
 

 

STJÆR AVIS 
      med Storring, Høver og Søballe  

Nr. 38 – 10. årgang  september, oktober og halvdelen af november 2011 

 
Stjær Avis udgives af Stjær Sogns Borgerforening 

Avisen uddeles til 750 husstande i området Storring, Høver, Stjær og Søballe 
Næste deadline: søndag d. 23. oktober 2011. Avisen udkommer i weekenden den 12.-13. november 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 

NYE BUSLINJER! 
Stjær Avis har kigget nærmere på vores nye bus-rute i området. 

 
Vi har talt med brugere af buslinjen,  
og nogle er glade, andre er kede… 

 
Læs om de første erfaringer fra TELETAXI-ordningen,  

og se forslag til alternative ruter ind til Århus. 
 

BUS-TEMA SIDE 6-9 



 

 

 

 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. 23. oktober 2011 
Avisen udkommer i weekenden d. 12.-13. november 
 
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. Vi er glade for, at der 
også denne gang er kommet mange indlæg fra 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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Jeg vil helst dø af grin, foredrag v. Solveig Sol 
 

Da Solveig Winther på det nærmeste blev opgivet af lægerne, tog hun sagen i egen 
hånd, og ”tænkte” sig rask. Det var en lang og begivenhedsrig rejse; og det er der nu 
kommet et spændende og livsbekræftende foredrag ud af. 

 
Søndag den 16.oktober kl. 16 holder Solveig Sol sit foredrag 

" BACK TO LIFE " i sit skønne VELVÆREHJEM  i  PEBBELPARKEN 46 B i Stjær 
 
DER er kun 21 pladser efter først til mølle princippet - derfor er hurtig tilmelding nødvendig. Mange lokale har 
allerede ønsket at høre MIT FOREDRAG og bliver det overtegnet lover jeg en NY DATO og en ny CHANCE. 
Så måske ses vi - hvis du altså er HURTIG på aftrækkeren - det er jeg SELV. Det bli’r UNDERHOLDENDE - 
der er lattergaranti. Det koster 25 kr. at deltage, og så byder jeg på en lille lækker smagssanseoverskridende 
OPLEVELSE. Ja, og selvfølgelig får i KILDEVAND og KÆRLIGHED. 
 
Hjerteligste hilsner Solveig Sol Winther        tlf. nr.  23 46 76 28  
 
Solveig er i dag et meget gladere menneske end for bare et halvt år siden. I dag vil hun, hvis hun får valget 
allerhelst dø af grin, når hun engang om lang tid skal dø. For et halvt år siden blev Solveig alvorligt syg med 
høje levertal og forandringer i bugspytkirtelen. Det blev en slags hvis-nu-jeg-dør-oplevelse, der sidder på den 
indre nethinde endnu. Hendes foredrag hedder ”back to life” og handler ikke om sygdom, men om kunst, kost 
og kærlighed - eller sagt med andre ord: ”du er hvad du tænker - du er hvad du spiser, og du er også selv en 
livskunstner.” Dette levende foredrag er også et møde imellem to stærke søstre som gerne vil "gøre en for-
skel". Birgit Winther Rønnow er ”sundhedsminister” på Mols og foredragsholder. Birgit er bl.a. blevet lands-
kendt i forbindelse med projektet Ebeltoft På Skrump, som hun var med til at søsætte sammen med Chris 
MacDonald. 

Foreningernes dag og Irsk aften  
Lørdag d. 1. oktober 2011 
i Stjær forsamlingshus 
 

13.30 Dørene åbnes til en eftermiddag, hvor foreninger og klubber i Stjær og 
omegn vil præsentere hvad de har at byde på. Kom og mød bl.a. Stjær 
Boldklub, Spejderne, Rollespil, Folkedansere og mange flere. Fra kore-
ne vil der være diverse indslag, som du kan nyde sammen med efter-
middagskaffen/teen, en sodavand og et stykke kage. 

18.00 Spisning - irsk inspireret menu 
20.00 Musikalsk underholdning med ”Dickmeiss All Stars”, et irsk band som 

spiller op til dans 
 
Entré: 175 kr.* Billetter til aftenunderholdning og spisning sælges fra torsdag 

d. 1. september i Dagli’Brugsen, Stjær. 
 
