
 

 

STJÆR AVIS 
      med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe  

Nr. 35 – 9. årgang  November, december 2010 + januar og halvdelen af februar 2011 

 
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. 30. januar 2011. Avisen udkommer i week-enden den 19.-20. februar 2011. 

Indlæg modtages på mail adr.: stjaeravis@stjaer.net eller afleveres i postkassen på Østerbro 10. 
Avisen kan læses i farver på http://www.stjaer.net 

Da 8210 besøgte 8464…. 

Der opstod en lille fest da Stjær Pizza fejrede ejerskifte. Pigebandet ”8210” rappede stemningen op. 

Siden maj 2006 har Flaskeposten været integreret med Stjær Avis. Dette er sidste nummer med 
Flaskeposten, idet Stjær Boldklub fremover hovedsageligt bruger deres hjemmeside som formidlings-
kanal. Stjær Avis takker for det gode samarbejde igennem de sidste 4½ år. 
 
Stjær Avis fortsætter naturligvis som hidtil - med en ekstra håndsrækning fra Borgerforeningen 

 

 



 

 

 

 

Stjær Avis          
udgives af Stjær Boldklub  

og Stjær Sogns Borgerforening 
 

Redaktionens adresse:  Østerbro 10, Stjær, 8464 Gal-
ten, stjaeravis@stjaer.net/  8674 2717 (Christina) 
 
Avisen bliver husstandsomdelt 4 gange om året til ca. 
750 husstande i Storring-, Stjær-, Høver- og Søballe-
området. Du kan købe ekstra aviser i Dagli’Brugsen i 
Stjær, for 10 kr. 
 
Deadline for næste udgave af Stjær Avis er: søndag 
den 30. januar 2011 
Avisen udkommer i weekenden den 19.-20. februar 
 
Deadline-tidspunkt udsendes på Stjær-net - og på 
Brugsens opslagstavle, tre uger før deadline.  
Send gerne stof til avisen i god tid. Det letter 
”avisbrygningen”. 
 
Copyright!  Kopiering er kærkomment - med angivelse 
af kilde! 
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Stjær/aktiviteter 
 
November 
9.   kl. 19.00   Kreativ aften på Veng Fællesskole 
13. kl. 13.00   Åbent hus i Galten Lokalarkiv 
27. kl. 10.00   Hobbydag i Stjær Forsamlingshus 
27.-28. kl. 10  Julemarked i Ruths garage 
29. kl. 17.30   Fællesspisning i Stjær Forsamlingshus 
 
December 
Juletræssalg: se opslagstavlen side 6 
Kursus i brunkagehus: se opslagstavlen side 7 
Smykkecafé: se opslagstavlen side 7 
 
Januar 
31. kl. 17.30   Fællesspisning i Stjær Forsamlingshus 

Storring/aktiviteter 
 
Hver tirsdag kl. 19.00: Gymnastik i Storring Forsam-
lingshus 
Hver torsdag kl. 19.30: Folkedans i Storring Forsam-
lingshus 

Høver/aktiviteter 
 
November 
21. kl. 10.00   Julemarked i Høver Beboerhus 
 
December 
12. kl. 13.00   Juletravetur, Høver Beboerhus 
31. kl. 24.00   Nytårsaften i Høver Beboerhus 
 
Januar 
8.   kl. 18.30   Tøsefrokost 
19. kl. 19.00   Foredrag i Høver Beboerhus 
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Stjær Sogns Borgerforening arrangerer hobbydag i Stjær 
Forsamlingshus i samarbejde med ”Levende Huse” 

 

Lørdag d. 27. november 

Hobbydag i Stjær forsamlingshus 

Der er tilmelding til aftenprogrammet  enten telefonisk på 77346823 eller via e-mail på 
formand@stjaer.net. OBS: fejl i email adressen i Stjær Avis nr. 34! 

Det er også muligt at købe billet kun til koncerten. 

Åbent hus på Galten Lokalarkiv 
Lørdag d. 13. november kl. 13-16 
 
Samtidig kan ses en ny udstilling med et udvalg af fotos 
modtaget i 2009 og 2010 
 
Program: 
13-14 Åbent hus i arkivet 
14-15 Udgiver og forfattere præsenterer Annales 20 

i Biblioteket. Derefter udlevering af årsskriftet til Støt-
teforeningens medlemmer og mulighed for køb af 
årsskriftet for ikke-medlemmer 

15-16 Foredrag: Sådan kommer man i gang med 
 slægtshistorie 
 
Der serveres en lille forfriskning – Alle er velkomne 
 
Galten Lokalarkiv og Støtteforeningen for Galten Lokalarkiv 
(Læs i øvrigt side 8 om Lokalarkivets kortlægning af familierelationer i Stjær) 

Dagprogram 
 - fri entré 

 
10.00 Åbning 
 
Udstilling og levende værksted i forsamlingshuset, 
hvor du kan opleve fremstilling af smykker, drage-
bygning, silkemaling, knipling, akrylmaling, pileflet 
mm. Du kan selv deltage i nogle af aktiviteterne 

 
12.00 Bod med sandwich og drikkevarer 
 
Udstillingen med levende værksted fortsætter 

 
13.00 Underholdning for børn 
 
16.00 Slut på hobbydagen 

Aftenprogram 
 - entrépris 175 kr. 
 
18.00 Middagsbuffet 
 
Drikkevarer kan købes 
 
20.00 Koncert m. Lasse og Mathilde 
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Den søde juletid banker snart igen på døren. Sødt 
som kage og hvad kunne være bedre end et kage-
kursus. 
 
Noelia Albert bor i Stjær og er ejer af enkeltmands-
virksomheden Cook Unlimited. Noelia er uddannet 
kok fra både Argentina, som er hendes hjemland, 
og fra Hocking College, Ohio, USA.  
Uddannelsen bruger hun i sin virksomhed som ko-
gekone, hvor hun tager ud til fester og laver mad.  
 
Efter endt barsel er Noelia gået i skarp træning og 
øver sig på sit håndværk for at kunne dekorere spe-
cialkager. F.eks. har hun pyntet utallige bryllupska-
ger, barnedåbskager og temakager til forskellige 
fester og fødselsdage. 
 

 
Noelias  fremtidsvision er en kursusvirksomhed, 
hvor hun vil dele ud af sin viden om bagværk, både 
hjemme i hendes nye fantastiske, fuldmodernisere-
de industrikøkken og ude i andre virksomheder med 
interesse i emnet. Cook Unlimited bliver derfor sat 
lidt på hold og kommer kun til at rumme enkelte fe-
ster og kun i Stjær forsamlingshus. Dog muligvis 
kun i en periode, indtil der er overblik over de for-
skellige muligheder. På sigt skulle det være muligt 
for virksomheden at rumme både kogekunst, speci-
alkager og kurser. 
 
I øjeblikket bruger Noelia meget tid på at eksperi-
mentere med kagepynt i form af sugarpaste, marci-
pan og glasur, hvilket også vil være emnet på det 
første af de planlagte kurser. Kursisterne skal lære, 
hvordan man bruger en sprøjtepose til at lave for-
skelligt pynt, så som roser og guirlander, endda 
blondelignende mønstre.  
 
Herefter kan man lære, hvordan man laver figurer af 
forskelligt sukkerholdigt materiale. 
 

Første kursus er planlagt til at ligge i starten af no-
vember. Andet kursus vil indeholde et klart juletema 
og finde sted i starten af december måned. 
 
Andet kursus vil også primært dreje sig om pyntning 
af kager, men denne gang på et såkaldt 
”gingerbreadhouse”, hvor deltagerne kan vælge en 
skabelon på et hus, bage det og pynte det (se op-
slagstavlen side 7). 
 
Billederne ovenfor viser eksempler på gingerbread-
houses (brunkagehuse) som Noelia selv har kree-
ret. Det ser ud til at kræve lidt øvelse at dekorere 
helt så flot, men det kunne være sjovt at prøve. 
       
      Merete Pedersen 

 
Så er det jul igen 
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Noelia anbefaler til jul: 
 
Her er opskriften på den argentinske "Pan dulce de navidad" (som betyder "sødt brød til jul").  
  
Pan Dulce de Navidad 
  
Ingredienser: 

• 30 g gær 

• 2,5 dl mælk 

• 85 g sukker 

• 1 knivspids salt 

• 3 æggeblommer 

• revet skal af 1 økologisk citron, 1 tsk 
orangeblomstvand eller 1 tsk revet skal 
af økologisk appelsin 

• 600 g hvedemel (ca.) 

• 100 g blødt smør 

• 100 g rosiner 

• 50 g mandler 

• 50 g valnødder 

• 25 g hakket sukat 

• 25 g hakket pomeransskal 

• 25 g cocktailbær 

• 1 spsk smeltet smør til pensling 
 

 

Dekoration:  
En håndfuld ekstra valnødder, mandler og cocktailbær 
Smeltet overtrækschokolade (25 g hvid, 25 g mørk) 
 
• Fór en 18 cm rund kageform med dobbelt lag bagepapir. Lad siderne være højere end formens kant 

(den skal være 12 cm høj). 
• Rør gæren sammen med mælken.  
• Kom æggeblommerne, orangeblomstvand, citronskal, salt og sukkeret i 
• Rør godt og hæld melet og det blødgjorte smør i. 
• Ælt i 5 min. til dejen er glat og elastisk. 
• Læg dejen i en let olieret skål og stil til hævning i 1-1½ time (eller til dobbelt størrelse). 
• Slå dejen ned og vend den ud på et melet bord. 
• Ælt forsigtigt resten af ingredienserne i (rosiner, mandler, valnødder, sukat, pomeransskal og cocktail-

bærene). 
• Form dejen til en kugle og læg den i formen. 
• Lad dejen hæve i 1 time eller til dobbelt størrelse. 
• Forvarm ovnen til 190 grader. 
• Pensl overfladen af brødet med smeltet smør og skær et kors ovenpå med en skarp kniv. 
• Bag i 20 minutter og skru ned for varmen til 180 grader. 
• Pensl igen med smør og bag endnu 30 minutter, eller til brødet er gyldent. 
• Afkøl i formen 10 min. 
• Tag så brødet ud af formen og afkøl på en rist. 
• Når brødet (Pan Dulce) er koldt pyntes med den smeltede overtrækschokolade og de ekstra bær/

frugter. 
 
