
 

 

STJÆR AVIS 
      med Storring, Høver og Søballe  

Nr. 37 – 10. årgang  Maj, juni, juli, august og halvdelen af september 2011 

 
Stjær Avis udgives af Stjær Sogns Borgerforening 

Avisen uddeles til 750 husstande i området Storring, Høver, Stjær og Søballe 
Næste deadline: søndag d. 28. august 2011. Avisen udkommer i week-enden den 17.-18. september 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 

Foto: Jan Thøgersen 

Flot guld til Stjærpigerne ved de østjyske 
mesterskaber - læs mere på bagsiden 

Se flere billeder af dette 
års konfirmander på side  23 
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 Stjær Avis          
udgives af 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 
d. 28. august 2011 
Avisen udkommer i weekenden d. 17.-18. september 
 
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 

 

Materiale til avisen 
kan leveres 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 læn-
gere, 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 

Tak for bidragene! 
Stjær Avis er en lokal avis, med lokalt stof. Den avis du holder i 
hånden lige nu, har slået rekord i indkomne indlæg fra alle jer. 
TUSIND TAK FOR DET!  
Mange har opdaget, at avisen er en mulighed for at få et budskab bragt ud. Stjær Avis sætter en 
ære i at dele viden om arrangementer og mennesker, og virke som et samlende organ, uden egent-
lig holdningspræg. Holdningerne kommer med JERES indlæg. – og så længe der er klar afsender 
på, vil vi som udgangspunkt bringe alle indlæg. Af og til kan de indlæg vi får, være for lange, og man 
vil da blive kontaktet af redaktionen, for en evt. begrænsning. Dette sker for at der er plads til alle. Vi 
har et stærkt ønske om, at emnerne er lokalt forankrede. Og hvis man ønsker reklame for sin virk-
somhed, er man til enhver tid velkommen til at tegne en sponsoraftale.  

Aktivitetslisten er 

flyttet til side 34 
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Skt. Hans Aften 
Torsdag den 23. juni 

Præstegårdshaven, Storring 
 
Torsdag den 23. juni holder størstedelen af egnens befolk-
ning, traditionen tro, Skt. Hans aften i Storring Præstegård. 
Medbring aftensmad og drikke, borde, stole, tæpper og 
varmt tøj. 
 
Kl. 18: Fællesspisning i haven. Grillen er varmet op og 

klar til den medbragte mad. Alle er velkomne 
Kl. 19 Akrobatik med Abdul 
Kl. 19.45  Optræden af sangere fra Wilhelmsborg 
 festspillet ”My Fair Lady” 
Kl. 19.45 Flemmings legehjørne - lege fra  de gode gamle 

dage. KFUM laver snobrød 
Kl. 20.30 Lokalt musikband - de unge 
Kl. 20.45 Båltale ved tidl. præst, kunstner mm. 
 Ejvind Nielsen 
Kl. 21 Bålet tændes 
 
Aktiviteter i dagene op til Skt. Hans 
Lørdag d. 18. juni: KFUM spejderne fra Stjær laver en 
spændende lejr på marken, hvor du kan opleve lejrlivet. 
Kl. 15.00: Fælles samling på marken - flyveopvisning med store modelfly. Lokale modelfly-
entusiaster kommer og viser os hvad de kan med deres store modelfly. 
Lejrliv fortsætter 

Søndag d. 19. juni 
Gudstjeneste i haven kl. 14.00. Børne- og Voksenkoret medvirker. 
Hoppepuder og kaffekurv  
 
Mandag d. 20. juni: Storring børnehave kommer på besøg i haven 
Onsdag d. 22. juni: Dagplejen og vuggestuen kommer på besøg i haven 
Torsdag d. 23. juni: Stjær børnehus, Østerbro, kommer på besøg i haven 
            
             Hilsen Menighedsrådet 

Sommermøde 2011  



4 

 

Stjær/Storring i 
kamp for vores bus 
Af Mette Brandi 
 
I løbet af 14 dage lykkedes det 
Stjær og Storring at indsamle 709 
underskrifter, selv om Skander-
borg Kommune angiveligvis har 
talt dem på en anderledes måde 
end os, der har sendt dem af sted. 
 

Kampånd 
Det var en utrolig dejlig oplevelse, 
at vi som by kunne stå sammen 
om at kæmpe for gode busforbin-
delser til Århus. Faktisk tog det 
kun en dag at samle 11 under-
skriftindsamlere ved at lægge en 
opfordring til at melde sig ud på 
nettet. Der opstod nærmest en 
form for kampånd. 
 
Det var også meget let at få folk til 
at medvirke til at få lavet de seks 

små historier om borgere, som 
bliver berørt af forringelserne. De 
blev sendt på e-mail ad to omgan-
ge til alle politikkerne i Skander-
borg Byråd samt til kommunen.  
 

Alle underskrev 
Næsten alle satte deres under-
skrift på indsigelsen og indsamler-
ne fortalte, at de var kommet i 
snak med rigtig mange i deres na-
bolag, som de sjældent havde 
snakket med før. Mange bidrog 
med fortællinger, om hvordan bus-
rutens forringelse ville påvirke net-
op dem. Mange var også rigtig 
bekymrede for et fald i huspriser.  
 

Kommunen og politikere 
bombarderet 
Hver dag i perioden blev der sendt 
nye portioner af underskrevne ind-
sigelser af sted til Skanderborg 
Kommune, så de ankom i en lind 
strøm uden det store ophør. Sam-

tidig fik politikerne løbende tilsendt 
de små historier om de ramte bor-
gere og vores indsigelsesordlyd 
fik de også i hænde. Vi føler her-
efter, at vi gjorde, hvad vi kunne i 
Stjær og Storring, og det er en 
god fornemmelse. 
 

Hjalp det? 
Det må jo være op til hver enkel 
læser at afgøre, om indsatsen var 
det hele værd – se artikelen: ”Den 
nye busrute i Stjær/Storring” på 
næste side. Vi blev hørt på enkel-
te punkter, men man kunne helt 
sikkert ønske sig flere af tingene i 
højere grad imødekommet. Det 
bliver givetvis ikke lettere at være 
buspendler til Århus, men hvis vi 
ikke havde råbt op, var intet må-
ske lavet om. Vi synes, det var 
dejligt at Stjær markerede sig og 
vi må se, om den sidste streg i 
sandet er slået i forhold til bussen. 
 
 

Antallet af busafgange bliver skåret ned, men kommunen tager hensyn til borgernes primære ønsker. 
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Den nye busrute i 
Stjær/Storring 
Af Jesper Lumbye Andersen 
 
I forbindelse med overtagelsen af 
en række busruter fra Region Midt 
og de generelle spareplaner har 
politikerne i Skanderborg besluttet 
at omlægge bl.a. busruten gennem 
Stjær.  
  
Den nye rute kommer til at hedde 
309 og skal køre fra Galten via 
Stjær til Stilling og Skanderborg. 
Der bliver således ikke længere en 
direkte busforbindelse til Aarhus. 
Pendlere og andre, der skal til Aar-
hus, skal skifte bus i Stilling. 
  
I forbindelse med Midttrafiks høring 
i januar om de nye busplaner, 
fremførte vi i Stjær og Storring en 
kritik af, at det ikke ville være mu-
ligt at møde på arbejde eller ud-
dannelse i Aarhus til kl. 8. Miljø- og 
Planudvalget har lyttet til dette og 
har på et udvalgsmøde d. 4. april 
besluttet: 
 "Der etableres en ekstra morgen-
tur Galten – Hørning. Fra Hørning 
videreføres turen som rute 200 til 
Århus Banegård, Universitetet og 
Skejby Hospital, med ankomst lidt i 
kl. 8. Det dækker behovet for en 
morgentur for pendlere fra Galten, 
Storring, Stjær og Jeksen til Århus, 
herunder også for unge der skal til 
uddannelsesinstitutioner i den syd-
lige del af Århus, bl.a. teknisk skole 
i Viby. Årlige merudgifter 160.000 
kr." 
  
Der kommer ikke til at køre bus i 
weekenden, men der kommer i 

stedet "teletaxa". Det forventes, at 
det i praksis kommer til at betyde, 
at der bliver en køreplan med en 
række afgange på bestemte tids-
punkter. Hvis man gerne vil fra ét 
stoppested på ruten til ét andet, 
ringer man én time før - i forhold til 
den valgte afgang fra køreplanen. 
Man bliver så kørt i taxa mellem de 
to stoppesteder for den pris, som 
en busbillet koster. 
  
Antallet af afgange bliver reduceret 
i forhold til i dag både på hverdage 
og i weekenden. De endelige køre-
planer er endnu ikke tilgængelige. 
  
For rejsende til Aarhus, vil 
"omvejen" forbi Stilling betyde, at 
man kommer igennem en ekstra 
takstzone, og det vil derfor blive 
dyrere at komme med bus til Aar-
hus, end det er i dag. 
  

Det er planen, at der i løbet af ef-
teråret skal laves passagertælling, 
som skal danne grundlag for en 
evaluering i Miljø- og Planudvalget 
i januar 2012. 
 

Omstigning til regional-
tog? 
I forløbet har politikerne bla. over-
vejet, om bussen fra Galten via 
Stjær og Hørning/Stilling til Skan-
derborg evt. kunne køre forbi én af 
togstationerne i Hørning eller Stil-
ling. I dag tager den del af bustu-
ren, der går fra Hørning til Aarhus 
H ca. 28 min., mens den tilsvaren-
de tur med toget blot tager 13 min. 
Det har endog været diskuteret, 
om man evt. skulle investere  i en 
genåbning af togstationen i Stilling. 
Disse muligheder er dog ikke med i 
de aktuelle planer. 
 

   Rute mellem Skanderborg og Aarhus 
   309: Galten - Storring/Stjær - Stilling - Skanderborg 
   309 (morgenturen): Galten - Storring/Stjær - Hørning 
   200 (morgenturen): Hørning - Aarhus H - Skejby 

Den nedlagte togstation i Stilling er så småt ved at 
blive overtaget af naturen. 

Den moderne togstation i Hørning. Det tager blot 13 
minutter at komme herfra til Aarhus i myldretiden. 
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 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. 

 
 

Fællesspisning frem til næste avis bliver: 
 

MANDAG d. 30. MAJ 
FREDAG d. 17 JUNI 

 
Fredag d. 17. juni er sidste fællesspisning før 
sommerferien, som traditionen tro er en grill-
aften. Fællesspisningen holdes denne dag ved 
Stærekassen. Øvrige fællesspisninger holdes i 

Stjær Forsamlingshus. 
 

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 

Foto fra sidste års fællesspisning med grill-mad i Kresten 

og Helenes have 

Nyt Art Jamming 
Der sker spændende ting hos Tina Kolding, som er i gang med nyt Art Jamming. Flere virksomheder 
- blandt andet 200 medarbejdere fra Favrskov Kommune - har været til ”kreativ teambuilding”. Se 
omtalen i de lokale aviser, som vi har klippet ind her. Læs mere på: 

http://skanderborg.lokalavisen.dk/saet-kuloer-paa-arbejdslivet-/20110412/artikler/704129617/1877  
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Cirkus STJÆRne  
Lørdag den 28. maj kl. 13.30. 
 

På det grønne område ved 
klubhuset og Stærekassen.  
 
Når Cirkus Stjærne traditionen tro - det er nu 12. gang - kommer til 
byen er byens øvrige borgere også velkomne. 
Entré: 30 kr. for voksne - børn er gratis. 
 
Kl. 13.30  Cirkus Stjærne giver forestilling i teltet på 

Sportspladsen. 
Kl. 14.30 –17.30  Café og tombola i teltet. 
Kl. 17.30  Dagen vil blive afsluttet med, at vi tænder gril-

len for dem, der har lyst til at blive. Der skal 
selv medbringes mad og drikkevarer. 

 
Der er fri adgang for byens borgere til caféen fra kl. 14.30. 
 
Fredag den 27. maj kl. 10.00 holder vi generalprøve for vugge-
stuebørnene, dagplejebørnene, Storring børnehave og 0. klasse i 
cirkusteltet på boldbanen ved klubhuset. 
 
Med venlig hilsen 
Stjær Børnehus – Østerbro. 

Al muligmand 
søges! 

 
Stjær Børnehus og Storring Børneha-
ve søger en person som vil feje og 
kan udføre mindre håndværksmæssi-
ge opgaver. 
 
Vi har brug for ca. 2 timer om ugen – 
og nogle gange noget mere. 
 