 
 
 
 
 
 
* Det er muligt at komme med til aftenarrangementet uden spisning for 100 kr. 
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Opslagstavlen 

 

 

Fødselsdag: lørdag d. 17. september 2011 

Halloween: søndag d. 30. oktober 2011 

Hold øje med opslag i Dagli’ Brugsen i Stjær! 

 
 
 

Generalforsamling i Stjær Boldklub 
torsdag d. 29. september 2011 

Kl. 19.00 i klubhuset Vesterbro 32 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Valg til bestyrelsen: Formand - ikke på valg 

Næstformand (Ellen Møller) - på valg, genopstiller ikke 
Kasserer (Orla Hermansen) - på valg, genopstiller ikke 

Bestyrelsen er vært ved en lille forfriskning.  

 

 Fællesspisning i Stjær 
  
Gamle og nye Stjær-borgere inviteres til en 
ny sæson med fællesspisning og socialt sam-
vær i forsamlingshuset. Vi mødes 6-7 gange 
om året den sidste mandag i måneden kl. 
17.30, hvor vi skiftes til at lave mad. 
  

Fællesspisning i efteråret bliver: 
  

mandag den 26. september 
  

Alle er velkomne - med eller uden børn. 
  

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

Foto fra sommer- fællesspisning i 
Kresten og Helenes have. 
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Opslagstavlen 

 

Svampetur i Kolskov 

Lørdag den 1.oktober kl.13 

Mødested og tid: P-pladsen ved Kollens Mølle, 

ca. 1½ km nord for Jeksen. Drej fra Stillingvej og fortsæt ca. 500 m. mod øst ad Kollens Møllevej.  

Hovedvægten vil blive lagt på spiselige, letgenkendelige svampe. Medbring gerne kurv og kniv. Turen, 
der varer ca. 3 timer, slutter med en svampeudstilling, hvor de fundne svampe gennemgås. Husk ef-
termiddagskaffe og påklædning efter vejret.  

Turleder og yderligere info: 

Peter Lange, Stjær, tlf. 8695 0341 og Hans Gravsholt, Herskind, 
medlem af bestyrelsen for Skanderborg Afd. af DN. 

Tlf. 8695 4155. Mail: hagra@gefiberpost.dk  
Alle er velkomne, turen er gratis og der kræves ikke tilmelding.  

 
Arrangør: Danmarks Naturfredningsforening 

Så er den gal igen! 

Nu har borgerforeningen endnu en gang et nyt tiltag i ærmet 
for at trække folk ud af busken og ikke mindst op af den bløde 
stol !! 

Kort sagt vi vil prøve at arrangere virksomhedsbesøg, så har i 
en god ide til et virksomhedsbesøg så giv os et Praj  

Lørdag d 29 oktober tager vi på første tur, så 
tag naboen, nabo konen og ikke mindst indfang byens børn, 
for her besøger vi Falck i Århus . 

Der er fælles afgang fra Stjær forsamlings-
hus´ P plads kl. 09.25, hvor vi regner med at 
vi kan fylde nogle biler ( der er nok nogle der har biler med ) 
og køre i samlet flok til Århus. 

Vi håber at denne slags arrangementer kan blive en Succes 
og vi derfor prøve at lave lignende arrangementer hvis dette viser sig at 
være en succes  

Vel mødt!    

Stjær borgerforeningen 

Se programmet for kurser i Stjær Forsamlingshus 

i samarbejde med AOF på side 18 

SmykkeWorkshop/Kursus    

Lav dit egne personlige smykke 

    

Læderarmbånd med flotte vedhæng 
Halskæder af Perler, sten mv. 
Øreringe og meget andet 

 
Enkle teknikker alle kan være med 
    
Datoer, og tilmelding –  
www.smykkecafeen.dk 
Små hold – skynd dig! 

