
 

 

STJÆR AVIS 
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Stjær Avis udgives af Stjær Boldklub og Stjær Sogns Borgerforening 

Avisen uddeles til 750 husstande i området Storring, Høver, Stjær og Søballe 
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Kom ind i John Monrads teknik-univers, med officielle og uofficielle målinger både over 
og under jorden. Læs mere side 4. 

Klar, parat, skolestart. Så slår vi ørerne ud i 1. klasse. Læs mere side 6. 
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Stjær/aktiviteter 
 
september 
19. kl. 9.00 Stjær Brugsforening 111 år + 1 år for ny butik 
27. kl. 16.00  Den Danske Guitarkvartet i forsamlingshuset 
28. kl. 17.30 Fællesspisning i forsamlingshuset 
 
oktober 
17. kl. 11.00 Rollespil i Bakkeskoven 
20. kl. 19.00  Fællesspisning for voksne i BaseHouse 
 
november 
8. kl. 16.30 Børne teaterforestilling i forsamlingshuset 
30. kl. 17.30 Fællesspisning i forsamlingshuset 

 

Storring/aktiviteter 
 

september 
27. kl. 17.30 Fællesspisning i forsamlingshuset 
 
oktober 
2. kl. 18.00 Café Drop Ind i forsamlingshuset 
18. kl. 14.30 Eftermiddagskaffe i forsamlingshuset 
28. kl. 19.30 Generalforsamling i forsamlingshuset 
 
november 
13. kl. 19.30 Café Drop Ind i forsamlingshuset 
15. kl. 13.00 Jule-banko i forsamlingshuset 
28. kl. 17.30 Fællesspisning i forsamlingshuset 

 
Høver/aktiviteter 
 

oktober 
3. kl. 9.30 Høver legeplads arbejdslørdag 
25. kl. 10.00 Høver Beboerhus Maleriudstilling 
30. kl. 18.30 Høver Beboerhus Fællesspisning 

 
 

 

 

 

 
Så blev det tid til avis nr. 30! Det kan man vel godt kalde en slags 
jubilæum. Udadtil ser avisen da også ud som den plejer, men på 
redaktionssiden er der som bekendt sket det, at vores hidtidige 
chefredaktør og avisens stifter, Pil Brudager, har valgt at 
”pensionere” sig selv. Det er også en velfortjent pension. Pils 
vision med avisen var, at den skulle kunne køre sig selv uden 
hendes hjælp efter 7 år – og det er nu! 
 
Det er så denne opgave vi i redaktionen skal forsøge at løfte. De 
fleste af os har været med i en årrække, men alligevel er der 
mange ting og tråde som Pil før har trukket, som vi nu selv skal til 
at trække... og ikke mindst opdage! Vi regner med, at få helt styr 
på det i løbet af få aviser….. 
 
Det sjove er, at da vi sendte deadline ud, kom der som sædvanlig 
en del indlæg ind, tak for det, og et af de første kom fra Pil! Hun 
mindes på byens og vore alles vegne Regnar Grønlund - bl.a. 
ved et uddrag af et tidligere interview om hvordan det var engang 
og hvordan det var, at tage store beslutninger for Stjærs fremtidi-
ge udvikling. Beslutninger som har stor betydning for de faciliteter 
og muligheder vi har i dag. 
 
Husk altid, at alle indlæg modtages med glæde. Både korte og 
lange, sjove billeder eller tips. 
Har du har lyst til at være en del af en munter redaktion, er der 
altid plads til én til, og har du forslag til emner eller lyst til selv at 
følge op på et bestemt emne, så  kontakt os endelig - du behøver 
ikke være med i redaktionen for at sætte præg på din helt lokale 
avis …  
     
      Redaktionen 
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Lydbilledet er ekstremt livligt, overraskende dynamiskt og klangskønt.... 
Kom og hør: 

Den Danske Guitarkvartet 
 

Søndag, den 27. september, kl. 16.00 
Stjær Forsamlingshus  

 
 

Entré: 60 kr. 
Børn/unge under 18 år: 45 kr. 

 
Billetter: Købes ved døren eller bestil-

les på kultur@stjaer.net.  
 

Koncerten er støttet af Skanderborg 
Kommunes Kultursamvirke 

 
læs mere: dendanskeguitarkvartet.dk 

kulturistjaer.dk 

 
Stjær Sogns Borgerforening og Dagli’ Brugsen i Stjær arrangerer 

 

Restaurant Stjær 

 

Lørdag d. 7. november 
 i Stjær Forsamlingshus 

 
Aftenens tema bliver sydafrikanske vine. 

 
Årets "Vinguide" bliver for dem der har deltaget før i vores vinarrangementer et dejligt gensyn med  
Klaus Prüfer. Han er en kendt vindocent, forfatter, oprindeligt uddannet kok og nu indehaver af den 
Jyske Vinskole. Han arrangerer også vinrejser til alverdens lande,  hvor især Sydafrika er et af hans 

foretrukne lande, og et område han har en kæmpeviden om. 
Så glæd jer - det bliver en fantastisk aften! 

 
Entrébillet købes i Brugsen fra lørdag d. 3. oktober til søndag d. 11. oktober. 

Pris og flere detaljer annonceres inden da på opslag i Brugsen. 
 

Vel mødt! 
Dagli’ Brugsen Stjær og Stjær Sogns Borgerforening  

 
I forbindelse med arrangermentet får vi brug for nogle ekstra hænder. Så hvis du har lyst til at give en 
hånd med som køkkenhjælper eller tjener, så send en email til JesperLA@Stjaer.net eller put en seddel 

i postkassen, Østerbro 10.  
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Borgervejr i Stjær 
 
”Alle taler om vejret, men ingen gør noget ved det” 
Udtalt af Storm P, og det kan der jo være noget om. 
Men det er efterhånden blevet en hel nationalsport at 
dyrke de mange vejrudsigter, der sendes på alle mulige 
kanaler og på alle tidspunkter af døgnet. 
 
Hvis du også synes, det danske vejr er spændende, kan 
du nu sammenligne egne ”amatør” målinger med nogle 
mere professionelle af slagsen fra vores egen målestati-
on her i Stjær! 
 
Det gør du ved, at gå ind på DMI’ s hjemmeside, 
http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/borgervejr.htm 
klikke ind på det ønskede område, og vælge en målesta-
tion. Her i området er der stationer i f.eks. Låsby, Stilling, 
Vrold og – STJÆR. 
 
Det er naturligvis John Monrad, tekniknørd til fingerspid-
serne, der har målestationen i Stjær! 
Den er sat op i 2003, og efter lidt justeringer i indkørings-
fasen, sender den nu på 6. år trofast en e-mail til DMI’ s 
borgervejr hvert 10. minut, døgnet rundt. 
Mailen indeholder målinger af vind, temperatur, luftfug-
tighed, nedbør og solindstråling. 
 
Jeg synes, det var et rigtigt godt initiativ fra DMI at opret-
te borgervejr.dk. Og de har været utroligt hjælpsomme 
med alt muligt, da mit system skulle køres ind, fortæller 
John. Og på DMI’s hjemmeside kan man også finde råd 
og vejledninger til, hvordan man bedst placerer sine må-
lere, og meget andet godt. 
 
Målingerne fra sensorerne sendes trådløst til en modta-
ger, som John selv har bygget. 
 
At John virkelig er en tekniknørd bliver helt tydeligt, da 
han fortæller, at tidligere var det Outlook Express, der 
blev brugt til at sende resultaterne med. Men det var ikke 
stabilt nok, siger han, for Windows programmer er gene-
relt skrevet til, at der skal sidde en ved skærmen hele 
tiden. 
I tilfælde af fejl, dukker en dialogboks op, som man skal 
svare på. Det kan programmet jo ikke selv gøre, og så 
sendes der ingen målinger, mens Windows venter på dig. 
 
Hvad gør man så? Ja, man skriver da bare selv et pro-
gram til en ny mailklient, der ikke er så sårbart overfor 
uforudsete hændelser! Det har kørt et års tid nu, og fun-
gerer fint, så nu er det kun, hvis ADSL forbindelsen af-
brydes, at DMI ikke modtager målinger fra Stjær. 
 

 
 
John viser vindmåleren på antennen, og måleren til so-
lindstråling placeret på tagryggen ved solcellerne

 
Kurven over solindstråling synes jeg er specielt spæn-
dende, fortæller John, for på den kan man nøjagtigt aflæ-
se, hvor skyet det har været. 
I dag vil der sikkert være store udsving på grafen, forud-
ser han. 
Og det må man sige, der har været. Ovenstående viser 
netop nogle fine udsving, eftersom skyerne har passeret 
Pebbelparken denne dejlige søndag i august. 
 

Og der måles – og måles – og måles 
Hele huset er spækket med målesensorer, i alt 85 af 
slagsen er der efterhånden! Der måles på alt, lige fra 
rumtemperaturer, om der er åbne døre og vinduer, og til 
om der er post i postkassen. 
 
Jeg blev simpelthen også nødt til at måle jordtemperatu-
ren, siger John, for i forbindelse med diskussioner om 
jordvarme, var der ingen, der helt præcist vidste, hvordan 
temperaturen nede i jorden ændrede sig i forhold til vej-
ret. 
Nu er der boret et 2,5 meter langt elektriker-rør ned i 
græsplænen. På det er der monteret 10 følere, der sen-
der informationer om temperaturerne i forskellige dybder 
til hovedstationen. 
 
Så nu ved jeg bl.a., at man helt ned til 50 cm’s dybde kan 
aflæse nat og dag på temperaturudsvingene. 
Og ved etablering af jordvarme bør 2/3 af slangerne læg-
ges i 90 cm’ s dybde og 1/3 ned i mindst 150 cm.  
I de koldeste vintermåneder kobler anlægget så over og 
kører på de dybest liggende slanger. 
 

Energibevidst 
John Monrad har monteret 2 solcelle-batterier på taget, 
Det kan du læse om i Stjær Avis nr. 13. For det koster jo 
også lidt energi at have en Pc stående tændt døgnet 
rundt til at sende målingerne fra Stjær til DMI. Men det 
skal reduceres i fremtiden. De 20-25 små computere, 
som jeg har bygget til overvågningen, bruger max 2 watt 
tilsammen. Og jeg regner med at kunne lave en compu-
ter, som kan erstatte Pc’en, og som kun vil bruge 2 watt, 
slutter John. 
 
Ja – det skulle egentlig kun have handlet om Borgervejret 
i Stjær, men hovedpersonens store entusiasme for al 
slags teknisk isenkram gjorde, at vi kom vidt omkring.  
Tak til John Monrad for at indvie os i sine projekter. 
 
Bjarne 
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Regnar var 8. generation, i lige linje, på Grønlundgård.  
Gården lå tidligere i midtbyen lige overfor kirken – men 
efter udskiftningen, i syttenhundredetallet, blev den sten 
for sten flyttet ud til sine samlede jorder, 200 meter syd 
for byen, hvor den ligger nu. 
 
