STJÆR AVIS
med Storring, Høver og Søballe
Nr. 36 – 9. årgang

Februar, marts, april og halvdelen af maj 2011

Den skønneste natur er
lige uden for døren nyd den! Læs mere om
ture i området på side
16 - 17og læs om fredningen af Tåstrup Sø,
”Harlevfredningen”, på
side 14 - 15.

”Fastelavn er mit navn” - snart er det tid til fastelavnssoldater igen. Læs mere om den gamle tradition på
side 21 - 23.

Foto:Steen Linde

Stjær Avis udgives af Stjær Sogns Borgerforening
Avisen uddeles til 750 husstande i området Storring, Høver, Stjær og Søballe
Næste deadline: søndag d. 24. april 2011. Avisen udkommer i week-enden den 14.-15. maj 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
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Indhold og aktivitetslister
Den Danske Guitarkvartet
Dagli’ Brugsen Stjær
Kvindernes Internationale Kampdag
og forårsudstilling
Opslagstavlen
Stjær Sogns Borgerforening
KFUM Spejderne
Opskriftsiden
Rollespil
Harlevfredningen
Ture i omegnen af Stjær
Nabohjælp i en digital tidsalder
Fastelavnssoldater
Avisredaktionens nytårskur og Tip en
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Kirkenyt
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Søballe
Høver
Foreninger og sponsorer
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Stjær/aktiviteter
Februar
22. kl. 19.00 Generalforsamling i Landsbysamvirket
Marts
1. kl. 10.00
2. kl. ?
5. kl. 10.00
8. kl. 18.00
14. kl. 19.00
15. kl. ?
21. kl. 17.30
22. kl. 19.30
30. kl. 14.30

Seniorklub i Stjær, opstartsmøde
Bankospil i Stjær Forsamlingshus
Flet med levende pil i krukker
Kvindernes Internationale Kampdag,
Stjær Skoles SFO
Skakaften, Stjær Forsamlingshus
KFUM Spejdernes årsmøde
Fællesspisning i Stjær Forsamlingshus
Generalforsamling, Stjær Vandværk
Forårsudstilling i Stjær Forsamlingshus

April
4. kl. 18.30 Generalforsamling i Stjær Sogns
Borgerforening
10. kl. 16.00 Den Danske Guitarkvartet i Stjær Kirke
13. kl..?
Generalforsamling i Brugsforeningen
Galten og Stjær
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den 24. april 2011
Avisen udkommer i weekenden den 14.-15. maj
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!
Redaktion:
Sponsorer/ distribution/ trykning / Bjarne Schøler/
bss@netdesign.dk / 86 95 08 08
Høver/ Mogens Kjærskov/ foto/
kjaerskov@mail.dk/ 86 94 55 95
Webmaster/ Roy Blüthgen/
webmaster@stjaer.net / 86 24 02 26
Kirkesider/Michèle Nielsen/ foto/
michele@storring.dk/ 86 95 09 90
Søballe/Jan Bardino/foto/ jaba@tdc.dk
Storring/ artikler/ Merete Pedersen/
merete@gefiber.dk
Kirke/ foto/ Per Reipurth/
reipurth@email.dk/ 40 97 87 19
Layout/ foto/ Christina Monrad Andersen/cmajla@privat.dk
Artikler/ foto/ layout/Nina Møller-Nielsen/ nmmn@slog.dk
Artikler/foto/Mette Brandi/ brokbrandi@hotmail.com
Artikler/foto/Dorthe Skriver/ dorthe.skriver@gmail.com
Artikler/ foto/layout/Tina Krøyer/ foto/ kroyer@email.dk
Artikler/foto/Anja Veldt/ anja.veldt@gmail.com
Korrektur/ Inge Lise Eriksen/ ie@mail.dk

Maj
14. kl. 18.00 Rollespil i Bakkeskoven

Høver/aktiviteter
Storring/aktiviteter
Februar
23. kl. ?

Generalforsamling, Storring Vandværk, i
Storring Forsamlingshus

Marts
6. kl. 14.00 Fastelavnsfest i Høver Beboerhus
27. kl. 14.00 Dukketeater i Høver Beboerhus

Marts
5. kl. 13.00 Fastelavn med gudstjeneste i kirken

April
12. kl. 19.00 Høver Beboerforening, generalforsamling
16. kl. 13.00 Loppemarked i Høver Beboerhus
17. kl. 11.00 Loppemarked i Høver Beboerhus

April
2. kl. 10.00

Maj
7. kl. 09.30 Arbejdsdag på legepladsen

Rollespilsworkshop i
Storring Forsamlingshus

Koncert med Den Danske Guitarkvartet
og organist Christian Spillemose
Søndag den 10. april 2011 kl. 16.00
i Stjær Kirke - FRI ENTRÉ.
Fire guitarer lyder MEGET anderledes end én!
Den Danske Guitarkvartet brillerer med en lyd, der er myldrende, levende, varm og klangfuld –
har man ikke har hørt en guitarkvartet før, skal man unde sig selv denne koncert.
Repertoiret er bredt og kommer kloden rundt. Andrew Yorks kvartetter er swingende, underholdende
og tydeligt amerikanske. Paulo Bellinatis musik er fuld af liv og brasilianske rytmer, og Leo Brouwer
skriver modernisme med cubansk drys. Hertil lægges egne arrangementer af barok og rokoko.
Koncertens hovedattraktion bliver Georg Friedrich Händels orgelkoncert i g-mol, hvor kirkens egen
organist, Christian Spillemose, er solist. Den Danske Guitarkvartet har arrangeret orkesterstemmerne
for guitarkvartet og der opstår nye spændende kontraster og klange.
Og lad det være sagt med det samme: det klinger fantastisk. Selvom et orgel og en guitarkvartet synes at være et umage par, balancerer de overraskende godt og har en klanglig og dynamisk spændvidde, der kaster nyt lys på musikken.
Den Danske Guitarkvartet består af fire fremragende guitarister.
•
Karl Petersen er en af landets fineste og mest erfarne guitarister, der gennem mange år har
været docent på konservatorierne i både Aarhus og Aalborg.
•
Simon Junker Tang er uddannet på Nordjysk Musikkonservatorium, og har sit virke som guitarlærer i Horsens, samt kammermusiker i flere sammenhænge. Og han er kvartettens lokale tilknytning, da han er bosiddende i Stjær.
•
Martin S. Haugaard og Ruben Ipsen har begge studeret på Det Jyske Musikkonservatorium og
debuteret efter den særlige solistuddannelse i Musikhuset Århus i 2007. Nu fungerer de som
undervisere og kan opleves som solister og kammermusikere rundt i landet.
Den Danske Guitarkvartet har i 2011 modtaget ensemblestøtte og støtte til pædagogisk udvikling i
musikskolen fra Kunstrådet.
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Stjær Dagli’Brugsen

Brugsens nye souschef
Midt i december startede Brugsens nye souschef:
Christina Stuhr, som er 21 år og nyuddannet
salgsassistent.

Årets sidste måneder blev en aktiv tid i vores Brugs.
Juletræet, der traditionen tro var pyntet med
børnehavebørnenes hjemmelavede julepynt, blev
indviet - og 2 gange blev der inviteret på glögg og
æbleskiver.

Christina er oprindeligt
fra Beder og startede
sin butikskarriere som
stor skolepige ved at
arbejde som servicemedarbejder i Fakta i
Malling. Da bestyreren
herfra overtog
SuperBrugsen i
Skødstrup for ca. 3 år
siden, tilbød han
Christina at flytte med.
Efter at have været et års tid i forretningen i
Skødstrup, valgte hun så at gå i lære og tage en
uddannelse som salgsassistent.
Efter 2 års læretid - med skiftevis skoleophold på
Grenå Handelsskole og praktisk erfaring fra
SuperBrugsen i Skødstrup, bestod hun den
afsluttende fagprøve om fredagen d. 10. december
2010 - 3 dage før hun startede i Dagli’Brugsen i
Stjær. Stort tillykke – og velkommen til Stjær!
Christina er en utrolig dygtig og ambitiøs pige og
Finn Loretzen er overbevist om, at Stjær Brugs blot
er første etape på hendes lederkarriere, som ender
med at hun en dag bliver uddeler i egen butik.

Som noget nyt var det ikke kun børnene, der havde
deres julesokker hængt op i butikken – også en del
voksne havde taget imod tilbuddet og nød godt af
adventsgaverne fra Brugsens julemand hver
søndag.

Gode tilbud
Vi har opdaget Stjær-Brugsens supergode tilbud.
Faktisk er der flere, der rykker for de skriggule
tilbudssedler, hvis de udebliver en uge – det synes
Finn Lorentzen er et godt tegn på, at vi er ved at
vænne os til at holde øje med tilbuddene.

Nytårsaftensdag var der endda mulighed for at
ønske Stjær og hinanden et godt nytår med et glas
champagne og et stykke kransekage inden de
sidste indkøb op til den store aften.

En af de store sællerter i starten af året
var 4 fastelavnsboller for en 10’er - der
blev solgt ca. 400 stk. på 3 dage!
Kommende aktiviteter
I starten af marts holdes bankospil i
Forsamlingshuset, og der pusles med
andre aktiviteter, som annonceres
løbende på Stjær-portalen og på
opslagstavlen i Brugsen.

Bankospil
Onsdag d. 2. marts 2011
I Stjær Forsamlingshus
Se opslag på opslagstavlen med flere detaljer
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Kvinder i alle aldre inviteres til at fejre 8. marts

Kvindernes Internationale Kampdag i Stjær
Dagen markeres under overskriften:
Da du var ung…
hvornår var man så gammel?

Arrangementet afholdes i SFO’en på Stjær skole fra 18:00 til 21:30
Medbring: Mad til fælles buffet, bestik, tallerken, glas, kaffekop eller tekrus samt 50 kr.
Du kan desuden medbringe en ting, som bliver sat på auktion. Det kan være et gavekort på et eller
andet, en kjole eller andet du ikke længere bruger. Noget andre kan få glæde af.
Aftenens overskud går ubeskåret til kvinde-projekter koordineret af ulandsorganisationen Ibis.
Kl.17:45 Dørene åbnes
Kl.18:00 Vi spiser lækker sammenskudsbuffet – øl, vand og vin sælges til rimelige priser
Kl.19:00 En række spændende kvinder i forskellige aldre fortæller om deres liv,
drømme og visioner
Derefter Speakers Corner – ordet er frit for alle
Kl.20:30 Auktion, kaffe og kage
Kl.21:30 Afslutning og oprydning
Kl.22:00 Dørene lukkes
Vi glæder os til at se dig, dine naboer og veninder. Vi håber, rigtig mange af Jer nytilflyttede i området finder vej til SFO’en og vores 8. marts fest!
Det er 4. gang vi fejrer 8. marts i Stjær, så det er ved at blive en tradition. Vores mål er at føle, vi er
en del af verdens kvinder – og samtidig vise solidaritet og yde støtte til nogle kvinder i den 3. verden, der lever under helt andre vilkår end os.
Kærlig hilsen Planlægningsgruppen
Tilmelding til Jeanine på mail: jeanine@thogersen.dk eller SMS på telefon 27634194

Stjær Børnehus inviterer endnu
engang til Forårsudstilling
i Stjær Forsamlingshus - den 30. og 31. marts 2011
Onsdag den 30. marts er der fernisering fra kl. 14.30-17.00.
Udstillingen er desuden åben torsdag 31. marts kl. 9.00-13.00.
Dagplejen, Storring Børnehave, 0-klasse og kommunens øvrige
børnehaver er specielt inviteret denne dag.
Alle interesserede bydes velkommen.
Med venlig hilsen
Stjær Børnehus
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Flet med levende pil til krukker
Lørdag den 5. marts kl. 10.00 -15.00
er der igen mulighed for at lege med pil.
Storring Pilelaug inviterer også i år til en dag i skoven, hvor du kan flette med levende pil til sommerkrukkerne. Vi
har altid en rigtig hyggelig dag, hvor vi får snakket, grint, eksperimenteret og samtidig frembragt nogle skønne
produkter – så kom frisk!
Vi mødes ved pilemarken, hvor vi starter med at høste den pil, vi skal bruge til dagens fletterier. Vi har nogle inspirationsbøger med og deler ud af vores erfaringer, men egne ideer er også meget velkomne.
Vi guider, men alle inspirerer hinanden og giver gode råd, så der bliver altid lavet mange spændende, kreative og
anderledes ”træer” til glæde gennem sommeren.
Medbring:
•
Varmt tøj - vi står ude midt i pilemarken/eller i skovkanten
•
Pilesaks/god skarp havesaks,
•
Snor,
•
En spand sand med en diameter svarende til dine krukker
•
evt en havestol/skammel.
•
Madpakke
•
Drikkevarer
•
Kaffe/the
Prisen for hele dagen er 50 kr.
Pilemarken ligger op ad præstegårdsskoven på vejen imellem Storring og Søballe. Nærmere informationer om
arrangementet eller tilmelding sker ved henvendelse til Kirsten Gade, tlf 8695 0705 eller på mail kirstengade@storring.dk
Man kan også læse mere om Storring Pilelaug på vores hjemmeside: www.storringpilelaug.dk
På Pilelaugets vegne

Kirsten Gade
Sådan så postkassen ved Brugsen ud 1. nytårsdag. Breve lå
spredt på Østerbro. Vær opmærksom på det, hvis du er en af dem
der havde lagt breve i postkassen
op til nytår. En dårlig nytårsspøg.