 
Velbekomme og rigtig glædelig jul 
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Opslagstavlen 

 
 
 
 
 

Juletræer og 
pyntegrønt 

   
Nordmanns gran mm. sælges 

Stjær Bakker 89 – Stjær 
 

Åbent i weekenderne 
mellem kl. 11 og 15 

 
Den 27. & 28. november 
Den 4. & 5. december 
Den 11. & 12. december 
Den 18. & 19. december 
eller efter aftale.  
 
Linda Jørgensen og Thomas Mikkel-
sen  8695 0026 
 
Vi har gløgg og saft til alle  

Kreativ aften på 
Veng fællesskole 

 

tirsdag den 9 november 
kl. 19 -22 

 
Døren låses automatisk kl 20, 

så kom inden 
 

Alle er velkomne, 
børn i følge med en voksen 

 
Tag selv egne materialer med. 

kontakt ved spørgsmål: 
Kate tlf.: 86 92 46 35 

  
mvh Kate 

 
Henvendelse angående nedenstående opslag 

kan ske til kasserer Dorte Nothlev på: 
dbn@juno.dk eller på mobil: 29 86 07 17 

 

BRUGT STØVSUGER? 
KFUM-spejderne i Stjær mangler en støvsuger.  

 
Så har du/I netop udskiftet jeres gamle støvsu-

ger med en ny,  så vil vi meget 
gerne modtage den gamle. 

 
BRÆNDE SØGES!!! 

(THI SPEJDERNE FATTES PENGE) 
Har du/I lyst til at donere et par favnfulde bræn-

de, så tager vi meget gerne imod. 
Eller har du/I en skov, hvor vi må have lov til at 

sanke/save brænde,  
ja så henter vi også gerne selv. 

 
Vi har brug for brænde til vores bålaktiviteter og 
da vi pt. har en lidt stram økonomi håber vi på 

nogle velvillige sponsorer/donorer.  

Fællesspisning i Stjær 

 
Kom til fællesspisning i Stjær og nyd et lækkert 
måltid og det gode samvær med andre Stjær-

borgere. Vi mødes 6-7 gange om året den sidste 
mandag i måneden kl. 17.30, 
hvor vi skiftes til at lave mad. 

 
Glæd jer allerede nu til næste fællesspisning, 

hvor menuen står i julens tegn. 
Fællesspisning efterår/vinter bliver: 

 
mandag den 29. november 

mandag den 31. januar 
 

Alle er velkomne – med eller uden børn 
 

Er I interesseret i at deltage, så kontakt 
Dorthe Skriver på 8618 4733 / 2944 4283 
eller på mail: dorthe.skriver@gmail.com 
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Kursus i 
Brunkagehuse 
 

I december afholder jeg kurser i, hvordan man selv kan 
lave flotte kagehuse i brunkagedej. Der bliver 2 typer 
kurser: et til voksne og et til børn (fra 6 år ifølge voksen). 
Et kagehus er sjovt at lave og når kagehuset er bygget, 
kan det bruges som julepynt. 
Jeg sørger for materialer, værktøj og præfabrikerede ele-
menter, så vi hurtigt kan komme i gang med at bygge sel-
ve huset og pynte det bagefter. 

Kurser afholdes i Stjær på flg. tidspunkter: 

• Lørdag 11. december, kl. 10-13 (til børn fra 6 år ifølge voksen) 
• Tirsdag 14. december, kl. 19-22 (til voksne) 
• Lørdag 18. december, kl. 10-13 (til børn fra 6 år ifølge voksen) 
• Lørdag 18. december, kl. 15-18 (til voksne) 
• Tirsdag 21. december, kl. 19-22 (til voksne) 

Kursus koster 350 kr. for 1 voksen eller 1 barn ifølge voksen. Max 6 deltagere pr. gang. 

Er du interesseret, så send email til: info@kagehuse.dk eller ring på tlf. 77 34 02 26. 
Noelia Albert         (Se mere om Noelia’s kager på side 4-5) 

Julemarked i  
Ruths garage 

 

Julemarked i Ruths Garage 
Nygårdsparken 23 i Stjær – kom og kig! 

 

Lørdag d. 27. og 
søndag d. 28. nov. kl. 10-16  

  

Vi har håndlavede nisser, kalenderdeko-
rationer, adventskranse, kirkegårdskran-

se, smykker, dørpynt, papirklip, 
troldhasselgrene o.m.a. 

Æbleskiver, gløgg og saftevand 
kan købes. 

Stor julehilsen Conny og Ruth 
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Eksistensen af Stjær og Storrings busforbindelse til 
Århus er i disse år truet af lukning i forbindelse med 
Midttrafiks forslag til effektivisering og modernise-
ring af rutenettet. Men hvor længe har der egentligt 
været en busforbindelse til Stjær og Storring? 
 
Den første faste rutefor-
bindelse til Århus udgik 
fra Søballe og kørte over 
Stjær og Årslev til Århus 
centrum. Den blev etab-
leret midt i 1890'erne af 
Kresten Kristensen også 
kaldet Kresten Dag-
vognskusk, og der var 
én ugentlig afgang. Det-
te var før motoriserin-
gens tid, så når vognen 
nåede Årslev Kro, blev 
der gjort holdt, så heste 
og passagerer kunne få 
lidt hvile og mad. Turen 
til Århus tog på dette 
tidspunkt ca. 3 timer. 
 
Omkring 1918 kom så 
den første motoriserede 
busforbindelse til Århus. 
Det var Michael Søren-
sen Storgaard fra Storring, som indkøbte en brugt 
rutebil med lange træsæder langs vinduerne. Ruten 
udgik nu fra Stjær og videre over Tåstrup og Fram-
lev Korsvej til Århus centrum. Turen til Århus på de 
lange træsæder i den gamle bus var ofte ganske 
ubehagelig og indimellem gik motoren sågar i stå. 
Det kneb også bussen at komme op ad bakkerne – 
især Tåstrup bakke. Så måtte passagererne ud at 
skubbe bag på. 
 
I 1922 udvides ruten, da Michael Sørensen Stor-
gaard får koncession på ruten Storring-Stjær-Århus. 
I 1936 var der tre busser i drift på ruten: to af mær-

ket Chevrolet fra 1929 og 1934 samt en af mærket 
United fra 1925. Fra 1925 til 1932 var han tillige ejer 
af ruten Storring-Søballe-Skanderborg. 

 
 
 

Efterlysning 
Galten Lokalarkiv søger personer, som kan hjælpe 
med at lave en gravstedsfortegnelse. Lokalarkivet har 
fået fotograferet alle gravstenene på Stjær Kirkegård 
og vil gerne have hjælp til at kortlægge familierelatio-
nerne i Stjær i nyere tid. Har du kendskab til de perso-
ner, som har boet i Stjær de sidste 50-100 år, så vil 
arkivet meget gerne hører fra dig. 

På billedet ses en af Michael Sørensen Stor-
gaards rutebiler med chaufføren Aage Christian-
sen fra Storring. Billedet er taget fra trappen til 
Vesterbro 1, som dengang husede Brugsen. Til 
venstre ses Østerbro 1, som blev nedrevet i 
1968, og hvor der i dag er parkeringsplads. I 
baggrunden anes kirken med det daværende vå-
benhus. Billedet er fra 1930'erne. 
(Foto: Galten Lokalarkiv) 

Historier fra Stjær og omegn 
Rutebilkørslen fra Stjær og Storring 

Af Dorthe Søborg Skriver 

Kontakt Galten Lokalarkiv i åbningstiden på tlf. 87 94 28 95 (mandag 
kl.19-20 og torsdag kl.16-18) eller på mail  
galten.egnsarkiv@skanderborg.dk 
Uden for åbningstiden kan arkivleder Erik Korr Johansen kontaktes 
på tlf. 86 94 34 35 eller på mail hellerik@os.dk 

Kilde: Annales – Galten Egnsarkivs Årsskrift nr. 7 1987 og 
Nic. Hurup (red.): Dansk Person- og Rutebiltrafik samt 
Falcks Redningskorps 1936 
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Tip en 13’er - året der gik med Stjær Avis! 
Vind en æske chokolade! 
 
Kan du huske, hvad der er sket i lokal-
området i løbet af 2010 ? Du har nu mu-
ligheden for at prøve dig selv af og vise, 
at du har styr på, hvad vi har bragt af 
historier i årets aviser.  
 
Se hvor mange rigtige svar du kan score 
i denne tips-kupon. 
 
Skriv dine svar til vores mail: 
stjaeravis@stjaer.net 
Eller læg det i postkassen på Østerbro 
10. 
 
Vi trækker lod blandt dem, der har flest 
rigtige. For at være med i lodtrækningen 
skal du sende / aflevere besvarelsen 
senest 15. december 2010. 