I 2003 interviewede jeg Regnar til Sjær Avis. Han boede 
da med sin kone Else, i huset Stjær Bakker 3, som de 
flyttede ind i, da sønnen Jens Grønlund og hans kone 
Kirsten Hvelplund overtog gården i 1988. Regnar var 
passioneret havedyrker, med stor kærlighed til fuchia’er. 
– og han var god til at fortælle – han kunne huske utrolig 
mange ting og tal – så det var nogle spændende timer, 
jeg tilbragte sammen med ham og hans kone. 
 
I får her et lille klip fra interviewet – og så kan resten læ-
ses på www.stjaer.net, i Stjær Avis nr. 7, side 13, hvis 
nogle er blevet mere ”historiesultne”. 
 
Regnar fortæller: 
I 1966 var jeg opstillet til sognerådet for Stjær-Storring-
Galten kommune og blev valgt ind. Da vi så skulle konsti-
tueres, blev jeg valgt til formand. Jeg var jo helt ny og 
uprøvet – men jeg havde da været sognefoged og haft 
forskellige tillidshverv; været i bestyrelsen for mejeriet og 
brugsforeningen og landboforeningen, el-værket og me-
nighedsrådet – men det var jo helt andre opgaver at skul-
le ligne skat og sådan noget.  
Så drev jeg gården samtidig, på fuld tid, i week-enderne.  
Vi havde stadig køer. 
 
Hvad med jeres sociale liv. Var der tid til det? Ja, vi kom 
meget sammen i byen. Der var jo kaffegilderne. Vi havde 
mange venner. Men det blev ødelagt, da fjernsynet kom 
midt i halvtredserne. 
 
1.4.66 var der så kommunesammenlægningen mellem 
Storring-Stjær-Galten kommune og Sjelle–Skjørring kom-
mune. Det hele hed nu Galten kommune. Og 1.4.70 kom 
kommunalreformen – og jeg blev borgmester. Fik du så 
lønforhøjelse? Jah ellers havde jeg ikke haft råd til at fort-
sætte. Og 1.4.70 kom også sammenlægning med Skiv-
holme-Skovby kommune og Galten kommune, til den 
størrelse vi har nu. 
 
Hvordan med dit forhold til Stjær, nu du var borgmester 
for så stort et område? (Regnar var i Stjær Sogns Bor-
gerforenings bestyrelse, da forsamlingshuset blev udvi-
det og var også en årrække i boldklubbens bestyrelse.) 
Jah - det hjalp jo ikke, jeg ville ha’ en masse igennem for 
Stjær. Men som tiden var, kunne jeg se landsbyerne be-
gyndte at sygne hen. Vi måtte se at få noget ud til lands-
byerne. 
 
 

I 66 forlangte myndighederne så, at der skulle kloakeres 
fra Stjær, for affaldsvandet rendte ud i en bæk og lige 
ned i Tåstrup sø. Da der så nu skulle kloakeres, bestem-
te vi i sognerådet, at der skulle laves et kloakopland, så 
der var mange om at betale det. Så lavede vi Solhøjpar-
ken i Storring (de skulle også ha’ kloak), Pebbelparken, 
Nygårdsparken og Vestbakken – som kloakopland. Så 
var vi mange borgere til at betale for rensningsanlægget. 
Derfor blev der bygget i Stjær. Ved at vi fik bygget, var 
det muligt at få skole, bevare forsamlingshuset og brug-
sen og bageren. Men det var et vældigt slagsmål, vi hav-
de med dem i amtet, der bestemte. De sagde, vi ødelag-
de Stjær som landsby. Jeg sagde det stik modsatte – at 
hvis vi byggede, kunne vi bevare skole, brugs og forsam-
lingshus. 
 
Der var et borgermøde i forsamlingshuset om kloakerin-
gen. Nogle var imod, nogle var for. Jeg blev rendt i næ-
sen, at det var fordi jeg ville udstykke, der skulle kloake-
res. Men det havde overhovedet ikke noget med det at 
gøre – for det var jo et krav udefra om kloakering af alle 
landsbyer af en vis størrelse. Men sådan ku’ det nogen 
gange være at være i den stilling, siger Regnar stille. 
 
Vi kunne blive ved Regnars historie længe – han har jo 
”levet det hele med”. Den første traktor, en lille grå Fer-
guson, kom i 1949 – og den sidste hest blev solgt i 56. 
Det første blide ”sprøjt” til markerne kom i 60’erne. Det 
var en lettelse. De go'e gamle dage var hårdt slid. …] 
…læs videre i Stjær Avis nr. 7. 
 
Tak Regnar – for dit arbejde og din forudseenhed på 
Stjærs vegne. Det høster vi frugterne af nu. 
 
Pil Brudager 

...og sådan så det ud i Stjær Avis nr. 7, hvor Pil inter-
viewede Regnar Grønlund 

Regnar Grønlund 

Et af ”Stjær’s fyrtårne”, en mand der gennem en 
menneskealder har haft stor betydning for lands-
byens liv og udvikling, er her ikke mere. 
 
Regnar Grønlund døde i højsommeren, 90 år 
gammel.  
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Når 0. bliver til første 
 
Det sidste års tid har Stjær avis 
fulgt 0. klasse på Stjærskolen. 
Hvordan er det at starte i skole, 
i slutningen af dette årti? Nu er 
de kommet så langt, at de ikke 
er de mindste mere. De er 
nemlig kommet i første klasse.  
 
 
 
De har fået et rigtigt skoleskema, og er kommet 
ind i et ”rigtigt” klasseværelse, som ikke er fyldt 
med legetøj. Nogle af lærerne er også nye. – og 
så er der kommet børn i den nye nulte, som er 
mindre end dem selv ”..og de er da godtnok 
små..”  
 
Først må alle fortælle noget fra deres 
sommerferie, hvis de har lyst, og for at alle kan 
se én, skal man stå på en 
skammel. Lauritz K. viser 
en stor flot ørnefjer frem, 
som han har fået fat på i 
sin sommerferie. Laura 
fortæller, at hendes 
cykeldæk er ”sprunget i 
luften”. Maja L. har været 
i biografen, og Manon 
skal være storesøster! 
Mia og Maja L. vil i 
fællesskab fortælle om 
en dag de legede 
sammen, så de står 
begge på den lille 
skammel, tæt omklamret 
for ikke at falde ned. Alle 
er glade for at se 
hinanden igen. 
 
Stjær avis har spurgt 
nogle af eleverne i den 
nye 1. Klasse, hvad de 
forventer af den nye tid der kommer: 
”Det bliver spændende at møde de nye lærere” 
,fortæller Frederik. 
 
 

  
”Man får vistnok luftpauser”, siger Mia.  
Mange af eleverne glæder sig vildt til de dér 
luftpauser, som varer ca. 5 minutter og bliver 
givet af læreren midt i dobbelttimerne, når 
koncentrationen falder.  
Lauritz M. er spændt på matematik, mens  
Simon slet ikke ved, om han glæder sig, men 
bare vil se hvad der kommer til at ske. 
Avisens udsendte spørger rundt ved de 
forskellige borde, og generelt er drengene kede 
af at miste de to computere, der står i nulte. 
Heldigvis må de stadig komme ind og bruge 
dem.  
 
På et tidspunkt bliver det for meget for Jeppe 
med alle de spørgsmål: ”kan du ikke lige gå 
over til et andet bord og spørge, vi er lige ved 
noget!”. I mellemtiden har en flok piger lånt 
kameraet og har det vældig sjovt med at 
forevige sig selv. De dér spørgsmål kan det 
være det samme med.                          TIK 
 

Mia, Maja L. og Dea har det sjovt. Foto: Laura
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V/ Uddeler Arne Mogensen 
 
Sommerferien er vel overstået for de fleste af os, og ef-
teråret nærmer sig med hastige skridt. Det samme gør 
også Dagli`Brugsens 1. års dag for den officielle åbning 
af vores nye butik.  
 
Lørdag den 19. september fejrer vi  butikkens 1. års dag  
samt 111 års fødselsdag med gratis morgenkaffe og 
rundstykker til alle vores kunder. Vi vil også gerne afhol-
de ”kræmmermarked” for alle børn og 
voksne, som kunne tænke sig at få 
ryddet op i deres sager. Tilmeld jer i 
butikken til en gratis stadeplads på 
parkeringspladsen.  Der vil også blive 
solgt pølser og drikkevarer, samt væ-
re musikalsk underholdning i teltet. 
Så mød op til en hyggelig dag ved 
Dagli`Brugsen, lørdag den 19. sep-
tember fra kl. 9 til ?? 
 
Efter et år med den nye butik er det 
også tid til at se tilbage. Er tingene 
gået, som jeg havde forventet???. 
Mange ting er lykkedes for os, men vi 
må også erkende, at udviklingen i 
samfundet, finanskrisen med alle 
dens negative påvirkninger, har påvir-
ket vores nye butik kraftigt. Den sam-
lede omsætning indtil dato, er ganske 
vist over sidste års tal, men langt fra 
vores budgetmål. Vi har pr. juli må-
ned et stort samlet underskud, som 
gør ondt, og vores økonomi er meget 
presset. 
 
Det har selvfølgelig heller ikke gjort det bedre, at vi i løbet 
af året har været nødt til at investere i både bake off ovn, 
mere strøm, klimaanlæg til butikken, samt flere uforudse-
te ting.   
 
Rigtig mange handler heldigvis lokalt, men vi har hårdt 
brug for endnu mere lokal omsætning, således vi kan 
komme helskindet igennem denne midlertidige krise, el-
lers risikerer vi at knække halsen, og ikke være i stand 
forsætte som en selvstændig butik.   
 
At handle lokalt er et spørgsmål om holdning... 
 
Vil man som borger gerne have et lokalt indkøbsted, eller 
betyder det ikke noget for ens valg for køb af bolig??  
 
Hvis man gerne vil kunne hente sine cigaretter, når man 
er løbet tør, skal man huske at købe sine fødevarer også, 
da vi ikke kan leve af KUN tobakssalg.  
 
Kan man bruge os til at aflevere sine tomme flasker i, kan 
man vel også bruge os til at købe de fyldte flasker i, og 
ikke KUN bruge os som ”Flaskecentral”, fordi man synes 
der er for besværligt at tage sine tomme flasker med ind 
til byen. 

Til jer der nu har læst dette og synes, at nu har ham Ud-
deleren da vist fået for meget mavesyre, så er svaret nej. 
Det er et forsøg på at åbne jeres øjne, samt i allerhøjeste 
grad en kamp for bevarelsen af Stjær Brugsforening, så-
ledes at der stadig er en butik i Stjær den dag, I unge og 
erhvervsaktive selv bliver pensionister. 
 
Vil I gerne have en butik, når I bliver gamle, skal I huske 
også at bruge den, når I er unge!! 
 

Kom og hjælp os med at fejre 1 
års dagen for vores nye butik 
samt 111 års dagen for Stjær 

Brugsforening! 
 

Lørdag d. 19. september 
Kl. 9 - ? 

 
Gratis morgenkaffe og rundstyk-

ker, kræmmermarked, 
musik i teltet mm. 