Henvendelse til: 
Kirsten Andersen - Tlf. 87 94 20 80 

PIZZABAGERIET TIL 
SPORTSFESTEN 2011 

 
 
Traditionen tro skal vi igen lave og sælge pizza til sportsfesten.  
Sportsfesten er i uge 22, og da torsdag er Kr. Himmelfartdag,  
hvor der vil være aktiviteter hele dagen, skal vi have lidt ændret åbningstider. 
 
Onsdag d. 1. juni 2011 fra 18:00 til 22:30 (ca.) 
Torsdag d. 2. juni 2011 fra 12:00 til 19:00 
Lørdag d. 4. juni 2011 fra 10:00 til 17:00 
 
Vi tilstræber at lave vagterne på 2 – 3 timer. 
 
Hvis dette er noget for dig, så ring eller skriv endelig. 
Du kan også skrive dig på listen, der hænger i brugsen,  
så ringer vi til dig. 
 
Med venlig hilsen 
 
Pizzapigerne (Grethe og Rikke) 
(kontakt Rikke Overgaard: 2272 2009 eller rikke.overgaard1@gmail.com) 

 

 

Til hundeejere! 
 
Jeg vil gerne opfordre Stjærs borgere 
til at medbringe en pose når I går tur  
med jeres hund. Det er noget forfær-
deligt svineri at efterlade hundes lorte, 
i folks haver. Hvordan ville I selv ha’ 
det hvis, det var jer som skulle ud og 
gøre rent efter andre hunde.  
  
Venlig hilse 
  
Pia Juhl Pedersen 
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Fugletårn ved Tåstrup Sø 
Penge fra Nordea Fonden til Fugletårn ved Tåstrup Sø. 
Det er nu lykkedes at skaffe det økonomiske grundlag for fugletårnet ved Tåstrup Sø. 
Nordea Fonden har bevilget 200.000 kroner til virkeliggørelse af fugletårnsprojektet.  
Vi arbejder nu med indhentning af nye tilbud på de arbejder der skal laves ligesom der skal udarbej-
des en arbejdsplan. 
 
Projektet kan nu gennemføres og det vil ske efter 
15. august 2011 når ynglesæsonen i området er 
overstået. 

 
p.v.a. Det Grønne Partnerskab 
bag projektet. 
 
Jakob Thulesen Dahl 
Ejerlav for Tåstrup Sø. 

  

 

 

 

 

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.  

Det er dog mærkeligt hvad der 

kan komme op af et blækhus  

(HC Andersen) 

Hemmeligheden ved en 

journalistisk succes er, at 

gøre læserne så rasende, at 

de selv vil skrive halvdelen 

af din avis. (C.E.M. Joad) 

Skrift kan gemmes, 

tale glemmes  

(norsk ordsprog) 

 
Intet stort er nogensin-

de skabt uden entusias-

me. 

(Ralph Waldo Emerson) 

Koncert med 2 klaverer. 
Onsdag den 25 maj 19.30 er der koncert for 2 klaverer i konfirmandstuen. Pianisterne David Strong 

og Christian Spillemose spiller og fortæller. Der vil blive budt på meget forskelligartet musik fra flere 

tidsaldre. Mozarts sonate for 2 klaverer, en smægtende vals af Rachmaninov, Debussy´s 

yndefulde og melodiøse "Petite Suite" samt Darius Milhaud: "Scaramouche" som man kunne kalde 

larmende cafémusik fra 30´ernes Paris, hvor sidstesatsen er en inciterende brasiliansk samba. 

 

Alle er meget velkomne. 
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Drømmer du om et sted, hvor du kan udfolde dig 
på lærred med olie eller akryl? 
 

Vi har en kostald med plads til seks udøvende kunstnere - og 
de tre "båse" bliver ledige i løbet af sommeren. Vi hører ger-
ne hvis du har lyst til at være med. Der er ingen krav til erfa-
ring eller CV - men det er en fordel hvis du har lyst til at 
• være aktiv i male-fællesskabet og deltage i fælles male-

dage 
• dele et værksted hvor vi kan inspirere hinanden 
• bruge værkstedet til fælles undervisning og eventuelt 

fælles udstilling en gang i mellem 
 
Kostalden kan benyttes alle ugens 7 dage og alle døgnets 
timer, for dem der er med. Fælles for os som er med i værk-
stedet nu er, at vi har maleriet som ren hobby. Nogle af os 
har været aktive med udstillinger - andre har ikke. Vi ser vo-
res forskellighed som en fordel. Vi betaler en meget beske-
den husleje for værkstedet. 
 
Lyder dette interessant for dig, så ring eller kig forbi hos: 
Christina, Østerbro 10, 8674 2717 / 5117 6172 eller 
Pil, Møllevejen 7, 8695 0825 / 2991 0825 

Har I hørt, at VENG KORET 
har fået ny korleder? 
Dygtige operasanger Anja Rossau  
har nu dirigeret koret i et år, og vi er  
meget begejstrede. 
  
Men midt i vores begejstring er vi også lidt 
pressede, for vi har for få korsangere. 
Vi er et firestemmigt kor med et bredt repertoire,  
der hele tiden bliver udbygget. 
Har du tænkt på, at det kunne være dejligt at synge i kor, så lad det være NU!  
Vi mangler især sopraner, altså melodistemmer. 
Flere af os læser ikke noder, alligevel er det nemt at synge i Veng Koret, fordi stemnin-
gen er god, og fordi vi er hjælpsomme, sociale sangere.  
 
1. øveaften er tirsdag d. 6. september kl. 19.15 i Sognehuset i Veng.  
Du er allerede nu velkommen til at ringe til Inger Moos 86525810 eller Inga Friis 
86950468 
for en snak om muligheder, så ved vi også lidt om, hvor mange vi måske kan blive. 
 
Veng Koret har sammen med Sejs Koret og Skanderborg Mandskor forårskoncert 
i Veng Kirke lørdag d. 14. maj kl. 15 
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Da jeg hentede vores datter i Storring børnehave 
før påske, lå der en seddel i hendes rum som vi 
selvfølgelig tog med hjem og læste…. Sådan en 
seddel får vi hver måned med en slags beretning 
over hvad der er sket i børnehaven den forløbne 
måned. Her opdagede jeg nede i bunden af brevet, 
at børnehaverne i Stjær/Storring og deres bestyrel-
se havde besluttet sig for en sammenlægning med 
en børnehave i Skovby som jeg aldrig havde hørt 
om, Græshoppen hedder den åbenbart.  Der stod 
også at børnehaverne og deres bestyrelse havde 
fravalgt en sammenlægning med vores lokale skole. 
Hvorfor nu det, tænkte jeg? Kan det passe man 
vælger en ”fremmed” børnehave i en anden by 
”langt” væk, frem for den lokale skole? Hvad så 
med skolen, tænkte jeg? Kunne man forestille sig 
næste gang der skal spares, at skolen lægges sam-
men med en skole i Skovby eller 7,8 og 9 klassetrin 
i fremtiden skal gennemføres i Skovby eller Galten? 
Ville både Stjær skole og børnehaver ikke stå stær-
kere sammen? 
 
Jeg ringede derfor straks til et bestyrelses medlem 
fra vores børnehave der kunne fortælle at bestyrel-
sen for børnehaverne havde lagt sig op ad pædago-
gerne i børnehaverne, som havde ytret ønske om at 
samarbejde med en anden børnehave frem for sko-
len. Desuden mente vedkommende at Skovby var 
ligeså meget lokalområde som Stjær og at der efter 
bestyrelsens mening ikke var nogen sammenhæng 
mellem eventuel risiko for skolens fremtid og så en 
sammenlægning af skolen med børnehaverne.   
Derefter ringede jeg til Skanderborg kommune hvor 

jeg talte med Annie Noes, Børn og Ungechef. Selv-
om klokken var 19 var Annie stadig på arbejde og 
havde tid til at tale med mig… godt! Jeg fik af vide 
at kommunen i efteråret sidste år havde kontaktet 
børnehavebestyrelsen.  Kommunen foreslog den-
gang at børnehaverne Stjær og Storring skulle læg-
ges sammen med skolen i en ikke nærmere define-
ret fælles ledelses struktur. Årsagen var et spare 
krav hvor antallet af kontrakter på børn og unge om-
rådet skulle reduceres. 
 
Bestyrelsen for børnehaverne besluttede på davæ-
rende tidspunkt ikke at ville sammenlægges med 
skolen og de mente desuden at de med lidt held 
kunne slippe helt for en sammenlægning. Annie for-
talte dog at bestyrelsen blev gjort opmærksom på at 
der ingen garanti var for vi kunne slippe for sam-
menlægninger da man som sagt skulle reducere 
antallet af kontraktholdere som det hedder. 
 
Disse nye informationer gjorde mig endnu mere un-
drende overfor beslutningsgrundlaget, derfor spurg-
te jeg Annie om det så var for sent og om ikke vi 
havde mulighed for at træffe en anden beslutning?? 
Hun svarede at kommunen var begyndt at ansatte 
ledere til de nye sammenlagte institutioner. Men 
man kunne selvfølgelig altid ansøge om en sam-
menlægning med skolen i stedet for, det krævede 
bare at bestyrelsen for børnehaverne var positiv 
overfor det.  
 
Som Annie sagde, blev det dog ikke lettere jo læn-
gere tid der gik. Når der er etableret en fælles be- 

Fra Thomas Wriedt har vi modtaget dette læserbrev 

Stjærs fremtid? 
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styrelse mellem Stjær/Storring børnehaver sammen 
med Græshoppen (som er mere end dobbelt så stor 
som Stjær/Storring børnehaver til sammen), er det 
den nye fællesbestyrelse mellem alle 3 institutioner 
der skal træffe evt. beslutning om Stjær/Storring kan 
udtræde af samarbejdet. Det er på sin plads her at 
påpege at en fremtidig fællesbestyrelse sikkert vil 
bestå af 2/3 del repræsentanter fra Græshoppen da 
de jo har over 2/3 del af børnene. 
 
Jeg kunne ikke få ind i mit hoved hvorfor man i bør-
nehaverne ikke vil sammenlægges med skolen så 
jeg ringede dagen efter til formanden for skolebesty-
relsen for at høre sagen fra deres side. Charlotte 
Marvig  kunne fortælle mig at skolebestyrelsen hav-
de forsøgt at gå i dialog med bestyrelsen for børne-
haverne om hvordan man kunne skrue et fremtidigt 
samarbejde sammen, blandt andet ved at invitere til 
et dialog møde med Veng hvor man har den såkald-
te landsbyordning (der er en fælles institutionsleder 
for SFO, klub og børnehave). Desværre uden resul-
tat da børnehavernes bestyrelse åbenbart ikke ville 
indgå i en sådan dialog.  
 
Nu blev jeg for alvor bekymret… har man truffet en 
beslutning uden at undersøge alle alternativer? 
Uden at høre hvad skolen kunne tilbyde? Jeg be-
sluttede nu at prøve at iværksætte en underskrifts-
indsamling og dele noget materiale rundt i begge 
børnehaver for at sætte fokus på sagen og måske 
påvirke bestyrelsen. Kunne man f.eks. få bestyrel-
sen til at indkalde til en ekstraordinær general for-
samling hvor man kunne høre alle synspunkter/
argumenter og måske endda stemme om sagen i 
stedet. I hvert fald få alt dette frem i lyset og til åben 
debat! 
 
I forbindelse med omdeling af sedler til forældrene i 
børnehaverne kom jeg ind i Stjær børnehave og 
faldt i snak med en (trods alt venlig) pædagog. Jeg 

forklarede min sag og det gjorde hun også. Pæda-
gogernes holdning var, at de hellere ville samarbej-
de med en anden børnehave da de ikke kunne se 
synergien med skolens pædagoger.  Jeg spurgte nu 
om hun kunne se sagen fra lokalsamfundets side og 
jo det kunne hun da godt, men hun boede ikke her i 
lokal området og pædagogernes 1. prioritet var de-
res arbejdsklima.  
 
Da gik det op for mig at så godt som alle pædago-
ger i vores børnehaver faktisk ikke bor i vores lokal-
samfund og måske slet ikke bekymrer sig om hvor-
dan det lige går skolen eller om vi i Stjær i fremtiden 
skal køre vores større børn til Skovby skolen. Kan 
det virkelig passe at det er grundlaget for beslutnin-
gen om at sammenlægge børnehaverne i Stjær/
Storring med Græshoppen i Skovby frem for vores 
skole?  
 