1) En af områdets store ildsjælde beskrives i avisen - er det: 
 a) Carsten Marvig 
 b) Pil Brudager 
 c) Michell Vandborg 
 
2 Hvad var årets tema på kvindernes dag d. 8. marts ? 
 a) Kvinder som selvstændige i mindre samfund 
 b) IBIS kvindeprogram i Mozambique 
 c) Støt brysterne 
 
3  Hvad var årets nyhed ved byfesten i Høver ? 
 a) Støvlekast 
 b) Ringridning på cykel 
 c) Vandbærernes Tour de Høver 
 
4 Hvornår startede man udgravninger af Stjær Grusgrav ? 
 a) 1968 (ca. 40 år siden) 
 b) 1978 (ca. 30 år siden) 
 c) 1988 (ca. 20 år siden) 
 
5 Hvad er årets nye tilløbsstykke for piger omkring Stjær ? 
 a) Boldklubbens nyoprettede hold for Cheerleading 
 b) Kaninhop 
 c) Rideskolen på Stutteri Bakkeskoven 
 
6 Bedre naturoplevelser er på vej via ? 
 a) Mountainbike-rute i Bakkeskoven 
 b) Vandresti rundt om Stjær 
 c) Fugletårn og adgangssti til Tåstrup Sø 
 
7 Hvem er de onde i Bakkeskovens rollespil? 
 a) sortelvere 
 b) sortriddere 
 c) orker 
 
8 Hvem underholdt ved årets Skt. Hans fest i Storring ? 
 a) Karsten Holm 
 b) Anja Fønns 
 c) Lasse og Mathilde 
 
9 Pig City står for? 
 a) Årets grisefest afholdt af Stjær Borgerforening 
 b) Lotterispil med levende grise ved årets sportsfest i Stjær 
 c) Projekt for integreret grisestald og gartneri ved Stjær 
 
10 Hvornår tændes jultræ i Søballe ? 
 a) 24. november 
 b) 1. december 
 c) 1. søndag i advent 
 
11 Hvad efterlyser spejderne i Stjær? 
 a) en ny støvsuger og brænde 
 b) et nye køleskab og en gulvmoppe 
 c) donationer til indkøb af fane 
 
12 Hvad hedder caféen i Storring Forsamlingshus? 
 a) Storring Kaffemik 
 b) Cafe Drop Ind 
 c) Madam Blå 
 
13 Hvor mange gange om året udsendes Stjær Avis? 
 a) 2 gange om året 
 b) 4 gange om året 
 c) 6 gange om året 
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Hårby Slagtehus 
 

 
 
Slagtermester Niels Juul Nielsen er normalt en travl 
mand, der konstant har masser af bolde i luften. Lige for 
tiden har han ekstra meget om ørerne, for håndværkerne 
er netop ved at lægge sidste hånd på ombygningen af 
slagterforretningen på Den Grønne Vej i Hårby. Men på 
trods af travlheden fandt han alligevel tiden til et interview 
til Stjær Avis. 
 
Og det er nok en af Niels Juuls største svagheder – og 
styrker: han har meget svært ved at sige nej! 
Uanset hvor umulig en opgave eller ordre kan synes, 
siger han ikke nej, men får det alligevel altid klaret til 
kundens store tilfredshed. Og selv om de normalt kun 
leverer mad ud til minimum 10 kuverter, finder man 
selvfølgelig også ud af det, hvis de kun er en 5-6 stykker. 
 
 Fra Skanderborg til Hårby 
- Vi begyndte i Skanderborg med Mindets 
Slagterforretning i 1973, og i 1987 flyttede vi til Hårby og 
startede Hårby Slagtehus. I juni sidste år solgte vi 
Mindets Slagterforretning til Doris Laursen, så nu hedder 
den Slagter Laursen. 
 
- I anledning af ombygningen og indretningen af den nye 
butik havde vi åbent hus i lørdags, fortæller Niels. Det var 
en god og hyggelig dag, med rigtig mange besøgende. 
De holdt parkeret langs Den Grønne Vej, helt op til 
landevejen, så der var godt gang i grillen og 
fadølsanlægget hele dagen igennem. 
 
- Og vi synes da også, vi har fået indrettet en fin 
slagterbutik. Den er blevet nødvendig, for på grund af 
skærpede lovkrav, bl.a. i forbindelse med eksport, må 
kunderne ikke længere gå i opskæringen. 
Butikken har også medført, at der er mere ro i køkkenet, 
så medarbejderne bedre kan få fred til deres arbejde. 
 

 
 
Køledisken er fyldt med dejlige, hjemmelavede varer 

Niels og Inga bor på gården på Den Grønne vej i Hårby, 
og den danner ramme om Hårby Slagtehus. 
De har 2 voksne sønner, Frank og Keld. Frank, der er 
slagter, er ansat i virksomheden, ligesom Franks kone 
Lotte, der arbejder som delikatesseassistent i køkkenet. 
De er begge uddannet i Hårby Slagtehus, og Inga 
arbejder i køkkenet og butikken, så det er en stor del af 
familien, der har deres daglige gang i Hårby. 
 
Der slagtes – i store mængder 
- Tidligere slagtede og parterede vi meget for bønderne 
her i området. Nu er der jo ikke mange gårde tilbage, så 
den del fylder ikke så meget længere, siger Niels. 
 
- Men i stedet er der dukket flere gårdbutikker op i 
området, og mange af dem får slagtet hos os. 
Niels fortæller, at de slagter 35-40 kreaturer, lige så 
mange lam og 100-120 grise – hver uge! 
Dertil kommer heste, vildsvin og hjorte (fra Marselisborg)  
- Og vores pølsemager laver pølser og pålæg, som vi 
sælger i butikken. Alt det, vi sælger i butikken, er 
selvfølgelig hjemmelavet! 
 

 
 
Mad ud af huset 
Som mange nok allerede ved, leverer Hårby Slagtehus 
også mad ud af huset. 
Men jeg blev alligevel overrasket, da Niels fortalte, at de 
sender 700-1000 kuverter ud hver weekend ! 
 
Derudover leveres der mad ud til ca. 150 pensionister 
hver dag – også søndag, og så sender de 120 
frokostanretninger ud til virksomheder i området. 
- Nogle gange laver vi også mad til store arrangementer, 
med op til 700 deltagere, fortæller Niels. Og så er det 
oftest med ”det hele”, porcelæn og alt tilbehør. 
Skal der grilles, klarer vi også det. Folk kan selv stå for 
det, eller vi kan komme og grille for dem.  
 
- Det er ikke meget, jeg selv slagter mere, siger Niels, der 
har nok at gøre med at holde styr på forretningen med de 
i alt 22 ansatte. Der er jo en del administrativt arbejde 
med myndigheder og kontrol og så videre, og så bruger 
jeg meget tid i telefonen med at lave aftaler. 
  
Og telefonen ringer tit, mens vi sidder i frokoststuen 
ovenpå. Lige nu tager de andre den, men så kommer der 
en håndværker og spørger, om de 130 lam er væk, inden 
der skal lægges nyt tag på der, hvor de går nu. 
- Ja, ja det skal vi nok nå, sige Niels 
- Og husk lige, at i år skal jeg have 2 grisehoveder til jul... 
- Ja, ja, det skal jeg nok. 
Og han skal nok huske det! 
 

 
Bjarne Schøler 



11 

 

I forbindelse med indkøbet af nye borde til forsamlingshu-
set, indkøbte vi også nogle vogne, som bordene kunne 
ligge på under transport til og fra salen. Det krævede imid-
lertid en meget sikker hånd at styre disse vogne ud og ind 
ad døren til møbelrummet. Vi har derfor fået lavet døråb-
ningen bredere, men mangler endnu at få lukket hullet 
pænt med karme og en skydedør. Har du ikke set det end-
nu, så kom op i forsamlingshuset næste gang, der er et 
åbent arrangement. 

Bestyrelsen har som bekendt afholdt et par arrangementer 
i efteråret. Det første var et foredrag ved Carsten Marvig. 
Desværre kunne jeg ikke selv deltage, men de der deltog 
havde det sjovt. Et andet arrangement drejede sig om no-
get så banalt som trafik. Bestyrelsen havde inviteret Ib 
Østergaard, der til daglig underviser i bus- og lastbilkørsel 
på VIA i Horsens. Mødet formede sig som en teoriprøve, 
som  alle fremmødte villigt deltog i. Efter prøven blev alle 
spørgsmålene og den tilhørende teori gennemgået, hvor-
ved en del misforståelser blev ryddet af vejen. Endelig 
havde bestyrelsen inviteret til møde omkring tilskud og 
muligheder om økonomisk støtte til foreninger, hvor 
Landsbysamvirket kom og fortalte om disse. Fælles for 
alle arrangementer er nok, at kun et fåtal af vore medlem-
mer og øvrige borgere møder op til disse. Hvorfor det for-
holder sig sådan, vil bestyrelsen gerne vide. Er det forker-
te emner, vi tager op, eller er vi ikke gode nok til at fortælle 
om, hvad vi har på programmet? Fortæl os hvad vi skal 
arrangere og fortæl os, hvis vi ikke er gode nok til at infor-
mere omkring, hvad vi gør. Vi ser frem til at høre fra dig. 

Sluttelig vil jeg minde om at Byens Juletræ tændes 1. søn-
dag i advent umiddelbart efter gudstjenesten i Stjær Kirke. 

Med dette ønskes I alle en rigtig Glædelig Jul og et forry-
gende Godt Nytår. 