 

Nyhedsbrev fra Dagli`Brugsen Stjær 
september, 2009.  

Foto fra Indvielsen af den nye butik som blev fejret d. 20. september 2008 
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Så er der atter: 

 
FÆLLESSPISNING FOR VOKSNE 

 
TIRSDAG den 20. OKTOBER 2009 kl. 

19.00 
 

Man møder blot op i BaseHouse i Stjær Forsam-
lingshus med en ret til buffeten under den ene arm 
og noget drikkelse, tallerken, bestik under den an-

den. 
I pungen ca. en tyver til husleje. 

.....og så går snakken… 
 

Ring eller mail til Hanne med info om, hvor mange I 
kommer og hvad der medbringes til buffeten. 
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! 

 
Vi ses den 20. oktober. 

 
Voksenfællesspisningsgruppen / Jens og Hanne.  

Fleksibel barnepige. 
 

Til Jacob på 5 år søger vi en fleksibel barnepige 
der, med til tider kort varsel, kan 

hente ham i børnehaven 
.  

Du skal desuden kunne passe ham om 
aftenen efter aftale. 

 
Kontakt Nina på nmmn@slog.dk 

eller 2277 7271 

Byens fællesspisning med børn 
i forsamlingshuset  

 
 

Mandag den 28. september kl. 17.30  
Mandag den 30. november kl. 17.30 

 
Vi er 60-70 mennesker, 51% børn, resten voksne, der 

spiser sammen ca. 6 gange om året! 
 

Hvis I er nye i byen, så meld jer til hos mig:  
Heidi G. Andersen, 86950650,  
heidi@gargulak-andersen.dk 

 
Vi laver mad på skift, så I kommer på et madhold. 

ALLE er velkomne!  

Søndag, den 27. september vil Forsamlingshuset fyldes af 
intens klassisk musik, når Den Danske Guitarkvartet afhol-
der koncert i Stjær. Når 4 guitarer spiller sammen, opstår 
der en ganske særlig fortættet atmosfære. Fire guitarer 
lyder helt anderledes end én! Lydbilledet er ekstremt livligt, 
overraskende dynamiskt og klangskønt. 
 
”Hvor vi kommer frem, kommer publikum af huse lokket af 
nysgerrighed over for den unikke besætning – og vi ople-
ver dem gå begejstrede hjem,” fortæller kvartetten, som 
består af fire erfarne kammermusikere, som alle er klas-
sisk uddannede og aktivt udøvende musikere i flere andre 
sammenhænge: Martin Stæhr Haugaard, solistuddannet 
guitarist fra Det Jyske Musikkonservatorium, Karl Peter-
sen, docent på Nordjysk Musikkonservatorium, Simon Jun-
ker Tang, diplomuddannet guitarist fra Nordjysk Musikkon-
servatorium og Ruben Ipsen, solistuddannet guitarist fra 
Det Jyske Musikkonservatorium. Kvartetten har eksisteret 
siden 1999, hele tiden med Simon Junker Tang og Karl 
Petersen som faste ankermænd. 
 
Det bliver første gang, den lokale musiker Simon Junker 
Tang optræder med kvartetten på hjemmebane med den-
ne koncert, som Stjær Kulturgruppe har arrangeret, og 
Skanderborg Kultursamvirke har støttet. Idéen er at præ-
sentere en lokal musiker i sit hjemmemiljø. ”Det er naturlig-
vis svært at konkurrere med de store byer omkring os, 
hvad angår de største kulturnavne, så vi kom på, at vi jo 

har en række lokale musikere i Stjærområdet, som vi også 
kan have fornøjelse af at stifte bekendtskab med,” fortæller 
Astrid Einarson fra Stjær Kulturgruppe. ”Vi vil gerne medvir-
ke til, at vi i Stjær og omegn kan mødes omkring oplevelser 
med mange forskellige berigende og stimulerende former 
og på dén måde styrke det lokale fællesskab og kendskab 
til hinanden på en positiv måde,” fortsætter hun. 
Koncerten tænkes som den første i en række, naturligvis 
afhængigt af, hvordan økonomien hænger sammen. ”Vi er 
afhængige af tilskud og så selvfølgelig interesse fra folk her 
i byen.”  
 
”Vi spiller et stort repertoire af nyere kompositioner med et 
tydeligt nationalt-/etnisk præg. Vi spiller værker, der lyder af 
både Cuba, Brasilien, Ungarn og USA, og det er typisk kraf-
tigt underholdende med store genremæssig bredde,” fortæl-
ler Simon Junker Tang, ”og det er en stor fornøjelse at gå 
på opdagelse i musikken med de andre guitarister.” 
De 4 guitarister vil den 27. september kl. 16.00 spille et re-
pertoir bestående af barokmusik, ”ny musik” og værker in-
spireret af folkemusik og latin.  
 
Vel mødt søndag, den 27. september kl 16.00 i Forsam-
lingshuset!  
Billetprisen er 60 kr. for voksne og 45 kr. for børn (under 18 
år). 
Mere information kan findes på dendanskeguitarkvartet.dk 
og kulturistjaer.dk 

Klassiske toner i Stjær 

Opslagstavlen 
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...ORKER OG ELVER OG ANDET GODTFOLK MØDES IGEN TIL NYE PLOTS: 

Rollespil i Bakkeskoven 
 
Lørdag den 17. oktober, kl. 11.00 
For de 5-15 årige +/- Alle er velkomne! 
 

Pris:   40 kr. på dagen 
Tilmelding: kultur@stjaer.net - men også i skoven på dagen. 
 
Kontakt endelig kulturgruppen, hvis du har spørgsmål eller vil hjælpe. 
Læs mere: kulturistjaer.dk 

 
Hilsen Gunilla, Helene og Jeanine  

Børne teaterforestilling af      
 
 
 

For de 4 – 9 årige 
 
Søndag, den 8. november kl. 16.30.  
Forsamlingshuset, Stjær 
 

“I en lille verden af sort og hvidt mødes Mesteren med hende, han tror 
er hans elev. Med kridt og taktstreger, små bitte lyde og stor musik – med 
lette hop på stedet og store filosofiske spring ud i det blå, skal HUN tilegne sig 

verden og prøve at forstå de regler MESTEREN mestrer. Måske er eleven 
slet ikke så takt- og tonedøv, at HUN ikke også kan lære sin Mester et 
og andet…” 
 

Pris:  40 kr. 
Varighed: ca. 40 min 
Billetter: Købes ved døren eller bestilles på kultur@stjaer.net  
  Der er plads til ca. 60 tilskuere.  
 
Koncerten er støttet af Skanderborg Kommunes Kultursamvirke 
Medvirkende: Ole Håndsbæk Christensen og Signe Birkbøll 
Læs mere: riddersalen.dk, kulturistjaer.dk 
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I slutningen af august starter den nye sæson for KFUM 
spejderne i Stjær – og det er da egentligt en rigtig god 
anledning til at fortælle lidt om spejderne og at se tilbage 
på det forløbne år og dets aktiviteter.  

De to spejdergrupper i Stjær, en livlig ulveflok og en frisk 
spejdertrop, har haft et travlt og spændende år med læ-
ring og oplevelser i spejderhytten og den omkringliggen-
de natur. Ungerne er vilde med udflugter, og sammen 
med Peter Lange har de været på nattergaletur i Sten-
skoven og på fugletur ved Årslev Engsø. Det blev også til 
en lang og hyggelig aften på Gudenåen - hvor nogle dog 
kom i tættere kontakt med vandet end andre… 

Da efteråret nærmede sig, lagde Stjærspejderne terræn 
til den årlige Oktoberdyst, som blev arrangeret af Sct. 
Georgs Gilderne. I Præsteskoven blev der dystet i for-
skellige discipliner - og Stjær løb med førstepladsen og 
præmien - den berømte Sølvøkse! De mørke efterårsaf-
tener blev brugt i spejderhytten med bl.a. at lære om 
morsekode, kort og kompas, og teori blev omsat til prak-
sis, da ungerne forberedte poster og løb for hinanden 

Og pludselig var vi fremme ved juleafslutningen, som 
foregik sammen med ulvene i Præsteskoven - Midt i sko-
ven stod et træ smykket med levende lys og i skæret 
herfra blev der sunget julesange og uddelt godteposer. 

Bagefter blev der drukket varm kakao ved Storring bør-
nehave - en rigtig hyggelig måde at afslutte på før julefe-
rien. 

Det nye år startede op med en række møder, hvor spej-
derne bl.a. arbejdede med reb og knob. Den kolde tid 
blev også brugt til at lave vinterfuglefoder og så var spej-
derne en aften ude at besøge Store Jan på ”farmen” for 
at se det enorme akvarie og radiorummet. 

I marts brugte spejderne flere mødeaftener på at lave 
geocaches (se næste side) i Storring præstegårdsskov – 
For dem, der ikke har fundet dem endnu, er der hjælp at 
hente på http://www.geocaching.com 

I samarbejde med Janne brugte spejderne to aftener på 
et førstehjælpekursus og på at lege ”Hospital” og en af-
ten eller to var de guldgravere i Bakkeskoven.  

Efterhånden som det begyndte at blive lysere, rykkede 
spejderne igen ud omkring bålet ved hytten eller i Krab 
skov. Der bliver bagt snobrød, sunget spejdersange og 
hygget.  

Inden sommerferien blev det til endnu en kanotur på Sal-
ten- og Gudenå, ligesom der blev fisket i ”karpesøen” 
ved Søften. Der er fangstgaranti, og byttet blev grillet i 
lyset fra den nedgående sol.   

Alt i alt har det været et oplevelses- og indholdsrigt år og 
lederne glæder sig til at se gamle, såvel som nye, spej-
dere i efteråret.  Spejderne holder møde hver tirsdag af-
ten kl 19 00 til 21.00 og Ulvene hver mandag. Begge 
dage er vi som udgangspunkt i Hytten ved Stærekassen.  

 

 

KFUM Spejderne i 
Stjær 

Selv om ledernes opfindsomhed har været 
stor og mange af aktiviteterne ikke er at finde 
i den grønne spejderhåndbog, så er det altid 
godt med inspiration og input udefra. Så har 
du en ide, som du tror vil falde i god jord, så 
giv en af lederne et kald, send en SMS eller 
en mail. Og bare rolig; du står ikke med en 
grøn uniform og ansvaret for det næste års 
møder af den grund ☺ 
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Dagplejen er børnenes start på en hverdag 
udenfor hjemmet. De lærer at begå sig blandt 
andre børn og får en masse oplevelser med 
hinanden og dagplejerne.  
 
Skt. Hans Fest i Præstegårdshaven  
Hvert år op til Skt. Hans inviterer Carsten Marvig dagple-
jen til Skt. Hans Fest i Storring Præstegårdshave.  
 
I år viste vejret sig fra sin bedste side og humøret var højt 
hos både børn og dagplejere  

Traditionen tro var det en velplanlagt og hyggelig dag 
med hoppepude, is, saftevand, kaffe og snobrød. En rig-
tig god dag for børnene - en stor tak til Carsten. 
 