Vi talte lidt mere og hvis ikke jeg var bekymret over 
forløbet i forvejen, blev jeg det nu… Den ellers flin-
ke dame jeg talte med sagde flere af de ansatte ville 
overveje deres job hvis de skulle lægges sammen 
med skolen. Sig mig lige engang, tænkte jeg, vil de 
true sig til at få deres vilje og er det den slags pres-
sion der er brugt overfor vores børnehavebestyrel-
se? Er bestyrelsen for børnehaverne kun sat i ver-
den for at træffe beslutninger som pædagogerne i 
forvejen har godkendt? 
 
Jeg synes der er så mange problemer i denne sag 
at jeg igen vil opfordre til en ekstraordinær general-
forsamling i børnehaverne hvor alt dette kan debat-
teres. Så vi kan få alt frem i lyset og træffe en or-
dentlig beslutning der er baseret på mere end pæ-
dagogernes ønsker. Hvad siger I? 
 

Mvh  
Thomas Wriedt 
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”Landdistrikternes dag ” blev holdt for første gang i 
år. Dagen er en forløber for det landdistrikts ud-
valg i folketinget, der skal etableres efter det kom-
mende valg – og som specielt skal tale og arbejde 
for landdistrikternes sag.   
Der vil sideløbende blive oprettet et Ø-udvalg, til 
at tage sig af øernes specielle problemer.  
 
Vi var 150 indbudte (frivillige ildsjæle), fra hele lan-
det. Meningen er at skabe en direkte kommunikati-
on mellem politikere og folk der bor på landet, for at 
finde ud af, hvad vi synes vi mangler OG hvordan vi 
mener man igen kan få unge til at flytte på landet. 
Det var en god følelse at sidde her, i den gamle 
landstingssal, med ligesindede, der elsker at bo på 
landet og kæmper for at gøre det til et attraktivt og 
trygt sted at leve.  
 
De tilstedeværende politikere var Bertel Haarder 
(V), Kristian Jensen(V), Kristian Thulesen Dahl(DF), 
Poul Ørum(Kr.dem.), Henrik Dam Christensen(S), 
Orla Hav (SF) og Holstebros borgmester HC Øster-
by. 
 
Mange af disse politikere er selv fra yderkanter af 
Danmark, vokset op i små landsbyer, så selv om 
der måske ikke var så meget nyt, var der et fælles 
fodslag om, at NU skal landdistrikterne ”op i gear”. 
Landdistrikter, yderområder og efterløn, er ikke en 
heldig kombination – så der skal speedes op, så det 
igen bliver attraktivt for unge, at flytte på landet – og 
godt at være gammel der, også.  
 
F.eks. skal hele landet i 2020, være dækket af 
bredbånd! 
Og der skal tænkes i nye projekter – her nævnte 
Bertel Haarder COLD HAWAI i Klitmøller i Thisted 
kommune, som et nytænkende eksempel. Der er 
helt specielle vind- og strømforhold. Det giver mulig-
hed for surfing i verdensklasse. Altså Cold Surfing, 
forstås! Det har turistforeningen udtænkt og så er et 
stort projekt sat på skinner af erhvervsliv, turistfor-
ening og kommune i samarbejde. 
 
Man arbejder under mottoet: Danmark i balance, 
med 37 nichéproduktioner indenfor fødevarer, turis-
me, service mm., rundt om i landet. 
F.eks. Ærø har gratis-busser overalt. 
I Nordjylland kan flex-taxa bestilles fra kl. 5 morgen. 
 
Holstebro’s borgmester HC Østerby, var meget jord-
nær i sit indlæg. 

Han startede med at sige, at der var dråber af kultur 
i alt – og det var vigtigt i en by, selv en lille landsby, 
at der var et bycentrum.  
 
De store byer udvikler sig hurtigere, er fleksible, har 
erhvervsudvikling og derfor også mere politiker be-
vågenhed.  
Landsbyerne udvikler sig mest/kun ved hjælp af 
ildsjæle. 
Det er vigtigt, der er de rette/ de samme rammevil-
kår for hele Danmark, både land og by. 
 
En ting der kommer til at spille en stor rolle i 
fremtiden er lokal fødevareproduktion. 
Hvordan kan vi sikre den? 
Hvordan kan vi f.eks. bruge lokal fødevareprodukti-
on til at udvikle et landområde? 
(Rammerne kunne være, at man udstykker mini-
landbrugsparceller, hvor ejerne skal indgå i et  føde-
vare-dyrknings-fællesskab, til afsætning i nære byer 
og lokalsamfund.) 
 
I Holstebro’s opland er man i gang med et projekt 
der hedder: 
FOOD LIFE Holstebro, fra gårdbutik til storpro-
duktion! 
 
Turismen i DK er for dyr! 
Vi skal til at se på museer ol. med andre øjne! 
 
Så kom Sebastian Schmidt, en 16-årig skoleelev, 
dagens champagne! 
Han skulle besvare spørgsmålene: Hvad skal der til 
for at jeg, som 16-årig, syns det er fedt at bo i et lo-
kalsamfund, på landet? Og - vil jeg som voksen bo i 
et lokalsamfund, på landet? 
Han boede i en landsby i Sønderjylland. 
 
Der skal være liv, foreninger, sport, butikker, mulig-
hed for småjob, skole, børneinstitutioner, masser af 
tilbud, masser af busser (muligheder) til og fra på 
alle tidspunkter, så man ikke føler sig fængslet i sin 
landsby. 
Og der må meget gerne være gode uddannelses-
muligheder i nærheden, så man kan bo hjemme. 
 
Det er som om der altid bliver sparet på landet, 
sagde han.  
Er vi ikke så meget værd som dem i byerne? 
Kommunen holder ikke det de lover! 
Hvis en landsby er ved at uddø, flytter ”White ”rash” 
ind. 

D. 1. marts 2011 blev der holdt ”Landdistrikternes dag” på Christiansborg. Pil Brudager fra Stjær var med og 
sendte dette referat til redaktionen. 

Landdistrikternes dag 1. marts 2011 
på Christiansborg 
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Det må være en central opgave, at arbejde med 
decentralisering, for det er både sundt og godt at 
bo og leve på landet – sluttede han – og nævnte 
fordelene ved det overskuelige, at kende hinanden 
osv. 
 
Vi skal ha’ en landdistriktsminister, lød det fra flere. 
 
Og flere lokale folkeafstemninger. For er politikerne 
i overensstemmelse med borgerne? 
 
Vi havde engang nærdemokrati. På gr. af kommu-
nalreformen er det slut med det! 
 
Så kom der et forslag om at lave garantilandsby-
er, i hele landet.  
Byer, der i forvejen er udvalgt til at være lokalcen-
terbyer, (f.eks. Herskind, Stjær for lige at nævne et 
par i Skanderborg kommune) kunne f.eks. bruges. 
Disse byer skulle være garanteret et serviceniveau, 
så folk turde flytte dertil – og ikke skulle bruge al 
deres tid på at kæmpe for at bevare børnehave, 
skole og brugs - og få anlagt cykelstier osv.  
Det er som om os, der bor på landet, må bruge 
alle kræfterne på at kæmpe for at landsbyerne 
ikke svinder ind og sygner hen.  
 
Kristian Jensen tager ordet. 
Han snakker om et Danmark i bedre balance. Giv 
os frihed og rammer til at skabe tingene selv, siger 
han. Rammerne skal skabes så flg. tre ting tilgode-
ses: Jobmuligheder, tryghed og serviceniveau. 
 
Ja, det er der jo ingen der kan være uenige i. Kristi-
an Thulesen Dahl siger, at landsbyerne overlever 
på trods! 

Orla Hav snakker om forståelse hos politikerne for: 
Ny teknologi, god plads, nærhed, natur og højt til 
loftet. 
Og alt det er der på landet, siger han. 
 
I spørgerunden prøver undertegnede at putte ind, at 
disse garantilandsbyer kunne have en forebyggen-
de sundhedsklinik. Men det er sent på dagen og det 
når ikke at blive til noget stort emne, det med sund-
heden. Desværre. 
 
Afrunding på dagen: 
Livet på landet kræver ”kamp” mod: 
Vaner, det rå marked, manglende politisk vilje og 
konformitet! 
 
Jeg håber I måske kan finde inspiration i noget af 
det skrevne.  
Så er mit mål med at sende det til Jer nået. 
 
Kærlig hilsen Pil 
13. april 2011 
 
PS: 
I 2012 har Danmark EU-formandskabet.  
I 2013 er målet, at der er udarbejdet et program for 
udvikling i alle landdistrikter, som folketingets nye 
landdistriktsudvalg skal være tovholder for! 
Man vil sætte ind med rammevilkår, der skal let-
te og fremme livet på landet.  
Lave rammer, der får folk til at ændre adfærd, 
osv.  
Spændende…….vi holder vejret………cykelstier i 
hele kommunen??? 
Og målet for unge på landet skal være, at 95% ta-
ger en ungdomsuddannelse 
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Lavet af Jonas ”Kongen” Dalum 

Riga 2010 

Et stykke sølvpapir knuses under min fod mens jeg 
går imod udgangen af lufthavnen. Her er lidt trist og 
lidt koldere end i Danmark. Der er ikke mange men-
nesker, kun frost og lidt underlige omgivelser som 
minder om de slumkvarterer man ser i de diverse tv 
programmer. Da jeg går ind i bussen kommer der 
en varm luft som nærmest paralyserer kulden som 
ellers havde noget til hele kroppen. I gennem den 
frostduggede bus rude kigger jeg på de huse vi kø-
rer forbi, og de fleste af er noget triste og ser øde-
lagte eller forladte ud. Det minder ikke om hvad vi 
har der hjemme og synes det er lidt underligt at de 
halv store bygninger ikke er farvede og bare er grå 
og ser lidt efterladte ud. Vi kommer hen til skolen 
som er stor og minder slet ikke som vores. Vi går 
ind på skolen og bliver mødt af en masse glade 
børn og unge og stemningen rejser sig efter den lidt 
halvlange og samtidig lidt triste bustur. Jeg slapper 
af og jeg letter mig lidt for første gang på den denne 
tur, men stadig følerjeg mig lidt utryg. Det er Nok 
bare mig der er bange for det store og det ukendte. 
Vi mødes med vores nye venner som vi skal bo hos 
den næste uge, og de tager godt 
imod os og byder os velkommen på deres skole og i 
deres land. Vi bliver ført ind i en ny bus som skal 
tage os rundt i Riga og vise os de bygninger og se-
værdigheder de har, og imens sidder vores kamme-
rater og fortæller. Jeg forstår ikke alt hvad han siger 
hans lidt underlige accent som går ind i mit hoved 
og næsten direkte ud igen. Det er lidt underligt at 
sidde sammen i bussen pga. vi burde have meget 
at tale om, men så snart vi starter en samtale går 
den lidt død. Vi kom tilbage på skolen efter den lidt 
akavede bustur og fik vores bagage tilbage og 
smuttede hen til vores nye hjem de næste 7 dage. 
Vi nåede hjem til lejligheden inden man blev helt 
frossen af den bidende kulde der indtog ens krop 
lige fra da man gik uden for døren. Imens jeg går op 
ad den lange trappe op til lejligheden blev man hur-
tigt forpustet af både den tunge taske på ryggen og 
også frosten som havde gjort det sværere at trække 
vejret og det føles som om mine lunger bliver ved 
med at klappe sammen som hænderne på en gam-
mel mand til Gasolin koncert. Lejligheden var større 
og lysere end jeg troede. Jeg havde et billede inde i 
hovedet om en lille lejlighed, men det var en fin 3 
værelsers som var rar og dejlig at tilbringe tid i. For-
ældrene var meget flinke og høflige og tilbød mad 

som de lige ville 
biske sammen hvis 
det var. Han ledte 
vejen til hans værel-
se hvor vi sidder og 
venter på vi skal ud 
på den lokale McDo-
na|d's sammen med 
alle vennerne. Efter 
at have spillet noget 
CS slentrede vi 
igennem det kolde 
vejr hen til en af 
hans venner og gik 
sammen med ham 
hen og hentede An-
dreas og hans ven og vi bevægede os hen mod Mc-
Donald's. Det er meget hyggeligere med Andreas 
fordi man havde en og tale modersproget med igen 
og det gav en følelse af tryghed og også en følelse 
af at man er lidt tættere på hjemme end man egent-
lig er. Kulden begynder lige så stille at påvirke krop-
pen og min krop begynder at stivne, men McDo-
nald's er heldigvis tæt på, til sidst er det for koldt så 
for at få den mindste varme tager vi spurten hen til 
McDonald's og jeg føler mig lidt som en stor fed 
dreng på vej mod himlen som så er McDonald's i 
dette tilfælde hvilket også er himlen for en fed 
dreng. Inde på McDonald's er alle vennerne der og 
jeg sidder og hygger mig med dem og det er som 
om man var hjemme igen når vi sad på bænkene, i 
boden eller i de halv klamme sofaer som står der 
hjemme. Folk er meget høflige og når de ser nogle 
fremmede som er lidt flere end dem selv så flytter 
de sig og giver plads. Det gør de ikke hjemme i 
Danmark. Det er lidt sørgeligt at McDonald's er det 
eneste slags klubhus de har at være i udover de 
andre forskellige restauranter eller burgerbarer. Jeg 
syntes at det er lidt underligt at de ikke må være 
ude til efter kl 22 og det giver en følelse af at de ikke 
rigtig har noget indflydelse eller ikke rigtig påvirker 
den måde de har det på. I lille Stjær ville det være 
meget underligt hvis vi ikke måtte være ude indtil kl 
22 og ville blive anholdt, og jeg syntes vi har mere 
indflydelse og frihed end de har. Derhjemme kan vi 
blive ude til når vi vil og i Stiær ville vi aldrig blive 
anholdt medmindre vi har gjord noget slemt. Vi har 
også en klub vi kan søge til 2 gange om ugen hvis 
vi vil. De har ikke noget sted hvor de kan være i fred 
fra fremmede mennesker som på McDonald's og 
råbene kassedamer som vi har.   
  