 
På gensyn  

 
Margit Sejersen, Stjær 
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Carina Rosenbech – 
Cedervej, har skrevet: 
”Jeg selv gav bus 309 en relativ lille chance. Jeg tog 
ruten: bus 309 fra Stjær mod Skanderborg station 
og skiftede til toget med retning mod Århus, da det 
virkede til at være det hurtigste. Og omvendt om 
eftermiddagen. Det blev dog kun til et par gange, da 
jeg syntes, at løsningen var uholdbar. Dels bliver 
man ekstra sårbar, når man skal skifte transportmid-
del. Toget afgår hele tiden, så den side af sagen er 
ikke et problem. Men når bus 309 kun går 1 gang i 
timen eller hver anden time, så gælder det om at nå 
den planlagte bus! Skiftet mellem to busser eller 
bus og tog gør det ikke muligt at have skift uden 
unødig ventetid, da man jo ikke kan risikere at mis-
se forbindelsen med bus 309. Man er altså nødsa-
get til at planlægge, så man minimum kommer 10-
15 min. før busafgangen.  
 
Efter nogle få ture med bus 309, var jeg klar til at 
købe en bil mere. Løsningen var meget uholdbar for 
mig - mest pga. transporttiden og dens usikkerhed, 
men prisstigningen med betaling af 6 zoner virkede 
også meget provokerende på mig! 
 
Meget belejligt kom jeg i snak med to forskellige fra 
Stjær, hvor det viste sig, at de begge arbejder inde i 
Århus blot få hundrede meter fra mit arbejde ved 
Klostertorvet. Jeg har nu, næsten hver dag, kørelej-
lighed om eftermiddagen. Det er for mig meget per-
fekt, da jeg kan skifte mellem de to løsninger, og det 
virker ikke til, at de ser et problem i at tage mig med 
og have ulejligheden med at sms’e omkring deres 

tider for hjemkørsel. Jeg ved ikke om min lift-
ordning er holdbar i det lange løb, men indtil videre 
har jeg en transportordning der passer ind i min 
hverdag og jeg opnår det, der er vigtigst - at spare 
tid! 
 
Det ville være helt oplagt at skabe fokus, i Stjær by, 
omkring hvem der alligevel kører i bil mod og fra 
Århus og som kunne tænke sig at komme ind i en 
pendlerordning. Jeg betaler hellere end gerne for at 
få et lift, da det er tiden jeg bruger på transport, der 
er af betydning, og ikke hvad jeg har af udgifter. 
Men jeg har desværre ikke et egentligt forslag til, 
hvordan man kommer i gang med en større pend-
lerordning, der når bredere ud til Stjærs borgere. 
Men en annonce i Stjær Avisen og på Stjær Porta-
len kunne måske være en start og en mulighed. 
 
Det bliver spændende at høre, hvor mange der sta-
dig bruger bus 309, for jeg tror desværre at rigtig 
mange trofaste buspendlere allerede nu er sprunget 
fra. Jeg synes bestemt, at vi skal kæmpe for at få 
en bedre løsning, for ellers er jeg sikker på at Midt-
trafik får det ud af omlægningen, som jeg havde 
frygtet... At der bliver så ringe tilslutning til bus 309, 
at de om noget tid helt dropper forbindelsen gen-
nem Stjær. Det må være den værst tænkelige situa-
tion, og noget vi allerede nu skal kæmpe imod. 
 
Jeg er bestemt med på holdet når vi også 'fysisk' 
skal møde de ansvarlige og gøre dem helt klart, at 
de ikke kan spise os Stjærborgere af med bus 309 
og dens alllllllt allllllt for ringe forbindelse ind til Dan-
marks næststørste by! ” 