Generalforsamling
i Landsbysamvirket
TIRSDAG d. 22. FEBRUAR
kl. 19.00-21.30

Seniorklub i Stjær?
Vi er 4 seniorer, der har hørt mange snakke om,
at mændene også burde have en klub, når de
voksne quinder har én..

I Borgernes Hus Veng
Landsbysamvirket i Skanderborg kommune indkalder
til generalforsamling.

Så derfor - hvis du er mand, 60 år - er stoppet
eller er på vej til at stoppe på arbejdsmarkedet,
så mød op:

Vedtægter - og herunder dagsorden for generalforsamlingen - findes på:

TIRSDAG d. 1. MARTS KL. 10.00 I
STJÆR FORSAMLINGSHUS

www.landsbysamvirket.dk
Kom og hør Helle Reinholdt fra Skanderborg Museum.
I forbindelse med generalforsamlingen kommer Helle
Reinholdt og viser os nogle ting fra vores lokale fortid
og fortæller om den.

til opstartsmøde for en seniorklub.
Vi ses.
Keld Hansen, Ole Ottosen, Kristian Andersen og
Poul Nygaard Kristensen

Der er i øjeblikket ikke nogen fast repræsentant for
landsbysamvirket fra Stjær.
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Stjær Boldklub søger ny kasserer.
Efter mange tro års frivilligt arbejde for boldklubben stopper Orla Hermansen som kasserer. Vi søger derfor en ny
kasserer. Her er muligheden for at være en del af det aktive frivillige liv i Stjær by. Uden det frivillige arbejde ville
vi ikke være her – så simpelt er det.
Den nye kasserer funktion er meget anderledes end det Orla hidtil har udført, primært pga. indførslen af et nyt
administrationssystem. Kassereren skal fremover ikke tage sig af kontingenter, indbetalinger og bogføring – det
er der taget hånd om. Kassereren skal kort sat kun tage sig af følgende:
•
have det økonomiske overblik
•
holde styr på den kontante kassebeholdning
•
sende faktura videre til bogføring
Hvis det har din interesse at yde en beskeden indsats for en stor forening i en lille by – så tøv ikke med at henvende dig til Henrik Møller, tlf. 86950175.

Generalforsamling i
Stjær Sogns Borgerforening

Stjær Vandværk

MANDAG d. 4. APRIL KL. 18.30 / 19.00
I STJÆR FORSAMLINGSHUS

Der indkaldes til generalforsamling:

TIRSDAG d. 22. MARTS KL. 19.30
I STJÆR FORSAMLINGSHUS

18.30: Borgerforeningen byder på middag
19.00: Generalforsamling i foreningen
- dagsorden i henhold til vedtægterne

Dagsorden ifølge vedtægterne, som kan læses på
www.stjaer.net.
Der stilles forslag om ændring af vandværkets organisationsform fra I/S til Forening.
Samtidig indkaldes til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 21.00, hvor eneste punkt er
endelig vedtagelse af nye vedtægter og omdannelse til
Forening.

Generalforsamling i
”Brugsforeningen
Galten og Stjær”
ONSDAG d. 13. APRIL 2011

Begge generalforsamlinger afholdes i
Stjær Forsamlingshus

Nærmere info om tid og sted
via opslag i Brugsen

På gensyn den 22. marts
Bent Skovsende
Formand

Spejdernes årsmøde

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.

TIRSDAG d. 15. MARTS
Fællesspisning frem til næste
udgave af Stjær Avis bliver:

for alle KFUM’ere, ulve såvel som
spejdere og deres forældre.

MANDAG d. 21. MARTS
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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Nyt fra Borgerforeningen

Fotos
Mens vinteren holder Danmark lidt på is, har vi nu alligevel
mange ting at glæde os over. Det, der i den sidste måned
og indtil skrivende stund har optaget de fleste danskere, er
vel nok Verdensmesterskabet i håndbold. At vore spillere
skulle komme så langt, var det vel de færreste der havde
troet, men sådan kan det gå. Lad os håbe, at de unge spillere, der løber rundt i Stjær Boldklub og forsøger at efterligne Ulriks drenge, får nogle rigtig gode timer ud af det, og
at de en dag står i en finale.

der så koncert med Lasse og Mathilde, der havde trodset
vejrguderne og givet sig ud på den lange rejse fra Fyn til
Stjær. Det var en koncert, der krydret med små anekdoter
omkring tilblivelsen af musikken, gav de omkring 50 fremmødte en dejlig aften. Desværre var der nogle, der på
grund af snestormen måtte melde fra. Hele arrangementet
- hobbydag - spisning og koncert var sat op i samarbejde
med Kulturring Østjylland, og vi forventer, at kunne komme
med et tilsvarende arrangement i løbet af efteråret. Mere
herom følger i en senere udgave af avisen.

I sidste nummer omtalte jeg, at vi havde haft Landsbysamvirket på besøg, som fortalte om mulighederne for økonomisk støtte til tiltag, der kan skabe et bedre socialt samvær
i landsbyerne. Ifølge Landsbysamvirkets hjemmeside disponerer man i 2011 over kr. 250.000, som skal uddeles til
projekter, der har til formål at skabe liv i landsbyerne i
Skanderborg Kommune. Har du en ide, så er det om at
komme i gang med at søge. Har du brug for hjælp til at
formulere din ansøgning, hjælper Borgerforeningen dig
gerne.

Der har i dagspressen været talt meget om, hvor sløjt det
ser ud for forsamlingshusene i Østjylland og en svigtende
udlejning. Lad mig understrege at dette ikke gør sig gældende for vort forsamlingshus. Et forhold der nok skal tilskrives Skanderborg Kommunes ansvar over for landsbyerne i kommunen, men så sandelig også de tidligere bestyrelser for huset, der jo har sikret at det vedligeholdelsesmæssigt er i en rimelig god stand. Der er dog hele tiden små og store opgaver, der skal ordnes. I entreen
mangler vi at få sat karme op og monteret en skydedør, så
rummet kan lukkes af. For at entreen kan se pæn ud, skal
vi også male den. Der er også et par projekter, som har
overvintret. Det drejer sig om vindskederne og gavlene på
huset. Det er tvingende nødvendigt at få repareret disse to
ting, hvis vi skal sikre, at den øvrige tagkonstruktion ikke
tager skade. Fliserne på vores trappe blev slået løse umiddelbart ført frosten satte ind, så dette skal også bringes i
orden, før vi får alvorlige skader her. Endelig skal styringen til udsugningen gøres færdig og tilsluttes vores adgangsstyring, så den selv slukker, når huset er forladt.

Sidst i november, den dag Kong Vinter holdt sit indtog, løb
vores hobbydag af stabelen. Forsamlingshuset var for en
dag omdannet til et arbejdende værksted, hvor omkring 30
hobbyfolk præsenterede, hvad de får tiden til at gå med i
de mørke vinteraftener. Der blev kreeret mange skønne
sager, ligesom mange ideer blev udvekslet. Nogle var også i stand til at sælge ud af deres hobbyting til glæde for
både sælger og køber. Omkring frokosttid, hvor foreningen
solgte sandwichboller og drikkevarer, havde vi besøg af
klovnen Gugge. Han viste, at klovneri kan være andet end
at falde på halen. Aftenen indledtes med spisning. De to
bestyrelsesmedlemmer Annalise og Jesper havde stået i
køkkenet hele dagen og fremtryllet en overdådig buffet, og
endnu en gang måtte mange erkende at maven desværre
har det med at blive mæt før øjnene. Efter middagen var

Mange opgaver til en arbejdsdag. Vi informerer herom på
www.stjaer.net, nyhedsbrev og ved opslag i Dagli’Brugsen
og slutter med at ønske alle et godt forår.
jb

Stjær Sogns Borgerforening

Stjær Forsamlingshus

Formand: Jens Bølling
Tlf. 44 952 825 - e-mail: formand@stjaer.net

Udlejning: Lene Andersen
Tlf. 29 252 665 - e-mail: forsamlingshus@stjaer.net

Læs mere om Borgerforeningens arbejde og opgaver på:
www.stjaer.net - under: Lokale sider > Borgerforening.

Information om priser, frie tider, lokaler, møbler mm.
samt kontakt til kokke, kogekoner, tjenere og lokale overnatningsmuligheder kan du læse mere om på:
www.stjaer.net/forsamlingshus.

Her er også et link til indmeldelse i Borgerforeningen.
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Åben skak– og spilleaften
Stjær Sogns Borgerforening inviterer til en åben skakaften.
Alle uanset køn, alder, hårfarve, højde, drøjde og trækprocent er velkomne.
Vi mødes i Stjær Forsamlingshus d. 14/3 2011 kl. 19.00 og
forventer at gå hjem kl. 22.00. Du møder blot op og spiller
mod en anden, der er mødt op. Ja, vi ved godt, at du kan
spille skak på internettet og ikke behøver at bevæge dig
uden for en dør. Her får du mulighed
for at møde din modspiller, snakke med
andre og få nogle tip til hvordan du bliver bedre til dette ældgamle brætspil.
Kan du ikke spille skak, så kom og lær
reglerne, de er simple, men anvendelsen af dem kan være drilske.
Har du andre brætspil, som du mener
kan være interessante at spille (dam, mølle, stratego og
andre) så tag disse spil med. Du finder helt sikkert en, du
kan spille med.

Der vil i løbet af aftenen være mulighed for at købe kaffe/
te, og vand.
Slå allerede nu et stort kryds i kalenderen, så du husker,
at vi skal spille

mandag d. 14/3 2011
kl. 19.00
i Stjær Forsamlingshus.
Vi ses!

