalte. Forsamlingshuset ejes af medlemmerne, men ”hvis 
der ikke er behov, skal man ikke bruge pengene, for dét der 
skal laves, er for  borgernes frivillige beløb”. -  på den anden 
side er der ting der kan trænge så meget så der må gøres noget 
ved det.  Lige nu har man nogle udfordringer i 
forsamlingshuset, da det trænger til nyt oliefyr og både tag og 
køkkengulv i lejligheden har det skidt. 
Jens er en munter mand, og som han selv siger: ”livet er for 
kort til at gå og græde”. Han drømmer om at lave forskellige 
ting, f.eks virksomhedsbesøg o.lign. i borgerforeningens regi 
og sætter iøvrigt stor pris på byens lokale håndværksmestre, 
som gerne træder til med materialer eller hjælp.            TIK 
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Geocaching 
- en spændende aktivitet for hele familien eller alene. 
Inden for en radius af 10 km fra Stjær er der gemt 40 - 50 skatte.  

Geocaching er en moderne og verdensomspændende form for skattejagt, 
hvor der bruges en GPS-modtager til at finde ”cachen”, som skatten hedder 
(det udtales ”kasj”). 
 
Hele familien kan deltage i skattejagterne og mange benytter geocaching som 
familieudflugter med et mål - og en måde at få naturoplevelser på. 
 
En cache er oftest gemt på et smukt eller interessant sted og mange gange er 
der en god historie. Derfor er det en god måde at lære nye, steder at kende. 
Edna og jeg har brugt Geocaching på ferier i Norge og Sverige til at finde 
spændende udflugtsmål som vi ellers ikke ville finde. I Sverige var vi flere 
gange ude for at der stod, at man ikke måtte komme slik i, da det ville 
tiltrække bjørne - og de var i området, vi så engang en standse op på vejen 
foran os - fantastisk oplevelse. 
 
De caches du finder, er typisk en plastikboks der indeholder en logbog og en 

skat. I logbogen skriver man en lille hilsen samt dato. Skatten består af diverse småting som nøgleringe, plastdyr, 
hårspænder og lignende (ikke slik) - mest ting for børn. Disse ting kan man bytte, men man behøver det ikke, man skal 
så bare ikke tage noget. 
 
Det man behøver for at komme i gang er en håndholdt- eller en bil GPS-modtager, hvor man kan indtaste koordinater 
(længde- og breddegrader) og en computer med internetadgang.  

 

Når GPS’en er indstillet, så er det bare 
at følge pilen 

Skatte i vores omegn 

Hjemstedet for geocaching er www.geocaching.dk hvor alle skatte i Danmark er registreret. Her finder du koordinater og 
beskrivelser på caches, og her kan du registrere de cache du har fundet. For tiden er der ca. 640.000 cache i hele 
verden, heraf ca. 7000 i Danmark. De danske er alle vist på et kort under menupunktet ”Skatte i Danmark”. Dog ikke de 
3 der er tilknyttet denne artikel. - de er kun for sjov . 
 
Der er stort set gemt cache på alle danske motorvejsrastepladser, og de bruges af mange til lige at få rørt sig lidt og få 
hjernecellerne slappet lidt af, samtidig er der noget undervejs børnene på bagsædet kan se frem til. 
 
Edna og jeg har i forbindelse med denne artikel placeret 3 cache i omegnen af Stjær, som i kan prøve at finde. 
 
Hvis I ikke har en GPS der kan tastes koordinater ind på, har vi en håndholdt GPS i kan låne. I er velkomne til at 
kontakte os på 86 95 03 39 eller mhg@vd.dk  
 

www.geocaching.dk
mailto:mhg@vd.dk
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Den ene er en micro cache der består af et filmhylster med en logbog og en blyant, altså ingen bytteting - den type er 
meget brugt i byer. 
 
Du finder den på koordinaterne: N 56º 06.867  E 009º 57.047  
 
Den anden er en multicache med bytteting, hvor der skal løses en lille opgave for at nå frem til koordinaterne. Nogle 
gange kompliceret, andre gange som her, lettere. 
 
Du finder den på koordinaterne: N 56º 06.5CA  E 009º 56.CBA. En lille hjælp: Se under fødderne. 
A= antal fredede træer ved østindgangen til kirkegården i Stjær. 
B= Stjær Brugs hus nr. 
C= Stjær Avis’s årgang. 
 
Den tredje er en traditionel cache med bytteting. 
 
Du finder den på koordinaterne: N 56º 06.412  E 009º 56.499 
 
Din GPS skal indstilles til: hdddºmm.mmm’ og WGS84 og man skal huske at nøjagtigheden for GPS typisk er 2 - 7 m, så 
man skal regne med at skulle lede lidt. 
 
Gå kun på veje, stier og i markskel. Cachene er der indtil næste udgave af Stjær Avis. 
 
Vi ønsker jer rigtig god fornøjelse - GOD JAGT 
               Edna og Mads Høg. 

 

Sådan kan en cache se ud Så er cachen fundet 

Lynnedslag i Storring Kirke, se kirkesiderne 
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STJÆRS HAVER 
Med denne artikelserie tager vi temperaturen på nogle af de mange måder at have en have på. De fleste af byens 
indbyggere har et stykke jord at tage sig af, men der er mange måder at forvalte det på. Ofte vil dét, den ene synes er 
interessant, virke mærkeligt for den anden.  
     

Jeanine og Jans have
 

Avisredaktionen har besøgt 
en meget stor have. Den er 
på 6000m2 og ligger et 
stykke uden for byen, på 
Tåstrupvej. Her er alt 
tilladt, for børn, voksne og 
hunde. Den store grund 
bruges til alverdens 
projekter og gøremål, og 
haven er meget langt fra at 
være en trimmet grund, med 
snorlige blomsterbede.  
 
Kom med på en gåtur i en 
anderledes og meget 
uformel have. 
 
Det første man møder i Jeanine og Jans have, 
er en lang indkørsel. Til venstre for 
indkørslen ligger noget der ligner en 
naturgrund. Men der er noget der skiller sig 
ud!! Store, høje, lange, brede, tynde 
antenner!!! Folk der kører forbi regelmæssigt 
ved, at antennerne flytter sig. De skifter 
højde og form, og nogle gange breder de sig 
til den anden side af vejen, til naboens mark i 
lange vandrette linjer. Vi vender tilbage til 
antennerne og deres årsag senere.  
Det er en halvlun sensommerdag, og på 
gårdspladsen byder hundene Snut og Honey 
velkommen. De får varskoet deres ejer, Jeanine, som er igang 
med teen, der skal drikkes i drivhuset. Først skal hun dog have 

vækket 
Jan. Vi 
finder ham 
bagerst i 
haven, 
under de 
høje træer, 
hvor han 
sover i en 
liggestol.  
 
 
 

 

Drivhus med mange funktioner 
Mens Jan kommer til sig selv, viser Jeanine rundt i drivhuset. 
Det er stort, ca. 20 m2 og bygget af gamle termovinduer. Jan 
har bygget det til Jeanine, som er vokset op i Virginia, USA, 
hvor klimaet er som i Provence. Og hun frøs i de første år i 
Danmark! Efterhånden har hun vænnet sig til det kølige nord, 
og Jan er den der mest bruger drivhuset. 
I den ene ende står et havebord med dug og stole omkring. 
Omkring bordet og længere inde i drivhuset er en frugtbar 
atmosfære skabt af oliventræer, kiwi, abrikos, citroner, figen og 
vindruer. Og så naturligvis tomater. Sidste år havde de 
kanariefugle flyvende frit i drivhuset. Fuglene smed tomatfrø 
under deres redekasser, så nu er der lidt flere tomatplanter end 
de havde regnet med. Under de store planter står potter med 
små og store spirer. Projekter, som Jan og husets datter Anne  
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har igang. De har haft 
frø med hjem fra rejser, 
og skal se hvad det 
bliver til i løbet af 
sommeren. Det store 
drivhus bliver brugt til 
alt muligt: spisning, 
avislæsning, møder, 
overnatning m.m, og det 
er specielt hyggeligt i 
regnvejr. 
 