Omlægningerne af busruten til Stjær 

Generelt kan man sige, at pendlere til Campus Skander-
borg og Skanderborg er meget godt tilfredse med den nye 
rute, især efter at der fast kører to busser af sted på afgan-
gen 7.34 fra Stjær mod Skanderborg. Før den ekstra bus, 
var bussen proppet til randen. Før omlægningen af busser-
ne var ruten til Skanderborg meget besværlig. 
For pendlere til Århus er sagen lidt en anden. Der er ikke 
planlagt korrespondance mellem bus 200 og bus 309, hvil-

ket betyder at bus 309 ikke skal vente på bus 200. Dette gør, at når bus 200 er forsinket fra Århus, ender 
man med at vente en time på næste bus på marken ved Virringvej i Stilling. Nogle har endda oplevet at bus-
sen er kørt lige for næsen af dem.  
Som man kan se nedenfor eksperimenterer pendlere mellem Stjær og Århus med forskellige ruter og løsnin-
ger. Nogle overvejer at anskaffe bil nr. 2, andre overvejer, hvor lang tid de kan bo i byen, når der er de dårlige 
busforbindelser. Der er tanker om både sms-lister og større pendlerordninger. 
Redaktionen i Stjær har spurgt sig for, hvordan folk tackler den nye busrute: 

Vi har nu levet med vores nye busfor-
bindelse i Stjær – busrute 309 i godt og 
vel 2 måneder. Og mange af os har først 
rigtig fået erfaring med at bruge ruten 
efter sommerferien. Erfaringerne er me-
get forskelligartede 

INDEN LÆNGE VIL DER PÅ STJÆR.NET BLIVE LAGT EN MAIL-ADRESSE UD, SÅ MAN KAN TILMELDE SIG, 
HVIS MAN GERNE VIL HAVE PASSAGERER MED OP AT KØRE ELLER HVIS MAN GERNE VIL HAVE ET LIFT. 
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Familien Overgaard –  

Peppelparken, har denne melding: 
”Vores erfaringer er, at her efter ferien er slut, er det 
virkelig gået op for os hvor elendig busforbindelser-
ne passer sammen især om eftermiddagen. Nu er 
det jo Nicolai og Maria (som er flyttet hjemmefra) 
der benytter busserne mest. Nicolai skal frem og 
tilbage til Viby gymnasium hver dag. Han oplever, at 
når han har fri kl. 15.00 er han først i Stjær kl. 17.00 
b.la. fordi, at han skal vente 50 minutter på omstig-
ning til Stjær i Stilling. Hvilket jo selvfølgelig gør, at 
vi selv kører rigtig meget mere i bilen for at hente 
ham rundt omkring, end vi gjorde tidligere. 
  
I forbindelse med, at Maria er flyttet til Århus - er det 
jo mest i weekenden, hun har tid til at komme på 

besøg.  Der er jo ingen forbindelse så vi må køre.  
En søndag har vi prøvet at kontakte Teletaxaen, der 
jo skulle køre i hele kommunen - også i vores områ-
de, som det jo så fint er skitseret i folderen fra Skan-
derborg kommune. Men da vi prøvede at bestille en 
Teletaxa - vidste de der varetager Teletaxa ikke rig-
tigt noget om, hvor hun kunne blive kørt hen eller 
hvornår. Det er jo ikke et tilbud, der rykker!  
  
Generelt handler det for os, mest om den meget 
dårlige omstigningsforbindelse i Stilling om eftermid-
dagen. Det er dyrebare (næsten) to timer hver efter-
middag, at skulle bruge på hjemtransport fra Viby! 
  
Ja - alt i alt ikke positive tilkendegivelser herfra!” 

Familien Thing Holm – 

Møllevejen, ytrer sig på denne måde:   
”Bente har ikke selv benyttet de nye busforbindelser 
endnu, udskyder det lidt til vinteren og hun har valgt 
at cykle til og fra Århus så vidt muligt, da hun synes 
det er lang tid at vente på en forbindelse, hvor hun 
først er hjemme kl 17.50 når hun har fri kl 16 fra 
Trøjborg i Århus. 
Vi har 3 børn, Katrine har valgt at flytte hjemmefra 
om en uge, hun har været nødsaget til at bo hos 
nogle venner i Århus de sidste 1½ - 2 måneder da 
hun ikke kan møde tidligt på arbejde i Århus og 
komme derind med en bus fra Stjær. Marius har få-
et bedre forbindelse til Skovby hvor han skal videre 
med bus til Langkær gymnasiet, til gengæld passer 
busforbindelsen ikke godt om eftermiddagen hjem 
og han har oplevet at misse bus 309 i Stilling, for så 
at gå til Jeksen og blaffe mod Stjær.  
Den mindste Laurits har vi kørt til Hørning eller Har-
lev. Vi synes det er en meget trafikeret vej at skulle 
krydse i Stilling og igen dårlige forbindelser. Vi frag-
ter vore børn til og fra en busforbindelse i Harlev/
Hørning/Skanderborg rigtig mange gange i ugen, 