Da RIGA kom til Stjær 
 
Stjærskolen har en venskabsskole i Riga i Letland. Dette har i år resulteret i en udveksling af elever i 9. klasse. Stjær-
eleverne var således i Riga i efteråret, og i dette forår kom der et returbesøg. Besøget influerede på mange i lokalområ-
det, idet de boede privat hos elevernes familier. Skolens nyhedsbrev har for nylig bragt en artikel fra to elever, om de 
gensidige oplevelser ved besøgene. Vi på redaktionen synes det er så godt, at alle i området skal have en chance for 
at læse med, og vi har derfor fået lov at bringe materialet i sin fulde version, fra Stjærskolen.  
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De havde tit snakket om at de gerne ville have et 
andet sted at være i de lange vinter aftner f.eks. 
men det var aldrig blevet til noget og de blev nød til 
at gå på McDonald's eller på skolen for at være 
sammen og heller ikke der var det ikke det samme 
som vores klub der hjemme hvor der er poolbord, 
PS3 og frihed. 
Min ven havde fortalt mig at de godt kunne blive lidt 
ensomme og ikke rigtig var tilfredse med deres miljø 
og gerne ville have det lidt som det lød som om vi 
havde det hjemme i Danmark. 
Lydende inde på McDona|d's var meget bekendt 
såsom de skrigende ”kassedamer” der står og råber 
deres bestilling op, og de syslende pomfritter der 
koger nede i friture gryden. De smovsende munde 
der gnasker på de kalorie rige burgere der sikkert 
har fået et par snotklatter af arbejderne omme bag 
disken. Men alt den hæslige lyd kunne dog ikke 
overdøve vores dybe stemmer som buldrede igen-
nem som et stenskred. De sad og snakkede indbyr-

des med hinanden på Iettisk og prøvede at finde ud 
af hvad vi skulle i morgen, men de kunne ikke blive 
enige. De kommunikerede dårligt sammen og kom 
aldrig til en konklusion eller til en beslutning. Stem-
ningen er lidt tavs og lidt trist, siden de havde slået 
vores humør lidt ned. De fortsatte i flere minutter og 
de kunne ikke blive enige om noget som helst. De 
lød som bjørne der prøvede at beskytte sit bytte fra 
fjenden og var klar til at gå til angreb. De var meget 
usikre i klassen som samtidig også gjorde os usikre 
på deres dømmekraft. Derhjemme vil vi hurtigt blive 
enige siden der ikke er så mange ting at lave i 
Stjær. l Stjær siger vi bor vi skal mødes og hvad vi 
skal lave og hvornår også dem der vil med kan bare 
komme med, de ville have alle med og derfor er det 
noget besværligt. Stilheden vækkede sig over Mc-
Donald's og til sidst forlod vi stedet med en følelse 
af uvished og en klam burger smag i munden. 

Aleksandr Alekseyev 
 

Last week we visited Denmark. The aim of 
visit was to get information about democracy in 
Denmark. Big advantage of this project was that we 
lived at families, and we had a lot chances to know 
about lifestyle of people from another country. 
Group from Denmark made a very interesting pro-
gram with many activities, which were useful for our 
project.  

  The most interesting for me was meeting with 
young people from Skanderborg community. They 
told us about system, how pupils can make this 
school better. It was very interesting, because we 
don’t have such system in Latvia. This system 
proves that pupils have rights to change something 
if they are not satisfied, and this is proof of democ-
racy. 

 Meeting with mayor of Skanderborg commu-
nity was very useful too. This meeting gave full pic-
ture about work of government. In this meeting I un-
derstood that people have big influence in Skander-

borg community. I think that in Latvia people don’t 
have so much influence. Also we got a lot of infor-
mation about main government- Folketing, from 
presentations, which were made by Danish pupils.  

 The most interesting in this project was com-
munication with children from another country and 
living in families. My host family was really friendly, 
and they gave me so much information about those 
life. I think that the best way to get information about 
country and those rights and lifestyle is to live 
sometime in family. 

 In conclusion I want to say, that this trip gave 
so much useful experience and information about 
life in another country. It was very fun and interest-
ing trip.  Also I want to say thank you to Danish pu-
pils, because they made a very thoughtful program. 
I think I have learned a lot of information about de-
mocracy in this country, and now I see the differ-
ence between Danish democracy and democracy in 
Latvia. I am very pleased that I took part in this pro-
ject. 
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Områdets ture 

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.   Denne gang en skøn, og lidt vild, skovtur.   

Storring Præstegårdsskov  
En ”skov-perle” ligger lige i udkanten af Storring. Vandrestien igennem Præste-
gårdsskoven blev indviet i september 2008. Den starter til højre for børnehaven, går 
igennem Gammeldam, Langskov og Søhaven. I forbindelse med stiens åbning blev 
der udarbejdet en folder, med udførlig beskrivelse af området, floraen og faunaen.  

Husk solidt fodtøj, da stien visse steder kan være påvirket af vejrliget. 

Læs mere på: www.storring-stjaer.dk/fileadmin/filer/PDFer/Folder_Skovsti_Natur.pdf  

Kender du en  
god rute, der  

bør beskrives?  
Giv et praj på  

kroyer@email.dk. 

Fakta 

Længde: i alt ca. 5,5 km.  

(Søhave og Langskov er hver ca. 1,7 km) 

Højdepunkter: meget smukke skovpartier, rigt dyreliv. 

Terræn: skovsti, trampesti. (dele af skoven kan være lukket pga jagt, og i så fald vil 
der være skiltet) 

Stierne er fint afmærkede, og turen krydser bl.a. en dyrket mark, mellem Gammel-
dam og Langskov. Hunde skal føres i snor. 
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Jeg ved godt at varerne er en smule dyrere i Stjær Brugs end fx Bilka; men det skal holdes op imod hvad det 
koster at køre frem og tilbage til Tilst, og hvad der sker med din ejendomsværdi hvis Brugsen forsvandt!  
 
I vores familie gør vi næsten alle vores dagligvare indkøb i Dagli’ Brugsen, og det har jeg har noget tid gået og 
overvejet hvad det egentlig koster os, og hvad alternativet i givet flad skulle være.  Ved at kigge kontoudtoge-
ne igennem for sidste år, har jeg sjusset mig frem til at vi lægger sådan ca 50.000 kr om året i Brugsen.  Det 
lyder selvfølgeligt af en hel del, men hvad kan jeg spare ved fx at køre i Bilka en gang om ugen? 
 
Først har jeg lavet et lille regnestykke som følger: Hvis vi nu i stedet for at handle i Stjær kørte til en nærliggen-
de by én gang om ugen for at handle, og vi derved kunne spare 20% på dagligvarer; hvad kunne vi så spare 
om dagen?    Her antager jeg at hver person svarer til 10.000 kr/år i dagligvareindkøb, eller 830 kr/måned; og 
at det koster 3,10 kr at køre én km i en gennemsnitsbil.  Resultatet er her: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er I fx 4 i husstanden, og kører til Bilka i Tilst én gang om ugen i stedet for at handle i Brugsen, svarer det til at 
I sparer 4 kr. om dagen, eller ca. 120 kr./måned.  Dog noget, men ikke mere end at jeg personligt så rigeligt 
hellere vil handle i Stjær for den komfort.  Er man to i husstanden, kan det slet ikke betale sig at køre til Bilka 
én gang om ugen, det ville derimod koste 204 kr. om dagen, eller ca. 6.000 kr. om måneden! 
 

Hvad koster det at lade være? 
 

Spørgsmålet er også den anden vej, hvad koster det at lade være med at handle i Brugsen?  Eller sagt på en 
anden måde, hvad er det værd for dig at have en brugs?  Og her bliver min undersøgelse en anelse mindre 
videnskabelig, men jeg har studeret huspriserne lidt, fort det er jo nok en overvejelse værd at overveje hvad dit 
hus falder i værdi hvis Brugsen lukker.   
 
Et gennemsnits hus i Skanderborg kommune koster ca. 14.000 pr. kvadratmeter. I Stjær er prisen iflg.  
boliga.dk ca. 16.250 kr. pr. kvadratmeter.   For et gennemsnitshus på 104 kvadratmeter, svarer det til en 
mérpris for et hus i Stjær på ca. 230.000.  Hvis jeg nu var huskøber, vil jeg gerne give 234.000 mere for at bo i 
en by med Brugs, skole og børnehave.  Og tilsvarende ... for os der allerede bor her vil det koste os 234.000 
at miste disse tre. 
 
Hvis nu vi antager at vi mistede brugsen ... og at det ca. kostede 1/3 af 234.000 af ejendomsværdien, vil det 
svare til at det koster ca. 78.000 for en gennemsnitlig ejendomsværdi hvis brugsen lukker.  Woop!    Forrent-
ningen (ved 5%) af 78.000 svarer til 323 kr./måned, eller 11 kr. om dagen. Sagt på en anden måde: Hvis en 
gennemsnitsfamilie, efter at brugsen lukkede, valgte at flytte til en "tilsvarende" by med brugs skulle de betale 
78.000 mere end mit gamle hus var værd - eller 11 kr. om dagen i husleje.  Hvis dit hus er større end 104 kva-
dratmeter vil det være tilsvarende dyrere. 
 
Konklusion: En gennemsnitsfamilie med 2 børn, der bor i et gennemsnitshus på 104 kvadratmeter tjener 7 kr. 
om dagen på at handle i Stjær frem for at køre til Bilka én gang om ugen. 
 

Kresten Krab Thorup 

Sparet pr. dag 
ved at handle 
udenbys en 

 Medlemmer i husstanden 

km t/r 2 3 4 5 

Galten 10 199 12 18 23 

Skanderborg 25 -3 5 11 16 

Tilst 40 -204 -1 4 10 

Det er en fed fidus, at handle i Stjær brugs! 

Redaktionen har modtaget dette læser-
brev fra Kresten Krab Thorup 
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Kvindedag d. 8. marts i Stjær 

For fjerde år i træk, 
blev der d. 8. marts fej-
ret kvindedag i Stjær. . 
Arrangementet blev holdt i skolens SFO, hvor 
et meget alsidigt program gjorde det til en af-
ten med mange indtryk, grin og sjov. 

I alt tre foredragsholdere var indbudt:  

Linea på seksten kom med sin version af livets 
betragtninger, en meget indsigtsfuld pige af 
sin alder.  

Dernæst var der besøg af lederen af Skander-
borg Musikskole, Julie Heebøll, som causere-
de over hvornår man er gammel, og hvor læn-
ge man stadig føler sig ung, og i øvrigt sjove 
anekdoter fra hendes opvækst i Sønderjylland.  

Aftenens tredje taler var Pil Brudager, som læ-
ste op fra en ny novelle hun har skrevet, om 
Kirstine der boede i Stenskoven og hendes 
bondeliv fra for 50-70  år siden. En fantastisk 
beretning om, hvordan et kvindeliv levedes i 
vort nærområde for ikke særlig længe siden. 

Imellem disse talere var drysset en skønsom 
blanding af aktiviteter. Først og fremmest skul-
le der spises: alle havde medbragt en ret til 
fælles buffet. Der skulle fabrikeres en ”Zine”, 
en lille folder hvori man kunne klippe, klistre 
og skrive små betragtninger om dagens emne. 
– og så blev der sunget: både nye og gamle 
sange om kvindeliv.  