Sø med 
utraditionel 
beplantning 
Da vi er færdige med 
teen og Jan er stødt til, 
bevæger vi os rundt i 
haven. Lige udenfor 
drivhuset står et 60 år 
gammelt valnøddetræ. 
Dets stamme er delt i 5-
6 stammer, og her finder 
vi naturligvis børnenes 
Træhytte. Det er nu 
mest en platform, men 
der er bygget flere 
udefinér-bare ting til 
rundt om. En rigtig børne-bygge-lege-plads.  
 
Fra platformen kører en svævebane, som går henover en lille 
sø, og ender bagerst i haven.  
Søen har Jan selv lavet. Fra gamle luftfotos opdagede han, at 
der i sin tid havde ligget en mergelgrav bagved grunden. 
Derfor kom lysten til en havedam. Oprindeligt var den mindre, 

men en dag kom sønnen John og en kammerat til at hoppe i  
den og så blev dugen utæt.  
Da dammen altså skulle tømmes besluttede Jan, at den skulle 
være større, og nu er det næsten en lille sø. Midt i søen vokser 
og blomstrer åkander, og som en stor kontrast er hele søen 
omkranset af brændenælder, som besøges flittigt af 
sommerfugle. De noget utraditionelle planter står strunkt og 
flot i vandkanten. Undtaget er en lille ”strandbred” som blev 
lavet for et par år siden, af knust granit. Her på bænken 
studeres dyrelivet flittigt. 
 I bassinet lever guldfisk, frøer, sommerfugle, guldsmede og 
andre insekter. Af og til kommer rådyret og ræven og drikker.  
Da søen blev etableret, hentede Jan et par spande vand fra 
Tåstrup sø, som leverede dafnier og andre vanddyr, og således 
gik det biologiske regnestykke op. Fiskene klarer helt sig selv, 
uden indblanding. 
 
Alt skal forsøges 
I denne have er det meste tilladt. Her laves alverdens aktiviteter 
og projekter. Jan købte i sin tid gården. Han er vokset op i 
byen, og der ”måtte man ingenting”. Derfor vidste han allerede 
tidligt, at han skulle bo et sted med en stor grund, hvor han 
kunne boltre sig. Han var spejder som barn, og er også nu  
involveret i Stjær Spejderne, som besøger haven et par gange 
om året. Børn elsker at komme i haven, som har mange høje 
klatretræer, og skjulesteder. Da Jeanine kom til, lavede hun nye 
aktiviteter. I nogle år havde hun indrettet en del af forhaven 
(det er dén med antennerne) til ”Børnenes jord” hvor 
børnehaven og dagplejerne kunne komme og dyrke grønt med 
børnene.  
 
Udendørs atelier 
Videre rundt i haven er vi kommet til terrassen. Undervejs har 
vi passeret en trampolin og børnenes badebassin, og her på 
terrassen står tre staffelier. Jeanine og børnene har været ved at 
male tidligere på dagen, og billederne står stadig og tørrer. 
Overalt på bordet ligger der pensler og farver. Terrassen står 
delvist i skygge af nogle høje træer, og i læ af huset.  
    (fortsættes) 
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Mange af de ting Jeanine laver i haven,  stammer fra traditioner i 
hendes hjemland. F.eks har hun dyrket dét, man i USA kalder 

 ”The Three Sisters”: bønne, majs og squash. 
Det er en gammelt indiansk tradition at de tre planter arbejder 

sammen som en symbiose og hver især gavner hinandens 
tilstedeværelse: 

Majsen giver et stativ til bønnen at vokse op ad. 
Bønnen danner kvælstof i jorden og er derved med til at gøde majs 

og squash. Desuden hjælper bønneplanterne med at stabilisere 
majsen, så den kan klare hård vind 

Squash kravler rundt mellem fødderne på de andre, og bladene 
holder på fugten i jorden og skygger for andet ukrudt. 

Desuden kompletterer de hinanden ernæringsmæssigt, mht. 
vitaminer, aminosyrer m.m.     Læs evt. mere på 

http://www.reneesgarden.com/articles/3sisters.html - eller læs et af 
de andre mange hits der er at finde om emnet. 

 

Bålene er vigtige 
Fordi haven er så stor, og der er så mange bygninger, kan man 
altid finde en lille krog uanset vejr, og årstid. Her er tre 
bålpladser, forskellige steder i haven. Bålet tændes ofte. Om 
vinteren blot for at kunne se det inde fra huset. Og nytårsnat er 
der altid tændt bål på den plads der har udsyn indover Århus. 
Synet af fyrværkeri ind over byen, akkompagneret af bålets 
knitren, er fast tradition. Men i familien er der mange andre 
årsager til at lave bål: der er spejder-bål, 
snobrøds-bål, hygge-bål, sol-hvervs-
bål…vinter-bål…osv…. 
 
Antenner 
Mens vi går tur i 
haven er Jan 
pludselig 
forsvundet. 
Han er 
gået ind 
i det 

tidligere 
hønsehus. 
Et 
forholdsvis 
stort skur, der 
nu er lavet om til 
radio-amatørklub, 
isoleret og indrettet med 
køkken og opholdsrum. Jan er 

medlem af foreningen ”Eksperimenterende danske 
radioamatører”. Det er derfor antennerne i forhaven konstant 
bliver ændret, for det undersøges hele tiden, om man kan fange 
nye frekvenser og dermed kontakt til hele verden.  
Gården ligger 86 mtr. Over havets overflade, og den højeste 
antenne er yderligere 30 mtr. høj.  
 

For en del år siden blev hønsehuset brugt ganske anderledes. 
Der boede bl.a. en pony og en lama. Lamaen, 

der hed Dalai,  kom fra Ålborg Zoo, 
hvor Jan reddede den fra at blive 

løvefoder. Nu kommer der i 
stedet radioamatører fra 

nær og fjern. 
 

Bagved ”hønse-
huset” har 

Jeanine i år 
sået en 

lille 

solsikkemark. 
Det skifter lidt fra 

år til år. Andre 
steder har hun drysset 

frø af forskellige 
sommerblomster i foråret, så 

rundt omkring er der små 
farveklatter. Man får hele tiden øje på noget 

nyt i haven, et børneprojekt, gravning, træbyggeri, 
hulebyggeri mv, et blomsterbed her og et dér, en lille pilemark, 
en antenne hist og pist, og masser, masser af hyggekroge. 
 
Også dyrene har opdaget haven.  I år har der ynglet svaler, 
pindsvin, solsorte og stære, og årets æresgæster var en tårnfalk 
der flyttede ind i redekassen på gavlen, og kvitterede med 4 
unger, der sad og kiggede ud på verden omkring dem og, da de 
blev større, lavede flyveøvelser på antennerne. 
 
Gåturen er slut. Jeanine har udstyret dagens gæst med en stor 
buket solsikker og en pose æbler. Tak for turen.        TIK 
 

http://www.reneesgarden.com/articles/3sisters.html
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peger på at lukkeloven bliver afskaffet (desværre for os 
mindre butikker) indenfor kort tid. Men også fordi, det har 
vist sig, fra butikker der har udvidet åbningstiden til kl. 20, 
at kunderne er utroligt glade for den ekstra time. De kan nå 
at komme hjem og hente børn, nå at spise i ro og fred og 
så er der stadig tid til at handle ind lokalt. 

Post Danmark lykkedes det også for mig at blive enig med, 
således at I kunder pr. 1. september kan afhente jeres 
pakker i hele åbningstiden. Pakker der skal betales for, kan 
I også hente og betale for i Dagli`brugsen Stjær. Dog kun i 
tidsrummet fra kl. 12-16, mandag til fredag. 
 
1. august var det 3 år siden at jeg overtog jobbet som 
Uddeler i Stjær brugsforening, med det formål at jeg skulle 
få butikken til at stige i omsætning, således at der kunne 
skabes grundlag for at få butikken moderniseret og udvidet. 
Nu er vi næsten i ”mål”. Dette kunne vi ikke have gjort uden 
jer kunders fantastiske opbakning. Tusind tak for det. 
 
 JEG HÅBER AF HELE MIT HJERTE, at I vil fortsætte 
denne loyale opbakning til jeres butik, for så vil Stjær 
Brugsforening også bestå om mange år.  
   
  Med venlig hilsen Arne Mogensen, Uddeler. 

Nyhedsbrev fra Dagli`brugsen Stjær, 
september 2008 

KÆRE KUNDER!!  
 
Velkommen hjem fra ferie. Jeg håber at I har haft en god 
ferie således, at I er friske og klar til at tage jeres 
splinternye Dagli`Brugsen i brug.  
 