især i weekenden, hvilket da er en del mere ekstra-
kørsel end da de selv kunne klare sig med busfor-
bindelse til Stjær. 
Vi nægter at købe en bil mere, ender nok med at 
Marius flytter hjemmefra snart og vi overvejer stadig 
om vi kan holde til at bo her når der er så dårlige 
forbindelser. Hussalg er dog ikke lige højt prioriteret 
lige p.t 
Bente kunne bestemt godt tænke sig at være med 
på en sms liste hvor hun eller andre kan sende be-
skeder om at køre med nogen hjem eller ud. Hun 
har bilen flere gange om ugen og kører fra Stjær kl 
7.20 og ender i Trøjborg – hjem kl 16. Hvis man 
havde flere tlf numre og indstillet på at chaufføren 
ikke skal ændre på noget men være ærlig omkring 
tidspunktet for hjemkørsel netop den dag der bliver 
spurgt på så man ikke skal føle det besværligt. I ef-
terår/vinterhalvåret vil hendes behov for anden 
transport være 2 max 3 gange ugen. Vil sagtens 
kunne have nogle med frem/tilbage øvrige dage 
Samkørsel på nettet også en god ide ” 

Kasper Einarson – Vestbakken, går på Skanderborg Gymnasium. Han har disse 

kommentarer omkring den nye busrute. 
”Taget i betragtning, hvor kompliceret busforbindelsen mellem Skanderborg og Stjær var tidligere, er den nye 
busrute 309 lige, hvad vi unge i Stjær havde brug for. Vi har nu mulighed for at komme til og fra skole uden 
flere timers unødig venten, hvilket, alt andet end lige, vil tiltrække endnu flere unge fra Stjær til Skanderborgs 
ganske udmærkede gymnasium. Positivt. Skanderborgs stigende uddannelsesmuligheder har resulteret i, at 
folk, der skal til Århus med bus, er kommet i mindretal og det giver derfor god mening, at omprioritere busru-
ten til vores fordel. Desuden kan man stadig komme hurtigt til Århus ved at tage rute 309 til Skanderborg sta-
tion og derfra toget. ” 

Omlægningerne af busruten til Stjær 
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Læs og lad dig inspirere til at finde alternative 
måder at komme til Århus på: 

 
Nu hvor bussen ikke kører direkte fra Stjær til Århus længere, er det blevet nødvendigt at kende for-
skellige nye og alternative muligheder for at komme ind til Århus,. Tom Hagelskjær har afprøvet 
mange af dem. Han arbejder i Jægergårdsgade i Århus (lige bag Bruuns Galleri), møder ca. kl. 8.30 
og har fri kl. 16.30. 
 
FØLGENDE RUTER ER AFPRØVET: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
  
 
   

Er der nogen, der har afprøvet andre gode ruter, som kan inspirere andre, så skriv til 
Stjær Avis Redaktionen stjaeravis@stjaer.net eller afleveres i postkassen Østerbro 10 

Rute 309 fra Stjær kl. 7.34, med skift ved 
Stilling til rute 200 mod Århus (hjem fra År-
hus kl. 16.45 modsat vej): 
  

Fordele: Man kommer da frem (og kun 5 mi-
nutter fra mit arbejde). 
 

Ulemper: Tager ca. 60 minutter ; koster 6 zo-
ner ; skift med ventetid et stykke udenfor Stil-
ling ; hvis jeg ikke når bussen kl. 16.45 hjem så 
må jeg vente 2 timer på næste busforbindelse 
til 309 mod Stjær. 

Rute 309 fra Stjær kl. 7.34, med skift til IC3-
lyn mod Århus i Skanderborg (hjem fra År-
hus kl. 17.01 modsat vej): 
  
Fordele: Hurtigste rute jeg har fundet - ca. 45 
minutter (og kun 2 minutter fra mit arbejde). 
 