Men mest ”larm” skabte dog auktionen! For 
andet år i træk havde man valgt at støtte et u-
landsprojekt gennem IBIS. På forhånd var der 
opfordret til at medbringe ting fra gemmerne til 
auktionen. ”Varerne” var alsidige, fra håndsye-
de babybolde, til ægte Louis Vuitton-taske, ga-
vekort til massage eller coaching, brudesko, 
og meget, meget mere. Auktionarius Janne 
styrede slaget med hård hånd, og i alt indbrag-
te auktionen ca 5000 kr. og en masse grin. 
Pengene går ubeskåret til kvinderne i u-
landsprojektet. 

Alt i alt en meget alsidig, inspirerende og for-
nøjelig aften. Glæder mig til næste år.    TIKR 
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Opskriftsiden 

Sommeren står for døren - campingsæsonen er skudt i gang. Nu får du muligheden for at nyde hjemmebagt 
kage på campingturen uafhængigt af om du camperer i en veludrustet campingvogn der indeholder alt til 
køkkenet eller mere primitivt med kun det mest nødvendige udstyr. 
 
Det eneste udstyr du har brug for til denne kage er en skål, en grydeske og en kageform! 
 
En ovn er selvfølgelig også en fordel, da kagen skal bages ved 175°C i ca. 45 min. 
 

Ingredienser: 
 

1 stor dåse frugtcocktail 
410 g. hvedemel 
375 g. sukker 
2 tsk. natron 
1 tsk. salt 
2 æg 
 
175 g. brun farin 
2 tsk. kanel 
140 g. hasselnødder / havregryn / 
 kokosmel 

 
Sådan laver du kagen: 
 
Frugtcocktail inklusiv væde, mel, sukker, natron, salt og æg hældes i en skål. 
Det blandes med en grydeske. 
Dejen hældes i en smurt kageform. 
 
Hakkede hasselnødder / havregryn / kokosmel blandes med kanel og brun farin. 
Dette fordeles på kagen inden den bages. 
 
VELBEKOMME! 
                Christina 
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Jeg er gået forbi 
dem utallige gan-
ge: Sæbekassebi-
len i cowboystof 
og den lille barne-
stol pakket ind i 
trøje og bukser og 
med en kop på 
hvert armlæn. 
 
Jeg har kigget nysger-
rigt hver gang, og jeg 
blev direkte fornærmet 
den anden dag, da jeg 
overhørte en snak mel-
lem to ældre damer, 
der godt nok synes, der 
trænger til at blive ryd-
det på hjørnet af Mølle-
vejen og Vesterbro. 
 
Nej, ryddes op skal der 
ikke, men hvem er 
egentlig kunstneren 
bag alle de fantasifulde 
kreationer, og hvad lig-
ger der af tanker bag 
noget, som nogen be-
tragter som kunst og 
andre som skrammel. 
 
Englænder 
Matt Charnock er kunstneren og han tager imod 
med ordene: How would you like your coffee – 
White or black?” Han er englænder og bor nu på 
andet år med sin danske kone Johanne og Lukas 
på 5 år i Stjær. 
 
Han kigger lidt genert på mig gennem sit mørkt krøl-
lede hår og starter med at sige: ”Jeg er nok bare 
ikke sådan en 9 til 5 fyr. Min hjerne kører uafbrudt 
med alle mulige kreative idéer. Det er både en vel-
signelse og et kors, for det kan gøre det virkelig 
svært at slappe af.” 
 
Uddannet fotograf. 
Matts hoveduddannelse er fotograf – han er uddan-
net i York og har vundet mange priser. Hans intenti-
on er nu at starte som selvstændig og gøre portræt-
fotografi til et kreativt og personligt stykke kunst. 
Oftest kommer Matt hjem i folks eget hjem og tilbrin-
ger 1-2 timer, så folk kommer til at slappe af. Der 
kommer tit personlige genstande med i billederne 

og ofte også bevægelse, så Matt i langt højere grad 
end ellers kommer til at fortælle en historie om dem, 
han portrætterer. (se mere på 
www.mattcharnock.com) 
 
Sæbekassebilen. 
Men tilbage til sæbekassebilen. ”Jeg er bare sådan 
en, der hurtigt kommer til at kede mig – og så elsker 
jeg at se ting transformere sig om til noget nyt. Sæ-
bekassebilens stel var oprindelig en seng, jeg fik 
hos nogle venner. Samtidig fik jeg der øje på de 4 
barnevognshjul, og så var der ikke langt til at begyn-
de udformningen af en sæbekassebil. Det faldt så 
sammen med, at Silvan havde en sæbekassebils-
konkurrence, så det kunne næsten ikke være bedre. 
Jeg hader at bruge penge på ting, så projektet var 
helt i min ånd” 
 
 

Sæbekassebilen og disneyshowstolen. 
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Disneyshowstolen. 
”Jeg elsker at lave ting med Lukas. Derfor lavede vi 
sammen disneyshowstolen, som han kunne sidde i, 
hvor han dels kunne have sit slik i den ene kop og 
sin sodavand i den anden. Så udviklede projektet 
sig og Lukas fandt på at give stolen en trøje og et 
par bukser på. Nu har stolen fået fast plads ude ved 
siden af min rygestol. Senest har det udviklet sig 
endnu videre. Lukas og jeg har gang i et plantepro-
jekt, fordi Lukas gerne ville plante planter i en af 
hans gamle støvler – det har han set engang. Nu er 
stolen blevet en integreret del at en plantesamling” 
Matt griner og tager endnu en slurk af sin sorte kaf-
fe. 
 
Tanken bag. 
Den største tanke bag er egentlig at gi folk et smil. 
Mine installationer har gjort, at rigtig mange er stop-
pet op og slået en sludder af, når de har set mine 
kreationer på hjørnet. Når folk har opfanget, at jeg 
kun taler engelsk, har de fremover sagt - hello og 
sagt ting til mig på engelsk i Brugsen eller hvor jeg 
ellers løber på dem. 
Så på den måde har mine ting på hjørnet været 
med til at skabe nogle bekendtskaber. 
 

De manglende pubber i Stjær. 
”Det eneste jeg virkelig savner i Stjær er en pub – i 
en landsby i England på den her størrelse vil der 
være 3-4 pubber. I Stjær er der mange kulturelle 
rutiner, men egentlig skaber det en form for tryghed, 
når man først har gennemskuet dem. I starten kan 
det være hårdt ikke at vide, i hvad rækkefølge man 
spiser ting og i hvilken rækkefølge, man forventes at 
gøre ting. Jeg opfatter danskere meget selvsikre og 
de er i hvert fald ikke sky med hvad de tænker – det 
skal man måske lige vænne sig til ind i mellem. 
 
De næste projekter. 
Matt kigger skælmsk på mig, da jeg spørger efter 
hans næste projekter. Der ryger lige en mundfuld 
kaffe mere indenbords: ”Tja, jeg har jo slet ikke vist 
dig mit drivtømmerprojekt endnu – jeg kombinerer 
materialer, så jeg sætter farvede gennemsigtige 
sten ind i drivtømmer, så det giver et flot spil op 
mod lyset og så skal jeg ha` gang i et vandingssy-
stem til mine plantekasser – så må vi se, hvor be-
gejstrede folk bliver for den idé, slutter Matt af med 
et grin samtidig med at den sidste slurk kaffe slu-
ges. 
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pladsen på vor kontingentopkrævning til information i 
stedet for det traditionelle indbetalingskort. Vi havde 
dog anført alle de informationer, som skulle bruges 
for at kunne foretage en indbetaling via netbank eller 
ved henvendelse i ens pengeinstitut. Desværre er 
der nogle, der er blevet forvirret over dette og har 
derfor ikke fået indbetalt kontingentet for 2011. Er du 
blandt disse, så kontakt bestyrelsen og vi springer 
fluks med et indbetalingskort.  

Forsamlingshuset skal jo også vedligeholdes. Besty-
relsen har erkendt, at det er vanskeligt at få vore 
yngre medlemmer til at møde op en weekend for at 
hjælpe med dette. Det er helt forståeligt. Vi har dyb 
respekt for at forældre koncentrerer deres indsats 
overfor de foreninger og aktiviteter, som deres børn 
er involveret i på nuværende tidspunkt af deres op-
vækst. Vi er derfor taknemmelige for at den nystarte-
de herreklub har ytret, at de gerne vil være behjælpe-
lige med disse vedligeholdelsesarbejder. En melding 
som bestyrelsen og foreningen kun kan tage imod 
med kyshånd.  

Af vedligeholdelsesarbejder der banker på kan næv-
nes udskiftning af vindskeder, reparation af trævær-
ket i bunden af husets sydlige gavl, reparation af dør-
trin ved hoveddøren og som nævnt i min beretning 
på generalforsamlingen skal skorstenen også ord-
nes. Endelig er der en række indvendige arbejdsop-
gaver, som bestyrelsen gerne ser udført. Det drejer 
sig om opsætning af gerigter og skydedør ved mø-
belrummet, opsætning af varmeapparater i kælder-
rummene. Bestyrelsen vil orientere omkring arbejds-
dage via www.stjaer.net samt ved opslag i 

Der flages overalt i byen til ære for byens konfirman-
der. Mon ikke en og anden i det stille har nynnet me-
lodien ”Der ingenting der maner, som et flag der går 
til tops” mens flaget blev sat. Flot ser det ud mod den 
lyseblå himmel, og flot med alle vore konfirmander. 
Et stort tillykke til jer alle. 

Byens forsamlingshus går da heller ikke ram forbi, 
når der er konfirmation i byen. Huset er reserveret 
flere år før dagen, og huset bliver pyntet fint op. Net-
op reservationen flere år frem i tiden er  for nogle 
medlemmer et kildent problem. De har oplevet, at 
forsamlingshuset var udlejet netop den dag, de hav-
de tænkt sig at leje huset til deres fest. De spørger 
sig selv hvorfor være medlemmer af en Borgerfore-
ning, der driver et forsamlingshus, som man ikke kan 
leje, da det allerede er udlejet? En problemstilling 
som alle i bestyrelsen godt kan se, men hvad skal vi 
gøre? Skal vi afvise en person, der ikke er medlem af 
foreningen, fordi et medlem muligvis kunne finde på 
at leje huset selv samme dag? Vi kunne jo tage for-
behold for at udlejningen kan finde sted såfremt intet 
medlem senere ønsker at leje huset? Bestyrelsen 
har ikke svaret og løsningen på den pågældende 
problemstilling, men har valgt at benytte den frihed 
foreningens vedtægter giver bestyrelsen til at drive 
byens forsamlingshus, til at fortsætte med udlejnin-
gen som hidtil efter princippet først til mølle. Dermed 
være ikke sagt at det ikke kan ændres, så følg med i 
din bestyrelses arbejde og mød gerne frem til et be-
styrelsesmøde og fremsæt din mening omkring em-
net.  

Apropos medlemmer, så havde vi i år valgt at benytte 

Nyt fra Borgerforeningen 

Stjær Sogns Borgerforening 

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

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

Her er også et link til indmeldelse i Borgerforeningen. 

Stjær Forsamlingshus 

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

Information om priser, frie tider, lokaler, møbler  mm. 
samt kontakt til kokke, kogekoner, tjenere og lokale over-
natningsmuligheder kan du læse mere om på: 
www.stjaer.net/forsamlingshus. 
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de form. Kassereren oplyste, at driftsresultatet 
pt. udviste et underskud i størrelsesordenen kr. 
10.000,- hvilket var præget af investeringen på 
kr. 130.000,- i møbler samt tilskud hertil fra fon-
de på kr. 75.000,-. Endvidere oplyste kassere-
ren, at foreningen havde optaget et rentefrit 10-
årigt lån hos Skanderborg Kommune til isole-
ring af forsamlingshusets tag. Lånet vil ikke på-
virke den ordinære drift, idet afdraget på lånet 
gerne skulle betales af den besparelse, der er 
opnået ved isoleringen. Regnskabet skal god-
kendes på en ekstraordinær generalforsamling. 

4. Gert Jensen, Thomas Toft og Annalise Jensen 
modtog alle genvalg. Som nyt medlem af be-
styrelsen blev Dorthe Skriver valgt.  