Fællesspisning på Pebbelparkens legeplads 
I forsommeren blev der holdt fællesspisning for dagpleje-
børnene og deres forældre.  
 
Alle familierne samledes på Pebbelparkens legeplads.   
 
Forældrene havde mad med og dagplejere havde bagt 
kage og havde kaffe med.  
 
Dagplejerne takker alle forældrene for deres opbakning 
og store fremmøde, som var med til at gøre det til en rig-
tig dejlig aften. 
 
På vegne af dagplejerne: Ruth; Lene , Conny, Tina, Else-
bet, May-Britt, Lise og Karin. 

Dagplejen i Stjær 

GEOCACHING 
en sport for hele familien, hvor man ved hjælp af en GPS-modtager kan finde "skatte" 
eller "cacher" som de kaldes over hele verden. Alene i Danmark er der lige nu 
gemt ca 11250 skatte - Basalt set går det ud på, at folk gemmer en cache et sted, og 
offentliggør koordinater og beskrivelse på http://www.geocaching.com.       
 
Cachen er typisk en vejrbestandig æske (fx Tupperware) som indeholder en blyant, 
en logbog og forskellige "gaver" (typisk af ingen eller ringe værdi). Idéen er så, at 
man skal finde cachen, skrive i logbogen, tage nogle af tingene, og lægge nogle an-
dre. Når man så kommer hjem igen, logger man også sit besøg på websitet, så eje-
ren og andre interesserede kan se, man har været der. Sporten er en udpræget fami-
liesport. Langt de fleste caches i Danmark kan man gå til uden at komme til at svede 
alt for meget.  
 
Kilde: Geocaching.dk 
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Stjær Sogns Borgerforening 
 
Formand: Jens Bølling/ formand@stjaer.net / 44952825 
 

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 over-
natningsmuligheder kan du læse mere om på:  
www.stjaer.net/forsamlingshus  

kunstnere o. lign. fra lokalområdet kan udstille og sælge. 
Det er stadig i konceptfasen, og vi hører gerne fra dig, hvis 
du er interesseret og har idéer - send en e-mail til: Jesper-
LA@Stjaer.net 
 
Formålet med disse arrangementer er dels at styrke det 
sociale netværk i lokalsamfundet og dels at styrke forsam-
lingshusets økonomi, så vi løbende kan forbedre det, så det 
bliver ved med at være et attraktivt samlingspunkt for alle 
byens borgere. 
 
Det er desværre ikke lykkedes os endnu at kunne redegøre 
for det store beløb, som på årets generalforsamling blev 
benævnt som "udokumenteret udgift", så vore revisorer har 
ikke villet godkende regnskabet. Vi arbejder dog stadig på 
at få løsningen på dette problem, så vi kan få regnskabet 
afsluttet. 
 
Med hensyn til udlejningen af vort forsamlingshus går det 
rigtigt godt. Der er nu kun få ledige weekends ledige i re-
sten af året, og i 2010 er marts, april og maj måned allerede 
godt booket op, men har du lyst til at holde en fest, så er 
der stadig mulighed for at finde en dato, hvor det kan ske i 
vort dejlige forsamlingshus.  

Bestyrelsen har lagt hovederne i blød for at se, om vi kun-
ne finde på nogle spændende arrangementer i løbet af 
vinterhalvåret. 

 
Vi er gået sammen med Brugsen om at arrangere en aften 
med vinsmagning og spisning. Det er en udvidelse i for-
hold til tidligere år, hvor Brugsen 
har været alene om at afholde 
arrangement, og hvor der blot har 
været vinsmagning. Vi holder den-
ne gang arrangementet i forbin-
delse med en weekend, så ikke 
alle skal på arbejde næste dag, og 
håber på, at vi på denne måde får 
en ekstra hyggelig aften. 
Se annoncen for arrangementet 
på side 3. 
Menighedsrådet har i år trukket 
sig fra vor foredragsforening, men 
vi arbejder på at kunne få et fore-
drag med en fængselspræst. Fo-
redraget, der har titlen 
"Mennesket bag forbrydelsen", 
tager fat i emner som moral og 
menneskelige værdier. Der er 
endnu ikke fastsat en dato for ar-
rangementet. 
 
Stjær Landsbymesse - en lokal 
messe, hvor kunsthåndværkere, 

Nyt fra Borgerforeningen 

Foto fra ”Åbne atelier-døre” hos Tina Kolding / Tina Sørensen. Ét af flere eksempler på loka-
le kunsthåndværkere i Stjær. Vi  forestiller os at Stjær Landsbymesse skal rumme såvel 
malerier som andet kunsthåndværk 

Se mere om ”Restaurant Stjær” på side 3 
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Landsbyudvikling … 
 
Lidt om planerne for Stjær i forslaget til Kom-
muneplan 2009 om byens egen udviklingsplan 
og tværgående landsbyinteresser - og ikke 
mindst om muligheden for at søge støttemidler 
fra kommunens Landsbypulje. 
 
Stjær i kommuneplanen .. 
Stjær er en af kommunens 8 lokalcentre, som er kende-
tegnet ved, at der er daginstitution, folkeskole, dagligva-
rehandel og god trafikal beliggenhed.  
Målsætning er, at lokalcentrene kan være attraktive al-
ternativer til bosætning i de større byer.  
 

     
 
En nærmere forklaring på forslaget til udbygningstakt, 
udvidelse af område for håndværks- og servicevirksom-
hed og mulighed for sikre skoleveje kan læses i kommu-
neplanforslaget. 
 

 
 
 
 

Kommunen har været tro mod deres egen planproces for 
landsbyerne - og planforslaget for Stjær tager udgangs-
punkt i den udviklingsplan, der blev formuleret i løbet af 
efteråret 2008 - et arbejde hele byen var inviteret til, og 
som en gruppe engagerede Stjær-borgere deltog i. 
 

 
 
Landsbypuljen - penge til gode projekter! 
Skanderborg Kommune har for 2009 afsat 250.000 kr. til 
projekter i landsbyerne. I første ansøgningsrunde til 
Landsbypuljen i maj 2009 var der modtaget 10 ansøg-
ninger om støtte, hvoraf de 3 gav anledning til støtte på i 
alt ca. 35.000 kr. Derudover blev 2 ansøgninger opfordret 
til at blive opdateret med supplerende oplysninger og 
fremsendt igen til 2. ansøgningsrunde. 
 
2. ansøgningsrunde annonceres i nær fremtid..! 
  
For at kunne søge landsbypuljen, skal følgende være 
opfyldt: 

• Bidrage til udvikling i landdistrikter og landsbyer 
F.eks. ved at styrke bosætning, turisme og/eller 
arbejdspladser, styrke det sociale/kulturelle liv, 
styrke lokale netværk eller netværk på tværs af 
landsbyerne, understøtte landsbyernes udvik-
lingsplaner, gavn i en længere periode og bred 
formidling af erfaringerne m.v.  

• Enkeltpersoner kan ikke ansøge puljen 
 

Inspiration til ansøgninger .. 
En del af planprocessen for landsbyerne har været ar-
bejdet i de 4 temagrupper på tværs af landsbyerne: 

• Boligudbud og beboersammensætning 

• Erhverv og turisme 

• Kultur og landskaber 

• Fællesfaciliteter - landsbyernes sociale rum 
 
Arbejdet er udmøntet i en række idéer, som kan konkreti-
seres og bygges videre på til glæde for landsbyerne. Vi 
skal bruge hinandens erfaringer, både når vi skriver vide-
re på landsbyernes udviklingsplaner, og når vi søger om 
støtte til konkrete projekter - des bedre ansøgninger, des 
bedre chance for at opnå støtte - og samlet set får vi bed-
re projekter for kommunens penge.. 
 
Læs mere .. 
Hent kommuneplanforslaget eller læs mere om planer for 
landsbyernes udvikling, landsbypuljen, borgermøder og 
rundture på www. skanderborg.dk og på landsbysamvir-
kets hjemmeside: www.landsbysamvirket.dk - her er også 
mulighed for at udveksle erfaringer med planlægning og 
gennemførelse af projekter, og der er direkte links til de 
konkrete emner på kommunens hjemmeside. 

          /AV 
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I Nygårdsparken bor vi ca. 120 personer fordelt på 43 
husstande. Vi betragter os selv som en meget velfunge-
rende grundejerforening med jævnlige sammenkomster, 
god økonomi, velholdte fællesarealer og god stemning. 
 
Men hvordan startede det egentligt? 
Jo, i starten af 70’erne blev der udstykket grunde på Ny-
gårdens marker, og der blev så småt bygget huse, men 
først den 17. maj 1978 blev grundejerforeningen officielt 
stiftet. Den første bestyrelse bestod af Torben M. Peder-
sen, Inge Sønderby, Jan Vendelbo, Erik Snedevind An-
dersen og Benny Laursen. 
Sådan en nystiftet grundejerforening har mange udfor-
dringer, kan vi læse i de gamle referater: der skulle laves 
veje og fortove og ikke mindst var der et fællesareal, der 
skulle gøres klar. Og dette fællesareal var en del på 
dagsordenen helt frem til 1985. Det viste sig nemlig, at 
Nygårdsparkens fællesareal kolliderede med kommu-
nens planer for skole- og ikke mindst halbyggeri. Det op-
rindelige fællesareal lå nemlig der, hvor Stjærhallen lig-
ger i dag, og kommunen forsøgte i første omgang at eks-
propriere området. Der blev indkaldt til ekstraordinære 
generalforsamlinger i 1979, for man var enige om, at 
kommunens forslag ikke kunne accepteres, men samtidig 
ville man ikke køre en sag, der kunne sinke skolebyggeri-
et. I referatet står blandt andet: 

 
”Der blev stillet forslag om at afgive arealet mod, at vi må 
bruge skolens faciliteter, hvis det måtte være den eneste 
løsning, der ikke griber ind i skolebyggeriet. 
Konklusionen blev, at bestyrelsen optager kontakt med 
R. Grønlund for at få eventuelle oplysninger, der kan ud-
munde i et møde med de implicerede parter… 
… hvis skriftligt tilbud ikke foreligger inden 3-4 dage før 
tidsfristens udløb, vil Nygårdsparkens Grundejerforening 
afsende et klagebrev til miljøministeriet.” 
Kampen om et fællesareal krævede indblanding af 3 of-
fentlige instanser 
Der blev åbenbart ikke opnået enighed, for Miljøministeri-
et skrev efterfølgende til Galten Kommune, at kommunen 
ikke kunne ekspropriere arealet, da der manglede et par 

godkendelser for at bygge skolen og ekspropriere jord til 
formålet. 
Efterfølgende blev også Ekspropriationskommissionen 
inddraget i sagen, og den 20. marts 1980 var der lysning 
på vej, for kommunen tilbød os et nyt areal. 
Det var ikke let at blive enige og 20. august 1981 var der 
møde mellem Grundejerforeningen og borgmesteren, 
hvor der blev krævet et areal af samme størrelse, som 
det der blev taget, men først i december samme år blev 
det nuværende areal tilbudt. 
Og så skulle man tro, at alt var i orden og Nygårdspar-
kens fællesareal var klar til brug – men det viste sig efter-
følgende, at der var landbrugspligt på arealet!!! 
Landbrugsministeriet kommer ind over sagen i marts 
1983, borgmesteren må på banen igen i marts 1984 og 
først i marts 1985 bliver det endelige skøde udfærdiget 
og tinglyst. 
7 års kamp var slut og Nygårdsparkens Grundejerfore-
ning havde endelig fået et fællesareal. 
 