Krostuestole til salg
- sjældent udbudt

Vi er til at stole på!
Det er vel gået op for de fleste af jer, at Stjær Sogns Borgerforening er påbegyndt en udskiftning af møblerne i forsamlingshuset. Vi har på nuværende tidspunkt, med støtte
fra Galten Sparekasses Fond, Tuborgfondet og Landsbysamvirket indkøbt nye borde og 100 nye stole. Projektet
blev dog lidt mere omfattende end vi havde forestillet os,
og vi måtte foretage en udvidelse af døråbningen til møbelrummet, for at bordene kan komme ud og ind uden at
få alt for mange skader. Vi mangler endnu at indkøbe knap
50 stole, før vi er færdige og udskiftningen afsluttet. Vi har
derfor et tilbud til dig, der gerne vil gøre lidt mere for dit
forsamlingshus, men ikke har tiden. Hvis du -

Ca. 27 krostuestole (lettere brugte - kun en ejer - alle serviceeftersyn overholdt) sælges. Stolene
har været anvendt i forsamlingshusets krostuer. Står du og
mangler en eller flere stole til
f.eks. sommerhuset eller til din
nye gildesal, så må dette tilbud
være ganske uimodståeligt og
kærkomment for dig.
Se i dine gemmer efter ubenyttede femmere og aflever 5 af slagsen, så kvitterer vi med en krostuestol. Skal du bruge mere end 8 krostuestole, yder vi
op til 10 % rabat, men så skal du også være hurtig.
Henvendelse til Stjær Sogns Borgerforening.

sponsorer en stol
betaler Borgerforeningen momsen, og
du får dit navn på vores møbelsponsoropslag i forsamlingshuset, det koster derfor kun kr. 375,- pr. stol.
Vi har gjort det nemt for dig. Når du
alligevel skal indbetale dit medlemskontingent for 2011, kan du blot lægge prisen for en eller flere stole til det,
du skal betale i kontingent, så finder
vi ud af resten.
Bor du ikke i Stjær sogn, og derfor
ikke kan være medlem, skal du vide,
at du også er velkommen til at sponsorere en stol. Kontakt bestyrelsen, så finder vi ud af det.
Vil du ikke have dit navn på opslaget, så giv os besked.

Husk - små som store bidrag modtages med tak.

Hjælp søges!

Kontingent for 2011
Stær Sogns Borgerforening
Igen i år har vi valgt at uddele kontingentopkrævningen
sammen med avisen. Bor du i Stjær Sogn, har du sammen
med avisen fået et indbetalingskort, som du bedes anvende ved betaling af kontingentet. Vi forventer at langt de
fleste borgere i sognet gerne vil støtte sognets Borgerforening, men skulle du have grunde til ikke at ville det, beder

vi dig om ikke at tage det anstødeligt, at vi har givet dig et
tilbud om deltagelse i fællesskabet.
Skulle der opstå spørgsmål i forbindelse med opkrævningen, eller er der spørgsmål omkring Borgerforeningen, så
er du velkommen til at kontakte os.
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Hermed indkaldes til ordinær

GENERALFORSAMLING
i Stjær Sogns Borgerforening

mandag d. 4. april 2011 i Stjær Forsamlingshus.
Vi gør det til en tradition, så vi ligesom de 2 foregående år starter med fællesspisning. Bestyrelsen byder på
stegt flæsk med persillesovs og hertil serveres vin og/eller øl .
Kl. 18.30 Spisning.
Kl. 19.00 Start på den ordinære generalforsamling.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Valg af revisor
6.Fastsættelse af kontingent
7.Evt. indkomne forslag med angivelse af disses indhold
8.Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til Borgerforenings formand senest en uge før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer skal dog fremsendes senest 4 uger
før generalforsamlingen. Eventuelle indkomne forslag vil blive slået op i Dagli’Brugsen, ved forsamlingshuset samt på www.stjaer.net.

Såfremt du/I ønsker at deltage i spisningen, bedes du/I venligst give besked via e-mail formand@stjaer.net eller til telefonsvareren på 77 346 223 senest d. 28/3 2010.
Mød op og lad din mening have indflydelse på dit lokalsamfund - det er jo her du bor.

Nyt fra KFUM Spejderne

Ny sæson—nye udfordringer!
Det nye år byder på bl.a
Refleksløb i Bakkeskoven, Virtuelt
besøg i Californien og på Aruba,
Rundvisning i Kirkens klokketårn,
Besøg på papirfabrikken i Silkeborg, bål, knob, fisketur, snobrød,
kanotur og meget andet!
Vil du være med? Så kom op i
Spejderhytten Tirsdag kl. 19-21.

Husk der er ÅRSMØDE den 15/3
med billeder og fortællinger fra
året, som gik. Vel mødt!
En flok glade spejdere i Bakkeskoven en aften i januar
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Vinterens mad
Af Merete Pedersen
Flemming Staub fra Storring vil varmt anbefale denne suppe til både hverdag og fest. Den er perfekt til kolde
dage og tager kun 1 times tid at lave.

Traditionel vintersuppe
4 personer
1 liter hønsefond
½ liter fløde
Ca. 250 g rodfrugter (gulerod, selleri, pastinak, persillerod, jordskokker, kartofler etc.)
150 g svampe
3-4 skalotteløg
100-200 g tyk bacon eller andet flæsk
½ liter hvidvin (gerne tør)
Skær svampene i passende stykker og rist dem på panden.
Skær baconen og rodfrugterne i brunoise (tern på 1 X 1 cm) og
brun dem af i en gryde sammen med finthakkede skalotteløg.
Kom hvidvin på og kog ned til en tredjedel.
Kom hønsefond ved og kog ned til det halve.
Kom fløden og svampene ved og lad det hele simre indtil suppen
har sat sig.

Tante Bittes flûtes
Disse flûtes vil jeg varmt anbefale til suppen. De er utroligt nemme at lave og meget lidt tidskrævende, hvis
man bare er lidt forudseende. Jeg nuppede opskriften fra min tante Bitte, som bare er genial til selv at opfinde
opskrifter.
3 stk.
½ liter koldt vand
700 g hvedemel
1/8 pk. gær
2 tsk. salt
½ tsk. sukker
Gæren opløses i vandet. De andre ingredienser tilsættes og røres godt sammen. Dejen skal væres meget klistret og skal ikke æltes med fingrene. Dejen skal hvile på køl i mindst 12 timer (max 36 timer). Dejen hældes
ud på et godt melet bord og deles i 3 med en dejskraber. Formes løseligt til flûtes som enten bages i form eller
på bagepapir. Efterhæver i 30 min. Pensles med vand eller kaffe. Bages ved 240 grader alm. ovn eller 210
grader ved varmluft i ca. 20-25 min.
Tip: Prøv at skifte det alm. hvedemel ud med speltmel, eller hvedemel fra de 5 gaarde. Det giver en helt anden
slags brød. Brug evt. halvt durum og halvt hvede.
En lille opfordring:
Er der nogen der har en yndlingsopskrift, de gerne vil dele med avisen læsere, er de meget velkomne til at indsende den på mail til merete@gefiber.dk. Gerne med en lille forklaring eller historie vedhæftet.
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Rollespilsworkshop
i Storring Forsamlingshus
Lørdag d. 2. April
Kl. 10 – 17
En hyggelig dag i rollespillets tegn.
Går du med en lille eller stor rollespiller i maven - er du nysgerrig efter at se,
hvad det er, alle vennerne taler om - vil du lære om sminke, tøj og våben,
så kom og vær med!

Se hvordan man laver våben og kostumer fra bunden.
Se hvordan du skal reparere dit våben.
Få gode idéer til roller.
Få en snak med voksne rollespillere.
Lær hvordan du skal læse et plot.
Lær om kampteknik i et rollespil.

Både voksne og børn er meget velkomne!
Husk at du kan medbringe dine egne materialer, f.eks. symaskine, stof, liggeunderlag og gaffatape eller andet, som du forestiller dig, at du kan bruge i
skoven.
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Rollespil i Natten
Næste Rollespil i Bakkeskoven er

Lørdag den 14. Maj, fra. Kl. 18.00 til 22.30

En forårsaften i maj indtages skoven af onde og gode skikkelser, mennesker der vil handle på markedet, mangaer på gennemrejse, små og store… genkendelige personer - og ukendte
Elver, Orker, Gobliner, Mennesker, Tyve, Mangaer, Hekse er de racer man kan være.
Første halvdel, indtil ca. kl. 20.10, er velegnet for de mindste, derefter kan det være, at der sker nogle
lidt mere uhyggelige ting i skumringen!
Men som sædvanligt kan man på markedet i
Bakkeriget hygge sig ved bålet og proviantere
lidt spiseligt. Du kan handle med ting, du selv
har med. Du skal have bløde våben, og du
skal helst være udklædt, men det behøver ikke
være dyrt og fint!
Vi har endnu ikke præcist aftalt, hvad der skal
ske, men i løbet af foråret vil du finde flere oplysninger på kulturistjaer.dk
Det koster 40 kr. at være med og du skal tilmelde dig på nettet, se hjemmesiden. Her kan
du på forhånd ønske hvilken race du vil være.
OBS! In-check sker fra kl. 17.00

Alle er velkomne!
Igen deltager rollespillere fra rollespilsklubben
Fafner fra Bjedstrup.
Venlig hilsen Rollespil i Stjær, kulturistjaer.dk
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Harlevfredningen
Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg
Kommune og Århus Kommune har i december 2010
fremsat forslag om fredning af et område dækkende
Lillering Skov, Tåstrup Sø og Mose, Stjær Stenskov
og Søskov samt de mellemliggende arealer.

retning. Det kan f.eks. være ved at forbedre vandmiljøet i Tåstrup Sø, som er belastet af næringsstoffer.
Stjær Stenskov og Søskov
I Stjær Stenskov og Søskov findes der, som et af få
steder i landet, udstrakte partier med velbevarede
stenbestrøninger. Disse sten blev aflejret i isranden
under den sidste istid for ca. 15.500 år siden. Fænomenet er af national geologisk værdi og 20 ha af
skoven blev fredet i 1962.

Formålet med fredningen er at bevare og forbedre
natur– og landskabsværdierne, skabe et større
sammenhængende naturområde og forbedre offentlighedens adgang til fredningsområdet.
Derudover ønsker man at bevare og permanent beskytte allerede kendte kulturhistoriske værdier og de
naturligt forekommende stenbestrøninger.

Med det nye fredningsforslag vil den hidtidige fredning blive ophævet og
stenbestrøningerne i
Stjær Stenskov og Søskov vil komme under de
nye fredningsbestemmelser.
Kulturhistorisk spor
De kulturhistoriske spor i
området er talrige. Der
kan således findes spor
af beboelse så langt tilbage som bondestenalderen. Disse kulturhistoriske spor findes primært
i Lillering skov. Her er
f.eks. højryggede oldtidsagre, gravhøje, stenkisteformede broer og af
nyere dato kan næves
resterne af banetracéet
fra Hammel-Aarhus
Jernbanen. En del af
disse kulturhistorisk spor
er fredet, men langt fra alle. Harlevfredningen skal
sikre at alle de kulturhistoriske spor fredes og i et
vist omfang reetableres.

Stenbestrøninger i Stjær Stenskov januar 2011.

Fredningsbestemmelserne
Området består af skove (overvejende løvskov) og
lysåbne naturtyper (moser, enge, søer, overdrev og
vandhuller).

På Kulturarvsstyrelsens hjemmeside kan man finde
kort over og læse mere om de enkelte fortidsminder: www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder

I fredningsforslaget lægges der op til, at arealerne
ikke må terrænændres, bebygges eller beplantes.
De lysåbne arealer må ikke gødskes, sprøjtes, kalkes eller omlægges og tidligere landbrugsarealer
skal udlægges til græs, høslet eller anden ekstensiv
drift.
Skovarealerne skal bevares som løvskov med
hjemmehørende arter og skovdriften skal være ekstensiv efter naturnære principper.

Offentlighedens adgang
I fredningsforslaget ligger der også en ønske om at
give offentligheden bedre adgang til området. Hele
området er privatejet og således omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser, som siger, at
man kun må færdes i skovene på vej og sti.
Det foreslås derfor at gøre eksisterende stier i området permanent tilgængelige for almenheden. Derudover skal der flere steder etableres nye stiforbindelser mellem eksisterende stiforløb. Stierne udlægges som trampespor. Disse nye stier anlægges således, at de knytter de to skovområder sammen.