Her i Dagli`Brugsen har vi brugt hele sommeren til at bygge 
vores nye butik op igen. Det har været en ordentlig 
omgang. Vi beklager vores roderi, som til tider har gjort det 
mere end svært at finde både parkeringsplads foran 
butikken og endnu mere svært at finde varerne. Så jeg har 
fuld forståelse for hvis I har handlet ind udenbys imens. 
Men nu må I rigtig gerne ”komme hjem i folden” igen!!! 
Selve butikken er klar. Alt er nyt. Alle varer står på nye 
pladser. Der er kommet en masse nye varer i sortimentet. 
Vi har fået plads til endnu mere frisk frugt og grønt. Vores 
økologiafdeling er udvidet. Et helt nyt fag med sukkerfrie 
varer er kommet i butikken. Babyafdelingen er også 
udvidet, både med mad og tilbehør. Sy og strik tilbehør kan 
nu også købes i butikken, og er nylonstrømperne ødelagt, 
har vi også fået et stort udvalg i diverse strømper. Så skynd 
dig ned i din nye butik og bliv fristet. Vi skal have gang i 
omsætningen, så vi kan tjene nogle penge. Håndværkerne 
vil jo gerne have løn for deres arbejde!! 
 
I skrivende stund mangler vi ”kun” det nye vindfang. Og så 
lidt maling hist og her. Når vi når udgangen af uge 37 skal 
alt være på plads, således at vi i uge 38, gør os klar til at 
fejre vores nye butik og vores 110 års fødselsdag. 
Lørdag den 20. september bliver den officielle åbningsdag. 
Så sæt kryds i kalenderen. Der kommer til at ske en masse 
spændende ting ved Dagli`Brugsen den dag. 
Lidt stikord til dagen; morgenkaffe og rundstykker, helstegt 
vildsvin, musikalsk underholdning, og masser af fristende 
tilbud i butikken. 
 
Jeg har også valgt at udvide butikkens åbningstider pr. 
1.september til at være Hele ugen åbent  8-20 
Dette har jeg gjort med baggrund i, at vi gerne vil sikre os 
at I kan komme hjem fra arbejde og handle ind uden 
”stres”. Men selvfølgelig også fordi udviklingen i Danmark 

Vær med til at fejre vores nye 
Dagli’brugsen … efter 

ombygning … samt butikkens 
110 års fødselsdag 

 
Lørdag d. 20. september 

 
Morgenkaffe, rundstykker, 
helstegt vildsvin, musikalsk 

underholdning, fristende 
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Glem aldrig  
lidenskaben for hinanden!  

 
Sæt hver dag tid af til den, lige meget hvor meget andet, 
der så kan synes så vigtigt at nå! 
 
Vi lever jo i en tid hvor ægteskab og familieliv for alvor er 
kommet under pres. For der er hele tiden så meget, vi 
synes, vi skal nå. 
 
Vi skal arbejde og skabe karriere, vi skal gå til fitness og 
motionere, passe hus og have, have frirum til os selv og 
vores selvudvikling, og så er der jo børnene, ja, børnene 
som vi hele tiden har det med at feje for, som var de 
curlingsten.  
 
Og så er der jo også ægtefællen, nå ja, også ham eller 
hende, hvis der er tid. 
 
Jo, vi skal så meget hele tiden, at døgnet synes at have 
for få timer, til alt det vi skal nå. Men egentlig er det jo 
noget vrøvl, for vi har aldrig haft så meget tid som nu, 
fritid, vi har aldrig haft så meget ferie og så mange 
muligheder for at holde fri som nu.  
 
Nej, måske handler det slet ikke om, at vi ikke har tid 
nok, men om at vi er dårlige til at prioritere den tid, vi har. 
Og turde indse, at der er tidspunkter i vores liv, hvor vi 
hverken kan eller skal nå det hele, fordi der er noget, der 
er vigtigere at få gjort end andet. 
 
Men er der noget, det til stadighed er vigtigt at have 
tid til, så er det lidenskaben for hinanden.  
 
Ja, faktisk er det så vigtigt at bruge tid på den, at selv ens 
børn indimellem må komme i anden række.  
 
Ja, I hørte rigtigt, for tænk på, at den største smerte og 
sorg man kan påføre sine børn, det er slet ikke, at vi ikke 
hele tiden tænker på dem først, det er derimod hvis vi, 
som deres forældre, ikke mere holder af hinanden ! 
 

/Carsten Marvig, sognepræst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Specielle gudstjenester 
Onsdag den 17. September 
Stillegudstjeneste 
Stjær: 17.00 !!! 
 
Søndag den 21. september 
Høstgudstjeneste 
Storring 14.00 Kirkekaffe 
Stjær 10.30 Kirkekaffe 
 
Onsdag den 8. oktober 
Stillegudstjeneste 
Storring: 19.00 
 
Søndag den 26. oktober 
Stjær: 16.00  
BUSK-Gudstjeneste 
 
Torsdag den 30. oktober 
Stillegudstjeneste 
Stjær: 17.00 !!! 
 
Onsdag den 12. november 
Bibelhistorie for børn 
Stjær: 17.00 
 
Onsdag den 12. november 
Kort gudstjeneste 
Storring: 19.00 
 

 
 

 

Kirkeliv 
Klik ind på  

http://www.storring-stjaer.dk/  

Stien i Skoven 
 

DIN sti i DIN skov ! 
 
I løbet af det sidste års tid er der blevet lavet 
en vandresti rundt i præstegårdsskovene. 
  
Der er opsat pæle, som markerer de 3 ruter, 
der er lavet kort og en folder med oplysninger 
om natur og dyreliv i skovene. 
Den omdeles med næste kirkeblad. 
 
Stien blev indviet lørdag den 6. september 
med en kort gudstjeneste i Storring Kirke og 
guidede ture ad de tre ruter rundt i skoven. 
 

Både skov og sti er din og min og 
vores, så brug dem endelig !!! 
 
Læs mere på www.storring-stjaer.dk 

 

Kjærlighedsstien 
 

Tag din elskede under armen, og gå 
en tur ad Kjærlighedsstien. 
 

Sæt jer et øjeblik på bænken mod syd 
og nyd udsigten – sammen ! 

http://www.storring-stjaer.dk/
www.storring-stjaer.dk


23 

 

Lynnedslag i Storring Kirke 
 
Onsdag den 13. august slog lynet ned i Storring Kirke 
midt på eftermiddagen. 

De voldsomme naturkræfter satte en del af kirkens el-
system ud af drift, så gudstjenesten den følgende søndag 
blev afholdt med halv belysning og ”halv” orgelmusik.  
 
Under det voldsomme uvejr tordnede og lynede det kun 
en enkelt gang på Kirkebakken; til gengæld ramte lynet 
plet og slog ned i kirketårnet på Storring Kirke. 
 
Kirken er netop under en større restaurering, hvor hele 
taget skal udskiftes. I øjeblikket er der rejst stillads 
omkring tårnet, og heldigvis havde håndværkerne forladt 
det høje stillads et par timer inden uvejret for alvor tog 
fat. 
 
Hønen eller ægget ? 
Det er svært at sige, om stilladset 
har tiltrukket lynet, eller om 
naturkræfterne havde været endnu 
voldsommere, hvis stilladset ikke 
havde været der. I hvert fald er 
lynet løbet ned gennem stilladset, 
har ramt jorden, hvor det har lavet 
et ordentligt hul, inden det igen løb 
op gennem stilladset! 
 
Begrænsede skader i kirken 
Lynet har anrettet en del skader i spiret, som ligefrem rev 
sig løs fra resten af tårnet. Skaderne er dog blevet 
udbedret nu. Du kan se fotos andetsteds i avisen. 
 
Inde i kirken gik det ud over belysningen, idet en lang 
række lampetter var uden lys den følgende søndag, og 
organisten måtte også undvære orglets pedaler, som 
havde lidt overlast ved lynnedslaget. 
 

Skader flere steder 
Lynnedslaget er formentlig sket kort efter kl. 13, men da 
der hverken var ild eller andre umiddelbare synlige tegn 
på skader, blev redningskorpset først rekvireret et par 
timer senere. 
 