Tennisbane og legeplads 
Og så skulle der tænkes tanker om udnyttelsen af area-
let. Det blev besluttet at lave en legeplads med kælke-
bakke og en tennisbane. Begge dele benyttes stadig, 
ikke kun af Nygårdsparken men også af resten af byen. 
I år lavede vi f.eks. en tennisdag, hvor alle, der havde lyst 
til at prøve at spille tennis, kunne komme forbi og få in-
struktion og gode råd. I år har vi også etableret en petan-
quebanen på fællesarealet, og den håber vi selvfølgelig 
også kan blive til gavn for både beboerne i Nygårdspar-
ken, men også for resten af byen. Banen vil blive officielt 
indviet ved vores årlige havefest i september i år. 
Vores fællesområder, som ud over arealet med legeplad-
sen og tennisbanen, også består af 4 stier (den ved bus-
stoppestedet på Stjærvej, den som fører ud til skoleve-
jen, den der fører ud til boldbanerne og den der fører ud 
til Stjærvejen ved siden af Nygården) og det nederste af 
begge stikveje skal jo også vedligeholdes. Dette gør vi to 
gange om året, hvor en tredjedel af husstandene indkal-
des om foråret, hvor der ikke er så meget at lave, og to 
tredjedele deltager om efteråret, hvor mængden af arbej-
de og haveaffald er størst. Græsslåningen af fællesarea-
let har vi betalt os 
fra. 
 
Vi fik et logo 
I alle de år, hvor be-
styrelsen havde 
travlt med at kæmpe 
for et fællesareal, 
var de også aktive 
på andre områder. 
Blandt andet skulle sådan en forening da have et logo, 
og i 1980 blev der udskrevet konkurrence om at finde et 
sådant. Vinderen blev Inge Sønderby og logoet, som vi 
bruger endnu, illustrerer vores veje og Nygården 
 
Fest med naboerne 
Det lader til, at beboerne i Nygårdsparken altid har været 
glade for at mødes – ikke mindst i festligt lag. 
Allerede i 1978 blev de første Skt. Hans fester arrange-
ret, og det udviklede sig til sammenkomster med spisning 
osv. Skt. Hans festerne var en årlig tilbagevendende be-
givenhed frem til 1994/1995, hvor konkurrencen fra præ-
stens Skt. Hans arrangement i Storring blev for stor, og i . 

Nygårdsparkens Grundejerforening 
”Hvad sker der egentlig rundt omkring i grund-
ejerforeningerne”, tænkte avis-redaktionen. 
”hvad laver de? Er der nogle spændende tiltag 
som kunne inspirere andre foreninger???” Læs 
her om Nygårdsparkens grundejerforening, 
Anette Thorsted får ordet: 
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et par år blev der ikke holdt Skt. Hans fester i grundejerfor-
eningen. Men igen i 1997 var der forslag om at genoptage 
de lokale Skt. Hans fester, og de holdes stadig. Antallet af 
deltagere er svingende, men stemningen er altid helt i top, 
og ofte er der stadig Skt.Hans Fest på fællesarealet længe 
efter at bålet er gået ud i præstens have i Storring. 
 
Vi har også en god tradition med en vejfest eller havefest, 
om man vil, som finder sted i forbindelse med vores efter-
års-havedag. 
De seneste par år har vi lejet et stort telt, som bliver sat op 
på fællesarealet, og vi plejer at samle omkring 70 menne-
sker – store som små, unge som ældre – til en rigtig hyg-
gelig komsammen med god mad og musik, et flot pyntet 
telt, små bål rundt på fællesarealet, og denne fest slutter 
også ofte ud på de små timer. 
 
Og vi mødes faktisk endnu 
en gang, nemlig til Faste-
lavn, hvor vi slår katten af 
tønden på legepladsen. 
Der skal være både en 
børnetønde med masser af 
børneslik og så skal der 
være en voksentønde, 
som gerne har ligget i vand 
i et badekar et par dage, 
så det kræver kræfter at 
slå den ned, og slikket i 
den er forbeholdt de voks-
ne, hvilket nogle børn har 
meget svært ved at forstå, 
men sådan er det altså, for 
de voksne legebørn vil og-
så have noget for sig selv. 
Et par år har vi været nødt til 
at rykke i læ ved Stærekas-
sen pga. vejret, men folk 
tropper op og har et par 
hyggelige timer sammen 
med munter snak, kaffe, 
kage og fastelavnsboller og 
slik. 
Og vi kårer selvfølgelig også 
en kattekonge og ridderen 
af det sidste bræt – både 
hos de voksne og hos bør-
nene. 
 
Og selv den årlige general-
forsamling er godt besøgt, 
og vi tror ikke kun, at det er 
pga. af det højtbelagte smørrebrød og Othellolagkagerne. 
Vi kan faktisk godt lide at være sammen. 
 
Tilflytterne 
Efterhånden er en del nye, unge familier flyttet ind i 
’Parken’, og for dem er disse fællesarrangementer med til 
at de hurtigt lærer naboer og genboer at kende, og det gør 
Stjær til et trygt sted at bo og færdes, når man kender sit 
lokalområde. 
Vi har også gjort det til en fast procedure, at to fra bestyrel-
sen besøger ’de nye’ med en blomst eller velkomstkurv, 
hvor vi fortæller om Grundejerforeningen og udleverer di-
verse informationer, som vedtægter, referat fra generalfor-
samling og ikke mindst de seneste Nyhedsbreve, som for-
tæller om stort og små i ’Parken’. Dette gør vi selvfølgelig 

mest for tilflytternes skyld, og kun en lille smule fordi vi selv 
er nysgerrige efter, hvem vores nye medlemmer er ☺. 
 
Bestyrelsesarbejdet 
Bestyrelsen i Grundejerforeningen består af 5 personer, 
som vælges for 2 år af gangen hver især. Der har været 
mange forskellige personer med i bestyrelsen i årenes løb, 
og nogle har endda været med i flere omgange, ligesom 
ægtefæller på skift har været med i bestyrelsen. 
Vi fordeler opgaverne imellem os, så ingen står med hele 
arbejdet, og mailen gør selvfølgelig også sit til, at vi hurtigt 
kan give vores mening til kende og tage beslutninger. 
Det har i mange år heller ikke været nødvendigt at presse 
folk til at melde sig ind i bestyrelsen. Vi har før generalfor-
samlingen taget kontakt til beboere, som vi mener og håber 
vil give en hånd, og vi har altid sørget for at få accept fra 

nye medlemmer inden ge-
neralforsamlingen. 
 
Ønsker for fremtiden 
I bestyrelsen kan vi godt 
gå og drømme om forskel-
lige ting til gavn og glæde 
for grundejerne. 
Nu hvor førnævnte petan-
que bane er færdig, er vo-
res største drøm at lave en 
rigtig dejlig legeplads, hvor 
små og store kan bruge 
mange timer sammen. Det 
kunne evt. være et fedt 
legetårn til børnene og 
måske en stor klatrevæg/
pæl til de større børn og 
voksne. Som allerede 
nævnt har vi en kælkebak-
ke, og den er i år blevet 
udvidet lidt. Det kunne dog 
godt være en drøm at 
ændre en eller flere af 
skråningerne til skate-
board bane. Hvis vi så 
samtidig fik lavet et fast 
bålsted, eller et sted man 
kan stille en engangsgrill 
er grundlaget for mange 
timers hygge også skabt. 
Et er drømme, noget an-
det er realiteter. Og i en 
grundejerforening som 
vores skal vi have penge-
ne, før vi bruger dem, lige-

som vi skal sørge for at have midler til at udbedre akutte 
mangler i f.eks. asfalt på privatvejene. Så det har måske 
lidt lange udsigter med nogle af ønskerne. 
 
Alt i alt 
Jeg synes, at Stjær er et rigtig dejligt sted at bo, og Ny-
gårdsparken ligger perfekt for alting. Jeg er glad for, at mi-
ne børn vokser op et trygt og godt sted, hvor vi bekymrer 
os om hinanden og kan lide at omgås. 
Og som Alberte og Mads fra 8. klasse er enige om: Ny-
gårdsparken er Stjærs hovedstad!! 
 
Annette Thorsted 
Formand for Nygårdsparkens Grundejerforening 
(thorsted@post11.tele.dk) 
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HØST 
NY familie-høstgudstjeneste. 
 

Først en HØST-VANDRING på 
stierne omkring præstegården, 
hvorefter vi slutter af med en kort 
gudstjeneste. 
 

ALLE er naturligvis meget 
velkomne. 
Hold øje med dagspressen og 
www.storring-stjaer.dk for flere 
oplysninger. 

AFTEN-gudstjenester 
Onsdag den 16. september 
Stillegudstjeneste 
Stjær: 19.00 
 

Onsdag den 7. oktober 
Stillegudstjeneste 
Storring: 19.00 
 

Torsdag den 22. oktober  
Kirkehøjskole 
Storring: 19.00 
 

Onsdag den 11. november 
Stillegudstjeneste 
Stjær: 19.00 
 

Tirsdag den 8. december 
Vi Synger Julen Ind. 
Stjær: 19.00 

KIRKEKOR –  
KAN DU LIDE AT SYNGE ?  
Så skynd dig at kontakte Rita. 
 
Som vi skrev i Kirkebladet, overvejer vi at 
starte et voksenkor, der bl.a. kan afløse 
kirkesangeren og deltage ved andre og 
mere frie lejligheder. 
 
Mulighederne er mange, men det 
afhænger alt sammen af, hvad vi bliver 
enige om, at vi i fællesskab har lyst til.  
 
Lad Rita vide – så hurtigt som muligt – om 
DU er interesseret: 
Tlf.: 86 95 01 23, eller mail: rita@joseff.dk 

 

 

KIRKENYT 
Se mere på  

http://www.storring-stjaer.dk  

 

OPSLAGSTAVLEN 

Og Biblen er jo fra de allerførste sider fyldt med 
fortællinger, der netop vil fortælle os dét, at Gud altid 
spørger efter os: ”Hvor er du Adam?” spørger Gud 
Herren Adam – og Adam betyder jo menneske. Og vi 
skal ikke ret meget længere frem i Biblen, før vi igen 
hører Gud Herren spørge Kain: "Hvor er din broder?" 
  
For disse to fortællinger – og i øvrigt alle de andre i 
Biblen – gælder det, at de vil fortælle os, at Gud altid 
spørger efter os, men at Han jo også gør det i håb om, 
at mennesket vil svare Ham. Ja  – SVARE Ham. 
  
Og hvordan gør vi så lige det? Tænker du måske.  
Ja, hvordan svarer vi Gud ?  
 