Den store variation af naturtyper betyder også en
stor artsrigdom både af planter og dyr, som fredning
skal medvirke til at bevare.
Fredningen rummer også mulighed for naturgenop14

Der skal også etableres parkeringsmulighed for op
til 8 biler ved Stenskovvej på matr.nr.24b Stjær By,
Stjær, jf. kort.

om at give offentligheden bedre adgang til områderne og ved fredningen af de kulturhistoriske spor.
Med en fredning bliver det muligt for kommunen at
tvinge lodsejerne til at give offentligheden adgang til
områderne, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler
herom. Der er ingen tvivl om, at mange gerne så
muligheder for at færdes i områderne forbedret,
men spørgsmålet er, om man ikke når længere ved
frivillige aftaler frem for tvang.
For så vidt angår de kulturhistoriske spor kan det
være en rigtig god idé med en fredning for at sikre
bevaringen af disse, da mange er i fare for at forsvinde.
Fugletårnet ved Tåstrup Sø
I maj-nummeret af Stjær Avis bragte vi en artikel om
Tåstrup Sølav, som havde planer om at etablere et
fugletårn, en trampesti og en gangbro i den nordlige
ende af Tåstrup Sø. Dette projekt har intet med
fredningsplanerne at gøre. Tåstrup Sølavs projekt
er blevet til i et Grønt Partnerskab og er baseret på
frivillige aftaler med de berørte lodsejere ved Tåstrup Sø.

Kort over Harlevfredningen. På kortet er markeret nuværende og planlagte stier samt p-pladser. Se kortet i
farver på www.stjaer.net
Natura 2000
Fredningsforslaget dækker to områder, som allerede er beskyttet af EU’s naturbeskyttelsesdirektiv
også kaldet Natura 2000. Det drejer sig dels om den
nordlige del af området: Lillering Skov og Tåstrup
Mose og dels om den sydlige del af området: Stjær
Stenskov og Søskov samt Tåstrup Sø
(habitatområde 232).

Skanderborg Kommune har givet de relevante tilladelser til projektet, og alle tegninger og opmålinger
er på plads. Projektet er således klar til at blive gennemført, hvis altså økonomien falder på plads. Projektet var oprindeligt skønnet til at koste kr. 110.000,
men dette beløb har vist sig utilstrækkeligt. Der
mangler kr. 200.000 for at projektet kan gennemføres. Ejerlavet har søgt om penge flere steder og
venter nu på svar på disse ansøgninger.
Er der nogen, som har gode idéer til, hvordan ejerlavet kan skaffe pengene, eller som gerne selv vil
donere penge til projektet. så hører ejerlavet gerne
fra jer. Skriv til Jakob Thulesen Dahl på
jd@skanderborg-gym.dk
Af Dorthe Søborg Skriver

Natura 2000-områderne skal beskytte naturtyper og
vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede
eller karakteristiske for det pågældende EU-land.
Læs mere om Natura 2000-planerne på Naturstyrelsens hjemmeside www.naturstyrelsen.dk/
naturbeskyttelse/natura2000
Fredningsforslaget vil ikke skabe forbedringer på
naturbeskyttelsesområdet for så vidt, at det drejer
sig om Natura 2000-områderne eller i forhold til den
allerede gældende fredning af Stjær Stenskov og
Søskov.
Der, hvor fredningsforslaget virkeligt adskiller sig i
forhold til Natura 2000-planerne, er ved planerne

Rundhøj set fra Stjær Stenskov. Januar 2011
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TURE I OMEGNEN
AF STJÆR
De tre s’er: Stjær - Søballe - Storring
En sand klassiker! En vindstille sommeraften kan man møde ”alle” på ruten.
...eller, næsten alle...— men rigtig mange lokale tager lige turen rundt på gåben, i løbesko eller på cykel. Den er regulær, og nem at finde rundt på, da den
følger vejen hele tiden.

Fakta
Længde: 7,3 km
Højdepunkter: masser af gode udsigter.
Terræn: asfalt hele vejen.

Kender du en god rute,
der bør beskrives?
Giv et praj på kroyer@email.dk.
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STJÆR LIGGER I ET NATURSKØNT OMRÅDE.
Mange benytter landskabet til gå-, løbe– og cykelture, men hvor går man hen ?
Stjær Avis vil i de kommende numre stille skarpt på nogle af de mange, mere eller
mindre kendte ruter. I dette første kapitel kigger vi på to forholdsvis kendte og
benyttede ruter, turen til Bjørnebjergene, og ruten mellem vore tre byer i området,
Stjær, Søballe og Storring.

Bjørnebjergene (start ved Stjær Kirke)
I 2006 lanceredes projekt ”bestigbjerge.dk”, som en del af et fritidstilbud til folk om
at (gen-)opdage fornøjelserne ved at bestige bjerge i Søhøjlandet. I alt 15 bjerge er
indtil nu beskrevet, og eet af bjergene ligger i Bakkeskoven ved Stjær. En skøn tur,
der visse steder får pulsen op.
Læs mere på www.bestigbjerge.dk
Rutevejledning:
gå fra kirken hen
ad Vesterbro og
drej til venstre ad
Stjær
Bakker.
Drej til højre ved
Bakkeskovvej op
til skoven. Følg
skovgrænsen til
den indhegnede
lysning. Gå ind
ad skovstien, og
følg stien mod
højre
omkring
indhegningen.
Følg den store
lysning ind i skoven, og gå op
mod højre ad
den stejle bakke.
Fortsæt
til
”bagsiden”
af
skoven, og følg
stien langs med
skovgrænsen. På
denne sti står
pælen, der angiver
højeste
punkt. Følg stien
langs skovbrynet,
til skoven slutter
(fantastisk
udsigtspunkt!), og
følg vejen tilbage
til Stjær.

Fakta
Længde: 3,8 km
Højeste punkt: 129 m
Højdepunkter: ””Bjergtoppen” i skoven, markeret med en pæl.
En formidabel udsigt ind over Århus, lige når man forlader
skoven mod øst.
Terræn: asfalt /skovsti (kuperet)
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Hvad kan Naboor bruges til?
Naboor-systemet understøtter nabohjælpen på 3
hovedområder:
1) Når man er bortrejst
Når du er på ferie, mindes dine naboer om at
tjekke din bolig mindst hver anden dag. Når
naboen har tjekket, at alt er, som det skal
være, registreres det i Naboor – og både du
og de øvrige naboer får besked om, at alt
ser ud, som det skal.

Nabohjælp i en digital tidsalder

Nabohjælp har været et tema i en del år
efterhånden. Det handler om at være
opmærksomme på hinandens boliger og holde øje
med, om der sker noget usædvanligt i nabolaget.
Generelt gælder det om at lade naboerne kende din
”dagligdag” - og sørge for, at de ved, når du er
bortrejst, så de kan holde ekstra øje med din
husstand.

2) Hvis uheldet er ude
Hvis du opdager, at der er indbrud hos en
nabo, kan du sende en alarm ud via både email og mobiltelefon. På den måde har du
mulighed for hurtigt at få samlet flere naboer,
der kan tage billeder og bevidne indbruddet
– noget der typisk virker afskrækkende på
indbrudstyve.

Det Kriminalpræventive Råd anbefaler beboere at
holde øje med nabolaget. De traditionelle råd er:
1) Giv din nabo besked, når du er bortrejst og
giv dem dit telefonnummer
2) Få huset til at se beboet ud
3) Synliggør nabohjælp via mærkater til vinduer
og døre
Idéen bag digital nabohjælp
Idéen bag Naboor nabohjælp
opstod i forbindelse med en
række gentagne indbrud i et
nybyggerkvarter i udkanten af
Århus. Der opstod et tydeligt
behov for at hjælpe hinanden
med at holde øje og reagere hurtigt, når der var
indbrud eller der blev observeret noget usædvanligt.
Idéen om et fælles digitalt netværk med besked
direkte til beboernes mobiltelefoner blev født!

3) Det vågne nabolag
Er der en af naboerne, der opdager noget
usædvanligt, registreres det i Naboor, så alle
tilknyttede får besked om f.eks. at holde
særligt øje med en bestemt bil o.l. i
nabolaget.

Naboor er en gratis online-service, der sætter
nabohjælpen i system - og hjælper med at
forebygge indbrud! Projektet er støttet af Østjysk
Innovation og kan derfor fungere som en gratis
service.
Navnet Naboor
Navnet Naboor udtales Na’bur. Udtales det på
engelsk, lyder det som neighbour – altså nabo. På
den måde har den lokale virksomhed bag systemet
sikret sig, at produktet på sigt også vil kunne gøre
sig i udlandet.
Et lukket privat nabonetværk
I praksis oprettes et lukket privat netværk på
Naboors hjemmeside. Man vælger selv hvem, man
vil være Naboor-naboer med – det kan være reelle
naboer, venner, kolleger eller familie, der bor i
nærheden. Det er kun deltagerne i dit netværk, der
kan se, om du er hjemme eller ej.
Man kan også vælge at have flere private netværk
– f.eks. et netværk for hjemmet og et for
sommerhuset – eller hvad med et netværk for sine
aldrende forældre..?
Sikkerhed i netværket
Oplysninger om, hvornår vi som husejere dagligt er
hjemme, og især om hvornår vi er på ferie – er ikke
rare at få ud i offentligheden. Systemets sikkerhed
er derfor helt essentielt.
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Hvordan kommer man i gang?
Hvis du får en forespørgsel fra en nabo, som via en
mail inviterer dig med i sit netværk, skal du blot
benytte det link, der er i mailen - og du får så
mulighed for at oprette en brugerprofil. Du kan også
modtage en invitation via sms, som fortæller hvem,
der har inviteret dig.

Sikkerheden sikres ved at:
a) Nye brugere CPR valideres op mod det
centrale personregister og sikrer dermed at
personen har bopæl på den pågældende
adresse.
b) Naboor benytter samme krypteringsmetode,
som kendes fra netbanker og netbetalinger.
Det sikrer, at al kommunikation med Naboor
og dit netværk ikke kan misbruges af
udefrakommende.

Hvis du selv har fået lyst til at starte et netværk, går
du ind på hjemmesiden www.naboor.dk, hvor du
opretter dig som bruger og udfylder husstandens
profil. Derefter inviterer du dem, du ønsker skal
være med i dit netværk. Det kan være nogen, der
allerede er registreret i Naboor – og det kan være
nye brugere, som kan inviteres via deres e-mailadresse eller mobiltelefonnummer.

c) Der kræves 2-vejs godkendelse af hinanden,
som man kender det fra f.eks. Facebook.
Man inviterer folk, man kender, som så skal
bekræfte, at de kender den, der inviterer, og
at de vil være med i deres netværk

Selv om du ikke har internetforbindelse, kan du
alligevel få oprettet og benytte et Naboor-netværk.
Du skal blot have oprettet en e-mail-adresse for at
kunne blive registreret i netværket – derefter kan du

Visninger
På hjemmesiden ser man på en overskuelig måde
hele ens netværk – enten i en grafisk visning eller i
listeform.
I den grafiske visning er hver deltager i dit netværk
illustreret ved et hussymbol og adressen.
Hussymbolet kan være farvet og vise røg op ad
skorstenen (man er hjemme) eller være grå og uden
røg (man er ude – f.eks. på arbejde). Er nogen på
ferie, vises en kuffert, og er der sket noget
usædvanligt, der skal holdes øje med, vises en gul
trekant med udråbstegn.
Hvis der er sendt en alarm ud, vises det ved en
markant rød alarm ud for den pågældende
husstand.

nøjes med at benytte din mobiltelefon.
Når din husstand er oprettet, kan du registrere,
hvornår du holder ferie, og du kan indtaste en
ugeplan for, hvornår der ikke er nogen hjemme i
dagtimerne – er der ændringer, sender du nemt en
besked om ændringerne ud i netværket.

Hvis der er sket indbrud hos en nabo, kan du via
Naboor se, hvem din nabo er i Naboor-netværk
med, og hvem der evt. har en nøgle til huset. Du
kan ikke se om din nabos Naboor-naboer er
hjemme eller ej – med mindre de også er en del af
dit netværk.

Som Naboor-bruger får du tilsendt klistermærker til
at sætte i vinduer og på døre for at advare
potentielle tyve om, at du er med i Naboornabohjælp. Du kan også via hjemmesiden bestille
folderen ”Sikring der virker” til at dele ud til dine
naboer.