Det var ikke kun kirken, der blev beskadiget under 
uvejret. Der meldes også om adskillige ødelagte TV, der 
er udskiftet i hvert fald 25 naturgasfyr og det er i det hele 
taget gået ud over elektronik og telefoni mange steder i 
området. 
 
Lynet slog også ned i 1933 
Her omkring 1. september er der ikke mange synlige tegn 
på lynnedslaget i kirken, men vi må undvære klokkerne 
lidt endnu. 
 
Efter en artikel i Galten Folkeblad om kirkens tag, er 
menighedsrådets formand Leif Christoffersen blevet 
kontaktet af gårdejer Søren Jensen i Høver, der kunne 
fortælle, at han husker, at lynet slog ned i Storring Kirke 
fastelavns søndag i 1933. 
 
Desværre fremgår det ikke af kirketilsynsprotokollen for 
året, til gengæld står der i det følgende år i protokollen, at 
ældre skader nu er afhjulpne. 

 

 
 
 
 
 

 

Eftermiddagsmøder i efteråret 
16. september 2008, Sognepræst Jan Schmidt 
Blandt molboer og andet godtfolk 
 
11. november 2008, Lise Nees 
Koncert med titlen: Tak og farvel 
 
Kirkehøjskoler i efteråret 
Torsdag den 25. september kl. 14.00 
Galten Kirke. Caspar Koch: fortæller om: 
Kaj Munk – Mennesket og Idealisten  
 
Tirsdag den 21. oktober kl. 14.00 
Storring Kirke. Henrik Jensen taler om: 
Ofrets Århundrede 
 
Onsdag den 19. november kl. 19.00 
Skivholme Kirke. Poul Joachim Stender taler om: 
Kirke – Kend din Krop  

 

Kirkeliv 
Klik ind på  

http://www.storring-stjaer.dk/  

Nyt tag på Storring Kirke. 
Skifer fra Wales, træ fra Letland og 
fremover mønster på hele taget. 
 

Læs mere på www.storring-stjaer.dk/Tag 

http://www.storring-stjaer.dk/
www.storring-stjaer.dk/Tag
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HISTORIENS SPOR 
i Veng og Mesing sogne  
Under denne titel har en arbejdsgruppe på 12 personer lagt sidste hånd på 
manuskriptet til en større lokalhistorisk bog om de to sogne.  
 
Ideen var oprindeligt at genoptrykke Halvor Bundgårds bog ”Venge sogn 
og Venge kirke” fra 1980, men da der er sket meget siden 1980, skulle 
historien føres op til i dag. Imidlertid er der ikke mindst takket være 
”Sognet” dukket mange nye historier op om vores fælles fortid, så vi – 
Egnsarkivet - bestemte, at disse skulle med i bogen. Og at Mesings 
historie også skulle med, da Mesing jo er en del af Vestegnen. Så den 
oprindelige ide med genoptryk blev lagt i mølposen og i stedet bestemtes 
det, at vi skulle lave en hel ny bog med et righoldigt billedmateriale fra 
både fortid og nutid. 
 
Arbejdsgruppen består af to repræsentanter fra hver af de fem landsbyer. 
Fra Nørre Vissing er det Gert Bonde Nielsen og Jørgen Christensen, fra 
Veng Henning Hansen og Erik Kristoffersen, fra Søballe Henning Riis 
Rasmussen og Harry Simonsen, fra Hårby Vibe Roepstorff og Ester 
Huusmann og fra Mesing Karen Inger Rasmussen og Aksel Mortensen. 
Peter Friis Kristiansen og Erna Bachmann udgør redaktionen. 
 
Bogen indeholder artikler fra ”Sognet”, fra Østjysk Hjemstavn og Historisk 
Samfund, uddrag af Halvor Bundgårds bog ”Venge sogn og Venge kirke”, 
interviews med lokale beboere, afskrifter af båndede optagelser fra 
egnsarkivet samt forskellige artikler på baggrund af materialer i 
egnsarkivet. Desuden har lokale beboere og eksterne forfattere skrevet direkte til bogen om egnens historie, deres 
oplevelser under krigen, deres ejendoms historie, leveret fotos og så videre. Men bogen giver også et nutidigt billede at 
de to sogne med mange farvefotos. 
 
Vi har modtaget støtte fra Velux Fonden, Nordea Danmark Fonden og fra Venge Sogn Spare- og Lånekasses 
rentelegat. Det betyder, at bogen kan udgives til en favorabel pris – 198 kr. 
 
Bogen udkommer den 10. oktober. Der holdes reception på Sophiendal kl. 14-16. Her kan man høre om tilblivelsen 
af bogen, og man kan købe den. Bogen er på godt 500 sider og vil være velegnet som ”årets julegave”. Udgiver er 
Støtteforeningen for Egnsarkiverne i Hørning/Veng. 
 
Bogen kan også købes direkte i arkiverne i Veng og Hørning, på Hørning Bibliotek og hos Schmidts Boghandel i 
Skanderborg, men den kan også bestilles pr. mail på adressen. arkiv@hoerning-egnsarkiv.dk eller på 
bachmann@nypost.dk.  Ved forsendelse tillægges porto. 

HISTORIENS SPOR 
i Veng og Mesing sogne 

 
RECEPTION 

FREDAG 10. OKTOBER KL. 14-16 
på Sophiendal 

. 
Der serveres en let anretning 

 
Kom og hør om arbejdet med bogen, mød studiegruppen og nogle af forfatterne. 

Bogen kan købes ved receptionen, men du kan også allerede nu forudbestille den på tlf. 86522806 
eller på mail bachmann@nypost.dk 

 

Arrangør: Egnsarkivet i Veng 

mailto:arkiv@hoerning-egnsarkiv.dk
mailto:bachmann@nypost.dk.
mailto:bachmann@nypost.dk
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Den første weekend i august blev der traditionen tro 
afholdt Byfest i Høver, hvor programmet igen 
indeholdt de gamle travere blandet op med en enkelt 
nyhed. 

Traditionen tro begyndte byfesten fredag aften med 
cykeltur til Ravnsø, hvor de medbragte madpakker 
blev indtaget ved søens bred. Som sædvanlig var 
Søren Erik klar med hestevognen til de der ikke kunne 
klare turen på cykel. 

Lørdag eftermiddag star-
tede festen med børne-
loppemarked, hvor bør-
nene kunne få solgt ud 
af deres brugte legetøj. 
Samtidig blev årets 
Høver mesterskab i 
Petanque afviklet. Efter 
flere hårde kampe, endte 
titlen som årets Høver 
mestre hos Susanne og 
Erik Frandsen.  

Årets nyhed var ”Tour de 
Høver Legeplads” hvor 
årets vandbærer blev 
den deltager, der kunne 
komme banen rundt 
indenfor tidsgrænsen 
med mest vand i skålen. 
Efter flere runder, hvor 
både ryttere og tilskuere 

blev våde, endte 
Henning Riis som en 
værdig vinder. 

Årets kagekonkurrence, 
hvortil der var indleve-
ret 13 flotte kager, blev 
igen i år efter afstem-
ning blandt de frem-
mødte vundet af 
Josefine og Caroline. 

Lørdag aften bød Beboerforeningen på grillet oksefilet, 
der i anledning af foreningen 20 års fødselsdag var 
gratis for alle medlemmer. 

Under aftenfesten var der udtrækning af det store 
lotteri, hvortil flere virksomheder og forretninger i 
Galten havde skænket flotte præmier. 

Fællesspisning 
Fredag d. 24. oktober kl. 18.30 
Til årets sidste fællesspisning har tre af byens piger 
meldt sig til at stå for arrangementet, og selvom 
menuen sædvanen tro er en velbevaret hemmelighed, 
er der ingen tvivl om, at der venter deltagerne en 
kulinarisk overraskelse. 

Fredag d. 24. oktober vil der være dækket op i Høver 
Beboerhus kl. 18.30 til en hyggelig aften med god 
mad, og hyggeligt samvær med 
naboer og andet godtfolk. 

Prisen for at deltage vil være  
på 60 - 80 kr. Børn ½ pris. 

For at pigerne kan have den  
rette mængde mad klar, er det 
nødvendig med tilmelding.  

Tilmelding skal ske senest 
mandag d. 21. okt. 2008 til Susanne: 86 94 53 88, 
Randi: 86 94 49 78 eller Ulla: 61 76 41 99 
 
 

Kunstudstilling  
Søndag d. 26. oktober kl. 10.00 

Søndag d. 26. oktober afholder Tage 
K. Sørensen igen maleriudstilling i 
Høver Beboerhus. 