Ulemper: Koster 6 zoner ; skift med ventetid i 
Skanderborg ; hvis jeg ikke når toget kl. 17.01 
hjem så må jeg vente 2 timer på næste busfor-
bindelse til 309 mod Stjær. 

Rute 309 fra Stjær kl. 7.39, med skift ved 
landevejen i Skovby til rute 113 mod Århus 
(hjem fra Århus kl. 17.15 modsat vej): 
  

Fordele: Kun 5 zoner! 
 
Ulemper: Tager ca. 70 minutter (og 10 minut-
ter fra mit arbejde) ; skift med ventetid i Skov-
by ; næste busforbindelse 2 timer senere. 

Cykel kl. ca. 7.30 til Kolt, med skift på Ho-
vedvejen (Skanderborgvej) til rute 200 mod 
Århus (hjem fra Århus kl. 16.45 modsat vej): 
  
Fordele: Kun 3 zoner ; giver motion ; fleksibel 
(bus hvert kvarter) ; lidt under en time (og kun 
5 minutter fra mit arbejde). 
 
Ulemper: Dårligt vejr ; svedig ; kun lidt baga-
geplads ; cykel stående ved Hovedvejen hele 
dagen. 

Cykel kl. ca. 7.30 til Kolt, med skift ved Kolt 
Kirkevej til bybus 1A mod Århus (hjem fra 
Århus kl. 16.40 modsat vej): 
  
Fordele: Kun 3 zoner ; giver motion ; fleksibel 
(bybus 5-6 gange i timen) ; lidt over en time (og 
kun 5 minutter fra mit arbejde). 
 
Ulemper: Dårligt vejr ; svedig ; kun lidt baga-
geplads ; bybus holder rigtig mange steder ; 
cykel stående i Kolt hele dagen. 

Cykel kl. ca. 7.30 helt til Århus (hjem fra År-
hus kl. 16.30 modsat vej): 
 
Fordele: Gratis ; giver meget motion (19 km) ; 
meget fleksibel ; ca. 45 minutter (og direkte til 
arbejde). 
 
Ulemper: Dårligt vejr ; meget svedig ; kun lidt 
bagageplads ; vejarbejde på Åhavevej gør tu-
ren en hel del længere lige for tiden(!). 

Omlægningerne af busruten til Stjær 
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I forbindelse med den nye buskøreplan er weeken-
dens faste busafgange blevet lavet om til en fleksi-
bel teletaxa-ordning. Bussen kører i Stjær lige forbi 
mit stuevindue, og jeg har weekend efter weekend 
syntes, at det var lidt ærgerligt at se en stor, osende 
dieselbus med plads til 70 mennesker køre tom for-
bi - dog var der enkelte gange op til en håndfuld 
passagerer med. Jeg har tænkt, om det dog ikke 
var muligt at køre med en minibus i stedet, så der 
ikke blev brugt så brændstof og udledt så meget 
CO2. Men til en bushøring fortalte én fra Midttrafik, 
at der ikke kan spares ret meget ved at køre med 
minibusser, da lønnen til chaufføren er større end 
brændstofudgiften, og at de store busser alligevel 
skal være der for at kunne klare spidsbelastningen i 
myldretiden.  
 
På ruten gennem Stjær har vi derfor fået en teleta-
xa-ordning. Det går, at der kun kører en "bus" når 
der faktisk er behov for det. Men er det nu lige så 
godt, som det lyder, tænkte jeg. Det skulle prøves, 
og det blev det så en søndag i august, hvor vi skulle 
til søndagsfrokost hos farmor og farfar. Her var der 
udsigt til øl/vin til frokosten og en god, stor cognac 
til eftermiddagskaffen. En oplagt lejlighed til at lade 
bilen stå.  
 
Vi ringede til BUSINFO, hvis telefonnummer står på 
309'erens køreplan. Men den venlige mand havde 
ikke noget information om teletaxa i Stjær. Med lidt 
undren, tænkte vi dog, at Google måtte kunne hjæl-
pe. En søgning på "Galten Hørning teletaxa" gav 
pote, og et direkte link til en fin beskrivelse (se af-
tryk på bagsiden af Stjær Avis).  
 