Flere gratis muligheder på vej
Der er hele tiden nye funktionaliteter på vej. F.eks.
er der gratis apps på vej til iPhone og Android.
Naboor Messenger er en kommende service til
Windows, som kan sættes op til at starte op med
computeren og dermed med det samme give dig
oplysninger fra Naboor, uden at selve hjemmesiden
skal åbnes.

Vil du vide mere
Hvis du har lyst til at vide mere, kan du først og
fremmest besøge hjemmesiden: www.naboor.dk.
Her er masser af information i tekst og videoklip, der
illustrerer, hvordan systemet virker og en trin-for-trin
guide om, hvordan du opretter dig som bruger.
Desuden er der links til klip fra TV2 Nyhederne.

Tilkøbsmuligheder på sigt
Der arbejdes desuden på at integrere Naboor med
GPS-sporing (f.eks. i biler) samt overfaldsalarmer
og privatalarmer, der i forvejen kan sende sms’er,
når de aktiveres. Disse funktionaliteter vil være
tilkøbsmuligheder ud over den gratis online-service.

Du kan også ringe på 70 203 205, hvis du har
spørgsmål eller kommentarer – eller hvis du ønsker
at booke en demonstration og/eller et møde
sammen med nogle naboer.
/av
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Goddag vi nu Eder vil byde
I kender os nok fra i fjor.
Da I var så gode at yde
en skærv vil vort gildes bord

Og dagen forsvandt ad åre,
og året til sidst svandt hen.
Fastelavn er nu kommet tilbage,
og her har I os igen.
For gaven vi Eder vil takke
og ønske jer lykke og held.
Vi vil byde jer til os en aften
hvor vi alle vil more os vel

Soldater fra 1944, fotograferet i gården hos Erik Toft

Det første år, jeg var med, mødte vi op til middag
hos Valdemar Kaspersens (Per Kaspersen var
konge det år), og alle soldaterne spiste traditionen
tro kartofler og frikadeller, og budding til dessert.

Det var den sang, som vi sang på melodien
”I alle de riger og lande”, da jeg gik soldat.
Vi sang de første to vers, hvorefter kassereren gik
frem og modtog skærven. Han takkede for gaven og
inviterede hele husstanden til fest i forsamlingshuset
den følgende mandag.
Med et klap på pengetasken og et honnør drejede
han om på hælen, gik tilbage og indtog igen sin
plads i rækken.

Pengetasken
Pengetasken lånte vi først af vognmand Anker
Laursen, senere af hans søn, Erik Laursen. Det var
en fin lædertaske med rem og messingbeslag,
sådan en rigtig vognmandstaske.
Erik Laursen fortæller, at tasken var en gave til
Anker Laursen fra sin kone.
I bunden af tasken lå der altid en seddel. På den
stod der, at når soldaterne var færdige, skulle
tasken afleveres hos vognmanden.
Pengetasken har Eriks datter Hanne fået for få år
siden, så den er fortsat i familiens eje.

Så sang vi takkeverset, hvorefter generalen med høj
røst kommanderede: ”Fremaaaad, march!”, og vi
fortsatte til næste hus.
Historien bag fastelavnssoldaterne
Traditionen med at gå fastelavnssoldat er helt
speciel for det østjyske område. Man mener den
kan spores helt tilbage til midten af 1800-tallet, hvor
den måske opstod under inspiration af krigen med
Tyskland i 1848 (Treårskrigen).
Det var netop her på egnen, at General Olaf Rye og
hans soldater holdt til.

Stjærs sejeste soldater
Sværdene fik vi lavet hos Folmer, Ejvind og Søren.
De var af træ, sølvfarvede, med sort greb og med
håndbeskytter. De var meget seje, syntes vi.
Vi lånte vores fædres hvide skjorter, for det var jo en
kold omgang, så der skulle godt med trøjer og
overtøj indenunder. Men når vi så var udstyret med
skråbånd, hue eller krone og sværd, var vi nogle
rigtige verdensmænd.

Hvornår fastelavnssoldaterne præcist startede i
Stjær, er det ikke lykkedes mig at opspore, men
Kristian Schmidt husker, at de i hvert fald kom rundt
inden 1930. Det kan være, nogle ved noget om det?
Harald Damgaard (maleren, red.) fortæller, at i
gamle dage var det karlene på gårdene, der red
rundt på hesteryg, og inviterede de unge piger til
fest. Festen blev før forsamlingshusenes tid holdt i
”overstuen” (den fine stue), på en af de større
gårde.
Soldaterne i Stjær
Henning Røgen, Allan Kudsk og jeg selv startede i
1960, da vi gik i første klasse.
Dengang startede vi med at ”gå soldat”, i første
klasse, og vi fortsatte til og med 7. klasse.
Vi gik kun om lørdagen, der var jo ikke så mange
huse dengang. Vi gik om formiddagen ude på
landet, og inde i byen om eftermiddagen.
Det første år var vi kun med om eftermiddagen,
næste år var vi med fra morgenstunden kl. 7.

Avisens erhvervsredaktør anno 1964
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Vi startede altid med at gå ud ad Kollens Møllevej,
derefter ned til Erik Jensens og ned gennem
Stenskoven, altså nord om byen, og fortsatte over til
Storringvejen og videre vestpå mod Søballe. Derfra
gik vi op i bakkerne for til sidst at komme ned af
Jeksenvej.
Vi tog hele oplandet om formiddagen, spiste så hos
kongen og tog byen om eftermiddagen. Hos
kronprinsen fik vi fastelavnsboller og sodavand.

Vi mødte aldrig nogen sinde dem fra Hårby igen
oppe i bakkerne. Det var nok alligevel lidt for
drabeligt, og jeg tror, at dem fra Hårby og os fra
Stjær undgik at møde hinanden i mange år derefter!
Erik Laursen, tidligere vognmand i Stjær, fortæller,
at han også kan huske, de nogle gange ”kæmpede”
mod dem fra Harlev, om at komme først ud til nogle
af gårdene ned mod Tåstrup. Det hold soldater, der
kom først, fik sunget deres sang, og fik pengene.
Når så de andre kom, var der ingen penge til dem –
kun sure miner!!
Fastelavnsfest med stil
Om mandagen var der fest i forsamlingshuset.
Vi marcherede syngende ind i salen, og når sangen
var slut, var det tid at vælge partner. Det var
naturligvis efter rang: kongen først og derefter
kronprins, prins, general osv.
Generalen gik, sammen med en menig ved sin side,
først over til dronningen. Den menige bar en
fløjlspude, hvor dronningekronen lå på. Generalen
bød dronningen op, satte kronen på hendes hoved,
og førte hende over til kongen. På samme måde fik
kronprinsessen og prinsessen krone på, og blev ført
hen til deres gemaler. Der var stil over det!

Foto fra 1939-40, Erik Laursen

Krig i grænselandet
Når vi mødte soldater fra de omliggende byer ude i
grænselandene, kom vi nogle gange op at slås.
Som regel mest for sjov, hvor vi fægtede lidt med
sablerne og sloges i sne. Der kunne dog godt
splintres nogle sabler i kampens hede.
Henning Røgen og jeg husker, at det andet år vi var
med, mødte vi dem fra Hårby oppe i bakkerne, og
da blev der kæmpet for alvor. Det var dramatisk, og
vi små blev sendt væk med pengetasken, så
banditterne fra Hårby ikke skulle tage dem.
Vi gemte os lidt derfra, med bankende hjerter, og
kunne høre, hvordan der blev råbt og skreget i
kampens hede. Søren tømrer var konge, og Søren
og deres konge røg i totterne på hinanden, med det
resultat, at ham fra Hårby fik et blåt øje!

Soldaterfesten i 1979, Ole Ottosen

Dernæst var det generalens og fanebærerens tur.
Til slut var det alle de meniges tur, og deres pige fik
soldatens skråhue på hele aftenen.
Når alle havde fundet deres udkårne, gik vi ind i den
lille sal (hvor anretter-rummet er nu). Der fik vi
sodavand og fastelavnsboller. Senere hen gik
dansen lystigt, mens forældrene fik kaffe.
Soldaterne havde pligt til, at betale for sin udkårnes
indtag af sodavand mv. – hele aftenen!
Hvis vi havde samlet rigtig mange penge i kassen,
slog vi katten af tønden. Vi skulle jo ikke have for
mange lommepenge. Der blev også gemt nogle til
året efter, hvis det nu var et dårligt år.
Foto fra 1939-40, Erik Laursen
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Atter er det fastelavn det er en herlig tid
Frem for Eders dør vi går og samler ind med flid
Hvis I gir’ en gave tak da skal i have
Og nu skal i høre hvad vi bruger penge til.
Først så lejer vi en sal og byder damer ind
Svinger dem i dansen rundt så lette som en vind
Dernæst vil vi skaffe os en god kop kaffe
Men det koster penge vil I gi en skærv dertil
Tak for gaven tak for gaven som I givet har
Nu vi ret kan feste og I os skal gæste
Tak for gaven tak for gaven som I givet har

Fastelavnssoldater årgang 2002

Traditionen fortsætter – og udvikles
Selvom mange af de gamle traditioner lever i bedste
velgående, kommer der også fornyelse til.
Rollerne fordeles ikke længere efter alder og
anciennitet, nutidens soldater vælger selv deres
roller. Men til de større roller hører der bestemte
forpligtigelser:
Lørdag skal der serveres pasta, kødsovs og is hos
generalen. Søndag skal der i kongens hjem bydes
på frikadeller, kartofler med brun sovs og – ja
selvfølgelig budding!
Når indsamlingen er slut, spiser de trætte soldater
fastelavnsboller og drikker varm kakao hos
kronprinsen.

Det er så den sang, som soldaterne synger i dag,
og den går på melodien ”Lille Lise”
Den er ”indført” omkring 1968, det var vistnok
Harald Røgen, der importerede den fra Framlev,
han stammede jo derfra.
I Framlev synger de den fortsat.

Nyt er det også, at soldaterne får ”løn” for deres
anstrengelser. De samler i hvert fald så mange
penge ind, at de deler en del af overskuddet mellem
sig. Men det afspejler vel bare nutidens samfund.
Værnepligtige får jo også løn i dag.

Fastelavnssoldater årgang 1979

Fastelavnssoldaterne tæt på udryddelse
Fastelavnssoldaterne i Stjær har i dag en mappe,
med navne og regnskaber fra årene 1979 op til i
dag. Altså lige bortset fra 1987, hvor der ikke kunne
samles soldater nok til at gå rundt. Der var kun 8
drenge i 1986, der stillede op, og det virkede som
om, lysten til at være fastelavnssoldat ikke længere
var til stede. Traditionen var ved at uddø!
Men året efter var der alligevel nogle, der syntes,
det var for galt, at den fine tradition skulle forsvinde.
Det kunne bare ikke passe, at Stjær med mere end
150 skolebørn ikke kunne stille med et hold
fastelavnssoldater.

Soldater fra 1944, fotograferet i gården hos Erik Toft

Tusind tak til alle jer, som har bidraget med
historier, billeder og andet godt til historien. Det har
været en kæmpe fornøjelse, at snakke med jer, og
høre om gamle og nyere dage i Stjær. Hvis der
skulle mangle nogle gode historier, eller du kan
bidrage med flere oplysninger, vil de være yderst
velkomne.

De fik troppet et nyt regiment sammen, 13 friske
børn var de, 5 drenge og 8 piger.
Dermed blev 1988 det første år i historien, at Stjærs
fastelavnssoldater havde piger med i regimentet!!
Og det har der været lige siden.
I dag er det kun børnene fra 4. til 7. klasse, der går
soldat. For et par år siden blev territoriet udvidet til
Storring, der også leverer soldater til regimentet.
Slut med grænsekampe den vej over!