Ud over egne værker byder 
udstillingen også på værker af lokale 
og udenbys kunstnere. 

Udstillingen er åben fra kl. 10.00 til 
17.00 og der er gratis adgang. 

  

Arbejdslørdag 
Lørdag d. 4. oktober kl. 09.30 
Inden vinteren skal vi nok engang have gjort en 
indsats på legepladsen, så lørdag d. 4. okt. mødes vi 
kl. 9.30 til årets sidste arbejdslørdag på legepladsen. 

Legepladsen skal gøres vinterklar,  
og så er der nok også en række 
småting, der skal repareres.  

Mød op og giv en hånd med.  
Der er også en opgave du kan 
udføre.  

Vi starter som sædvanlig med 
kaffe og rundstykker i 
Beboerhuset kl. 09.30. 

NYT FRA HØVER 
af Mogens Kjærskov 
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 Tekst  og  fotos: Michèle  
Nielsen og Per Reipurth 

Storrings Alternative Behandlere 
Hvem er de ? Hvorfor gør de det, de gør ? Og hvordan får DU fat på dem, hvis du har brug for det ? 
 

Få svarene i vores nye artikelserie om behandlerne i Storring. Indtil videre er der planlagt 4 artikler i 
serien. Som appetitvækker lægger vi ud med et ganske kort indlæg om Kirstens Akupunkturklinik. 
 

Har vi ikke opdaget dig endnu ? Så giv endelig lyd, så vi også kan lave en artikel om dig. 
 

/MN 

Fællesspisning 
Fællesspisningen i Storring består lige nu af 10 
familier, der mødes ca. en gang om måneden i 
løbet af skoleåret. 
 

Vi har valgt som noget nyt at mødes om 
søndagen om aftenen i Forsamlingshuset — 
spisning kl. 17.30 – og om eftermiddagen kl. 
14.30 i konfirmandstuen, hvor vi drikker kaffe og 
får lidt hjemmebag. 
 

Mad og kaffe laves på skift af tre familier pr. 
gang. Vi er primært børnefamilier, hvilket ind 
imellem kan mærkes på støjniveauet, men alle 
er velkomne til at være med. 
 

Nye medlemmer er altid velkomne. Man kan 
godt være med "på prøve", så betaler man bare 
for maden. Det kræver dog tilmelding pga. 
madlavningen. 
 

Planlagte datoer for resten af 2008: 
Første mødedato er usikker – SPØRG !  
Søndag den 4/10 (aften), 2/11 (aften), 7/12 . 
 

Formand eller (–quinde): 
Linda Due Kaiser 
Stjærvej , Storring 
Tlf. : 36 98 76 71 
Mail: linda@duekaiser.dk 

”Nu ved jeg jo af erfaring, at dine nåle virker på 
mig. For 1½ år siden kunne jeg ikke løfte min  
6 –uger gamle baby og havde ingen mælk. 
 

Nu springer jeg badutspring og har hverken 
astma, leddegigt, dårlig ryg, migræne eller 
eksem – men masser af mælk. 
 

Men … hvad siger du, når folk spørger, om ikke 
det her med akupunktur er lidt noget hokus-
pokus og noget med at tro på det ?” 
 

”Jeg siger: NEJ ! Der er bl.a. det særlige ved 
akupunktur, at der er en lille forskel i elektrisk 
ladning ml. et aku-punkt og det omliggende væv.  
 

Derfor kan man finde punkterne med en ganske 
almindelig polsøger. 

Når man har problemer, er der stop på de 
kanaler, der kører gennem hele kroppen. Dem 
lukker man op for gennem de punkter, man 
bruger. 
 

Når ikke der er ”forstoppelse” i kanalerne 
længere, er der, ingen ubalance og derfor ikke 
længere noget problem.” 
 

Vi vender tilbage til Kirsten og hendes nåle, når 
pladsen tillader det. 

Find hende på Stjærvej 18 i Storring, eller ring til hende på 
26 64 38 92. 

”Du kan søge NORMALISERING ! 
- Du kan ikke skubbe kroppen, 

mere end den selv vil.”  
Siger Kirsten Gade, sygeplejerske og diplomuddannet 
akupunktør, (PA & RAB-godkendt af Sundhedsstyr.) – 
og JA, Kirsten er også vild med pil.   

mailto:linda@duekaiser.dk
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Tekst  og  fotos: Michèle 
Nielsen og Per Reipurth 

Priser: 
Udlejning: 1.250 kr. + forbrug 
(Rabat for medlemmer af Forsamlingshuset) 
Normalt er udlejning fra fredag til søndag. 
 

Dag- eller aftenudlejning (ca. 5 timer): 
400 kr. + forbrug. 
 

Vi kan desværre IKKE udleje borde og stole. 

Formand: Udlejning: 
Hans Jørgensen 
Solhøjparken 2 
86 94 16 05 

Yrsa Nielsen 
Lilleringvej 5 
86 95 01 12 / 40 58 70 65 Cafe Drop Ind – 5 års fødselsdag 

Cafeen ligger i Storring Forsamlingshus, og den 
åbner kl. 18. 
 

Fra kl. 18 spiser vi en lækker aftensmad til meget 
rimelige priser, og bagefter fester og hygger vi 
med vore bysfæller til den lyse morgen. ALLE er 
velkomne. 
 

I år fejrer vi Café Drop Inds 5 års fødselsdag med 
et brag af en fest lørdag den 13. september. 

Det sker i Forsamlingshuset: 
 

Gymnastik: 
Hver tirsdag kl. 19.00. Opstart 30/9. 
 

Tilmelding på telefon 8695 0215 direkte til 
fysioterapeut Ellen Mikkelsen, som instruerer. 
 

Folkedans: 
Lillering Folkedansere danser hver torsdag kl. 
19.30. ALLE er velkomne. 
Opstart 11. september. 
 

For flere oplysninger, kontakt formand Hans 
Jørgensen, 86 94 16 05. 
 

Generalforsamling: 
Der afholdes ordinær generalforsamling i Storring 
Forsamlingshus onsdag 29/10 kl. 19.00. 
 

Dagsorden iflg. Vedtægterne. 

HJÆÆÆÆLP !!!!  Redaktør søges: 
Til Storringsiderne i Stjær Avis. 
 

HVEM har lyst til at bidrage med en artikel af og til ? Fotos er også altid velkomne. 
 

Har du et interessant bidrag, men vil du ikke være ”fast leverandør”, så send os endelig dit bidrag 
alligevel. 
 

Hvis du ikke har lyst til opsætning osv. er det ikke noget problem, men vi har ikke længere tid til 
både at fotografere, skrive og sætte op. 
 

Hjælp med at holde Storring-siderne kørende – også i næste Stjær Avis ! 
 

Kontakt: 
Michèle: 86 95 09 90, michele@storring.dk   eller  Per: 87 54 71 17, per.reipurth@gmail.com  

Storring Forsamlingshus 
Lilleringvej 14, 86 95 01 32 (KUN tlf.svar.) 

Café-datoer for resten af efteråret 2008: 
Fredag den 3/10 kl. 18.00 og Julefrokost: Lørdag 15/11 kl. 18.00 Tilmelding til spisning: 
Kontakt Yrsa senest hhv. 1/10 og 9/11 på 86 95 01 12 / 40 58 70 65. 

/Storring Forsamlingshus 

mailto:michele@storring.dk
mailto:per.reipurth@gmail.com
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Søballe-siden  

                                                 Red. Ingeborg Larsen 
Sommerfest i Søballe 
Igen i år var alle, små som store, budt til sommerfest 
i Søballe, lørdag d. 23. August. Borgerforeningen har i 
år indkøbt 2 store festtelte, som passer perfekt til 
størrelsen af den støbte basket-bane.  Det betyder  
tørt og fast underlag til borde og stole, uanset om 
vejret arter sig eller ej. I år viste sensommeren sig 
heldigvis fra den bedste side, der var tørvejr, sol og 
behagelig temperatur. 
Programmet lød om eftermiddagen på fælles 
kaffebord med gæsternes medbragte lækre kager, 
som hurtigt fik ben at gå på.  
 

 
Hoppeborgen blev flittigt brugt... 
 