JB 

Nu er sommeren overstået og efteråret er ved at være 
gået. Haverne er blevet gjort klar til vinterens komme og 
alle havemøblerne er sammen med tiden blevet stillet til-
bage. Forsamlingshusets have er heller ikke nogen undta-
gelse. Den har i sommerens og efterårets løb været flittigt 
brugt af mange mennesker. Dette er da også meningen 
med haven, men desværre efterlades den ikke helt i sam-
me stand, som da den blev taget i brug. Her kan vi kun 
takke havefolket for den indsats, der er ydet for ikke kun at 
holde haven, men også for at få ryddet op efter det efter-
ladte svineri. Havefolket har også sikret, at nabogrunden 
ser pæn ud, så hele området nu byder en velkommen og 
er en fornøjelse at gå igennem, selv om blomsterfloret er 
væk og træerne står nøgne. 

Trods dette lidt dystre billede, så udkommer Stjær Avis 
dog stadig. Det var med beklagelse, at Bestyrelsen mod-
tog meddelelsen om, at Stjær Boldklub har besluttet sig for 
at trække sig fra samarbejdet omkring trykningen og udde-
lingen af avisen. For borgerforeningen betyder dette, at vi 
ikke længere har den samme ”stordriftsfordel” og står der-
for nu med hele den økonomiske byrde, der er ved tryknin-
gen af avisen. Det er imidlertid bestyrelsens opfattelse, at 
avisen fortsat skal udkomme. Hvorfor skal Stjær Avis ud-
komme på papir - i dag har alle da en computer, hvorfor vi 
kan nøjes med en elektronisk udgave? Der er flere årsa-
ger til dette. Den ene er, at ikke alle mennesker betjener 
sig af en computer og trods dette har et ganske godt liv. 
Dernæst er det ikke sikkert, at alle med en computer læ-
ser, hvad der sker på foreningens hjemmeside, og sluttelig 
kan det være lidt vanskeligt at tage en computer med i 
seng for at læse Stjær Avis, inden man skal sove. Endelig 
skal man huske på, at det er summen af forhold, der gør et 
sted til et sted, der er rart at være, og her er avisen måske 
en af de mange små ting, som kan give os en samhørig-
hed og knytte os sammen. 

Nyt fra Borgerforeningen 

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 
Udlejning: 
Priser, kontakt til kokke, kogekoner og tjenere samt lokale overnat-
ningsmuligheder kan du læse mere om på: www.stjaer.net/
forsamlingshus 

Carsten Marvig holdt foredrag i Stjær Forsamlingshus d.  5. oktober 
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Stjær Brugs  
Brugsen er et centralt 
samlingspunkt, uanset om vi 
skal købe ind og støtte vores 
Brugs, eller om vi skal deltage 
i Brugsens festlige 
arrangementer. 
 
Brugsens fødselsdag 
Lørdag d.18. september 
fejrede Brugsen fødselsdag 
med masser af aktiviteter for 
alle aldersgrupper – bl.a. var 
veteranbilerne populære. 
 
For børnene var der 
hoppeborg og børne-
loppemarked, hvor det brugte 
legetøj fik mulighed for at 
skifte hænder og glæde 
endnu flere børn.  
 
Der var desuden mulighed for 
at vise sine sangtalenter i en 
X-factor-konkurrence. 
Vinderne blev: Natazja 
Jepsen, Asta Gaarde 
Agergaard og Philippa 
Nielsen. Stort tillykke! 

 
På en flot andenplads kom 
Laura Linde Kjeldsen og på 
tredjepladsen kom Tora 
Gaarde Agergaard, Anne 
Margrethe Højlund Wibe og 
Xenia Nielsen.  
 
Om aftenen var der spisning 
med underholdning af 
Karsten Holm. På trods af 
flere andre arrangementer i 
byen samme dag, var der et 
godt fremmøde på ca. 80 
besøgende til spisningen.  

 
God opbakning 
Finn Lorenzen glæder sig 
over den store opbakning til 
fødselsdagsfesten og 
Brugsens andre 
arrangementer: ”Det er dejligt, 
at både personale og 
lokalbefolkning bakker så 
godt op om arrangementerne”  
 
Det ser ud til, at det seneste 
års indsats for Brugsen har 
hjulpet – alligevel skal vi 
fortsat huske at bruge 
Brugsen!  
 
Tilbudsbreve fra Brugsen 
Siden sidste avis har vi hver 
uge fået et tilbudsbrev med: 
 ”3 skarpe fra Brugsen”. 

 
Rigtig gode tilbud, som er 
værd at holde øje med.  
 
Tilbudsbrevene er trykt på 
karakteristisk næsten 
hysterisk-gule A4-sider 

– med store skrifttyper og 
små priser.. 
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Julesokker – også voksne! 
Der er en del arrangementer i 
den kommende tid. 
 
I ugen op til 1. søndag i 
advent er der mulighed  for at 
få hængt sin julesok op i 
forretningen – og som noget 
helt nyt kan voksne også få 
hængt en sok op . 
 
Da der er forskel på, hvad 
julemanden lægger i børne- 
og voksensokker, er det 
vigtigt at skrive tydeligt navn 
og alder i strømperne.. !  
 
Sokkerne kan afleveres fra 
mandag d. 22. november og 
tages med hjem igen 4. 
søndag  
i advent d. 19. december. 
 
Glögg og æbleskiver 
Første søndag i advent 
tændes og pyntes juletræet 
foran Brugsen. Traditionen tro 
vil træet blive pyntet med 
børnehave-børnenes flotte 
julepynt, og der serveres 
glögg og æbleskiver. 
 
Tredje søndag i advent 
serveres igen glögg og 
æbleskiver. 

 
Nytårskur 
Nytårsaftensdag d. 31. 
december fejres nytåret med 
champagne og kransekage til 
dem, der har lyst.  
 
I forbindelse med de 
forskellige arrangementer vil 
der være ekstra gode tilbud i 
Brugsen. 
 
 
Personalenyt 
Souschef Hanne Thygesen 
har fået tilbudt et godt job i en 
engros-virksomhed for frugt 
og grønt og havde sidste 
arbejdsdag d. 13. oktober  
(stoppede officielt pr. 31. 
oktober). 
 
Samtidig er elev Thomas 
Mikkelsen begyndt i Galten 
Brugs for at give ham en 
mere  alsidig uddannelse.  
 
Det har givet plads til nye folk, 
så Finn beder os om at tage 
godt imod Mette Møller og 
Else Søndergaard, som 
allerede er startet.  

 
 
Fra 15. december får butikken 
en ny souschef - hende hører 
vi nok mere om ..  /AV 
 

 

Julesokker for børn 
Hver adventssøndag kommer 
der en lille hilsen i sokken fra 
Brugsens julemand  
 

 
 
Sokkerne kan afleveres og 
hænges op i butikken fra 22. 
november – og hentes igen 
4. søndag i advent d. 19. 
december. 
 
Husk at skrive navn og alder i 
sokkerne. 

Julesokker for voksne 
 
Som noget nyt i år, kan 
voksne også få hængt deres 
julesok op i Brugsen. 
 
Se hvad Brugsens julemand 
kan finde på at lægge i 
sokkerne .. 
 

 
 
Husk navn og alder i 
sokkerne. 

Nytårskur 
Brugsen fejrer nytåret med 
champagne og kransekage 
fredag d. 31. december  
kl. 10-12 
 

 
Kom og få et lille glas og et 
stykke kransekage. 
 
 Der vil være ekstra gode 
tilbud i anledningen 

Juletræet tændes 
1. søndag i advent tændes 
juletræet foran Brugsen 
 

 
 
Glögg og æbleskiver 
1. og 3. søndag i advent er 
der glögg og æbleskiver  
kl. 14-16 – og der er masser 
af gode tilbud.. 
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Brændeovnens 
dilemmaer.. 
Brændeovnen skaber hygge 
og billig CO2-neutral 
opvarmning - men den kan 
også give anledning til 
nabostridigheder og 
sundhedsmæssige 
problemer. Denne artikel 
giver en lille tour omkring 
brændeovnens gode og 
mindre gode sider.. 
 
Varm hygge 
Er der noget bedre end at 
sidde foran den buldrende ild 
i brændeovnen, når kulden 
sænker sig over landet og 
vinden pisker omkring 
hushjørnerne?  
 
Vi sidder i varmen og drikker 
en kop varm kaffe, the – eller 
måske kakao. Børnene leger 
på gulvet, og katten ligger 
henslængt foran ilden og 
nyder varmestrålingen.  
 
Billig opvarmning 
Brændeovne er en billig 
opvarmningskilde. Tørt 
regulært træ kan købes flere 
steder – og et ordsprog siger, 
at brændet giver varmen 2 
gange – både når man kløver 
det, og når man brænder det.  
 
Det må jo så give en ekstra 
bonus, hvis man også selv 
fælder og skover træerne..! 
 
CO2-neutral fyring 
Man antager, at træerne 
gennem vækstfasen optager 
den samme mængde CO2, 
som senere udledes ved 
forbrændingen. 
 
Opvarmning med brændeovn 
er derfor CO2-neutral og 
påvirker ikke drivhuseffekten.  
 
Sundhedsskadelige stoffer 
Brændeovnsrøg indeholder 
fine partikler og sundheds-
skadelige stoffer som dioxin, 

tjærestoffer, ozon, metan, 
cyanidforbindelse og 
formaldehyd. 
 
Det er stoffer, der bl.a. er 
kendt for eller mistænkt for at 
give: 

• Lungesygdomme 

• Hjertekarsygdomme 

• Kræft – herunder 
lungekræft 

• Skader på 
immunforsvar 

• Øgede misdannelser 
og lavere fødselsvægt 
ved nyfødte 

 
Stofferne kan trænge ned i 
lungerne og påvirke vores 
luftveje – og evt. gå videre ud 
i blodbanerne. 
 