Se, det gør vi jo – som ordet siger det – ved netop at 
tage ansvar for hinanden. ”Hvor er din broder, Kain?” 
spørger Gud Herren. ”Hvor skulle jeg vide det fra, 
svarede Kain, skal jeg da tage ansvar for ham ?” 
 

JA. Det er det, du skal ! 
 

/Carsten Marvig 

 

HVAD ER DIT ANSVAR ? 
Forleden så jeg dette : ”Det afgørende for et menneske 
er i virkeligheden slet ikke alt det, vi spørger efter, men 
det at nogen spørger efter os.” 
 

Livets mening ligger ikke i at spørge – men i at lytte.  
Og SVARE. Det betyder også ordet ’ansvar’. 
  
"Er der nogen, som har spurgt efter mig ?" råber vi, når 
vi kommer hjem. Eller vi tænker det, når vi checker 
mobiltelefonen eller vores mail, ja eller postens besøg, 
har han mon et brev med fra en ? Og alle ved vi, hvad 
det ville betyde, hvis der aldrig var nogen, der spurgte. 
  
Men heldigvis ER der altid én, der spørger efter os.  
Det er jo det, der er kernen i kristendommen, ja 
Evangeliet. Nemlig det, at Gud altid spørger efter sit 
menneske.  

BABYSALMESANG 
Til efteråret starter vi Babysalmesang. 
 

Få mere at vide i dagspressen, på 
hjemmesiden eller ved Marianne Kjær: 
Tlf: 22 36 26 99 eller E-mail: 
mkmariannekjaer@gmail.com  

STUDIEKREDS 
Deltag i efterårets studiekreds. 
Det kræver ingen specielle forudsætninger, 
og ALLE er naturligvis meget velkomne. 
 

Hold øje med dagspressen og 
www.storring-stjaer.dk for flere oplysninger. 

Aftengudstjeneste 
med aftensmad 
Onsdag den 4. november kl. 
17.00 i Stjær Kirke. 
Efter gudstjenesten følges vi i 
forsamlingshuset og spiser 
aftensmad sammen. 

GUDSTJENESTER 
Da der netop er udkommet et 
kirkeblad, har vi valgt at 
henvise til kirkebladet og 
kirkens hjemmeside: 
www.storring-stjaer.dk for 
oplysninger om tid og sted for 
efterårets gudstjenester. 

BØRNEKORET 
Storring-Stjær Børnekor er 
startet op igen. 
De synger hver onsdag fra 
12.45 og 13.30 på Stjærskolen. 
 
Få mere at vide hos korleder 
Marianne Kjær. Enten på tlf: ´ 
22 36 26 99 eller på E-mail: 
mkmariannekjaer@gmail.com  

STIER 
Brug Kjærlighedsstien og Stien i Skoven. 
Mangler du et kort, kan du finde det på: 
www.storring-stjaer.dk/Stien_i_Skoven 
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JEG tror på DIG,  
selv når du ikke rigtig kan tro ! 
Sådan lød Vorherres budskab – også til dette års 
konfirmander. 
  

Konfirmanderne i Gl. Galten Kommune var med deres 
præster til stort fælles arrangement i Storring. 
 

En anden pointe lød: Jeg har ikke andre arme end 
dine, BRUG DEM ! Kærlig hilsen Jesus. 

 

 

 

KIRKENYT 
Se mere på  

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

Kirkehøjskoler 
Kirkehøjskoler er et samarbejde mellem de fire sogne i 
Gamle Galten Kommune. Vi starter altid i kirken med 
en kort gudstjeneste og fortsætter så med foredraget i 
sognegården. 
 

RELIGION OG MODERNITET   
Tirsdag den 29. september kl. 19.00 i Galten Kirke. 
  
DEN SKIZOFRENE FOLKEKIRKE 
Torsdag den 22. oktober 2009  kl. 19.00 I Storring 
Kirke. 
Ved lektor, cand. theol. ved Århus  Universitet, Anders 
Klostergaard Petersen:  
 

Om konflikten mellem to forskellige former for 
erkendelse: tro og viden, om man vil. I religionen kan 
guden tage bolig i verden, men hvor mange af os har 
nogensinde mødt en gud på gaden i Galten?  
Frem for at afvise den folkekirkelige ’skizofreni’ vil jeg 
slå et slag for den.  
 

NILS HOLGERSSONS FORUNDERLIGE REJSE 
Mandag den 2. november kl. 14.00 i Skovby Kirke. 
 

MED UDSIGT TIL LIVET ! 
 – Og om at håbe på det, man ikke kan se. 
Når Gud er god, hvorfor ER Han det så ikke ? 
 

Tirsdag den 24. november 2009 kl. 14.00 I Skivholme 
Kirke.  

Eftermiddagsmøder  
 

Eftermiddagsmøderne afholdes tirsdage fra kl. 14 - 
16.15 i Storring Konfirmandstue. Alle er velkomne. 
Foredragene er gratis. Kaffe og kage kan købes til 
meget overkommelige priser. 
 

Fra Mi Bette Ti’ 
Tirsdag den 15. september 
Med et glimt i øjet og i kærlig erindring, fortæller 
sognepræst Thomas Frøkjær (Skivholme-Sjelle-
Skjørring) historier fra sin barndom på Mors. 
 

Martin Luthers Liv, Lære og Virkningshistorie 
Tirsdag den 6. oktober 
Sognepræst Torkil Jensen, Vester Åby, guider os  på 
en tidsrejse i Luthers fodspor fra renæssancen og til 
nutiden. 
 

Overraskelse 
Tirsdag den 10. november 
Vi arbejder på en overraskelse. Sæt X  i kalenderen. 

 

Som det ses var konfirmanderne på sporjagt på 
Kjærlighedsstien og 
derefter i kirken til  
gospel-pop koncert,  
opbyggelige ord om  
bl.a. korsets historie og  
Dannebrog, fællessang  
og naturligvis bøn. 
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Tekst  og  fotos:  

Michèle  Nielsen  

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  
Cafeen ligger i Storring Forsamlingshus, og den 
åbner kl. 18. Fra kl. 18 spiser vi en lækker aftens-
mad til meget rimelige priser, og bagefter fester og 
hygger vi med vore bysfæller til den lyse morgen.  
ALLE er velkomne. 
 
Caféen er åben ... 
Fredage kl. 18.00 på flg. datoer: 4/9, 2/10, 13/11 
(julefrokost) Tilmelding til spisning senest mandag i 
cafe-ugen. Kontakt på 86 95 01 12 / 40 58 70 65. 
 

Jule-banko 
Søndag den 15. NOVEMBER kl. 13.00. 
Der er som altid flotte præmier og god stemning. 
 
Bankoet er efter rygelovens indførelse røgfrit. 

 
/Storring Forsamlingshus 

Det sker i Forsamlingshuset 
 

Gymnastik: 
Hver tirsdag kl. 19.00. Opstart 29/9. 
 

Tilmelding på telefon 86 95 02 15 direkte til fysiote-
rapeut Ellen Mikkelsen, som instruerer. 
 

Folkedans: 
Lillering Folkedansere danser hver torsdag kl. 
19.30. ALLE er velkomne. Opstart 10. september. 
 

For flere oplysninger, kontakt formand Hans Jør-
gensen, 86 94 16 05. 
 

Generalforsamling: 
Der afholdes ordinær generalforsamling i Storring 
Forsamlingshus onsdag 28/10 kl. 19.30. 
 

Dagsorden iflg. vedtægterne. 

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

 

Nyt fra Grundejerforeningen 
GF har lavet et høringssvar til Kommunen, som i 
kommuneplanen ønsker at lave erhvervsområde 
langs Klankvej og næsten helt til Storring. 
 

Det vil medføre øget tung trafik, og GF ønsker sig 
derfor sikrere forhold for cyklister. 
 

Kig ind på www.skanderborg.dk/Kommuneplan09 
og giv din mening til kende.  
 

Der er frist for indsigelser, kommentarer og æn-
dringsforslag den 25/9-09. 

Feliz cumpleaños !!! 
Redaktionen er blevet udvidet. 
 

Francisco og Henriette  
har fået en dejlig pige  
og Freya en lillesøster. 
 

Alle har det godt, men  
et barselsønske er en  
automatisk ble-skifte- 
maskine.   : o) 
 

Vi glæder os til at  
møde Laura Amelia i  
den virkelige verden. 
 

Stort til lykke til jer alle fire! 
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 Ny pumpe i Storring Vandværk 
UDDRAG: Læs hele historien på stjaer.net 

 

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

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

  

Tekst  og  fotos:  
Michèle  Nielsen  

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

Vi 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 efteråret: 
Søndag den 27. september: Aftensmad. 
Søndag den 18. oktober: Eftermiddagskaffe. 
Søndag den 22. november: Aftensmad. 
 

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

SMILEHULLET 
Har du bemærket, at græsset på Det Grønne 
Område for første gang i 11 år har været klippet 
godt en hel sæson. 
 

TAK ! 

Lokalt engagement og snarrådighed 
At være et lille vandværk behøver ikke i sig selv at 
være nogen ulempe.  
 

Tværtimod viser det sig gang på gang, at de små 
foreninger nyder godt af lokalsamfundets frivillige 
engagement og hjælpsomhed.  
 

I vores tilfælde blev et problem med pladsmangel 
løst ved, at vi fik lov til at inddrage et hjørne af 
Johannes Nielsens mark. En sådan generøsitet 
ville en stor vandforsyning næppe møde blandt 
borgerne.  
 

Storring Vandværk fik frit brugsretten til det 
nødvendige jordstykke, og med tilladelse fra 
Skanderborg Kommune blev der foretaget en 
tilfredsstillende prøveboring.  
 

At være et lille vandværk viser sig på flere måder 
at være en direkte fordel. Den netop vedtagne 
Vandsektorlov berører kun vandforsyninger, der 
leverer mere end 200.000 kubikmeter vand om 
året.  
 

Og hermed serveres et godt argument for ikke at 
slå små enheder sammen til store, for passerer 
man denne grænse på 200.000 kubikmeter, vil 
vandprisen stige mærkbart, idet der skal betales 
gebyr til et såkaldt overvågningskontor.  
 

Set gennem et lille vandværks briller ligner dette 
nystiftede bureaukrati blot administration for 
administrationens skyld.  
 

/Leif Christoffersen, formand f. Storring Vandværk. 
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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, der i år var et billedlotteri med motiver af 
Høvers huse. 

Nedenstående er samlet en række glimt fra en rar og 
hyggelig dag på legepladsen i Høver. 

Arbejdslørdag 
Lørdag d. 3. oktober kl. 09.30 

Inden vinteren skal vi nok engang have gjort en 
indsats på legepladsen, så lørdag d. 3. okt. mødes vi 
kl. 9.30 til årets sidste arbejdslørdag på legepladsen. 

Legepladsen skal gøres vinterklar,  
og så er der 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 kl. 09.30 

 
 

Maleriudstilling  
Søndag d. 25. oktober kl. 10.00 

Søndag d. 25. 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. 