Traktortræk 
Efter kaffen var det tid til at få afgjort, hvem der 
har byens stærkeste havetraktor. Der mødte 5 
maskiner til start. Traktorerne skal trække en plade, 
hvor der hopper flere og flere personer på, 
efterhånden som den kommer frem på banen. Det 
viste sig hurtigt at Adolfs monster-golfkeeper-
maskine var klart bedst. 
 
 

 

 
Adolfs monstermaskine... 
 
Omkring 60 voksne og børn vil gerne sige tak for en 
rigtig dejlig dag til festudvalget, som var de samme 
hoveder som sidste år: Tanja, Niels, Adolf, Lisbeth, 
Helle og Per – samt Lene og Søren. 
 
 
 

Åbent vandværk... 
 

Søballe vandværk 
Inviterede interesserede interessanter til at se, hvad 
der gemmer sig i den grønne seks-kant på 
vandværksgrunden, samtidig med at kødet blev smidt 
på grillen til sommerfesten. Det blev et velbesøgt 
arrangement, idet rigtig mange valgte at gå over på 
den anden side af Vengevej og kigge på installationen, 
som skaffer vand til deres husstand, samtidig med at 
de nød en lille forfriskning og fik en snak med 
bestyrelsesmedlemmerne fra vandværket, som alle 
var mødt frem. 
 
 

 
Hik 81 er ude med et spændende program for 

vintersæsonen. Der er mulighed for alle aldre, for at 
få sig rørt. 

For mere information, se på www.hik81.dk 

 

http://www.hik81.dk/
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STJÆR 
 
Stjær Sogns Borgerforening 
Indtil videre: Jens Bølling 
hanne_jens@get2net.dk 
 
Udlejning af forsamlingshus: 
tlf: 2925 2665 eller  
forsamlingshus@stjaer.net 
 
Stjær Medie-Gruppe 
Stjær Avis/ Pil Brudager / 8695 0825 
stjaeravis@stjaer.net / pil@stjaer.net 
www.stjaer.net / Byportal 
Roy Erik Blüthgen/ 8624 0226 
webmaster@stjaer.net 
STRIT gruppen/ kontakt Roy 
 
Frokostklub 
Per Reipurth/ 40978719 
 
Netcamp-gruppe 
netcamp@stjaer.net  
Helle Fårup / 8695 0360 
 
Kultur-Gruppe 
Anja Veldt/ 3513 5226 
Jeanine Marie Bonadies/ 8695 0594 
kultur@stjaer.net 
 
Teater-Revy-Gruppe 
Marianne Andersen/ 8695 0677 
mba@justsen.dk 
 
Fællesspisning i Forsamlingshuset 
Heidi Gargulak Andersen/ 86950650 
heidi@gargulak-andersen.dk 
 
De Voksne Quinders Klub 
(DVQK) Vibeke Ottosen 
8695 0142/ oot@mail.dk 
 
Stjær Folkedansere 
Søren Kristensen/ 
86 94 33 41  /  marso@mailme.dk 
 
Skanderborg Kultursamvirke 
Heidi Gargulak Andersen/8695 0650 
heidi@gargulak-andersen.dk 
 
Stjær Billedmagere/ Art-Jam 
Tina Kolding/ 8695  0630 
tina@tinakolding.dk 

  
Stjær Boldklub 
Henrik Møller/ 8695 0175 
mollers@email.dk  

Hjemmeside: www.stjaerboldklub.dk 
 
Ny gruppe 
Løbeklubben 
Jesper Notlev / jno@juno.dk 
 
Motions-Vandreture-Nørkleklub 
Fra/i klubhuset/ Susanne Røgen 
8695 0414  

 
 
Dagplejen 
Karin Beyer-Pedersen/ 8695 0656 
kwrabp@gmail.com  
Og Ruth Hildebrandt Schmidt/ 8695 0514 
 
Børnehaven 
Kirsten Andersen/: 8695 0499 
stjaer.boernehave@skanderborg.dk 
 
Stjær Skole  8695 0300 
Tina.Haslev@skanderborg.dk   
Niels.Vangkilde@skanderborg.dk   
stjaerskolen@skanderborg.dk   
Hjemmeside: www.stjaerskolen.dk 
 
Stjær Fællesbibliotek 
Laila Bach / 8695 0172 
stjaerfaellesbibliotek@galten.dk 
 
SFO 
Lone Borgkvist/  86950574 
lone.borgkvist@skanderborg.dk 
 
Klubberne Værestedet 
Mini-, Junior- og Ungdomsklub 
Kirsten Pedersen/ 86950497 
Klubberne.vaerestedet@skanderborg.dk 
www.vaerestedet.dk  
 
KFUM Spejderne i Stjær 
Kjartan Einarson 
86 95 07 07 / astridogkjartan@mail.dk 
 
Kirken: Carsten Marvig 
8695 0074/ cma@km.dk 
hjemmeside: www.storring-stjær.dk 
Menighedsråd: Ingrid Jørgensen 
8695 0466/ kirkestien2@post.tele.dk 
Børnekor/ Storring-Stjær: 
Heidi Gargulak Andersen/8695 0650 
heidi@gargulak-andersen.dk 
Foredragsudv. Storr.-Stjær-Høver 
Elisabeth Thorsen/  8695 0600 
 
Indre Mission 
Repr. i Stjær: Karen Marie Boye 
8695 0470 
 
Stjær Vandværk 
Bent Skovsende/ 8695 0478 
FEJLMELDING: Peter Gabriel 
2343 5083/ vand@stjaer.net 
 
Ejerlav for Tåstrup sø 
Jakob Thulesen Dahl/ 86950027 
jd@skanderborg-gym.dk 
 
Pebbelparken Grundejerforening 
John Matthiasen/ 8769 5050 
john.matthiasen@mail.dk 
 
Nygårdsparken Grundejerforening 
Annette Thorsted/ 8695 0495  
 

 
 
Kræftens Bekæmpelse 
Repr. I Stjær: 
Susanne Røgen/ 86950414 
 
Det Danske Haveselskab 
Repr. i Stjær: Conny Andersen 
8695 0581/ mo-a@mail.tele.dk 
 
Hammel og omegns fjerkræklub 
Racehøns 
Repr. i Stjær: Mogens Andersen 
8695 0581/  mo-a@mail.tele.dk 
 
DOF Dansk Ornitologisk Forening, 
lokalafd. Århus Amt. Lokal kontakt: 
Peter Lange/ 86 95 03 41 
peterlan@post6.tele.dk 
 
Aarhus Aadals Golfklub, 8694 2677 
repr. i Stjær: Bodil Brandt/ 8695 0035 
bodil@brandt-metal.dk 
 
A.M.B.A. Stjær Brugsforening 
Arne Mogensen/ 8695 0010 
02715@coop.dk 
hjemmeside: www. coop.dk 
 
Galten Erhvervsråd er blevet nedlagt  
ved kommunesammenlægningen.  
Se på dette link, hvordan det nye 
erhvervsråd ser ud: 
http://www.llgruppen.dk/side5776.html 
 
Fællesspisning uden Børn 
Fællesspisning for voksne i forsaml.huset 
44 952 823 / hanne_jens@get2net.dk 
 
 
 
SØBALLE 
 
Søballe vandværk/ Gorm Larsen  
going@anarki.dk 86950484 
 
Grundejerforeningen  
Søballe Villaby 
Dorthe Villefrance / 8695 0603 
 
Grundejerforeningen Gyvelhøj 
Rasmus Lübech Christensen/ 86950904 
 
Søballe Borgerforening 
Kim Elgård / 8695 0546 
 
 
HØVER 
 
Høver Beboerforening 
Peter Nordheim 
86 94 62 85 / pno@aarsleff.com 
 
Høver Vandværk 
Rasmus Laursen/ 86 94 38 75 

Foreninger, grupper, råd, udvalg og institutioner  med nøglepersoner…  
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Storring  
 
 Storring Forsamlingshus: 
Formand: Hans Jørgensen 
8694 1605 
 
Udlejning: 
Yrsa Nielsen/ Lilleringvej 5 
86 95 01 12 
 
Storring Grundejerforening: 
Formand: Morten Skov Nielsen 
86 95 09 90/ morten@storring.dk 
Kasserer: Anette Viktor Jørgensen 
86 95 07 08/ viktor@mail.dk 
 
 

StorringFællesspisning: 
Formand: Linda Due Kaiser 
36 98 76 71/ linda@duekaiser.dk 
 
Gymnastik: 
Instruktør: Ellen Mikkelsen 
86 95 02 15 
 
Folkedans: 
Lillering Folkedansere 
Formand: Hans Jørgensen 
86 94 16 05 
 
Storring-Stjær-Søballe-Høver 
Pilelaug 
Kirsten Gade/ 8695 0705 
kirstengade@storring.dk 

 

Storring Vandværk 
Formand: Leif Christoffersen 
86 95 03 67/ solhoej@storring.dk 
 
Storring Børnehave/ 8695 0085 
Storring.boernehave@skanderborg.d
k 
 
Storring Menighedsråd:  
www.storring-stjaer.dk 
Formand: Leif Christoffersen 
86 95 03 67/ solhoej@storring.dk  

Foreninger, grupper, råd, udvalg og institutioner  med nøglepersoner…  

  
Stjær Avis Sponsorer! 