Desuden er flere af stofferne 
sværtnedbrydelige i naturen. 
 
I visse geografiske områder 
kan brændeovne bidrage 
næsten ligeså meget til 
partikelforureningen som 
trafikken! 
 
Sundhedsgener 
De akutte symptomer ved 
gener fra røg kan være svie 
og hævelser ved øjne og 
næse, vejrtræknings-
problemer, hoste, hovedpine, 
hjertebanken og søvnbesvær. 
 
Røgen er specielt alvorlig for 
mennesker med luftvejs-
lidelser som astma, bronkitis 
og KOL, hvor røgen kan give 
anledning til akutte 
forværringer af symptonerne.  
 
Set i mere ekstremt 
perspektiv er forgiftninger fra 
indendørs bål til madlavning 
en udbredt dødsårsag i 
Afrika! 
 
Nabogener 
Røg og lugtgener fra 
brændeovne o.l. er en af de 
10 mest almindelige årsager 

til nabostridigheder i 
Danmark.  
 
Særligt på kolde, stille 
vinterdage er der risiko for at 
røgen slår ned og lægger sig 
som en dyne i kvarteret.  Det 
kan gå ud over naboens 
vasketøj og give lugtgener i 
hus og have.  
 
Gode råd om fyring  
En nyere svanemærket 
brændeovn forurener langt 
mindre end en gammel 
model. 
 
En høj skorsten mindsker 
risikoen for at røgen slår ned 
til gene for dig selv og 
naboerne.  
 
Brug kun rent og tørt brænde 
eller briketter o.l.  
 
Brænd aldrig ukurente 
brændsler i brændeovnen. 
Det er f.eks. reklamer og 
magasiner, imprægneret træ, 
malet træ, plastlaminat, 
krydsfiner, spånplader, skrald, 
mælkekartoner o.l. 
 
Sørg for rigelig luft ved 
optænding og læg kun lidt i 
brændeovnen ad gangen for 
at holde temperaturen høj og 
forbrændingen effektiv. 
 
Synlige tegn på dårlig fyring: 

• Sort røg 

• Tilsodet ovnlåge 
• Sod i ovn og skorsten 

 
Tips om fyring  
Du er altid velkommen til at 
spørge skorstensfejeren om 
fyring i brændeovnen. I øvrigt 
kan du se en række grønne 
tips om fyring på:  
Braendeovnen.dk/Miljoestyrel
sen.htm 
 
God fyringssæson! 

/AV 
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Året går snart på hæld og det er tid at se tilbage på 
året, der gik, og året, der kommer, hos KFUM spej-
derne i Stjær. Igen i år har Spejderne haft et begi-
venhedsrigt år, med udflugter, bl.a til Sukkertoppen, 
lejrture, kulturelle oplevelser, knob og pionering, 
bålhygge og den årligt tilbagevendende begiven-
hed: deltagelse i BUSK gudstjeneste.  

Der er i øjeblikket 18 Ulve og 26 Spejdere i klanen, 
hvilket signalerer, at der er stor interesse for spej-
derarbejdet her i byen.  

SE20:10 

Årets største oplevelse var uden sidestykke delta-
gelse i den store korpslejr, SEE20:10, i Skive. De 
fantastisk lejrpladser, som mange andre spejder-
grupper boede i, gav Spejderne blod på tanden og 
har inspireret til arbejdet med knob og pionering, 
således at man hos Stjær spejderne på sigt kan 
bygge imponerende bygningsværker, som dem der 
var på lejren.  

De 9 dage gav spejderne helt nye oplevelser med 
hinanden og spejdere fra andre egne og lande, bl.a 
nogle unge afrikanske flygtninge, som de stadig har 
kontakt med. Du kan se billeder i Stjær Avis nr 34.    

Oprydning og Rengøring 

Forældrene til de børn, der var på sommerlejr, hav-
de i fællesskab ryddet op og gjort rent i spejderhyt-
ten til alles udelte glæde. Det var en stor fornøjelse 
at kune påbegynde et nyt spejderår i en fin og ind-
bydende hytte, Tak! 

Oprykning 

Det går godt for både Spejdere og Ulve i Stjær. Den 
9-10 oktober var Ulvene på weekend i Bjørnebo ved 
Jeksen, hvor deres to nye hjælpeledere, Finn og 
Gerth, deltog. Desuden var Spejderne med lørdag 
aften, idet ikke mindre end 12 Ulve skulle rykke op. 
Ulvene arbejder i øjeblikket på junglemærket og 
kokkemærket, som skal gøres færdigt. 

Uddannelse 

De ældste af spejderne er blevet opfordret til at ud-
danne sig inden for Spejderbevægelsen. KFUM til-
byder mange spændende kurser og giver mulighed 
for at møde spejdere fra andre grupper, få og dele 
oplevelser og inspiration.  

På turen til Sukkertoppen mødte Spejderne en spændende 

mand. Han kom fra Varde, men flyttede en gang om året ind i 

sit lille telt  på toppen. Herfra kunne han så nyde stilheden og 

naturen i søhøjlandet.  

Datoer  

Der er fælles juleafslutning for Ulve og Spejdere 
den 14. december i Præstegårdsskoven.  

Grupperådsmøde vil fremover finde sted hver 3. 
måned. Følgende datoer blev fastsat: 

 

 

 

 

 

SÅ SÆT X I KALENDEREN ALLEREDE NU 

Nyt fra KFUM Spejderne 

6. december 2010, kl. 20.00 

28. februar 2011, kl. 20.00 

15. marts 2011, kl. 19.00 (Årsmøde) 

6. juni 2011, kl. 20.00 
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Lørdag den 23. oktober blev det niende rollespil            

i rækken afholdt i Bakkeskoven . Endnu en-

gang kunne arrangørerne konstatere at der var 

mere end 100 tilmeldte børn, og selv om himmel 

og jord for første gang stod i et, endte spillet med at 

have deltagelse af mere end 110 betalende børn. 

Dertil kommer voksne statister, rollespillere og for-

ældre. Kort sagt en succes! 

Det var allerede ved forårets spil blevet bestemt, at 

alle i landsbyen Farn skulle være udklædt. Derfor 

kunne forældre og andre interesserede henvende 

sig hos skriveren og få udleveret en kappe. Dette 

bidrog til at skabe stemning og man fik oplevelsen 

af at være en del af et rigtigt landsbyliv. Man kunne 

også se, at det er meget lettere at lege og falde ind 

i en rolle, når man er udklædt - også selv om det 

blot er et fleecetæppe man har på! Rollespillet i 

Bakkeskoven udmærker sig ved, at der er plads til 

alle. Der bliver lagt vægt på, at man kan deltage i 

spillet uanset baggrund. Det vil også sige, at børne-

ne kan komme, som de er, iført en kappe, med eller 

uden våben eller i ”det helt store skrud”. Der er in-

gen specielle regler for dem, der har ringbrynje i 

forhold til dem, der ikke har. Det kan selvfølgelig 

ærgre nogen af dem, der er specielt veludrustede. 

Men det er til gengæld et flot skue med så stor vari-

ation i skoven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Har du lyst til at være med til at bygge det næste 

spil op, så kontakt Jan Møller på 3029 9339 eller 

jan.moller@gmail.com 

Magten, æren og hele kongeriget 

”En helt igennem dejlig dag, hvor 

regnvejr og mudder blev tilsidesat af 

missioner til minen, slyngelstuen og 

landsbyen… ” 

-Ulrik Ramsing, Ry. Far til to deltagende 

drenge og manden bag en del af billeder-

ne i denne artikel. 

En flok af de mindste spillere - alfebørnene 

Der er plads til alle spillerre i Bakkeskoven 

Rollespillet bliver skrevet og afviklet af frivillige i 

Stjær og omegn. Der bliver lagt mange kræfter 

og timer i at skrive historien, planlægge spillet 

og bygge Bakkeriget op. De tre timer, spillet va-

rer, er kun en brøkdel af den tid, der bliver brugt 

alt i alt. Derfor er det også rigtigt dejligt, at der 

bliver bakket op om arrangementet og se så 

mange deltagende børn og  få rosende ord af 

både børn og voksne efter spillet.  
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Magten, æren og hele kongeriget -

Stemningsbilleder 
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Storring 

 

En hurtig præsentation: 
 
Mit navn er Merete Pedersen. Jeg er den nye 
ansvarlige for Storringsiden og jeg glæder mig 
til at fylde siden/siderne med sprudlende og op-
lysende historier og nyheder fra Storring. Hvis 
der er nogen, der har idéer eller forslag til ind-
læg, eller måske ligger inde med oplysninger, 
der kunne være til gavn for andre, er jeg meget 
lydhør. Også hvis det bare er ris eller ros. Jeg 
kan kontaktes på mail: merete@gefiber.dk eller 
tlf.20 67 29 09. 
 
Nyt fra Storring grundejerforening: 
 
For dem, som ikke ved det består Storring 
grundejerforenings bestyrelse af : Brian Nielsen 
(formand), Kurt Pedersen (kasser), Flemming 
Staub (sekretær), Lau Virenfeldt og Jacob 
Randløv . Alle 5 familiefædre i Storring. 
 