Tag nu godt imod dette års soldater.
Det er en fin tradition, som vi alle bør være med til
at værne om.
Bjarne Schøler
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Men der skulle jo også planlægges aviser, så efter
hovedretten kaldte Tina forsamlingen til orden.
Og der blev brainstormet i sådan en grad, at vi fik
bragt emner på banen til langt ind i fremtiden. Emner, som vi håber, bliver omsat til interessant læsning for os alle i vores dejlige lokalområde.
Nu mangler vi bare at få dem skrevet ☺

Avisens nytårskur 2011

Snakken, planlægningen og diskussionerne fortsatte under desserten og kaffen, og længe bagefter. Vi
var enige om, at det var godt, næste dag var en fridag…

Hele huset tages i brug ved planlægningen af årets aviser
Tina styrer slagets gang

Avisens redaktion mødtes midt i januar til den årlige
nytårskur hos ”erhvervsredaktøren”, hvor alle de
frivillige avismageres indsats blev belønnet med en
dejlig buffet med tilhørende drikkevarer, sponseret
af henholdsvis Hårby Slagtehus og Dagli’Brugsen i
Stjær. Stor tak til dem!
Dorthe, Mogens, Anja og Nina i højt humør

Vi mødtes kl. 18.30, og efter at have skålet i et glas
champagne – det var vel en rigtig nytårskur! – gik vi
til bords, og så kom der ellers gang i snakketøjet.
Det var rigtig hyggeligt, og der blev ”netværket” i
stor stil.

Tip en 13’er året der gik
med Stjær Avis!
I sidste avis havde vi en konkurrence,
hvori man skulle tippe en 13’er omkring
de artikler vi havde bragt i avisen i året
2010.
Tak for besvarelserne!
Den heldige vinder af en æske chokolade
blev Irma Kjeldsen.

Vi synes selv, at vi er blevet et godt team, med
plads til både et godt grin og seriøst arbejde.
Bjarne Schøler

Hemmeligheden ved en journalistisk succes er, at gøre læserne så
rasende, at de selv vil skrive halvdelen af din avis. (C.E.M. Joad)
Vi synes det er rigtig sjovt at lave områdets
lokal-avis.
Har du lyst til at bidrage med indslag, så send dem til stjaeravis@stjaer.net
Alt modtages med glæde. Indslag, artikler, ideer,
omtaler, fotos, eller bare en lille vits!!!! Jo flere der
deltager med små eller store ting, desto mere alsidig
bliver avisen…..
Kunne du tænke dig at deltage i redaktionsarbejdet,
få dig en ”fast spalte”, eller bare deltage med kvartalets vittighed ell. lign….så skriv og hør uforpligtende nærmere på
kroyer@email.dk.

Skrift kan gemmes, tale glem-

Det er dog mærkeligt
hvad der kan komme op
af et blækhus
(HC Andersen)

Intet stort er nogensinde skabt uden entusiasme.
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KIRKENYT
Klik ind på
http://www.storring-stjaer.dk/

Kirkehøjskoler i foråret 2011

Eftermiddagsmøder – foråret 2011

Tirsdag den 22. februar kl. 14.00

Tirsdag den 8. marts 2011.
Kl. 14 - 16.15 i Konfirmandstuen.

Skovby Kirke. Gudstjeneste i Skovby Kirke ved sognepræst Line Nilsson Ravn. Dernæst foredrag i præstegården ved forfatter Bente Hansen: Gud og hvermand.
Bente Hansen var blandt frontfgurerne i
1960´ernes ungdomsoprør og har senest skrevet
bogen Gud og hvermand – en bog om tro og
politik. Hvor krydser de to størrelser hinanden?
Hvor meget og hvor lidt kan man holde dem ude
fra hinanden?
Tirsdag den 15. marts kl. 14
Gudstjeneste i Skivholme kirke ved sognepræst
Thomas Frøkjær. Dernæst foredrag i sognegården ved Højskoleforstander Jørgen Carlsen,
Testrup: Forundringsparathed.
Jørgen Carlsen har opfundet et nyt ord: Forundringsparathed. Han vil i sit foredrag præsentere
en række eksempler på forundringsparathed
med baggrund i filosofi, litteratur og højskolens
univers.
Læs også om kirkehøjskolerne i kirkebladet, i
pressen og på: http://www.storring-stjaer.dk/
fileadmin/filer/PDFer/
Kirkehoejskole_Program_2010.pdf

Gud og Fællesmad
I løbet af foråret bliver der 2 børnegudstjenester med efterfølgende aftensmad

Onsdag den 23. februar
Onsdag den 13. april (NY dato)

Kunsten at holde de unge ud - v/ Karin Flensborg

Læs også om eftermiddagsmøder i kirkebladet, i dagspressen og på:
http://storring-stjaer.dk
Påskens gudstjenester:
Palmesøndag
Søndag den 17. april
Kirkeligt Overblik:
Storring: 9.30
Kirkehøjskole
Stjær: 10.30
Gud og Hvermand
22. februar kl. 14 i
Skærtorsdag
Skovby Kirke og sognegård
Torsdag den 21. april
Storring: Ingen.
Gud og Fællesmad
Stjær: 17.00
Onsdag den 23. februar
derefter Påskemåltid i
Kl. 17.30 i Stjær Kirke.
konfirmandstuen
Langfredag
Fredag den 22. april
Liturgisk gudstjeneste
Storring: 9.30
Stjær: 10.30
Påskedag
Søndag den 24. april
Storring: 9.00
Stjær: 10.30
Knud Albert medvirker
som altid på trompet.
2. påskedag
INGEN.

Efter gudstjenesten følges vi til Stjær
Forsamlingshus og spiser aftensmad.
Stillegudstjeneste
Onsdag den 2.marts
Kl. 19.00 i Stjær Kirke.
Fastelavnsgudstjeneste
Familiegudstjeneste
Lørdag den 5. marts
Kl. 14.00 i Storring Kirke
Børnekoret deltager. Bagefter følges vi i
Forsamlingshuset og slår katten af
tønden mv. Tilmelding aht. godteposer til
Gitte på 86 95 01 41 inden 1. marts
Eftermiddagsmøde
– Kunsten at holde de unge ud :-)
Tirsdag den 8. marts
Kl. 14.15 – 16 i Konfirmandstuen.

Kl. 17.30 i Stjær Kirke

Efter en kort gudstjeneste følges vi ned i Stjær Forsamlingshus. Her er menighedsrådet vært ved et sundt og normalt velsmagende aftensmåltid. :-)

Kirkehøjskole
Forundringsparathed
15. marts kl. 14 i
Skivholme Kirke og sognegård

Naturligvis er alle velkomne. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig. Maden er gratis, øl og sodavand kan købes til
rimelige priser.

Gud og Fællesmad
Onsdag den 13. april
Kl. 17.30 i Stjær Kirke.
Efter gudstjenesten følges vi til Stjær
Forsamlingshus og spiser aftensmad.
Påske se påske-rubrikken
Konfirmation — Storring
1.maj 10.30 og 11.45
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Storring
Nyt fra
Storrings Grundejerforening:

Fastelavn er mit navn…...

Nyt fra
Storrings forsamlingshus:

Herefter går man i samlet flok til forsamlingshuset, hvor
katten slås af tønden, og der kåres en kattekonge.
Der vil naturligvis også være mulighed for en god kop kaffe
med en bolle til.
Der vil være præmier til de bedst udklædte.

Traditionen tro vil der igen i år blive afholdt fastelavnsfest i
Det er igen blevet tid til den årlige generalforsam- forsamlingshuset.
I år hedder datoen lørdag d. 5. marts.
ling i grundejerforeningen og datoen er sat til
mandag d. 14. marts kl. 20.00 i forsamlingshuset.
Dagen starter med en kort men som altid underholdende
Dagorden og regnskab vil blive husomdelt som
gudstjeneste i kirken kl. 13.00.
reglerne foreskriver.

Kontingentindsamling:

…...for medlemskab af forsamlingshuset vil ske i Af hensyn til bestilling af fastelavnsboller og andre indkøb,
skal tilmelding ske til Gitte på tlf. 86950141
ugerne 10-12.
Yrsa Nielsen, som også står for udlejning af huset, vil komme rundt til hver enkelt husstand.
Prisen for medlemskab er 300 kr. om året pr. husstand. Dog kun 150 kr. for enlige og pensionister.
Ved man allerede nu, at man vil være medlem /
fortsætte sit medlemskab, vil det være en fordel
for alle parter, hvis husstanden er forberedt og
ligger inde med kontingentbeløbet i kontanter.
Rollespilsworkshop:
Lørdag d. 2. april vil der blive afholdt en rollespilsworkshop i forsamlingshuset fra kl. 10. I workshoppen vil både børn og voksne kunne se og
føle, hvordan våben, kostumer og rekvisitter til et
rollespil bliver lavet. Man kan få gode ideer til,
hvordan man måske selv gerne vil klædes ud og
lære, hvordan man kan reparere sit eget våben.
Hvis man er i tvivl om, hvad et rollespil egentlig
er, kan man få en rigtig god fornemmelse af det
denne dag.
Leje for forsamlingshuset:
Ikke medlemmer: 1250 kr. + forbrug
Medlemmer: 900 kr. + forbrug
Dagsleje: 500 kr. + forbrug
Ansvarlig for udlejning:
Yrsa Nielsen : tlf. 86950112 / 40587065
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Storring Vandværk fylder 60 år
-og det sker efter et par år med betydelige renoveringer og moderniseringer i værkets funktion og driftsikkerhed. Det, der nu står tilbage er en tilsvarende – og nødvendig – modernisering af vandværkets vedtægter, der
ikke er ændret i værkets levetid.
Det lyder gabende kedeligt, men er vigtigt for at bestyrelsen kan håndtere økonomien optimalt, idet selskabet ikke mindst af skattemæssige grunde - skal ændres til et AMBA (andelsselskab med begrænset ansvar). Derfor bliver der ”mødepligt” til den kommende generalforsamling den 23.februar 2011 i Storring Forsamlingshus.
Det skal forstås på den måde, at hvis ikke 2/3 af andelshaverne møder frem, kan de nye vedtægter ikke godkendes. Forslaget til den ny vedtægt vil senere sammen med endnu en indkaldelse blive omdelt til hver enkelt
andelshaver.
Ved du i øvrigt, at det ikke er ”det offentlige”, kommunen eller andre der leverer dit vand. Det er dig selv! Du er
andelshaver i et ”privat” fællesskab, der solidarisk er ansvarlig for forsyningen. Du har valgt en bestyrelse til at
varetage de fælles interesser, men de tre mand i bestyrelsen er blot andelshavere lige som dig selv, så udebliver vandet en dag, er du selv ansvarlig på linje med bestyrelsen. Derfor er det måske ikke ligegyldigt, hvem
der vælges ind i bestyrelsen – endnu en god grund til at møde frem til generalforsamlingen.
Selvom vandværket har måttet forhøje afgifterne som følge af renoveringen, indebærer det ”private” også betydelige fordele. Se blot hvordan prisudviklingen i Danmark har været de sidste 10 år. Kommunalt vand er steget 44 % hvor det private vand er steget 13,6 % - mindre end forbrugerprisindekset i samme periode. Nok en
grund til at støtte op om det selvstændige fællesskab.