5. Poul M. Pedersen modtog genvalg. 

6. Punktet udskydes til den ekstraordinære gene-
ralforsamling. 

7. Ingen indkomne forslag. 

8. Bestyrelsen ville gerne have en debat omkring 
udlejningspolitikken af huset. Hvem kan leje og 
hvornår? Emnet udløste en god debat, men 
dog uden en klar konklusion, som bestyrelsen 
kunne forholde sig til, hvorfor hidtil førte praksis 
ville blive fortsat. 

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede 
hermed den ordinære generalforsamling.

Den ordinære generalforsamlings startede d. 4. april 
2011 kl. 19.00 i forsamlingshuset med følgende 
dagsorden: 

 

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  

 

Der var fremmødt 23 medlemmer. 

1. Bestyrelsen foreslog Kristian Andersen, Sten-
skovvej som dirigent, som modtog dette hverv. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen 
var lovligindvarslet og i hver henseende lovlig i 
henhold til foreningens vedtægter. 

2. Formanden aflagde beretning for året, som 
blev vedtaget. 

3. Det var desværre ikke muligt at forlægge det 
reviderede regnskab. Ved revisionen havde 
man problemer med at få afstemt tilgodehaven-
der og skyldige omkostninger, da en del af dis-
se stammer fra den tidligere regnskabsform. På 
spørgsmål hvorvidt, der var tale om forsøg på 
at sminke uregelmæssigheder i regnskabet, 
oplyste revisorerne, at man havde kontrolleret 
en række bilag samt foretaget kasseoptælling 
og afstemt bankkonti, hvilket på ingen måde 
tydede herpå, men at årsagen til det manglen-
de regnskab alene skulle ses på baggrund i, at 
det ikke var gennemskueligt hvorvidt afstem-
ningen af de førnævnte konti ville påvirke drifts-
resultatet, hvorfor det ikke ville være formåls-
tjenligt at fremlægge regnskabet i sin nuværen-

Generalforsamling 2011 

Dagli’Brugsen.  

Det er med et vist vemod, at jeg skal oplyse at dette 
nyhedsbrev fra bestyrelsen bliver mit sidste. Hanne 
og jeg har efter lange overvejelser valgt at rykke vore 
teltpæle op og flytte til Sjælland, hvor vi begge er op-
vokset og hvor vore søskende, børn og børnebørn 

bor. Vi er begge taknemmelige for de godt 6 år vi har 
boet i byen og forsøgt at være en del af denne. Tak 
for den måde hvorpå I har modtaget os og tak for 
den tillid og opbakning I har vist mig i min tid som 
formand for byens borgerforening. God vind frem-
over.  Jens 

Igen i år havde bestyrelsen inviteret til spisning umiddel-
bart før den ordinære generalforsamling. Igen i år havde vi 
bedt H.S. Slagteri, Hårby om at levere maden og igen stod 
den på stegt flæsk med persillesovs. Middagen stod klar 
kl. 17.30 og godt 18 medlemmer havde takket ja til dette 
tilbud, der er ment som et tilbud om at få lidt mere tid og 
på, når man nu alligevel skal deltage i årets vigtigste gene-
ralforsamling og lade sin røst få indflydelse på udviklingen 
omkring byens forsamlingshus og avis.  

Hyggeligt samvær under fællesspisningen før generalfor-
samlingen 
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Formandens beretning ved generalforsamlingen 

d. 4. april 2010. 

 
2010 var mit 3. år som formand for Stjær Sogns Bor-
gerforening. Et år, der i den sammenhæng har budt 
på såvel gode som mindre gode oplevelser og opga-
ver, der alle har slidt bravt på bestyrelsen. 
 
En forening kører ikke af sig selv, bare fordi man har 
valgt en bestyrelse og betaler et beskedent kontin-
gent. Medlemskabet og for den sags skyld også et 
ægteskab, er ligesom en bankbog. Der skal sættes 
ind før der kan hæves. Det er der en lang række per-
soner, der har fundet ud af. Disse personer lægger 
mange timers hårdt frivilligt arbejde i foreningens vir-
ke, og er med til at få det hele til at fungere. Da det 
kan være svært at se sammenhængen mellem en 
avis og en græsslåmaskine, har bestyrelsen indført 
en lille årlig sammenkomst, hvori bestyrelsen, lokal-
redaktionen for Stjær Avis, Havefolket samt vor udlej-
ningsafdeling er inviteret til at deltage i. Her gennem-
går vi året der gik med henblik på, at få ryddet mis-
forståelse af vejen, så vi kan gøre det endnu bedre 
næste år. Arrangementet afsluttes med spisning for 
de fremmødte og i 2010 havde bestyrelsen bedt Chi-
na Spisested, Adelgade, Skanderborg om at stå for 
maden. Dette skete ved at restauranten stillede op 
med to kokke, som så tilberedte maden i forsam-
lingshusets køkken. 
 
Ellers har det vist sig yderst vanskeligt for bestyrel-
sen at arrangere noget, hvortil vi kunne tiltrække en 
rimelig folkeskare. Vi har forsøgt med foredrag, hvor-
til det stort set kun var bestyrelsen, der mødte frem. I 
november lavede i samarbejde med Kulturring Østjyl-
land en Hobbydag. Her var der omkring 30 personer 
optaget af at stille boder op og præsentere deres 
hobby. I arrangementet var der også ilagt en times 
underholdning med klovn. Desværre nåede det sam-
lede antal besøgende i løbet af dagen ikke op over 
end antallet af arrangører og udstillere. Det gik lidt 
bedre til aftenens spise- og koncertarrangement. To 
personer fra bestyrelsen havde stået for maden, der 
af de fremmødte blev rost til skyerne. Lasse og Ma-
thilde havde trodset uvejret og kæmpet sig frem i 
snestormen, for at spille for de fremmødte. Knap 50 
personer havde tilmeldt sig til denne del af arrange-
mentet, som alle havde en dejlig aften; men stadig er 
det for få der mødte op set i lyset af de forberedelser, 
som var gjort. Det er derfor nødvendigt at fremtidige 
arrangementer, bliver modtaget af medlemmerne 
med større interesse, for ellers vil bestyrelsens opga-
ve blive reduceret til at stå for udlejningen/driften af 
Forsamlingshuset samt økonomien i Avisen. 
 
Vi er derfor nødt til at spørge om vores udlejningspo-
litik er i orden. Følger den førte politik for bestilling/
afbestilling og prisfastsættelse, som generalforsam-
lingens ønsker? Vi har fået skudt i skoene, at huset 
altid er udlejet. Jeg troede det var godt, men kan 
godt se den problemstilling, at vi udelukker spontani-

teten, som vi også gerne skulle have plads til, når vi 
accepterer reservationer mange år frem i tiden. 
 
Vi har også fået at vide, at specielt vor pris for leje af 
huset ved dagsarrangementer, er alt for høj. For nog-
le der ønskede at samle penge ind til et velgørende 
formål, betød det, til trods for at de var medlemmer af 
Borgerforeningen, at de gik et andet sted hen for at 
afvikle deres velgørenhedsarrangement. Ser man på 
prisen, som er kr. 700,-, kan jeg da godt se, at det er 
mange penge, men når man tænker på, at af disse 
kr. 700,- udgør momsen (kr. 140,-), der skal gøres 
rent (kr. 370,-) og betales el, vand og gas (kr. 118,-), 
så er der kun kr. 72,- tilbage til at dække forsikring og 
almindelig vedligeholdelse og fornyelse. 
 
Det skal dog lige nævnes, at omtalte medlemmer i 
forbindelse med dette arrangement ikke helt havde 
afskrevet foreningens aktiviteter. Således kunne man 
finde en annonce i Stær Avis. Havde det så blot væ-
ret en lille notits til kalenderen, så kunne det forstås, 
men nej, der skulle en ¾-sides annonce til hvori et 
detaljeret program var givet. Ak sådan er vi så for-
skellige, og vi har nok alle vor opfattelse af hvad man 
kalder solidaritet er. Ikke desto mindre kan episoden, 
såfremt den gentages af mange, blive et stort pro-
blem, som foreningen nødvendigvis må forholde sig 
til. 
 
Det er rigtigt at foreningen lejer huset ud til andre ar-
rangementer under kostprisen, men det er vel ikke 
rimeligt at huset skal lejes ud med tilskud fra forenin-
gen, så der kan et overskud kan sendes til noget 
som nogle ønsker at støtte. Såfremt medlemmerne 
på generalforsamlingen ønsker, at vi ændrer ved det-
te, er bestyrelsen naturligvis tvunget til at efterkom-
me det, men jeg tvivler på, at det så vil være en for-
nøjelse at sidde i bestyrelsen. 

Bortset fra dette så kører udlejningen godt. Vi har en 
jævn fordeling af udlejninger til hhv. medlemmer og 
medlemmer, hvor vi efter vores seneste prisregule-
ring ser en tendens til at udlejninger til medlemmer er 
stigende. Det er Lene, der suverænt styrer udlej 

Forårsrengøring i køkkenet 
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ningskalenderen. Lene har i den forbindelse en evne 
til at optimere vores udlejning. Herved tænkes på 
skæve helligdage, hvor huset f.eks. er udlejet bede-
dag. Når udlejningen løber fra torsdag eftermiddag til 
lørdag eftermiddag, er Lene ikke bleg for at tale med 
lejer, så vi kan få en ekstra udlejning fra om lørdagen 
til om søndagen. Således får vi to weekendudlejnin-
ger, hvor der reelt kun ville have været plads til en 
enkelt. 
 
Vores rengøring får vi ikke mange klager over. Vi 
havde lidt problemer med gulvvaskeren. Den fik den 
ide at efterlade en række striber på gulvet, som vore 
rengøringsfolk efterfølgende måtte tørre op. Repara-
tionen burde kunne klares med en simpel udskiftning 
af den defekte del, men ved nærmere eftersyn viste 
det sig, at maskinen efter mange års tro tjeneste, en-
ten skulle renoveres komplet eller sendes på pensi-
on. Vi kunne sikkert godt have fået renoveret maski-
nen, men så skulle vi have undværet den i en længe-
re periode, ligesom vi stadig ville stå med en gammel 
maskine efter renoveringen. Bestyrelsen valgte der-
for at udskifte maskinen, og da vi faldt over et fød-
selsdagstilbud, som vi ikke kunne sige nej til, slog vi 
til. En handling som gjorde stor lykke hos vore unge 
rengøringsfolk. 

Årets største investering, har naturligvis været vore 
nye møbler. Vi har anskaffet os alle bordene og 100 
stole. Når vi ikke har købt de sidste stole, skyldes det 
at vore indsamlede tilskud ikke beløb sig til det beløb 
vi havde regnet 
med. Vi har hentet 
i alt kr. 75.000 hos 
fondene Galten 
Sparekasses 
Fond, Tuborgfon-
det samt Landsby-
samvirket, som 
administrerer 
Skanderborg 
Kommunes lands-
bypulje 
(kommunalt til-

skud). I den forbindelse har vi måtte gøre døren til 
stolerummet bredere. Dette er en ombygning, som 
endnu ikke er afsluttet, men planen er at der opsæt-
tes en skydedør, så rummet kan lukkes af. 
 
Vi fik i foråret en opfordring fra Kommunen om at sø-
ge et rentefrit lån til forbedringer af Forsamlingshu-
set. Bestyrelsen har derfor optaget et 10-årigt rente-
frit lån på kr. 20.000,- hos kommunen. Pengene har 
vi brugt til at isolere husets loft. Lånet skal afdrages 
over 10 år med kr. 2.000,- om året. Vi regner dog 
med, at besparelsen ved at forøge isolationen på lof-
tet fra 50 mm 300 mm nok skal give os en om ikke 
større besparelse, så i alle tilfælde en der er stor nok 
til at betale vore afdrag, så lånet ikke kommer til at 
påvirke vores øvrige drift. 
 
Havefolket har passet og plejet vores udendørsarea-
ler, så alt ser lyst og venlig ud når man kommer til 
huset. Nu hvor foråret nærmer sig er værktøjet i det 
lille skur i indelukket så småt begyndt at røre på sig. 
Så går havefolket, under Børges kyndige vejledning, 
for alvor i gang med at holde græs og beplantning i 
ave sammen med fliser og stensætningen foran hu-
set. Jeg ved der er tale om at renovere denne, lige-
som trappetrinnet ved vores hovedindgang skal reno-
veres. Her er skifferfliserne gået af og enkelte er og-
så gået til. Vi må derfor overveje hvilken belægning 
vi skal have her, så vi alle kan komme ind i huset 
uden risiko for at brække benene. 
 