Der var annonceret arbejdsdag på det grønne 
område d. 5.september. Udover bestyrelsen 
selv, var kun 1 anden husstand repræsenteret, 
men dagen blev, om ikke produktiv, så rigtig 
hyggelig. Der blev bygget videre og malet på 
det nye legetårn, samt det nye gyngestativ. Le-
gepladsens pilehytte blev beskåret, og de afklip-
pede grene blev anvendt som snobrødspinde, 
da de fremmødte familier samledes om bålplad-
sen. Duften fra brød og pølser bølgede over 
området, da børn og voksne nød den hyggelige 
frokost i det grønne. 

 
Det nye legetårn, og 
det nye gyngestativ 
med den meget popu-
lære redegynge. 
 
 

Både legetårn og gyn-
gestativ har Bestyrel-
sen selv kreeret. 

Nyt fra Storring forsamlingshus: 
 
Storring forsamlingshus havde generalforsam-
ling onsdag d. 27. oktober. 
På valg i bestyrelsen var Jens Jacob Janfelt, 
Helle Fischer og Lisbeth Petersen. Lisbeth Pe-
tersen ønskede ikke genvalg og bestyrelsen 
takker hende for hendes engagement igennem 
de sidste 2 år. I stedet for Lisbeth blev Helle 
Mortensen valgt ind og den øvrige bestyrelse 
byder hende velkommen. 
Bestyrelsen har nu konstitueret sig på følgende 
måde:  
Jens Jacob Janfelt, Formand 
Helle Fischer, Kasser 
Helle Mortensen, Sekretær 
Yrsa Nielsen, Udlejer 
Jan Nielsen 
Peter Christensen 
Hella Hasselflug 
 
Kontingent for det næste år er det samme som 
sidste år: 300 kr. pr. husstand. Dog kun 150 for 
enlige og folkepensionister. 
Leje for forsamlingshuset er pt.:  
Ikke medlemmer: 1250 kr. + forbrug 
Medlemmer: 900 kr. + forbrug 
Dagsleje: 500 kr. + forbrug 
 
Det store emne på generalforsamlingen i år var 
ønsket om fornyelse. Tilstede var de samme 
gode folk som altid, ca. 15 personer udover be-
styrelsen selv, og alle var enige om, at det grå 
guld var stærkt overrepræsenteret. Snakken gik 
på, hvordan man kan få vækket interessen for 
forsamlingshuset hos de yngre medlemmer og 
henstiller til, at folk med gode idéer til arrange-
menter henvender sig til bestyrelsen. Ønsket 
om større deltagelse ved f.eks. generalforsam-
linger var stort. Planerne for det kommende år 
vil derfor være at finde på arrangementer, der 
også henvender sig til børnefamilier og det yng-
re medlemskab generelt. Samtidig blev der og-
så udtrykt interesse for en genoptagelse af en 
type fællesspisning a la ”café drop in” med mu-
lighed for hjemmelavet mad. 
Gitte Nielsen understreger også, at succesen 
med fastelavnsfest for børnefamilierne vil blive 
gentaget til næste år. 
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Klokken er 9.30 og børnene fra Storring børnehave 
sidder forventningsfulde på bænkene i kirken. Sam-
men med dem er dagplejen fra Storring og 0. klasse 
fra Stjærskolen. Børnene blev da heller ikke skuffet. 
Carsten Marvig brillerede, som så mange gange før, 
med sang, en lille dans og en historie fra Bibelen. 
 
Carstens fantastiske kuffert blev åbnet og op kom 
en trylleæske, og til børnenes store fryd blev korn 
tryllet om til brød og æblekerner til et æble. 
 
Dagens historie omhandlede Jesu dåb hos Johan-
nes. Carsten klædte sig ud i ”Jesus sandaler” 
og den fineste blonde paryk, mens han selv spillede 
alle roller i det lille skuespil, han lavede for at fortæl-
le historien. 
Det var tydeligt at børnene elskede det. Både de af 
børnene, der havde oplevet Præstens entusiasme 
før, og dem der sad der for første gang. 
 
Selvfølgelig blev der også sunget en sang eller 2. 
”Marken er mejet” blev endda sunget 2 gange, og 
det var tydeligt, at det var en sang børnehaven hav-
de øvet sig på. 
 
Også dagplejebørnene nød forestillingen og Anders 
fik sig en lille svingom med Carsten, netop til 
”Marken er mejet”. 
 
Efter en vellykket gudstjeneste gik alle børnene, in-
klusiv 0.klasse og dagplejen, tilbage til børnehaven 
til en dejlig dag med leg og hygge. 
Udenfor var børnehaven festligt pyntet med neg, 
bær og andre ting, der hører høsttiden til. 
 
Indenfor var der pyntet med et hav af farverige 
blomsterbuketter, som forældre havde doneret. 
 
Alt i alt en super dag som blev afsluttet med foræl-
drekaffe i børnehaven.  
Børnene havde garanteret en festlig fortælling at 
bidrage med over middagsbordet den dag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Høstfest i Storring børnehave d.24. september: 
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En fantastisk solskinssøndag med den imponerende 
dato:10.10.10, var Hobby Galleriet i gang i Storrings 
forsamlingshus. 
 
8 kvinder havde taget produkterne af hver deres 
hobby med til en udsøgt udstilling med henblik på 
oplysning og et eventuelt salg. Man kan kun have 
respekt for folk, som dyrker deres hobby med en 
sådan lidenskab som disse kvinder. Enkelte af dem 
bruger det endda som en delvis levevej. 
 
Storring, Stjær og Søballe Pilelaug var repræsente-
ret af Kirsten, som sad hele dagen og flettede de 
mest fantastiske kurve og som også havde et stort 
udvalg med. Kirsten har flettet kurve i en 8-10 år, 
hvilket også var tydeligt at se på den fine kvalitet af 
hendes arbejde. Rigtigt mange forskellige materialer 
blev anvendt. Foruden forskellige typer pil skal næv-
nes græs, denimstof og troldhassel.  

 
Sammen med 
en veninde kom 
Kirsten til at stå 
med ansvaret for 
en pilemark, hvil-
ket skabte 
grundlaget for 
pilelauget, som 
nu består af 14-
15 personer. 
 
 
Eva Qvist har 
lavet smykker i 
3-4 år på hobby-
niveau. Eva kal-
der sine smykker 
for ”Intensive 
Smykker” og bor 
i Skovby, hvorfra 
hun også sælger 
sine produkter.  
 

 
Heidi Nielsen har indtil videre brugt 13 år på sin li-
denskab for billedmanipulation og bor her i Storring. 
Heidi nyder meget at digte historier ud fra sine bille-
der, og har derfor en hel del livagtige rædselsbille-
der, da horror-genren er hendes store lidenskab. 

 
Hella, som også bor her i 
Storring, har malet siden 
2006 på hobbyplan. Hun 
har indrettet sit atelier på 1. 
salen i sit hus og har indtil 
videre kun givet enkelte bil-
leder væk til familie og ven-
ner. 

Hobby Galleriet 
Marie maler de yndig-
ste børnebilleder, 
samt broderer efter 
børnemotiver. Marie 
er vokset op i Stor-
ring, men har boet i 
Galten de sidste 10 
år. Hun vil meget ger-
ne sælge sine billeder 
og tager gerne imod 

bestillinger på bestemte motiver og farveønsker.  
Heidi Jensen fra Galten har længe haft interessen 
for at lave glasfigurer og fade, men har det sidste ½ 
år kastet sig over en ny hobby. Heidi laver tasker af 
traktorslanger. Man skulle ellers tro, at det ville være 
et noget groft og uhåndterligt materiale, men tasker-
ne var meget dekorative og brugbare. En sjov og 
anderledes taske. 

Ved samme bord som Heidi Jensen finder man Ilse, 
som også er fra Galten. Ilse har en webshop, hvor-
fra hun sælger økologiske boligtekstiler, som hun 
importerer fra Tyrkiet, og spa produkter, som kom-
mer fra Sæbeværkstedet på Sjælland. Interessen for 
hendes produkter startede for 2 år siden og fungerer 
pt. som et deltidsjob. 
 
Udover de ovennævnte havde Lis taget sine maleri-
er og nogle enkelte figurer med og Laila havde lavet 
et utal af forskellige kort til alle mulige og umulige 
situationer, stemninger og begivenheder. 
 
Udover de udstillende kvinder stod Yrsa Nielsen, 
som normalt står for udlejning af forsamlingshuset, 
for en lille café i det lille tilstødende lokale. I caféen 
kunne man købe kaffe og the, frugt og andre små 
fornødenheder. 
Der var ca. 50-60 besøgende henover hele dagen 
og der endte da med at være foregået en del salg af 
de udstillede produkter. Og efter sigende skulle en 
del af de købte ting kunne findes indpakket under 
flere juletræer i år. 
 
Det skal også lige nævnes her, at en del af udstiller-
ne vil være at finde til den årlige hobbydag i Stjær 
forsamlingshus lørdag d. 27. november, hvor de 
igen vil medbringe produkter af deres hobbyer. 



21 

 

 
Michèle Vandborg Nielsen er en af Storrings absolut mest aktive ildsjæle. Hun har så mange bolde i luften på 
én gang, at en anden én ville blive helt forpustet. 
 
Michèle kommer fra en gård i Oksbøl. En nedlagt landbrugsejendom, hvor hendes forældre havde Islænderhe-
ste gående. Dog kommer hendes mor her fra egnen, nærmere bestemt fra Høver. Praktisk taget hele Michèles 
familie, fra mødrene side, ligger på Storring kirkegård. Michèles mormor var barnebarn af provsten fra Storring 
og var meget stolt af det. Så man kan sige, at det halve af Michèles rødder ligger dybt begravet her. 
 