  

Fællesspisning 
Fredag d. 30. oktober kl. 18.30 

Til årets sidste fællesspisning har to par 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. 30. 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 vores kokke kan have den  
rette mængde mad klar, er det 
nødvendig med tilmelding.  

Tilmelding skal ske senest onsdag 
d. 28. okt. 2009 til  
Christina og Henrik: 86 94 49 10, 
eller Tove og Flemming: 86 18 55 64 
 

af Mogens Kjærskov
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Søballe-siden  
 
Søballe sommerfest 
Endnu engang kunne vi glæde os over en rigtig dejlig 
sommerfest. Godt og vel 60 børn og voksne deltog i 
løbet af dagen, og alle så ud til at hygge sig vældigt 
med dagens arrangementer. 
Endnu en gang kunne vi glæde os over indretningen af 
vores fælles areal som ramme for festen. Da det 
havde regnet en del op til festen, havde vi især glæde 
af vores store støbte areal som bund for festteltet. 
 
Igen i år var det 5 børnefamilier, der stod bag festen 
– 4 af dem endda gengangere fra sidste år. En stor 
tak til alle. Dejligt at I har overskud til at arrangere 
en sådan fest for hele byen. Ikke at forglemme Knud 
der sørgede for stole og borde og andet grej til 
festen. 
Eftermiddags-starten med det store kagebord er en 
sikker succes, og rent faktisk medbringes der så 
megen kage, at dette rækker til ud på de små timer. 
 

 
 
Eftermiddagens havetraktortræk med Sørens 
hjemmelavede slæde er altid til stor morskab. I 
mangel af en automatisk slæde, der kan øge 
belastningen, er der strategisk på strækningen 
anbragt nogle af byens tunge drenge, der springer op 
på slæden for at øge belastningen. Da der kun er én 
klasse, vil der nødvendigvis være nogle, der 
maskinmæssigt er de andre overlegne, men det hører 
med til gamet. 
Dog måtte vi diskvalificere Adolf – hans uhyre af en 
havetraktor kørte både for stærkt og nærmer sig 
næsten en rigtig traktor i maskinkraft. Carl fra 
Gyvelhøjvej havde med hjælp fra sin far fået sin helt 
egen havetraktor, som han dagen forinden havde malet 
rigtig flot. Vi tror også, der var monteret nogle 
specielle dæk på denne maskine – ihvertfald vandt Carl 
helt fortjent konkurrencen. 

 
 
Han og hans traktor arbejdede så hårdt for sagen, at 
bagakslen knækkede, lige da han nåede i ”mål” sidste 
gang. 
Madmæssigt skal festudvalget igen roses – lækre 
salater af alle slags og lækkert brød var fremstillet 
af festudvalget selv. Med Adolf som ansvarlig for 
såvel kødindkøb som tilberedning på grillen, var der 
lagt op til en sikker succes. Adolf blev flittig 
sekunderet ved såvel grill som forskærerbord af 
byens helt nys tilflyttede Christian, som nu bor i 
Adolfs hus på hjørnet af Vengevej og Storringvej. 
 

 
 
Snakken gik livligt omkring bordene og i løbet af 
aftenen var der også mange børn som voksne, der 
hyggede sig ved bålet. De sidste forlod festen ved 
omkring 2-tiden, men så var det jo også omkring 12 
timer siden vi startede. 
Tak for en rigtig god fest – godt 60 personer er da 
et flot fremmøde, men en gang imellem kan jeg nu 
godt fundere over, hvad vi kan gøre anderledes, for at 
dem vi aldrig ser til et sådant fælles arrangement, 
også fik lyst til at dukke op.                      Kim Elgaard 
 
  

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 
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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 

AUTOGRISEN 
 
 
 
 
 

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

 

Kjællingdalsvej 1 Søballe, tlf. 2160 9549 

 

 

SKANDERBORG 

Tlf. 86 51 00 00 
 
4, 6 og 8 personers vogne 

Storvogne med lift 

 

 

 

 
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 

Stjær Avis Sponsorer! 

”Find værdien i energien” 
www.lokalenergi.dk - 70 22 42 77 

Malekurser for børn og voksne i kreative 
omgivelser på Stjernholm mejeri 

www.artjamming.dk 
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Storring  
 
Storring Forsamlingshus: 
Formand: Hans Jørgensen 
8694 1605 
 
Udlejning: 
Yrsa Nielsen/ Lilleringvej 5 
86 95 01 12 

 

Storring Grundejerforening:             

NY Formand:  Brian Nielsen  

86725454 , bin@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 Pile-
laug 
Kirsten Gade/ 8695 0705 
kirstengade@storring.dk 
 
Storring Vandværk 
Formand: Leif Christoffersen 
86 95 03 67/ solhoej@storring.dk 
 
 

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

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

 

www.hs-slagteri.dk 

  
 
 
 

 rengøring 

 
tlf.   70200103 

 

 ole.vraa@mail.dk  

 

Nygårdsparkens nye petanquebane, der officielt indvies lørdag den 19. september 
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STJÆR 
 
Stjær Sogns Borgerforening 
Jens Bølling 44952825 
jb.dk@mail.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 
Helene Simoni -Gunilla Maunsbach 
kultur@stjaer.net 
 
Teater-Revy-Gruppe 
Marianne Andersen/ 8695 0677 
mba@justsen.dk 
 
Fællesspisning i Forsamlingshuset 
Heidi Gargulak Andersen/ 86950650 
heidi@gargulak-andersen.dk 
 
Fællesbuffet - spisning for voksne 
- alle medbringer en ret! 
I forsamlingshuset/ i BaseHouse 
44 952 823 / hanne_jens@get2net.dk 
 
De Voksne Quinders Klub 
(DVQK) Vibeke Ottosen 
8695 0142/ oot@mail.dk 
 
Stjær Folkedansere 
Søren Kristensen/ 
86 94 33 41  /  marso@mailme.dk 
 
Stjær Billedmagere/ Art-Jam 
Tina Kolding/ 8695  0630 
tina@tinakolding.dk 
 
Skanderborg Kultursamvirke 
Henvendelse til Skanderborg Kommune 
 
Landsbysamvirket 
Anja Veldt/ 3513 5226 
anvt@cowi.dk  
 
Ejerlav for Tåstrup sø 
Jakob Thulesen Dahl/ 86950027 
jd@skanderborg-gym.dk 
 
 

Stjær Boldklub 
Henrik Møller/ 8695 0175 
mollers@email.dk  
Hjemmeside: 
www.stjaerboldklub.dk 
 

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 
stjaer.boernehave@skanderborg.dk    
Stjær Børnehus—Østerbro 87942080 
Stjær Børnehus—Vesterbro 87942088  

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 og Stjær Fritidsklub 
Lone Borgkvist 
SFO 86950574/ Fritidsklub 86950497 
lone.borgkvist@skanderborg.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: Leif Christoffersen 
solhoej@storring.dk 
 
Indre Mission 
Repr. i Stjær: Karen Marie Boye 
8695 0470 
 
Stjær Vandværk 
Bent Skovsende/ 8695 0478 
FEJLMELDING: Peter Gabriel 
2343 5083/ vand@stjaer.net 
 
Toftkærvej og Pebbelparkens 
Grundejerforening 
John Monrad/ john@monrad.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.  
Kontakt på dette link: 
http://www.llgruppen.dk/side5776.html 
 
 

 

 
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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Dagli’ Brugsen – Stjær 
 

ÅBENT HELE UGEN 
8.00 – 20.00 

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 
 

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 
 
 

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

 

   ALT I MURERARBEJDE 
 

 

 

 

 
 

 

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 Huse ApS 
Thomas Vixø 

 

Jeksenvej 7, 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 

 
 
 

        Tømrermester 

     Hans Dam  H  huse ApS 

     Jeksenvej 9, Stjær 
       86 95 05 08 
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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 

  vixoe@12move.dk 

 

BADMINTON: 

Formand: Robert Lund  75 79 00 79 

  Nygårdsparken 34 

  Robert.lund@albint.dk 

 

BORDTENNIS: 

Formand: Vi har p.t. intet udvalg 

 

SPINNING: 

Formand: Lars Bertelsen  86 95 03 75 

  lbe@aabnet.dk 

 

MOTION: 

Kontaktperson: Susanne Røgen  86 95 04 14 

  Jeksenvej 12 

  henning@rogen.dk 

 

GYMNASTIK: 

Kontaktperson Grethe Lund  75 79 00 79 

  Nygårdsparken 34 

  grethe@fiberhjem.dk 

 

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 

 

TAK 
 

TIL ALLE DER HJALP 

VED ÅRETS 

SPORTSFEST OG TAK 

FOR DE FLOTTE 

PRÆMIER TIL ÅRETS 

TOMBOLA 

TAK TIL ALLE DER 

GAV EN HÅND MED I 

CAFE STJÆR’NE 

I  

SKANDERBORG 

 

TAK 
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Spinning opstart d. 31. august 2009 
 

Vi er friske på en ny sæson og kan tilbyde 5 hold om ugen. 

 

De nye træningstider er:  

Mandag kl. 17.45-18.45 

Mandag kl. 19.00-20.00 

Tirsdag kl. 19.30-20.30 

Torsdag kl. 17.45-18-45 

Torsdag kl. 19.00-20.00 

 

PRISER: 

10-turskort 300,00 kr. 

Månedskort 250,00 kr. 

Sæsonkort 800,00 kr. (31.8-17.12) 

 

For både månedskort og sæsonkort kan der trænes frit i perioden 

og prisen er inkl. medlemskab af foreningen. 

Betaling kan kun ske kontant til instruktøren! 

 

Træning foregår i klubhuset Vesterbro 32.  

Reservation af tid sker på http://stjaerboldklub.webbooking.dk 

Få oprettet et login ved at sende en email til: mollers@email.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRÆNINGSTIDER FODBOLD 

 

 HOLD ÅRGANG TRÆNINGSTID KONTAKT 

U7 – U8 piger & drenge 2002-2003 Tirsdag   16.15 – 17.00 Rikke Overgaard, 86950522 

rio@gumlink.dk 

U9 piger og drenge 2001 Onsdag   17.00 – 18.00 Emma Hansen, 40568366 

hmeo@post.tele.dk 

U10 – U11 drenge 1999-2000 Tirsdag   17.00 – 18.00 

Torsdag  17.00 – 18.00 

Lars Overgaard, 86950522 

lbo@dge.dk 

U10 piger 2000 Onsdag   17.00 – 18.00 Kent & Helene Laursen 

86950180   kwl@email.dk 

U12 – U13 drenge 1997-1998 Mandag   17.00 – 18.00 

Torsdag   17.00 – 18.00 

Morten Filt, 86950605 

U13 piger 1997-1998 Mandag   17.00 – 18.15 

Onsdag    17.00 – 18.15 

Brian Pedersen, 86950998 

Brian_pedersen@mail.tele.dk 

U14 – U15 drenge 1995-1996 Mandag   17.00 – 18.30 

Torsdag   17.00 – 18.30 

Jes Rasmussen,  20907534 

jss@vestas.com 

U15 piger 1995-1996 Mandag   17.00 – 18.15 

Onsdag    17.00 – 18.15 

Ole Clausen, 40463988 

olecl@city.dk 

Herresenior  Tirsdag    19.00 – 20.30 

Torsdag   19.00 – 20.30 

Jeppe Nielsen, 40616793 

jni@iss-teknik.dk 

Oldboys  Onsdag    19.00 – 20.30  

 

Prøvetime er 

gratis. Det er ikke 

nødvendigt med 

specielle sko. 
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Guld og bronze til Louise fra Stjær 

Det er ikke meget, man har kunnet læse i dagspressen om, at landsbyen Stjær har fået endnu en 

landsholdspiller, denne gang i håndbold: 

Louise Kristensen debuterede i foråret på det danske U-17 landshold, hvor hun gjorde det så godt, at hun blev 

udtaget til det landshold, der skulle deltage i EM, der blev afholdt i Serbien. 