At vejret tager hårdt på de udvendige ting, er vel in-
gen hemmelighed. Andre vedligeholdelsesopgaver 
trænger sig på. Her tænkes på vore vindskeder og 
på vor nu ubenyttede skorsten. Enten skal den fuges 
op, så huset bevarer sit udseende, eller også skal 
den fjernes, før den falder af sig selv. Vælger vi at 
fjerne den, skal vi dog huske at taget over fyrrummet, 
nok skal udskiftes. 
 
2010 var året hvor foreningen gik ind i den digitale 
verden set ud fra et låsesynspunkt. Vi har fået instal-
leret og idriftsat vores adgangskontrol til hoveddøren. 
Jeg indrømmer at det var lidt mere besværligt end 
forventet. På visse områder opførte systemet sig ikke 
helt som vi forventede, hvilket medførte at den udle-
verede pin-kode ikke blev aktiveret som den skulle; 
men som man siger "det skal være skidt før det kan 
blive godt" og i dag ser det ud til at alting fungerer 
som det skal. Vi mangler så blot at få lagt nye el-
slutblik i døren ved BaseHouse og i kælderen. Disse 
er indkøbt, men en hjælpende hånd fra en med kend-
skab til snedker eller tømrerarbejde er ønskværdig. 
 
Jeg vil sluttelig sige tak til alle der i årets løb har væ-
ret behjælpelig med at få foreningen til at køre, og 
ikke mindst mine kollegaer i bestyrelsen, som har 
ydet en kæmpe indsats for at få afviklet vore arran-
gementer og sikret den daglige vedligeholdelse af 
huset samt ønske alle et godt forår. 

De nye møbler ankommer 

- og de gamle køres bort 
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KIRKENYT 
Klik ind på  

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

Gud og Fællesspisning for alle! 
Vi har i Storring-Stjær nogle meget velbesøgte fami-
liegudstjenester med efterfølgende aftensmad. 
 
En af de ting, som er helt specielt her — i forhold til i 
andre sogne — er, at vi også har en del unge og ik-
ke mindst voksne deltagere helt uden børn. 
 
Det er virkelig dejligt at se så mange i alle aldre mø-
de op til en hyggelig stund i både kirke og forsam-
lingshus, og vi vil gerne her slå fast, at alle - ALLE - 

er meget velkomne til at delta-
ge i disse hyggelige aftener, så 
sig det endelig til naboen !!! 
Maden er gratis, vi starter kl. 
17.30 og spiser ca. 18, og der 
er ingen tilmelding. 
 
Til Gud og Fællesspisning den 
13. april fortalte Carsten om 
Påsken, og hvorfor vi fejrer  
Påske. Bl.a. lavede vi vores 
egen palmesøndag. 
 

Med viftende palmeblade ”akkompagnerede” kirke-
gængerne børnekorets indmarch, og efter gudstje-
nesten blev palmerne samlet ind igen. De tørres nu 
og skal så bruges næste år til Askeonsdag — ons-
dagen efter fastelavnssøndag. Sæt gerne X i kalen-
deren allerede nu. :-D 
Se flere fotos på http://www.storring-stjaer.dk/ under 
Set og Sket. 

Sæt X i kalenderen : 
12. juni — Pinsedag — Storring: 9.00, Stjær: 10.30 
Som sædvanlig med trompet. 
 
13. juni — 2. pinsedag — Storring: 14.00 
2. pinsedag, holder alle kirker Gl. Galten traditio-
nen tro en fælles udendørs gudstjeneste, og i år 
er det i vores dejlige præstegårdshave i Storring. 
Under — og efter — gudstjenesten medvirker 
http://www.naura.dk/. Medbring kaffekurv. 
 
18-23. juni — Sommermøde —  
NB: Vi starter allerede LØRDAG ! 
 
19. juni — Friluftsgudstjeneste 
Sommermøde — Storring: 14.00, 
Den traditionelle friluftsgudstjene-
ste i æblelunden i præstegårds-
haven. BEMÆRK tidspunktet !!! 
Både børne- og voksenkoret del-
tager. Tag kaffekurven med. Efter 
gudstjenesten hoppes der på 
hoppepuderne. 
 
4. september — fælles gudstjeneste for kommen-
de konfirmander i Gl. Galten — Storring 14.00. 
 
25. september — høstgudstjeneste i haven. 

SOMMERMØDE – 2011 
 

 
Se udførligt 
program på 
side 3. 
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KIRKENYT 
Klik ind på  

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

Første søndag i maj trækker Storring-Stjær i 
konfirmations-tøjet.  
 

Konfirmanderne blev i kirken bl.a. mindet 
om, at de IKKE er alene, men en del af et 
stort fællesskab. 
- Og fællesskab gør stærk, hvilket Carsten 
illustrerede med pinde:  
En enkelt pind brækker så let som ingenting, 
mens mange pinde i et bundt ikke er til at 
knække. 
 

Dagen blev fejret med både flag og flag-
alleer i begge byer. Tak for det og til lykke til 
både konfirmanderne og deres familier. Vi 
håber, I har haft en dejlig dag. 
 

Se fotos i farver på stjaer.net og på 

https://Picasaweb.google.com/storringstjaer 

sogne, hvor der også er mange andre fotos fra 
kirkelige sammenhænge. 

Præstens tale: Fællesskab giver ubrydelig styrke. 
Herunder: Standsmæssig hjemtransport 

 Heste-kortege og lige så muskelsvulmende amerikaner 
afventer deres respektive konfirmander. 

KONFIRMATION 

 

T.v. Konfirmation. 
Herover: Amigo henter sin  

  bedste ven. 
Herunder: Udsigt fra Kirken. 
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Nyt fra  
Storrings Grundejerforening: 
 
Ved generalforsamlingen d. 14. marts valgte 2 ud af 
3 bestyrelsesmedlemmer ikke at ville stille op til 
genvalg. Derfor blev det nødvendigt at få nye valgt 
ind.  
Formanden Brian Nielsen valgte ikke at genopstille 
og ligeledes gjorde Lau Virenfeldt. Flemming Staub 
var ligeledes på valg og denne blev genvalgt. 
De nye der blev valgt ind i bestyrelsen var Evan 
Jepsen og Poul Chrisensen. 
Den nye bestyrelse har konstitueret sig således: 
Formand: Flemming Staub 
Sekretær: Evan Jepsen 
Kasser: Kurt Pedersen 
Menige medlemmer: Jacob Randløv og Poul Chri-
stensen. 
 
På grund af det omfangsrige pasningsarbejde med 
det grønne område, har bestyrelsen set sig nødsa-
get til at hæve det årlige kontingent som nu lyder på 
1000 kr. fordelt på 2 rater. Dette blev godkendt på 
generalforsamlingen.  
Samtidig ser det ud til at det snart bliver nødvendigt 
med reparationer af stikvejene i Solhøjparken grun-
det de sidste 2 hårde vintre. 
 

 
Nyt fra  
Storrings forsamlingshus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leje for forsamlingshuset: 
 
Ikke medlemmer: 1250 kr. + forbrug 
Medlemmer: 900 kr. + forbrug 
Dagsleje: 500 kr. + forbrug 
 
Ansvarlig for udlejning: 
 
Yrsa Nielsen : tlf. 86950112 / 40587065 
 
 

Nyt fra  
Storring Vandværk: 
 
Storrings vandværk afholdte generalforsamling d. 
23. februar. Her var hovedpunktet på dagsordenen 
at andelsselskabet Storring Vandværk gerne ville 
overdrage alle aktiver og passiver til Storring vand-
værk A.M.B.A. med virkning fra d. 1. januar 2011. 
For at kunne gennemfører dette ville det være nød-
vendigt med en ændring af vedtægterne, en æn-
dring som kun kan foretages med generalforsamlin-
gens godkendelse. Det vil sige at ændringen kun 
kunne foretages med et flertal for det på 2/3 af 
vandværkets medlemmer.  
I sidste nummer af Stjær avis havde vandværket 
givet udtryk for ønsket om et stort fremmøde og det 
ønsket blev opfyldt. Aldrig har der været så mange 
medlemmer samlet til en generalforsamling og til 
bestyrelsens glæde blev forslaget vedtaget. Andels-
selskabet Storring vandværk hedder nu Storring 
vandværk A.M.B.A. 
 
På valg til bestyrelsen var Leif Christoffersen og Ej-
vind Andersen, begge blev genvalgt så bestyrelsen 
fortsætter uændret med Leif Christoffersen som for-
mand, Ejvind Andersen som kasser og Steen Niel-
sen. 
Urban Engberg og Henrik Rasmussen blev valgt 
som subleanter til bestyrelsen og Kurt Larsen blev 
genvalgt som revisor. 
 
Bestyrelsen sluttede generalforsamlingen af med at 
takke varmt for det store fremmøde.  

 

Storring 

 
Rollespillerne fra Stjær og Storring siger  

mange tak for lån af huset. Det blev en rigtig 
hyggelig dag med masser af kreativitet og pro-

duktion af både våben og kostumer.  
 
 

Nu glæder vi os til en ny omgang rollespil i  
Bakkeskoven hvor vi kan få anvendt alle vores 

nylavede rekvisitter. 
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Fastelavn i Storring Forsamlingshus 
 

Tak til Gitte og alle de andre ildsjæle fra Storring forsamlingshus, for 
endnu en gang at have stablet et rigtigt godt fastelavnsarrangement 

på benene.  
Skal vi så ikke lige nyde billederne af vores fantastiske unger i alle  
deres fine kostumer og så lige Carsten, som også var klædt ud i  

dagens anledning.  

 
 

Alle billederne er taget af Per Reipurth 
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Forår i Søballe. 
I påsken kom varmen for alvor til Danmark og de 
store børn indtog fodboldbanen på vores 
fællesareal som om det var sommer. 
 

 
Foto: Kim Elgaard 

 
Årets fornyelse på fællesarealet bliver en half 
pipe. Mange af byens børn er ved at være store og 
vil gerne have mulighed for nye aktiviteter. På 
opfordring fra Claus Hammer har bestyrelsen for 
Søballe Borgerforening besluttet at vi i 
fællesskab vil bygge en såkladt half pipe, altså en 
indretning til at udføre skateboardøvelser på. 
Claus har lovet at være bygge- og projektleder. 
Han mener at det hele kan klares på en weekend, 
når først placering er aftalt og materialerne købt 
hjem. Der bliver selvfølgelig rig mulighed for at 
give en hjælpende hånd. Så snart tidspunktet er 
fastsat vil vi orientere via Søballes mailingliste 
(der er stadig mulighed for at tilmelde sig listen, 
og på den måde få frisk information om, hvad der 
sker i byen). Det er ikke et helt billigt tiltag, men 
takket være endnu en donation på 2.000 kr. fra 
Hårby Brugs' Fond - som vi hermed siger tak for - 
kan vi få økonomien til at hænge sammen uden at 
hæve kontingentet. 
 
Naturen omkring Søballe. 
Med foråret følger også muligheden for en 
fantastisk naturoplevelse. Stort set lige uden for 
døren, kan man finde og betragte flere forskellige 
arter af vildtvoksende orkideer. I Storring 
Præstegårdsskov, ved Søhave findes Majgøgeurt 
(Dactylorhiza majalis ssp. majalis) i rigt mål, hvis man 
leder, lidt efter dem. Har man en gps, er der lidt 
hjælp her: 56° 7'35.43"N, 9°55'24.28"Ø 

De ser sådan ud når de står i flok: 

 
 
Og tæt på en enkelt plante: 

 
 
(i den trykte avis må I nøjes med sort-
hvidbilleder, i netudgaven er der farver på! 
Netudgaven findes fra www.stjaer.net, vælg 
Stjær Avis ude til venstre, denne udgave har 
nummer 37). Majgøgeurten findes flere steder i 
skoven. 
 
For de lidt mere botanikinteresserede gemmer 
skoven også på en mere undselig orkide, nemlig 
Ægbladet fliglæbe (Neottia ovata), og med lidt held 
og mere ihærdig søgen kan man være heldig at 
finde Tyndakset gøgeurt (Orchis mascula)  og 
Skovgøgelilje (Platanthera chlorantha). Man kan 
selvfølgelig også nøjes med at gå en tur og nyde 
naturens lyde og dufte i forårsskoven. 
 