Michèle elsker at gøre en forskel for andre mennesker og gør det helt uden tanke for egen vinding. Derfor kan 
hun også nemt komme til at påtage sig for mange opgaver. Dette har givet hende en, til tider, stresset og 
ustruktureret hverdag, som efterlader hende med dårlig samvittighed overfor familien. Michèles nærmeste fa-
milie består af Morten, hendes mand, og 3 børn, Xenia, Phillippa og Hubert. Michèle har måtte indse, at hun 
ville blive nødt til at skære ned på nogle at de faste opgaver, hun har påtaget sig. Storringsiden i Stjær avis 
trak her det korte strå og må nu undvære hendes faste skriblerier. Michèle har haft ansvaret for Storringsiden, 
siden den blev oprettet. Dog fortsætter hun med at skrive til kirkesiderne i førnævnte avis. 
 
Michèle har boet i Storring siden april 1998 og har hele tiden været  en aktiv frivillig i menighedsrådet. Primært 
har hun stået for PR i samarbejde med Per Reipurth, men har også deltaget i planlægningen af diverse arran-
gementer. Derudover har hun og hendes familie været med til fællesspisning i Storring siden de flyttede hertil, 
og hun er nu blevet formand for selvsamme. I en del år har Morten, hendes mand, været formand for grund-
ejerforeningen. Også her lagde hun alle kræfter i for at sikre vedligeholdelse og fornyelse af legepladsen og 
det grønne område.    
 
Arbejdsmæssigt er Michèle ansat som sognemedhjælper i Hjortshøj kirke. Her har hun ansvaret for forskellige 
aktiviteter såsom rytmisk legestue og fredagsklub for udskolingen, samt pressemeddelelser, koordinering og 
generel praktisk gris. 
 
Hjemme er hun plejemor for 15 katte, der egentlig tilhører 
et dyreinternat. Dyreinternatet har midlertidigt ikke plads til 
kattene og Michèle kan ikke nænne at skille sig af med 
dem, før de er sikret et godt hjem.  
Endvidere har hun taget 3 heste til sig, som ejerne ikke 
længere kan tage vare på. 
Da hestene står opstaldet ganske tæt på en vandværksbo-
ring (dog indenfor lovgivningens rammer), ser Michèle det 
som en pligt at fjerne det meste af ”affaldsproduktet” fra 
hestene, selv om det mest er lokalt produceret stråfoder 
hestene bliver fodret med. Hvilket flere i byen nyder godt af 
til deres køkkenhaver og rosenbede.   
Samtidig kæmper hun med en diskusprolaps og har i den 
sidste tid været meget fysisk hæmmet af smerterne. 
 
Michèle kender stort set alle i Storring, Stjær og omegn. Hun er altid den første til at byde nytilflyttere velkom-
men. Samtidig sørger hun ofte for at præsentere nytilflytterne for andre beboere, for således at  give dem en 
mulighed for hurtigt at få skabt et lokalt netværk. Nogle vil måske sige, at Michèle ”blander” sig for meget og 
hun har da også fået en del negative bemærkninger med på vejen. Men når man spørger hende, hvad der er 
drivkraften bag Michèle, svarer hun, at det er en del af hendes identitet at tage sig af andre. Hendes tro er så 
stor en del af hendes liv, at hun ville kalde den for hendes drivkraft. Hun mener selv, hun er så opfyldt af kær-
lighed fra Gud og fra sin familie, at hun føler et stort nok overskud til at dele ud af den. Selv sammenligner hun 
sig med et overfyldt glas, hvor det spildte rører ved andre glas, som så flyder over og rører ved andre igen. 
 
De vigtigste elementer i Michèles liv, foruden hendes familie, er fællesskab, prioritering, tro og socialt netværk. 
Kan man andet end beundre en sådan ukuelig livslyst og energi, hvad enten man kan identificere sig med den 
eller ej? Storring, Stjær og omegn skylder hende tak for hendes store engagement. 

Storrings personligheder 
Michèle Vandborg Nielsen 

Af Merete Pedersen 
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Filmstudiekreds 
 

Filmstudiekredsen vender tilbage efter jul efter en pause. 
Vi skal se nogle af de senere års mange gode og 
forskellige film, der direkte eller indirekte har 
kristendommen eller Kristus-skikkelsen som tema. 
Nærmere herom i næste kirkeblad. 

JULEN i KIRKEN 
Søndag den 28. november 
1. søndag i advent 
Storring: 16.00 
Stjær: 10.30  
Børnekoret medvirker. 
 

Onsdag den 15. december 
Vi Synger Julen Ind. 
Stjær: 19.00 
Børnekoret går Lucia og giver 
en lille koncert. 
 

Fredag den 24. december 
Juleaften 
Storring: 15.00 
Stjær: 14.00 & 16.00 
 

Fredag den 25. december 
Juledag 
Storring:9.00 
Stjær: 10.30 
Knud Albert er med på trompet. 

 

Stillestund i Stjær Kirke 
 
I løbet af efteråret bliver der mulighed for at benytte 
Stjær Kirke til et lille pusterum i en ellers fortravlet 
hverdag. Kirkedøren er åben i dagtimerne, og der er 
tændt et stort lys i den nye lysglobe (ses herunder). 
Kirkerummet er fyldt med stille, meditativ musik. Her kan 
enhver så sætte sig; tænde et lys og bede en bøn, eller 
blot sidde med sine egne tanker en kort stund. 

 

KIRKENYT 
Se mere på  

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

 

” KNÆK ” 
—  lød det klart og tydeligt i kirken. 
Carsten Marvig knækkede nemlig en gren for at vise de 
fremmødte spejdere og deres familier, hvor skrøbelig, 
den var, når den stod alene uden nogen eller noget at 
støtte sig op ad. 
Når den var bundtet med en håndfuld af samme slags 
derimod, var det umuligt at knække grenene. 
 
At det forholder sig på samme måde med os 
mennesker, hvis vi er en del af et fællesskab, var 
pludselig let for alle at forstå. 
 
Dagens BUSK-gudstjeneste var endnu engang en 
stemningsfuld øjenåbner.  

FADERVOR OG FLÆSKESTEG 
 

HUSK : Mad med Mere 24/11 
Næste gang skal vi have flæskesteg med kartofler, sovs, 
rødkål m.m. når vi efter gudstjenesten følges ad over i 
Stjær Forsamlingshus. 

Gudstjenesten starter 17.30, ALLE er velkomne !!!  
Maden er gratis, øl og vand kan købes til rimelige priser. 

DET SKER i KIRKEN 
10/11 : Stillegudstjeneste i 

Stjær, 19.00 
 Eftermiddagsmøde, 

Storring, 14.00 
24/11 : Fadervor og 

Flæskesteg 17.30 
26/11 : Kirkehøjskole, 

Skivholme, 19.00 
28/11 : 1. søndag i advent 
 Stjær Kirke med 

Børnekoret, 10.30 
 Storring, 16.00 
30/11 : Eftermiddagsmøde, 

Storring, 14.00 
15/12 : Vi Synger Julen Ind,  
 Lucia og Børnekoret, 

Stjær,  19.00 
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Nytårsaften 
Som det efterhånden er blevet en tradition, 
åbner Høver Beboerforening kl. 24.00 igen 
dørene til Høver Beboerhus, så der bliver 
mulighed for at mødes med naboer, genboer og 
de øvrige Høvere, og ønske hinanden godt nytår. 

Høver Beboerforening vil være vært ved en øl 
eller vand i Beboerhuset. 

I lighed med tidligere år, vil der være fælles 
affyring af fyrværkeri på legepladsen kl. 24.00 

Medbring dit eget fyrværkeri, så vi får en flot 
oplevelse ud af en fælles affyring. 

Beboerforeningen sørger for der er affyringsrør 
til raketterne.  

 

 

 
 
 
 

Juletravetur 
Søndag d. 12. dec. Kl. 13.00 
Når julen kommer tættere på, og vi alle går en 
stresset tid i møde med julegaveindkøb, jule-
bagning og alle de andre juleforberedelser, giver 
Høver Beboerforening muligheden for at stresse 
af et par timer søndag eftermiddag d. 12. dec. 

Tag hele familien under armen, og  
mød op ved Høver Beboerhus 
kl. 13.00, hvor den årlige 
juletravetur løber af stablen 
og vi går en dejlig frisk tur 
i skoven. 

Efter traveturen slutter vi 
af med julehygge i Høver 
Beboerhus, hvor juletræet 
vil stå pyntet, så der kan danses om det.  

Der er gratis slikposer til alle børnene.  

Der er mulighed for at købe varm kakao, gløgg 
og varme æbleskiver. 
 

Lysbilledforedrag: 
Med autocamper gennem Rusland 

Onsdag d. 19. januar 2011  
kl. 19.00 i Høver Beboerhus  

I sommeren 2008 var Henny og Leo Pedersen, 
Galten på tur i autocamper op gennem Sverige 
og Finland, hvor de i Finland tæt ved grænsen til 
Rusland skulle mødes med 60 andre nordiske 
autocampere, der alle deltog i Dansk 
AutoCamper Forenings (DACF) tur til Sct. 
Petersborg, Rusland. 

Onsdag d. 19. januar 2011, kl. 19.00 i Høver 
Beboerhus vil Henny og Leo Pedersen fortsætte 
forårets fortælling, denne gang omhandlende 
turen gennem Rusland. 

Til foredraget, der ledsages 
af egne lysbilleder, er der 
gratis adgang, og alle er 
velkomne.  