Prisudvikling på vand og spildevand i Danmark 2000 – 2010 (år 2000 = indeks 100)

Men husk: ”MØDEPLIGT” den 23. februar 2011
Leif Christoffersen
formand

27

Storrings personligheder
Yrsa Nielsen
Af Merete Pedersen
Yrsa Nielsen er en af Storrings mest fremtrædende personer. Hun har
altid været meget aktiv, samtidig meget omsorgsfuld og en ildsjæl af
natur.
Yrsa mødte Jan i Fårvang i 1992 og blev gift senere samme år. Året efter
blev Heidi født og den lille familie var komplet. Familien boede en kort overgang i Sorring, men ved at kende nogen, som kender nogen, flyttede de til
Storring i 1985. Her boede de først til leje på en lille gård ved skoven på Søballevej. I 1992 købte de det gule hus på Lilleringvej.
Huset står nu til salg, da Yrsa og Jan er flyttet i deres dejlige sommerhus i
Fårvang.
Yrsa fik hurtigt interesse i at lægge et stykke frivilligt arbejde i lokalmiljøet.
Allerede året efter de flyttede hertil, kom hun til at stå for udlejning af forsamlingshuset, samt for legestue for hjemmegående og dagplejemødre i Stjær og Storring. Samtidig kom hendes
omsorg for andre også til udtryk i hendes evner som spejderleder igennem mange år.
I årene 1997 - 2003 blev det nødvendigt for Yrsa at holde en pause fra forsamlingshuset, men både hun og
Jan kom stærk igen på den front. Da huset viste sig at være lukningstruet i 2003, blev det igen nødvendigt
med et skift i beslutningstagerne. Jan blev medlem af bestyrelsen og Yrsa genoptog sit tidligere ansvar som
udlejer. Sammen med flere andre aktive beboere fik de Storring forsamlingshus på ret køl igen, til gavn for resten af byen. Udover at være udlejer, har det også været Yrsa, der sørgede for at indhente kontingent hos
medlemmerne. Dette gjorde hun, og gør stadig den dag i
dag, ved at henvende sig personligt til hver enkelte husstand.
Så kom der ellers skub i tingene. Der blev afholdt fællesspisning i form af ”Cafè Drop In”. Der blev holdt forårsmarkeder, høstfester, julebanko og fastelavnsfester.
Desværre er det kun fastelavnsfesten, der stadig er en tilbagevendende tradition med Gitte Nielsen som tovholder.
Ved alle arrangementerne var Yrsa en del af drivkraften.
I det forgangne efterår forsøgte de sig med et hobbygalleri,
men heller ikke her var der så stor en opbakning som ønsket.
Samtidig med forsamlingshuset sad Yrsa i et foredragsudvalg i samarbejde med Storring menighedsråd. Udvalget blev dog nedlagt for omkring 2 år siden ved sammenlægningen af menighedsrådene i Stjær og Storring.
Fra 1987 har Yrsa arbejdet for den kommunale hjemmepleje. Men i 1995 kom hun ud for en arbejdsulykke der
forårsagende en del psykiske problemer, så i 2002 valgte Yrsa at stoppe med sit arbejde og er nu blevet førtidspensioneret. Her har sommerhuset i Fårvang vist sig som det pusterum, hun havde brug for, og derfor
valgte Jan og Yrsa at bo der permanent.
Nu hvor Jan og Yrsa er fraflyttet byen, vil der forekomme en del kørsel frem og tilbage fra Fårvang. Vedligeholdelse, rengøring og generelt tilsyn med huset står Yrsa nemlig stadig for. Også udlejningen er stadig hendes
ansvar. Men da Storring forsamlingshus er en personlig mærkesag for hende, kører hun gerne. Samtidig bor
datteren Heidi og hendes mand stadig i Storring midtby og er også et trækplaster.
Yrsas store ønske for fremtiden i forsamlingshuset er, at nye kræfter vil stille sig til rådighed og kæmpe for at
bevare huset. Hun har altid været meget glad for samarbejdet imellem alle dem, der har lagt deres kræfter og
fritid i forsamlingshuset, men det har været de samme mennesker i mange år, og hun mener, at det snart må
være nogle af de yngre børnefamiliers tur til at tage del i den fælles gode, det er for så lille en by som Storring
at have et forsamlingshus.
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Stemningsbilleder fra Storring en søndag morgen sidst i januar.
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Lavet af : Kurt Pedersen, Storring

Søballe-siderne
Søballes hjemmeside opdateres så snart, der har
været et arrangement og der lægges billeder ud,
så husk at kigge forbi.
Vi vil gerne have flere tilmeldt vores
mailkorrespondance, da det er en nem måde at
komme i kontakt med hinanden. Hvis I endnu ikke
er tilmeldt, så send en mail til
soeballe.borgerforening@gmail.com

Referat fra generalforsamling i Søballe
Borgerforening af 1999 den 19. januar 2011
1. Valg af dirigent
Irene – Gyvelhøjvej 8 - blev valgt.
2. Bestyrelsens beretning
De faste årlige arrangementer er blevet afviklet
som vanligt.
Først var det fastelavn i Søgårdens lade, der som
altid er velbesøgt. Vi har tøndeslagning, slikposer,
fastelavnsboller og ikke mindst en god snak.
Skt. Hans ved den gamle vindmølle blev holdt i
fremragende vejr.
Juletræstænding blev holdt nu for 4. gang, hvor vi
tænder træet og synger et par julesange og
derefter spiser masser af æbleskiver, drikker
gløgg eller kakao og hygger os i Lene og Sørens
garage. Denne gang var der mødt ca. 70 beboere
op. Det er værd at bemærke, at det denne gang
var et grantræ fra en af Gyvelhøjvejs haver, der
stod på legepladsen. Det kom fra Kirsten og Jans
have, og var nu blevet for stort. Det har været
rigtig flot hele december på legepladsen.
Sommerfesten var i fare for at blive aflyst, da der
ikke var nok, der havde meldt sig til at hjælpe til.
Da det blev annonceret, at festen ikke ville blive
til noget, var der hele 2 i byen der tilbød, at vi
kunne være i deres have, nemlig Adolf Laursen og
Anna Gammelgaard. Vi tog imod tilbuddet fra
Lisbeth og Adolf og havde en hyggelig aften med
medbragt mad, ca. 30 personer i det store
havetelt.
Det er blevet til en enkelt arbejdsdag på legepladsen, hvor vi har fået klatrestativ og sansegynge.
Den samme dag var der nogle stykker, der samlede
affald på vores indfaldsveje. Vi kunne ikke deltage
på den årlige Affaldsindsamlingsdag, men så blev
det gjort denne dag. Der var ikke så meget affald
denne gang som det tidligere år, så det er ganske
positivt.
Ingeborg er holdt som redaktør på Stjær Avis, og
Jan har mere eller mindre frivilligt overtaget
jobbet. I bestyrelsen synes vi, det er vigtigt, at
bevare vores ”Søballeside(r)” så stort cadeau til
Jan for hans indsats.
Jannik er holdt som uddeler – tak for din indsats –
og Mads har overtaget jobbet.

3. Fremlæggelse af regnskab og budget
Regnskabet blev gennemgået. Det bemærkes, at vi
har flere frivillige medlemmer fra husstandene
udenfor grundejerforeningerne, end vi tidligere
har haft. Det er vi meget glade for og håber selvfølgelig, at de vil støtte os igen fremover.
Der stilles spørgsmål til, hvorfor beløbet brugt til
gaver er kr. 0,- Det har tidligere været sådan, at
vi har givet en flaske rødvin til nye beboere i byen.
Bestyrelsen bestræber sig på at få det i gang igen,
da vi mener, det er en god tradition. Regnskabet
godkendes.
4. Indkomne forslag
Ingen forslag
5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet forbliver uændret på kr. 350,6. Valg af bestyrelse
Jan, Lene og Gorm er på valg – alle genvælges.
Søren genvælges som suppleant
7. Valg af revisor
Rasmus genvælges
8. Eventuelt
Claus fra Gyvelhøjvej 3 har forespurgt, om ikke
det var en ide at lave en såkaldt ”halfpipe” – rampe
til brug for skateboard, BMX m.v. Børnene i byen
er blevet større, og der er nu brug for andre
muligheder på legepladsen. Han stiller gerne sin
arbejdskraft til rådighed, og der er et budget på
ca. 5.000 kr. Der var bred enighed om, at det er en
god ide, så det håber vi på at kunne gennemføre i
løbet af foråret.
Det forlyder, at der er søgt om tilladelse til
grusgravning tæt på Søballe. Det er endnu ikke
sendt til høring, hvilket også først sker, når
byrådet har sagt OK. Hvis det kommer til høring,
vil vi komme med et svar, der omhandler trafikken
af lastbiler i byen.
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Tøndeslagning til fastelavn
I Søballe har vi tradition for at slå katten af
tønden om lørdagen i forbindelse med fastelavn. I
år foregår det den 5. marts. Børn (og voksne)
møder udklædte. De senere år er antallet af
deltagende børn vedligeholdt i form af et stigende
antal børnebørn, og det er jo en god måde at holde
liv i en god tradition.

penge ind. Der er mange traditioner, bl.a. for
uniformens udseende og rangorden.
Alle de indsamlede penge går til fællesfesten, som
foregår weekenden efter fastelavn i Borgernes
Hus. Først marcherer soldaterne ind under
højtidelige former, og derefter er der
fastelavnsboller og diskotek for børnene, og kaffe
til de voksne.
Affaldsindsamling
I lighed med de foregående år har vi tilmeldt
Søballe til Dansk Naturfredningsforenings
affaldsindsamling. I år mødes vi søndag den 3. april
kl. 10 på byens fællesareal, hvor vi bevæbnet med
handsker og sække går ud ad de 4 veje ud af byen
og samler affald. På bare en time kan vi få ryddet
op!

Fra indsamlingen forrige år

Hjemmeside og mailingliste
søballe.dk
Som nævnt i referatet fra årets generalforsamling har vi i Søballe en hjemmeside. Her kan det
godkendte årsregnskab studeres nærmere. Skulle
det give anledning til spørgsmål, kan disse og andre
spørgsmål rettes til bestyrelsen (som selvfølgelig
også fremgår) eller man kan sende en mail til
foreningens bestyrelse på:
soeballe.borgerforening@gmail.com

De 3 tønder med slik holder i vidt forskellig tid.
Tønden til de mindste børn overlever mindst 10
runder. Tønden til de store børn klarer normalt
omkring 5 runder. De gode år kan tønden til de
voksne modstå at alle får lov at slå 1 gang, så det
er ikke nok at være fremme i skoene, man skal
også være fremme i køen. Efter tøndeslagningen
får børnene slik og sodavand. Til de voksne er der
fastelavnsboller og kaffe. Vi køber selvfølgelig
tønder og boller hos Finn i Brugsen i Stjær.
Fastelavnssoldater i Søballe
Søballe og hele vestegnen følger den gamle
tradition fra 1800-tallet med, at byens større
børn går fastelavnssoldater og synger for alle
husstande på egnen. På den måde samles penge ind
til en fælles fest, som alle bliver indbudt til.
Søballe-soldaterne går sammen med Veng, og de
tapre soldater traver hele fastelavnssøndagen
rundt i begge byer. Efter pengeoptællingen søndag
aften sammenlignes de indsamlede beløb mellem
Søballe/Veng, Nr. Vissing og Hårby, og det er en
stor ære at være den landsby, der samler flest

Søballe Borgerforening har også en mailingliste,
hvor nyheder om arrangementer og nyt på
hjemmesiden offentliggøres. Man kan komme på
listen ved at sende en mail til foreningen.
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af Mogens Kjærskov

GENERALFORSAMLING
i Høver Beboerforening
tirsdag d. 12. april 2011,
kl. 19.00
i Høver Beboerhus

Søndag d. 6. marts
kl. 14.00
i Høver Beboerhus

DAGSORDEN:

Så er alle
børn og voksne i Høver inviteret til at
slå katten
af tønden, søndag d. 6. marts 2011,
kl. 14.00 i Høver Beboerhus.
Kom udklædte, der er præmier til den
udklædte, og selvfølgelig også til Kattekongen.

•
•
•
•
•
•
•
•

bedst

Dukketeater

Formandens beretning.
Aflæggelse af regnskab.
Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Indkomne forslag.
Valg af bestyrelse og suppleanter.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Evt. vedtægtsændringer.
Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest en uge før
generalforsamlingens afholdelse.

Søndag d.
27. marts
kl. 14.00
i Høver Beboerhus

MØD OP OG GØR DIN INDFLYDELSE GÆLDENDE.