Her var hun med til at vinde EM guld til Danmark, og samtidig blev hun udtaget til Ungdoms OL, der ca. 14 

dage efter skulle afvikles i Finland.  

Her sikrede Danmark - med Louise på holdet - sig en bronze medalje. 

Meget sommerferie har det ikke været for Louise i år, men mon ikke hun trods alt har haft verdens bedste 

sommer ved at være med til at sikre Danmark to medaljer. 

Louise måtte igennem en meget lang skadespause i 2008, inden hun ved juletid i forbindelse med Thy-Cup 

vandt U-16 rækken med Brabrand, hvor hun samtidig blev kåret som finalens bedste spiller.  

Så man må sige, at hun har gjort et fornemt come-back, som jo altså førte helt til landsholdet. 

I den kommende sæson vil Louise være at finde i Ålborg, hvor hun skal gå i skole og spille for Ålborg DHU´s 

U-18 damer. 

Så hvem ved…? Måske vil hun om nogle år være at finde på Ålborgs bedste damehold i ligaen. 

 

Fra Stjær Boldklubs side skal der lyde et stort tillykke til Louise med dette flotte resultat!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og så er der nogen, der nok vil spørge om, hvem den første landsholdspiller, der har trådt sine barnesko i Stjær 

Boldklub, var. 

Det var Mark Kühnau, der var med på det danske U-15 landshold i fodbold for år tilbage, og som er vendt 

tilbage til Stjær Boldklub og nu er med på klubbens serie 5 hold. 
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TRÆNINGSTIDER HÅNDBOLD     
 HOLD ÅRGANG TRÆNINGSTID OPSTART 

U10 piger 1999-2000 Torsdag  15.30 – 17.00 20. august 2009 

U10 drenge 1999-2000 Fredag    17.00 – 18.00 

Flyttes senere til tirsdag 

28. august 2009 

U12 piger 1997-1998 Mandag   18.00 – 19.30 

Fredag     16.00 – 17.00 

17. august 2009 

U12 drenge 1997-1998 Tirsdag    18.00 – 19.30 

Torsdag   18.00 – 19.00 

Primo september 

U14 piger 1995-1996 Mandag   18.00 – 19.30 

Fredag     16.00 – 17.00 

17. august 2009 

U14 drenge 1995-1996 Tirsdag    16.00 – 17.00 

Fredag     15.00 – 16.00 

21. august 2009 

U16 piger 1993-1994 Mandag   19.30 – 21.00 

Torsdag   17.00 – 18.00 

13. august 2009 

U16 drenge 1993-1994 Tirsdag    16.00 – 17.00 

Fredag     15.00 – 16.00 

21. august 2009 

U18 piger 1991-1992 Tirsdag    19.30 – 22.00 

Torsdag   19.00 – 20.30 

19. august 2009 

U18 drenge 1991-1992 Onsdag    18.30 – 20.00 19. august 2009 

Damesenior         -1990 Tirsdag    19.30 – 22.00 

Torsdag   19.00 – 20.30 

11. august 2009 

Herresenior         -1990 Torsdag   20.30 – 22.00 Medio september 

 

For yderligere information kontakt John Laursen, 86950469, john-h-laursen@hotmail.com 

 

Ny dametræner i håndboldafdelingen 

Med starten på den nye håndboldsæson er der kommet en ny dametræner til - ”næsten da” - for Anders blev 

allerede tilknyttet holdet, inden sæsonen sluttede i foråret, hvor holdet var på vej ned i serie 3.  

Heldigvis blev klubbens førstehold i serie 2, så man også i denne sæson er klar til at tage fat i denne række, når 

turneringen går i gang først i oktober. 

Anders kommer fra Bjerringbro, hvor han tidligere var tilknyttet Bjerringbro FH´s 1. divisions damer, men har 

gennem årene også trænet hold i ungdomsrækkerne. 

Dermed har han de gode og alsidige trænererfaringer, som vi har brug for i Stjær Boldklub. 

Forventningen til den kommende sæson er, at førsteholdet kommer med i kampen om oprykning til serie 1, og 

på sigt, og forhåbentlig inden for de næste 3-4 år, vil de være at finde i Jyllandsserien. 

Derfor er det besluttet, at klubbens U-18 damer i denne sæson træner sammen med seniorerne, idet flere af dem 

vil rykke op som senior fra næste sæson. 

Ligeledes forventes det, at 2. holdet i serie 3 også vil blande sig i oprykningen til serie 2.  

Udover Anders er Bente Thing tilknyttet dameseniorerne, mens Morten Christensen har ansvaret for  U-18 

damerne.  

Både Bente og Morten har gennem mange år spillet håndbold i Stjær og har trænet flere af klubbens 

ungdomshold. 

 

Træner i håndboldafdelingen 

Håndboldtrænere er i alle klubber en mangelvare, og sådan er det også i Stjær Boldklub.  

I den kommende sæson kan vi lige klare os igennem, men det er ikke optimalt, og derfor kan vi stadig bruge 

flere hænder, og meget gerne allerede nu.  

Heldigvis har vi en god, solid flok af trænere og holdledere, der år efter år er klar til at gøre en indsats for vore 

medlemmer. Desværre har vi måttet sige farvel til nogen, som ikke har haft den nødvendige tid mere, men så 

har nye heldigvis meldt sig på banen, hvilket vi er meget glade for. 

Men vi vil gerne være flere! 

Så skulle der gå nogen rundt i området, som tidligere har trænet håndbold, eller nogen der har lyst til at prøve, 

så kan det ikke gå for stærkt med at få kontaktet et af håndboldudvalgets medlemmer. 

Vi kan bruge alt den hjælp, vi kan få!  

Der er nemlig rigtig mange børn og unge, der gerne vil spille håndbold i Stjær! 
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Badminton i Stjær sæson 2009-10 

  

Ketsjerleg 

Hold for 1. til 3. klasses børn, hvor der skal leges og læres med ketsjer.  Vi skal spille med badmintonbolde, jonglere med 

ketsjere og spille med skum-bolde. Bolde og børneketsjere lånes i hallen, så det er bare at møde op. 

Tid: Onsdag kl.  15.30—16.30 

Opstart uge 36 

  

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. 

Der bliver mulighed for at konkurrere til stævner og deltage i træningslejre. 

Tid: Onsdag 

4. – 5. klasse    kl.: 16.30—17.30 

6. – 9. klasse+  kl.: 17.30—18.30 (Også ældre unge er velkomne) 

Opstart uge 36       

  

Familiebadminton 

Fredag og lørdag er der mulighed for familiebadminton. Man kan spille badminton eller ketsjerleg med skumbolde med 

sine forældre eller andre i familien (uden træner). Fredag kan f.eks. være til spil med de større børn og lørdag med de 

mindste.  

Der kan købes børneketsjere og skumgummibolde til meget rimelige priser. Kontakt B.U. 

Tid:  

Fredag kl. 1920 

Lørdag kl. 9—10 

Opstart uge 36  

 

Motion 

Udfordre din nabo, venner eller familie og lej en bane.  

Tid: Tirsdag 22—23 

Onsdag 20-21, 21-22 og 22-23 

Fredag 18-19, 20-21 og 21-22 

Opstart uge 36 

 

Priser 

Ketsjerleg: 250,- 

Børn og unge: 250,- 

Motion: 400,- 

Familiebadminton børn: 125,- 

Familiebadmint. voksne: 200,- 

Familiebadminton, hvis  man samtidig er tilmeldt motion 

eller ketjerleg/børn:  

Børn: 25,- og Voksne: 50,- 

 

Badminton udvalget 

Robert Lund tlf: 75790079 

Hans Brok Brandi tlf: 86950908 

Bitten Overbye tlf: 86950928 

Kristian Kilt tlf: 86950114 

 

Hent info-folder og læs mere om badminton på Stjær 

boldklubs nye hjemmeside:  www.stjaerboldklub.dk 

 

Vel mødt! 

Mvh. Badmintonudvalget 
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GYMNASTIK  
SÆSON 2009-2010 
 

NYHED 
Springerne (2. kl og opefter) 

 

Mandag kl. 15-16.10 i hallen 

 

Start mandag d. 31. august  

 

Instruktør: Carsten Marvig, Randi Christensen, Grethe Lund Petersen 

 

Pris: kr. 300,00 incl. T-shirt 

 

Spilopperne (4-5 år)  

 

Mandag kl. 16.10-17 i hallen 

 

Start mandag d. 31. august 

 

For at deltage på holdet skal barnet være fyldt 4 år. Børn der 

fylder 4 i løbet af efteråret rykker op til jul. 

 

Instruktør: Birna Ballisager, Anne Marie Nielsen 

 

Pris: kr. 300,00 incl. t-shirt 

 
Voksen-barn (1½-3 år) 

 

Mandag kl. 17-18 i hallen 

 

Start mandag d. 31. august  

 

Instruktør: Sara Røgen, Grethe Lund Petersen 

 

Pris: kr. 300,00 

 

Step (damer)  

 

Mandag kl. 19.30-21 i det gamle fællesrum på skolen 

 

Start mandag d. 31. august  

 

Instruktør: Karen Skøtt  

 

Pris: kr. 400,00 

 

Halfræs (0.-1.kl) 

 

Torsdag kl. 14.30-15.30 i hallen 

 

Start torsdag d. 3. september 

 

Der vil være fart over feltet og ekstra fokus på børnenes motoriske udvikling 

 

Instruktør: Mette Bukballe, Grethe Lund Petersen 

 

Pris: kr. 300,00 incl. T-shirt 

 

TILMELDING SKER PÅ HOLDENE, SÅ BARE MØD OP!  

Step (7.-9. kl.)  

 

Onsdag kl. 17-18 i det 

gamle fællesrum på 

skolen 

 

Start onsdag d. 2. 

september  

 

Instruktør: Karin Milling 

 

Pris: kr. 250,00  

 

MERE INFO: 

Grethe Lund Petersen       75 79 00 79 

grethe@fiberhjem.dk 

Randi Christensen             86 95 02 95 

Rikke Overgaard               86 95 05 22 

Karin Milling                    86 95 00 30 
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