 

 

 

Contrast Malerfirma v/Ole Stig 
 

 Tujavej 8, Stjær 
8464 Galten 

 

8621 6016 / 2856 8219  
 

Alt malerarbejde udføres, samt salg af  
professionel maling til private. Ring og få et tilbud! 

 
 

 
 

 
          rengøring 
 

tlf.   70200103 
 

ole.vraa@mail.dk 
 

 

AUTOGRISEN 
 

 
 

Alt indenfor autoreparation,  
dæk, ruder, aircondition, elektronik m.m. 

 

Kjællingdalsvej 1 Søballe, tlf. 2160 9549 
 

 

 
 

 
 

 
Massør Karen Hove 

Vesterbro 8, Stjær - tlf. 86 95 04 20 

Granatvænget i Stjær, eftersommer 2008 

mailto:morten@storring.dk
mailto:viktor@mail.dk
mailto:linda@duekaiser.dk
mailto:kirstengade@storring.dk
mailto:solhoej@storring.dk
mailto:Storring.boernehave@skanderborg.d
www.storring-stjaer.dk
mailto:solhoej@storring.dk
mailto:ole.vraa@mail.dk
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Stjær Avis Sponsorer! 

 

Hartmanns Trafikskole 
 

Tilbyder kørekort til alm. bil kat. B 
samt generhvervelse af kørekort. 

Opstart af nye teorihold en gang om måneden. 
 

Kåre Hartmann 
Tlf. 28 13 68 99  

 

 

 

 

 

 

Vi finder drømmebilen til dig ! 
www.eucars.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlf. 96 94 38 99     www.galtensparekasse.dk  

 

 

www.gefibernet.dk 
 

-  h e l e  f r e m t i d e n  i  é t  k a b e l   

 

OUTDOOR-BUTIKKEN I HÅRBY 
din lokal-leverandør i alt til  
rejse- og friluftsliv 
 

Telte, rygsække, soveposer,  
vandrestøvler, beklædning, kogegrej, klatreudstyr. 
www. OUTDOOR-BUTIKKEN.dk 
Hårbyvej 44 – Hårby - 8660 Skanderborg – 86 51 15 35 

 

www.eucars.dk
www.galtensparekasse.dk
www.gefibernet.dk
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SPORTSFEST 2008 
Endnu en sportsfest vel 
overstået! 
 
VI VIL HERMED GERNE TAKKE ALLE, DER 
GAV EN HÅND MED TIL SPORTSFESTEN!!!! 
UDEN ALLE DE FRIVILLIGE HÆNDER 
KUNNE ET SÅDAN ARRANGEMENT IKKE 
GENNEMFØRES. 
 
TAK FOR ALLE DE MEGET FINE PRÆMIER 
TIL ÅRETS TOMBOLA. MANGE AF DE 
HELDIGE FIK NOLGE MEGET FLOTTE 
GEVINSTER MED HJEM, OG NETOP DE 
ATTRAKTIVE PRÆMIER GJORDE, AT 
TOMBOLAEN MÅTTE MELDE UDSOLGT 
ALLEREDE TIDLIGT PÅ EFTERMIDDAGEN. 
 
Vejret var fantastisk, der var mange mennesker på 
banerne, ikke mindst lørdag, hvor vi havde besøg af 
flere hold udefra, end vi har haft de sidste mange år. 
Alle dage var der en god stemning i og omkring 
teltet, og når man nu kan kombinere hygge med 
indtjening af en god skilling til ungdomsarbejdet, så 
er målet fuldendt.  
Ud over dejlig mad fra SMAGSLØG blev vi lørdag 
aften også beriget med et skue så smukt over natte-
himlen i Stjær. DK FYRVÆRKERI fra Stjær 
havde sponseret et brag af et fyrværkeri, som kunne 
ses og høres over hele byen og omegnen. 
Mange tak for det, det var virkelig fantastisk flot!! 
 
Der bliver lagt et hårdt og hektisk arbejde i sports-
festen, men nu er bestyrelsen kommet til kræfter 
efter sommerferien, så vi kan allerede nu meddele, at 
der også i 2009 vil blive stablet en god fest på 
benene, hvor lørdagens musik vil blive leveret af 
Roger & Over ! 
 

SÅ HUSK X I KALENDEREN 
3. TIL 7. JUNI 2009 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CAFE STJÆR’NE 

SKANDERBORG FESTIVAL 
 

Kort før opstart af årets Skanderborg Festival blev 
boldklubbens bod flyttet inden for hegnet. Dette 
betød nogle hurtige beslutninger, både med hensyn 
til menu og deraf indkøb, samt ændringer i 
tidspunkterne for vagter. 
Trods panik ind i mellem, blev opgaven løst, og 
endnu en gang skabte vi en god forretning, der 
skæpper i kassen til glæde for boldklubbens unge. 
Overskuddet er endnu ikke helt gjort op, men 
forventes en del større end tidligere år. 
 

Tak til de mange der tog en tørn i boden! 
 
 

 
 

SPORTEN: 
 
Fodbolden ruller stadig på banerne, selvom den 
indendørs sæson er ved at gå i gang. 
 
Som noget nyt kan vi i denne sæson tilbyde basket-
ball lørdag formiddag i hallen. 
Kontakt Robert Lund (badminton) for yderligere 
oplysninger. 
 
Håndbolden er også i gang med træningen, så alle 
er fit til turneringsstart. 
Kontakt John Laursen for yderligere oplysninger. 
 
Vi arbejder stadig på at få spinningcyklerne i hus. 
Hold øje med nyheder på StjærNet, hvor vi melder 
ud, lige så snart vi er klar til start. 
 
Læs mere om gymnastik og badminton inde i bladet. 
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Dagli’ Brugsen – Stjær 

 
ÅBENT HELE UGEN 

9.00 – 19.00 
OGSÅ SØN- OG HELLIGDAGE 

86 95 00 10 
 
 
 

Nordea 
Torvet 1 

8464 Galten  
 

 
 

Stjær Sten og Grus 
Harald Røgen & Sønner 
SAND, RAL, BETONVARER & FLISER 

ALT I MURERARBEJDE 
JORDARBEJDE OG SNERYDNING 

86 95 00 61 
 
 

Nyt Syn Galten 
Søndergade 19, 8464 Galten 

86 94 55 90 
Brug linser til sport. 

Kom og få en gratis prøveperiode 
 
 

Home - Galten 
           86 94 39 88 
            Vi vurderer boliger,  
            så de bliver både 
            købt og solgt 

 
 

Skovby El-Service 
Alt el-arbejde udføres 

Vi rykker ud med det samme. 
 

86 94 45 25 
 

 
 

 
 

Galten 
Knallert- og   

cykelværksted 
Smedeskovvej 24 

         86 94 33 82 
 
 

Bent Clausen 
Tømrermester 

Nygårdsparken 44, Stjær 
8464 Galten 

86 95 04 03/40 19 34 03 
 
 

Stjær  
Tømrer- & Snedkerforretning 

Thomas Vixø 
Totfkjærvej 15, 8464 Galten 

86 95 08 98 
 
 

Galten 
Installationsforretning 

Keld Hansen 
Søndergade 35, 8464  Galten 

86 94 37 33 
 
 

Salon Stjær 
Dame- og herrefrisør 

Bodil Brandt 
86 95 00 35 

Solen skinner på Tåstrupvej 24 
 
 

Murermester 
Erling Hansen 
NYGÅRDSPARKEN 4 
86 95 04 28/30 81 16 88 

 
  ALT I MURERARBEJDE 
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Gymnastiksæsonen er nu i fuld gang men det er 
stadig muligt være med, og vi byder velkommen til 
såvel gamle som nye gymnaster.  
På trænersiden er der i denne sæson både nye og 
gamle ansigter.  Alle er velkvalificerede og 
engagerede, så der er udfordringer, sjov og fart over 
feltet, når det går løs i hallen.  
Kom bare og prøv! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Step - damer 
Mandag kl. 19-20.30 i skolens nye fællesrum 
Start mandag d. 1. september 
Instruktør: Karen Skøtt 
Pris: 400,- kr. 
 