I pausen står Høver 
Beboerforening klar med 
det berømte Høver 
kaffebord til billige priser. 

af Mogens Kjærskov 

SSææddvvaanneenn  ttrroo  vviill  ddeerr  vvæærree  ffyyllddtt  ttiill  
bbrriisstteeppuunnkktteett  mmeedd  ssmmyykkkkeerr,,  nniisssseerr,,  
ppaappiirrkklliipp,,  dduukkkkeerr,,  jjuulleettrrææssppyynntt,,  
jjuulleeggaavveeiiddeeeerr,,  jjuulleeddeekkoorraattiioonneerr,,  oogg  
mmaasssseerr  aaff  aannddrree  ssppæænnddeennddee  ttiinngg..    

II  ddeenn  hhyyggggeelliiggee  ccaaffee  vviill  ddeerr  ddaaggeenn  
iiggeennnneemm  vvæærree  mmuulliigghheedd  ffoorr  aatt  nnyyddee  
bbååddee  vvååddtt  oogg  ttøørrtt..    

SSøønnddaagg  dd..  2211..  nnoovveemmbbeerr  
FFrraa  kkll..  1100..0000  ttiill  kkll..  1166..0000  
ii  HHøøvveerr  BBeebbooeerrhhuuss  

H  U  S  K 

Beskyttelsesbriller til børnene 
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Byens juletræ skal tændes. 
Den 1. søndag i advent – 28. november - samles vi igen 
for at tænde byens juletræ kl. 16.00. Bagefter er der 
gløgg til de voksne, kakao til børnene og æbleskiver til 
alle. 

 
 

 

Skattejagt i Søballe. 
Det er blevet meget populært at gå på skattejagt med 
gps. For det meste foregår det langt væk hjemmefra, 
og familier kommer på denne måde til at lære nye 
steder at kende. Men kender de nu også deres egen 
hjemegn? Nu giver Stjær Avis mulighed for at gå på 
opdagelse i Søballe. På denne og den næste side er der 
en række billeder fra Søballe og nærmeste omegn. 
Billederne viser motiver, man ikke nødvendigvis lægger 
mærke til, blot fordi man færdes i byen (et enkelt 
motiv vil først kunne ses efter den 28. november).  
Skattejagten foregår ved at indtaste de koordinater, 
som fotografen har registreret, da billederne blev 
taget, i gps’en. Husk at indstille gps’en til det rigtige 
format. Nu kan man gå fra position til position og 
markere det tilhørende billede. Fra nogle af punkterne 
kan man se flere motiver, så gælder det om at finde det 
rette ud fra retningen. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Søballe-siderne  



25 

 

 
 

NYT I SØBALLE 
D. 27. og 28. nov. fra 12 til 17 er der premiere på ÅBENT D. 27. og 28. nov. fra 12 til 17 er der premiere på ÅBENT D. 27. og 28. nov. fra 12 til 17 er der premiere på ÅBENT D. 27. og 28. nov. fra 12 til 17 er der premiere på ÅBENT 

VÆRKSTED hos Helle Bach Andersen, GRÆSBALLE  18, VÆRKSTED hos Helle Bach Andersen, GRÆSBALLE  18, VÆRKSTED hos Helle Bach Andersen, GRÆSBALLE  18, VÆRKSTED hos Helle Bach Andersen, GRÆSBALLE  18, 
SØBALLE .SØBALLE .SØBALLE .SØBALLE .    

Jeg laver strik, smykker, tørklæder, bilJeg laver strik, smykker, tørklæder, bilJeg laver strik, smykker, tørklæder, bilJeg laver strik, smykker, tørklæder, billeder mm.leder mm.leder mm.leder mm.    
I forbindelse med åbningen har jeg inviteret 3 gæsteudstillere:I forbindelse med åbningen har jeg inviteret 3 gæsteudstillere:I forbindelse med åbningen har jeg inviteret 3 gæsteudstillere:I forbindelse med åbningen har jeg inviteret 3 gæsteudstillere:    

Dorte Glerup Dorte Glerup Dorte Glerup Dorte Glerup –––– smykker, adventskranse, dekorationer smykker, adventskranse, dekorationer smykker, adventskranse, dekorationer smykker, adventskranse, dekorationer    
Lizzie Duedal Lizzie Duedal Lizzie Duedal Lizzie Duedal –––– ovnformet glas ovnformet glas ovnformet glas ovnformet glas    
Hanne Meier Hanne Meier Hanne Meier Hanne Meier –––– julefigurer julefigurer julefigurer julefigurer    

Der er gode gaveideer og kaffe på kanden, så KOM OG KIG!Der er gode gaveideer og kaffe på kanden, så KOM OG KIG!Der er gode gaveideer og kaffe på kanden, så KOM OG KIG!Der er gode gaveideer og kaffe på kanden, så KOM OG KIG!    
Fremover åbent hFremover åbent hFremover åbent hFremover åbent hver torsdag fra 15 til 18. Ellers ring på 4080 0546.ver torsdag fra 15 til 18. Ellers ring på 4080 0546.ver torsdag fra 15 til 18. Ellers ring på 4080 0546.ver torsdag fra 15 til 18. Ellers ring på 4080 0546.    

Jeg håber, vi ses Jeg håber, vi ses Jeg håber, vi ses Jeg håber, vi ses –––– mange hilsner Helle mange hilsner Helle mange hilsner Helle mange hilsner Helle    
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   

God 

jagt 
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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 
Dorthe Skriver/ 8618 4733 / 2944 4283  
dorthe.skriver@gmail.com 
 
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  8794 2600 
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 87942603/ Fritidsklub 87942605 
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 
Finn Lorenzen/ 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 
Kim Elgård / 8695 0546 
 
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:             

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 

 

Der er plads til flere sponsorer 

af Stjær Avis ☺ 

Henvend dig til Bjarne Schøler, 

bss@netdesign.dk / 86950808 

Stjær Avis Sponsorer! 

En af de mange flotte veteranbiler fotograferet ved Brugsens fødselsdagsfest i septem-
ber. En mor med en ca. fireårig pige stod og kiggede på vidunderet. Pigen så meget 
tænksom ud. ”Kan den flyve mor?...”  
Et lille guldkorn send til redaktionen fra Pil Brudager. 
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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  

 

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 

 

 

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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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/BASKET: 

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 
 

 

KJ 

Bogtryk Offset 
 

Kildegade 25, 8300  Odder 
86 54 03 99 
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Dagli’ Brugsen – Stjær 
 

ÅBENT HELE UGEN 
8.00 – 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 
 

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 
 

 

 
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 
 

   
 





1 

 

 

 

 

FODBOLD FORTSAT SERIE 4 

Efter en meget flot sæson skulle oprykkeren til serie 

3 findes i årets sidste kamp, nemlig opgøret mellem 

Stjær og Låsby på Stjær Stadion søndag d. 17.10.  

Det blev en drabelig fight, men mens Stjær ofte 

måtte spille med 10 spillere på banen, kunne Låsby 

hele tiden mønstre hele 12, idet dommeren – fra 

Låsby – bestemt, klart og tydeligt viste, hvor han 

kom fra. 

Ganske uforståeligt og meget meget uheldigt, at der 

fra dommerklubbens side kan begås sådan en brøler!  

Endnu mere grotesk blev det, da han prompte gik 

over til spillerne efter kampen og deltog i jubel-

scenerne og herefter fortsatte festen i klubhuset. 

En provokation der igen beviste, at man havde sat en 

forkert til at dømme så vigtig en kamp, og ikke 

mindst beviste, at han langtfra var voksen nok til 

opgaven!! 

Men der skal lyde tak til vores fodboldherrer for en 

god og underholdende sæson, og vi er sikre på, at 

hvis de fortsætter med samme gejst og motivation, 

så kommer chancen for oprykning igen i næste 

sæson. 

 

 

 

 

 

 

FLASKEPOSTEN FOR SIDSTE GANG 

Da dette er sidste gang, at Flaskeposten udkommer 

sammen med Stjær Avis vil vi hermed gerne takke 

for godt samarbejde med avisen! 

Grundet den nye hjemmeside er behovet for artikel-

plads i avisen begrænset, og meget bliver bare en 

gentagelse af, hvad der allerede er skrevet på 

hjemmesiden. Vi finder det derfor lidt spild af tid for 

både skribenter og læsere, og overlader i stedet 

pladsen til spændende nyheder og artikler om livet i 

Stjær og omegn. 

 

 

 

SPORTSFEST 2011 

Takket været en flok gode menneskers vilje og 

indsats bliver der også sportsfest i Stjær til næste år. 

Allerede nu flyver ideerne lystigt i det nye festud-

valg, og der bliver helt sikkert noget at glæde sig til! 
 

Til trods for, at vi ramler sammen med byfest i både 

Galten og Hårby, har vi valgt at bevare tidspunktet, 

nemlig første weekend i juni , og dette bliver dermed 

i Kristi Himmelfarts ferien. Vi vil naturligvis nødigt 

træde vore nabobyer over tæerne, men alle forsøg på 

flytning blev vanskeliggjort på grund af andre store 

arrangementer i byen  

 

Så altså: 

SPORTSFEST FRA D. 2. TIL 5. JUNI 2011 

 

 

Her et udpluk af seniorherrernes 

fanklub, der trofast møder op og skaber 

stemning på sidelinien  

 

BESØG WWW.STJAERBOLDKLUB.DK 

HER FINDER DU ALT, HVAD DU 

SKAL BRUGE VEDR. IDRÆTSTILBUD, 

TRÆNINGSTIDER,  

KONTAKPERSONER, 

TILMELDING/BETALING, NYHEDER 

M.M.  
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