 

 

 

Søballe-siderne  
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Fotografer dit hus til Veng Lokalarkiv. 
Veng Lokalarkiv har besluttet at fotografere alle 
huse i Veng, Søballe, Nr. Vissing, Hårby og Mesing 
her i foråret 2011. En tilsvarende fotografering 
fandt sted for ca. 20 år siden. I mellemtiden er 
der sket meget, både med de ”gamle” huse, men 
der er også kommet helt nye kvarterer til. 
Nedenfor er et par eksempler på hvordan det kan 
se ud. Lokalarkivet opfordrer til at beboerne selv 
fotograferer deres hus, så det kan tage sig ud på 
den mest gunstige måde. Samtidig efterlyses en 
eller flere beboere der vil tilbyde at hjælpe med 
at fotografere de huse i Søballe, hvor beboerne 
ikke selv sender billeder ind. Man kan melde sig 
ved at sende en mail til info@veng-lokalarkiv.dk, 

digitale billeder sendes også til denne adresse. 
Papirbilleder kan sendes til Erna Bachmann, 
Ryvejen 43, Hårby. Husk at oplyse adresse og 
gerne noget om hvem der bor der. Gamle fotos 
modtages også med glæde. Alle der ikke 
fotograferer selv, får besked inden 
fotograferingen, så der er mulighed for at rydde 
lidt op og tage vasketøj ned, hvis det skulle være 
nødvendigt. 
 

 

Kommende arrangementer i Søballe. 

• En af de helt sikre aktiviteter er grill og 
hygge i forbindelse med afbrænding af 
sankthansbålet den 23. juni i den gamle 
grusgrav på vej mod Storring. 

• Arbejdsdag(e) på fællesarealet, i år 
udvidet med bygning af en half pipe. Vi ser 
frem til at forældrene til de store børn 
møder talstærkt frem! 

• Sommerfest??? Får vi en sommerfest i år? 
Sidste år var det kun med hiv og sving at 
det lykkedes. Interessen forat være med 
til at arrangere var så begrænset at festen 
nåede at blive aflyst, for så i sidste øjeblik 
at blive gennemført i minimal udgave. Hvis 
vi skal genoptage traditionen med en stor 
sommerfest, kræver det at nogle familier 
melder sig til at arrangere. Bestyrelsen for 
Borgerforeningen er behjælpelig i 
fornødent omfang, og vi har også et telt til 
formålet. 

• Spejdernes avisindsamling den 18. juni fra 
kl. 10. Bemærk at spejderne ikke længere 
modtager flasker.  
 

Alle arrangementer bliver annonceret på 
”opslagstavlen” ved vandværket, med besked via 
mailinglisten og selvfølgelig på Søballes 
hjemmeside. 

Hjemmeside og mailingliste 

søballe.dk 

Som nævnt tidligere, har vi i Søballe en 
hjemmeside.  
 

 
 
Vi har også en mailingliste, tilmelding sker ved at 
sende en mail til: 
soeballe.borgerforening@gmail.com 
Medlemmer af mailinglisten, modtager nyheder om 
arrangementer og nyt på hjemmesiden. 
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Generalforsamling i 

Høver Beboerforening 
Høver Beboerforenings årlige generalforsamling blev 
afholdt d. 12. april i Høver Beboerhus med deltagelse 
af knap 25 medlemmer. 

Formandens beretning ved Peter Nordheim gav ikke 
anledning til mange kommentarer, hvorimod der efter 
kassererens aflæggelse af regnskabet ved Mogens 
Kjærskov fremkom mange konstruktive forslag til, 
hvad en del af overskuddet kunne bruges til. Primært 
forbedringer i Beboerhuset og forskønnelse af 
legepladsen. 

På valg til bestyrelsen var Kay Henriksen, Ralf Bruun 
og Maja Tønning Stelman, der alle blev genvalgt. 

Som suppleanter opstillede Eva Andersen og Rasmus 
Laursen til de to pladser, og blev valgt uden 
afstemning. 

Efter generalforsamlingen var Høver Beboerforening 
sædvanen tro vært ved et stort ostebord. 

 

Fjernvarme i Høver? 
På den nyligt afholdte generalforsamling i Høver 
Beboerforening blev der under eventuelt foreslået et 
udvalg, der skal undersøge mulighederne og 
interessen for at få fjernvarme til Høver fra Galten 
Varmeværk. 

Til en tidligere privat henvendelse til Varmeværket 
blev det afslået at levere fjernvarme til Høver, men 
opfattelsen på generalforsamlingen var dog, at en 
konkret henvendelse med angivelse af den mulige 
interesse fra hele byen, måske vil kunne ændre denne 
beslutning. 

Det nedsatte udvalg bestående af Jimmy Byskov, 
Rasmus Laursen og Peter Nordheim vil nu iværksætte 
en undersøgelse af interessen for fjernvarme i Høver.  

 

Fællesspisning i Høver Beboerhus 
Fredag den 27. maj, kl. 18.30 

Så er der igen gjort klar til en kulinarisk oplevelse i 
Høver Beboerhus fredag d. 27. maj, kl. 18.30, når 
forårets sidste fællesspisning løber af stablen.  

Prisen vil ligge på samme lave niveau som 
tidligere. Halv pris for børn under 16. 

Tilmelding senest tirsdag d. 24. maj til: 

Kay tlf. 97700802, Birthe tlf. 27247446 
eller Helle tlf. 6884102  

.

Stort loppemarked i Høver 
I weekenden d. 16. - 17. april afholdt Høver 
Beboerforening det årlige store loppemarked i og 
omkring Høver Beboerhus, hvor der igen i år var stor 
trængsel allerede fra en time før åbningen.  

Stort set hele lørdag var 
der en livlig handel, både i 
og udenfor Beboerhuset, 
samt i den hyggelige cafe, 
hvor der blev serveret 
både frokostretter og det 

store ta’ selv kaffebord. 
 

Søndag var der knap så travlt, men dagen igennem 
var der dog en del mennesker, der i det flotte 
forårsvejr lagde søndagsturen forbi loppemarkedet, så 
der blev også denne dag lavet en del gode handler.  
 

Skt. Hans i Høver 
Torsdag den 23. juni. 
Traditionen tro afholder Høver 
Beboerforening igen fest Skt. 
Hans aften på legepladsen i 
Høver, hvor vi brænder bål, og 
sender heksen til Bloksbjerg,  

For at de mindste også kan være med til at sende 
heksen af sted, tændes det store bål kl. 20.00. 

Når bålet er brændt ned, kan man hygge sig med at 
bage snobrød, eller riste pølser i gløderne fra bålet.  

Der er gratis adgang, og alle er velkomne. 

Der vil aftenen igennem kunne købes øl/vand, 
kaffe/te, kage, pølser mv. 

HUSK: Medbring selv gren til snobrød. 

af Mogens Kjærskov 
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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 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 
 

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 
 
 

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:             
Flemming Staub. Tlf. 86125556. 
e-mail: flemming.staub@gmail.com 
 
StorringFællesspisning: 
Michèle Vandborg Nielsen 
86950990 
michele@storring.dk 

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

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

Storring Børnehave 
8794 2085 
stjaer.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, Storring  

www.hs-slagteri.dk 

 
 

 

Stjær Avis Sponsorer! 

Stjær, aktiviteter 
 
Maj 
28. kl. 13.30   Cirkus STJÆRne, ved klubhuset 
30. kl. 17.30   Fællesspisning i Stjær Forsamlingshus 
 
Juni 
1. 5.    Sportsfest, Boldklubben 
17.  kl. 17.30  Fællesspisning ved Stærekassen 
 
 

Storring, aktiviteter 
 
Maj 
25. kl. 19.30   Klaverkoncert, konfirmandstuen 
 
Juni 
18.       Præstegårdshaven, KFUM lejr på marken 
19. kl. 14.00   Præstegårdshaven, gudstjeneste 
20.     Præstegårdshaven. Storring børnehave 
22.    Præstegårdshaven, Dagpleje og vugge
    stue 
23.    Præstegårdshaven, Stjær Børnehus 
23. kl. 18.00   Præstegårdshaven, Skt. Hans aften 

Høver, aktiviteter 
 
Maj 
27. kl. 18.30   Fællesspisning i Høver Beboerhus 
 
Juni 
23. kl. 19.00   Skt. Hans bål på legepladsen 
 
August 
5.   kl. 18.00   Byfest i Høver, Cykeltur ved Ravnsø 
6.   kl. 13.30   Byfest i Høver, Sjov på legepladsen 
7.   kl. 18.30   Byfest i Høver, Fest ved Beboerhuset 

Aktiviteter 

Søballe (/Veng), aktiviteter 
 
Maj 
14. kl. 15.00   Koncert i Veng kirke 
 
Juni 
18. kl. 10.00   Spejdernes avisindsamling 
23.    Skt. Hans, v. den gamle grusgrav på vej 
    mod Storring 
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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! 

”Finder værdi 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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I maj 2010 startede 10 piger på 9-10 år sommer-
håndboldtræningen. Første rigtige håndboldstævne 
var vores eget stævne til sportsfesten, og her viste 
pigerne for første gang, at de er gjort af et særligt 
stof, for U10-pigerne vandt puljen.  
Træner John Laursen havde dog allerede set, at det 
var et godt nyt ’kuld’ håndboldspillere, der var på 
vej, så han var forventningsfuld, da turneringen gik i 
gang i oktober. Alle kampe før jul blev vundet, og 
pigerne blev suveræne puljevindere. 
 
Der var stor spænding, da returkampen mod Ham-
mel, som før var blevet tabt til, skulle spilles, men 
pigerne fra Stjær var meget opsatte på at få revan-
che og tilkæmpe sig førstepladsen, og med en sejr 
på hele 4 mål var 1. pladsen indtaget og dette holdt 
sæsonen ud, da pigerne ikke tabte flere kampe, og 
herefter var det kredsmesterskabet, der skulle spil-
les om. 
Men inden de kom så langt skulle pigerne deltage i 
deres første håndboldstævne, og vi havde valgt, at 
det skulle være Danske Bank Cup i Gråsten – piger-
ne vandt suverænt dette stævne, hvilket også kun-
ne læses i de lokale aviser. 
 

Stjærs U10-piger blev kredsmestre 
Søndag den 3. april gik turen så til Vibyhallen, hvor 
kredsmesterskabet skulle spilles. 
Første kamp var mod AGF, Århus og det blev en 
noget målfattig kamp, hvor begge hold hele kampen 
havde store problemer med at score mål. Stjær fordi 
de skød midt i målet og derfor gang på gang ramte 
modstandernes målmand, og AGF fordi de ikke 
kunne skyde forbi en stærkt spillende Sofie i målet, 
og så var Stjærs forsvar endnu engang umulig at 
komme forbi. Kampen endte med en sejr til Stjær på 
5-3. 
Den næste kamp var mod Viby If, og i Stjærlejren 
var man ellers forberedt på, at kampen ville blive 
meget svær. Stjær kom foran med 1-0, og kort efter 

fik Viby reduceret til 1-1, men så var det også slut 
med Stjærspillernes venlighed. Stjærpigerne fik put-
tet hele 6 mål i kassen. 
 
Stjær forsatte med den flotte opdækning og det ag-
gressive angrebsspil i anden halvleg. Kampen end-
te med en sejr til Stjær på hele 12-4, og dermed var 
Stjærpigerne kredsmestre ☺. 
       
GULD-pigerne fra Stjær blev også Østjyske 
Mestre 
Efter at have vundet først turneringen og derefter 
kredsmesterskabet i kreds 5, var det med stor 
spænding, at U10-pigerne fra Stjær lørdag den 9. 
april tog af sted mod Ulstruphallerne, hvor det Østjy-
ske Mesterskab blev afviklet. Her skulle man møde 
vinderen fra kreds 6, som var Hærvejens HK. Efter 
en meget spændende kamp endte den med en for-
tjent sejr til Stjær på 6-4. En stor ros til begge hold, 
som helt klart har Østjyllands to bedste forsvar. 
 
Og en stor ros skal der også lyde til Stjær pigernes 
trofaste fanskare, som har fulgt pigerne i de mange 
kampe, og som også i Ulstrup mødte op med guld-
balloner, guld-serpentiner, champagne og gaver til 
GULDpigerne fra Stjær, som nu også kan kalde sig 
Østjyske mestre – den store opbakning betyder 
rigtig meget for hele holdet, som også er kendeteg-
net for deres sammenhold, sammenspil og det gode 
kammeratskab. 
 
Nu venter der nye store udfordringer for hele U10-
holdet, som er årgang 2000-piger. De rykker op i 
U12-rækken, hvor pigerne bliver blandet med år-
gang 1999-pigerne, og derfor forventes det at der 
kan stilles med 2 hold til den nye sæson. 
 
Vi glæder os til at se, hvad det kan føre til i fremti-
den ☺. 
John H. Laursen og Annette Thorsted 

Pigerne fra Stjær er guldet værd 
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