Der var engang en prins, som blev tryllet om til en
frø. Det var han meget ked af, og han troede ikke, at
nogen kunne komme til at holde af ham, når han var
så grim.
En dag mødte han en prinsesse, der havde mistet sin
bold af guld. Den lille frø ville hjælpe hende med at få
den tilbage. Men det var ikke så ligetil, for han blev
nødt til at lære at svømme, slås med en drage og
narre en gammel heks før det lykkedes.
Mens alt dette skete,
lærte prinsessen ham
at kende som en sød,
sjov og modig ven.
Hun kunne lide ham,
selv om han så ud
som en frø, for det
vigtigste
er,
hvordan
man
er
indeni. Han fik et
kys og blev til en
prins igen og efter
en tid giftede de sig
med hinanden og
levede lykkelige til deres dagens ende.

Arbejdslørdag
Lørdag d. 7. maj kl. 09.30
Så er tiden kommet, hvor vi skal have forårsklargjort
legepladsen, så den er klar til nok en sommer til
glæde for både børn og voksne.

Aldersgruppe: 3 - 8 år. Varighed ca. 40 min.
Entre 20,00 kr. Voksne ifølge med børn gratis adgang.

Vi starter med kaffe og rundstykker kl. 9.30. Derefter
skal der slås græs, klippes græskanter, m.m. Og så
trænger der nok til lidt maling hist og pist.

Forestillingen modtager
støtte fra:

Mød op og giv en hånd med, så vores legeplads kan
tage sig pænt ud til sommer.
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Foreninger, grupper, råd, udvalg og institutioner
STJÆR
Stjær Sogns Borgerforening
Jens Bølling 44952825
jb.dk@mail.dk
Udlejning af forsamlingshus:
tlf: 2925 2665 eller
forsamlingshus@stjaer.net
Stjær Avis kontaktperson:
Christina Monrad Andersen
8674 2717
stjaeravis@stjaer.net
Stjær Byportal: www.stjaer.net
Roy Erik Blüthgen / 8624 0226
webmaster@stjaer.net
STRIT gruppen/ kontakt Roy
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
www.landsbysamvirket.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

med nøglepersoner…

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
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
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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
STORRING
Storring Forsamlingshus:
Jens Jacob Janfelt, 86950239
Udlejning:
Yrsa Nielsen/ Lilleringvej 5
86 95 01 12
Storring Grundejerforening:
Formand: Brian Nielsen 86725454
bin@mail.dk
StorringFællesspisning:
Michèle Vandborg Nielsen
86950990
michele@storring.dk

Foreninger, grupper, råd, udvalg og institutioner
Gymnastik:
Instruktør: Ellen Mikkelsen
86 95 02 15
Folkedans:
Lillering Folkedansere
Formand: Hans Jørgensen
86 94 16 05

Storring-Stjær-Søballe-Høver
Pilelaug
Kirsten Gade, 8695 0705
kirstengade@storring.dk
Storring Vandværk
Formand: Leif Christoffersen
86 95 03 67
solhoej@storring.dk

med nøglepersoner, Storring
Storring Børnehave
8794 2085
stjaer.boernehave@skanderborg.dk
Menighedsråd:
www.storring-stjaer.dk
Formand: Leif Christoffersen
86 95 03 67
solhoej@storring.dk

STJÆR

Materiale til avisen
kan leveres på:

Søger venner på

stjaeravis@stjaer.net
eller i postkassen på
Østerbro 10.
Indsendt materiale må helst
ikke være over 3500 anslag
(hvis du har noget der er længere, så kontakt
en fra redaktionen).
Indsendt tekstmateriale bedes
leveret i Word eller Publisher
eller en håndskrevet seddel
i postkassen.
Ris og ros modtages også
meget gerne

Nej, vi har ikke tænkt os at lave daglige opdateringer!, og heller ikke ugentlige, og såmænd heller ikke månedlige….
Men… vi vil gerne, når en deadline nærmer sig,
kunne spørge jer om nogle ting. … vi vil måske
efterlyse en vittighed om støttebind, opskrifter på
gløgg, god råd om alt og hint…. etc….
...alt sammen emner og kommentarer vi måske
kan bruge i den kommende avis!
Og på den måde er der lidt kortere til din lokale
avis….

Skynd dig at blive vores ven!!!

Stjær Avis Sponsorer!
www.hs-slagteri.dk

34

Stjær Avis Sponsorer!
SKANDERBORG
Tlf. 86 51 00 00
4, 6 og 8 personers vogne
Storvogne med lift

AUTOGRISEN
Malekurser for børn og voksne i kreative
omgivelser på Stjernholm mejeri
www.artjamming.dk

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

Kjællingdalsvej 1 Søballe, tlf. 2160 9549

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

”Finder værdi i energien”
www.lokalenergi.dk - 70 22 42 77
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Nedskæring i vores busforbindelse
Skanderborg Kommune og Midttrafik offentliggjorde i januar deres forslag til ændring af busforbindelsen gennem Stjær og Storring. Det er planen, at ændringerne træder i kraft til sommer. Politikerne har tidligere fortalt,
at der ville komme nedskæringer, og at man generelt ønskede at få en mere sammenhængende offentlig
transport i Skanderborg Kommune. Deres forslag indebærer, at rute 109 (Galten - Stjær - Hørning - Århus)
nedlægges. I stedet indføres en ny rute 309 (Galten - Stjær - Stilling - Skanderborg). Rejsende, der skal til Århus kan i Stilling skifte til en bus mod Århus. Det er almindeligt kendt, at der i dag af og til er afgange, hvor
109´eren køre halvtom, og det har Midttrafik naturligvis set som en oplagt mulighed for at spare penge. Groft
sagt skæres der i det aktuelle forslag kraftigt i den service, der ligger uden for myldretiden for skoleelever.
Nogle af de væsentligste ændringer er:
1. Der kommer ikke længere til at køre nogen bus i weekenden.
2. Tidligste afgang ligger så sent, at man ikke kan være i Århus før ti minutter i otte.
3. Rejsetiden til Århus forlænges med 20%.
En gruppe borgere i Stjær har derfor taget initiativ til at gøre indsigelse mod ændringerne. Hvis du er i mod
forringelserne og endnu ikke har gjort indsigelse, kan du underskrive nedenstående og aflevere det i postkassen på Østerbro 10 i Stjær, så vil det samlet blive afleveret til Skanderborg Kommune. Afleveringsfrist er 24/2.

Stjær Bys indsigelse imod nedlæggelse af rute 109
Det er rigtig skidt at 109'eren nedlægges som direkte rute til Århus. Det medfører, at unge mellem ca. 13-14 år og 18 år plus ældre uden bil isoleres i
Stjær. Alternativet - 309'eren - er ikke en tilstrækkelig god erstatning til at dække de behov, der er i landsbyerne Stjær, Storring m.fl.
Rigtig mange beboere i Stjær og Storring er tilflyttere fra Århus, tilflyttere, der netop er flyttet herud, fordi der er forbindelse til Århus (adgang til arbejde,
skolemuligheder, fritid, kultur etc.). Som de planlagte busforbindelser ser ud nu, vil man som det tidligste kunne være i Århus kl 7.48. Det gør forbindelsen uanvendelig til arbejde for rigtig mange mennesker - "Undskyld chef - jeg kommer altså ikke på arbejde fremover før kl 8.30" - det holder vist ikke.
Med rute 109 tager det nu ca. 45 min. at komme fra Stjær til Århus med afgangen kl. 6.50. Med de planlagte 109 og 200 kommer samme tur til at tage
ca. 55 min., hvilket er godt 20% mere tid. I forbindelse mad uddannelse og arbejde er 20 min. ekstra transporttid hver dag meget. I følge spøgeskemaundersøgelsen, som blev gennemført blandt borgere i Stjær og omegn i sommers, kan 70% kun acceptere lille eller ingen forlængelse af transporttiden.
41% af de der svarede, benytter bussen til at pendle ifm. job og videregående uddannelse. Det er med til at understrege behovet for, at pendlere skal
kunne være i Århus i god tid inden kl. 8, og at transporttiden ikke må øges med 20%.
For de 13-14 årige og opefter er nedlæggelse af 109'eren et stort tab - ingen bus til Århus medfører isolation fra alle de tilbud Århus har - for de 15-16
årige betyder nedlæggelsen af 109'eren ingen valgfrihed i forhold til ungdomsuddannelse (reel mulighed - kun Skanderborg Gymnasium - og for de
fleste unge er kun 1 valg ikke et reelt valg).
Når børnene i en familie ikke har gode betingelser for at trives, udvikle sig og udfolde sig et bestemt sted - vil mange ressourcestærke familier fravælge
at bosætte sig der. I spørgeskemaundersøgelsen svarede 35%, at busforbindelsen havde afgørende betydning, da de valgte deres bolig.
Uden busforbindelse til Århus, vil mange familier med unge mennesker ende med at fravælge Stjær som et egnet bosted. Det vil medføre fraflytning af
ressource stærke (børne)familier, gode skatteborgere - og nedlæggelse af busruten vil derfor blive det første skridt til en meget negativ udvikling for
Stjær - det vil betyde færre børn i vuggestuen, færre børn i børnehaven og færre elever til Stjær Skolen: Allerede på kort sigt vil Stjær derfor blive
"udkant". Fraflytningen af børnefamilier/skatteborgere fra Stjær kan også blive økonomisk negativt for Skanderborg Kommune, da der jo selvfølgelig er
en risiko/sandsynlighed for at flytning vil være ind mod Århus Kommune / Århus By.
Ingen busser i weekenderne er nok det aller dårligste ved det nye forslag - det gør jo "isolationen" for de unge - og for de gamle uden bil i Stjær meget,
meget tydelig. Uden busser i weekenderne vil mange unge være afskåret fra at få et fritidsarbejde, da det oftest er lettest at finde disse fritidsjobs i de
lidt større byer (ex. Galten, Hørning - og især i Århus). Uden busforbindelse - ingen fritidsjobs, ingen job - ingen penge, ingen penge - ingen glade teenagere, ingen glade teenagere - fraflytning af børnefamilier???
En del familier vil nok blive nødt til at købe en ekstra bil - så nedlæggelsen af 109'eren, går derfor direkte imod Skanderborg Kommunes netop vedtagne
klimaplan - en plan, hvor man ønsker at reducere CO2 udledningen og reducere energiforbruget - blandt andet fra transport. Er der overhovedet nogen
sammenhæng mellem at Skanderborg Kommune har vedtaget af være CO2 neutral ift. energiforbrug og transport fra 2020 og så nedlæggelsen af busruterne??
Vi ØNSKER PRIMÆRT:
1) At det reelt er muligt at pendle til Århus, så man kan møde på arbejde eller videregående uddannelse i Århus inden kl 8.00.
2) At pendlertransporttiden til Århus ikke øges.
3) At der er busforbindelse i weekenden, så det er muligt for unge at have fritidsjob og for såvel ældre som unge at deltage i sociale og kulturelle aktiviteter.
FORSLAG TIL FORBEDRINGER:
1) Forlænge busruten (bybus - rute 52) i Harlev til at gå over Storring til Stjær (evt. ekstra betaling kunne dækkes af Skanderborg Kommune)
2) Forlænge busruten (bybus - rute 55) i Tåstrup til at gå over Stjær og Storring (evt. ekstra betaling kunne dækkes af Skanderborg Kommune)
3) 309: Etablere et togstation/trinbræt i Stilling, så rejsetiden til Århus kunne nedsættes
4) 309: Ændre ruten, således der kunne synkroniseres med toget i Hørning til Århus
5) 309: Ændre ruteafgangene, således der synkroniseres med busserne på Silkeborgvej ved Skovby / Galten (rute 113)
6) 309: Etablere busafgange i weekenderne og i skolernes sommerferie - også aften busser, der for de unge, muliggør fritidsarbejde eller en biograftur!
7) 309: Etablere en tidligere afgang - i forslaget er tidligste ankomst ca. kl. 7.50, hvilket er alt for sent ift. til arbejdsmæssig brug.
SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN I STJÆR OG OMEGN
Læs resultatet af spørgeskemaundersøgelsen på Stjær byportal på Internettet:
http://kortlink.dk/8qny

Dato

Navn

Adresse
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Underskrift