Voksen-barn (1½-3 år) 
Torsdag kl. 17-18 i hallen 
Start torsdag d. 4. september  
Instruktør: Grethe Lund Petersen 
Pris: 300,- kr. 
 
Spilopper (4-5 år) 
Torsdag kl. 16-17 i hallen 
Start torsdag d. 4. september  
 
Instruktør: Birna Ballisager, Anne Marie Nielsen 
Pris: 250,- kr. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Halfræs (0.-4.kl) 
Fredag kl. 16-17 i hallen 
Start fredag d. 5. september 
Instruktør: Carsten Marvig, Randi Sørensen 
Pris: 250,- kr. 
 
Vel mødt! 
Gymnastikudvalget 
 
Spørgsmål kan rettes til Grethe Lund Petersen på tlf. 
75 79 00 79 eller grethe.petersen8@skolekom.dk 
 
 

 
TIL TRÆNERE OG LEDERE 

HUSK 
NÅR TRÆNINGSTIDEN IKKE BRUGES 

ALLIGEVEL PÅ GRUND AF AFBUD ELLER 
TRÆNINGSKAMPE I ANDRE HALLER, SÅ 

SKAL CALLLE HAVE BESKED!! 
SEND HAM EN MAIL ELLER SMS, SÅ HAN 

VED, HVORNÅR HAN KAN ÅBNE OG 
LUKKE HALLEN. 

TAK 
 

Mail: stjaerhallen@hotmail.com 
 

Sms: 40 84 12 51 
 
 
 

mailto:grethe.petersen8@skolekom.dk
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Så starter badminton sæsonen i Stjærhallen 
Så er tiden inde til at finde skoene frem og støve 
ketcherne af, en ny sæson badminton står for døren. 
I år har vi et par ekstra tiltag på plakaten, som vi 
glæder os til at prøve af.  
 
For knap et halvt år siden, blev der meldt ud at hvis 
ikke der kom nogle frivillige til at tage over på 
udvalgspostene i Badminton afdelingen, ville Stjær 
Boldklub være nødsaget til helt at lukke ned for 
Badminton. Vi var fire personer der meldte sig under 
fanen, og et par stykker vil meget gerne hjælpe til 
når der er behov for en ekstra hånd.  
 
Allerede ved første møde stod det klart at vi alle 
stort set har samme motivation for at løfte opgaven 
og masser af ideer kom på bordet denne aften. Et 
udpluk af disse ideer udgør vores første 
sæsonprogram (se nedenfor). Udover de allerede 
velkendte udbud, prøver vi i år at starte et hold for 0-
2 kl. (ketcherleg). Selv om det er svært i en alder af 
blot 5-7 år at ramme ret meget mere end gulvet med 
en ketcher, spiller og leger vi med de grundlæggende 
tekniker indenfor ketchersport (primært badminton). 
 
Vores andet nye tiltag er Disney-badminton fredag 
aften, det er tænkt som en familie-badmintonaften, 
på kryds og tværs af alder og niveau. Her skal 
svedes, grines, spilles og leges på alle plan. Trænger 
ungerne til en slapper, tænder vi fjernsynet i 
cafeteriet og lader dem som trænger til det se 
disneysjov.  
 
Sidst men ikke mindst glæder vi os til at se såvel nye 
som gamle motionister i hallen i år, vi vil her meget 
gerne i dialog med dig, hvis du som motionist  har 
nogle ideer/mangler i vores programmet.     
 
Vi glæder os meget til at komme i gang med 
sæsonen og håber at alle vil bidrage til at få den helt 
rigtig Stjær Badmintonklub ånd. 
 
Badminton sæson 2008/2009 
 
Ketcherleg 
Nyt hold for 0. til 2. klasses børn, hvor der skal leges 
med ketcher. Vi skal spille med badmintonbolde, 
jonglere med ketsjere og spille med  
skumgummibolde/balloner. Bolde og børneketsjere 
er købt, så det er bare at møde op.  
Tid: Onsdag kl. 15.30—16.30, Opstart uge 40 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Træning Børn/Unge  
Puds teknikken af og lær eller bliv endnu bedre til at 
spille badminton. Vi træner hver onsdag med fokus 
på både teknik, kondition og underholdning.  
Vi skal bl.a. ind at se professionelle kampe i 
Århus…  
Tid: Onsdage  
3. kl.—5. kl.: 16.30—17.30  
6. kl.—9. kl.: 17.30—18.30 
 
Motion  
Udfordre din nabo, venner eller familie og lej en 
bane.  
Tid:  
Mandag 22—23  
Onsdag 21-22 og 22-23  
Fredag 20—21  
Lørdag 8—9 og 9 – 10  
Opstart uge 36  
 
Disney-Badminton  
Fredag er der familie/Disney-badminton. Man kan 
tage sine børn med i hallen, eller blot komme selv og 
spille badminton i hele tidsrummet, efter eget valg 
og plads. Når ungerne bliver trætte eller får lyst, kan 
de gå i cafeteriaet og se Disney sjov, mens resten 
spiller badminton. De, der spiller, laver selv hold 
efter plads og behov.—Vi spiller på kryds og tværs! 
Der vil være mulighed for at låne børne ketsjere og 
skumgummibolde til de små.  
Tid: Fredag kl. 18—20  
 

 
Vi glæder os til at se Jer i Stjær Hallen 
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HOVEDBESTYRELSEN: 
 
FORRETNINGSUDVALG: 
Formand:  Henrik Møller  86 95 01 75 
   Flintevænget 5 
                mollers@email.dk 
 
Kasserer:  Orla Hermansen  86 95 04 06 
   Bækken 6                

sbohe@sport.dk 
 

Sekretær:  Ellen Møller  86 95 02 36 
    Nygårdsparken 28             

fa.moeller@os.dk 
 
ARRANGEMENTSUDVALG: 
Formand: Per Hedegaard  86 95 01 49 
                 Pebbelparken 24              

pfh@mail.dk 
 
HÅNDBOLD: 
Formand: John Laursen  86 95 04 69 

Nygårdsparken 15 
lilian_laursen@hotmail.com 

 
FODBOLD: 
Formand: Thomas  Vixø  86 95 08 98 
  Thomas.vixo@mail.dk 
 
BADMINTON: 
Formand: Robert Lund  75 79 00 79 
  Nygårdsparken 34 
  Robert.lund@albint.dk 
 
BORDTENNIS: 
Formand: Vi har p.t. intet udvalg 
 
 
MOTION: 
Kontaktperson: Susanne Røgen  86 95 04 14 
  Jeksenvej 12 
  henning@rogen.dk 
 
GYMNASTIK: 
Kontaktperson Grethe Lund  75 79 00 79 
  Nygårdsparken 34 
   
 
 
DART/PRÆMIEWHIST: 
Formand: Erling Hansen  86 95 04 28 
  Nygårdsparken 4 
  e.t.hansen@mail.tele.dk 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FØLGENDE STØTTER FLASKEPOSTEN OG 
DERMED STJÆR BOLDKLUB: 
 

 
Sicom A/S 

Kollens Møllevej 9, Stjær 
70 20 84 22 

Pelikan sikkerhedslygter 
 

Verdens bedste lygter 
 
 

Viggo Ravns 
El-Forretning 

Torvet 8, 8464 Galten 
86 94 36 00/86 94 30 31 

 
Vi klarer alle elektriske installationer 

 
 

     Tømrermester 
     Hans Dam  H  huse ApS 
       Jeksenvej 9, Stjær 
       86 95 05 08 
 
 
 

KJ 
Bogtryk Offset 

 
Kildegade 25, 8300  Odder 

86 54 03 99 
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