Det viste sig, at det var handicap-transport, der stod 
for booking af teletaxaer, men da ordningen er ny, 
skulle telefonpasseren have lidt hjælp til helt at for-
stå konceptet med navngivne stoppesteder i Skov-
by, Galten og Hørning i forhold til fleksibel opsam-
ling på den mellemliggende rute. Vi havde på for-
hånd fundet ud af hvornår vi skulle med rute 200 i 
Hørning for at kunne være til søndagsfrokosten i 
rette tid.  
 
Teletaxaen ankom til vores adresse i god tid. Det 
var en almindelig taxa, og chaufføren fortalte os, at 
han bare fik en sms med opsamlingssted og -tid, 
afleveringssted, antal personer og den pris, der 
skulle opkræves. Det var jo en nem og smart løs-
ning. Dog havde vi ved bestillingen på spørgsmålet 
om, hvor mange personer, der skulle med, svaret 
"4" i stedet for "2 voksne og 2 børn". Det stod ikke til 

at ændre, og vi måtte betale 80 kr. for turen i stedet 
for blot 40 kr.  
 
Nå, vi kom til Hørning, hvor der snart kom en bus 
200. Vi indløste to 4-zoners billetter og kørte mod 
Aarhus. (Betalingen for teletaxaen kunne ikke indgå 
i den videre færd med offentlig transport). 
 
Vi havde en hyggelig eftermiddag hos farmor og 
farfar. Og da vi var et stykke inde i eftermiddagskaf-
fen, gik vi i gang med at planlægge hjemturen, som 
denne gang skulle være via Silkeborgvej. Vi bestilte 
en teletaxa til det tidspunkt, hvor bus 113 ville være 
i Skovby, og huskede denne gang at sige, at vi var 
"2 voksne og 2 børn", og fik at vide, at så kunne vi 
nøjes med at betale 40 kr.  
 
Da det var ved at være tid, pakkede vi sammen og 
gik hen til 113'nerens stoppested ved Ceres-
krydset, og ventede. Og ventede... Hvad nu? Bus-
sen er forsinket, og hvad så med vores teletaxa? 
Det ville godt nok være træls og stå i Skovby med to 
trætte børn en søndag eftermiddag og skulle vente 
to timer på en ny teletaxa. Ja, mange frygtscenarier 
ryger gennem ens tanker. Turen til Skovby gik med 
en vis ængstelse, men det viste sig heldigvis at væ-
re ubegrundet. For selv om bussen var ca. 10 min. 
forsinket, så holdt teletaxaen der heldigvis og vente-
de på os. Og få minutter senere var vi hjemme i 
Stjær igen. Under hjemturen kom vi i tanke om, om 
vores busbilletter kunne have været brugt i teletaxa-
en, for det kunne de jo, hvis det havde været en 
hverdag, og vi skulle videre med bus 309. Men det 
kunne chaufføren ikke svare på - han havde jo blot 
fået en sms. Det må vi huske at spørge om næste 
gang vi skal med teletaxa. 
 
 
Fordele ved teletaxa i forhold til bus: 
 - Individuelt tilpassede tidspunkter. 
 - Mere fleksible afhentnings- og afsætningssteder. 
 - Større komfort. 
 - Mindre ressourcespild (formentlig). 
 
Ulemper ved teletaxa i forhold til bus: 
 - Lidt dyrere (med mindre man har månedskort). 
 - Kræver mere planlægning. 
 - Man skal selv have det fulde overblik over adres-

ser på stoppesteder, antal børn/voksne, bruge af 
klippekort og billetter som betalingsmiddel i teleta-
xaen mm. - personalet ved teletaxa telefonen har 
det ikke! 

 

En tur med teletaxa, Af Jesper Lumbye 

Omlægningerne af busruten til Stjær 
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I denne weekend hvor avisen udkommer, har både 
Spejdere og Ulveunger været på Efterårslejr i hytten 
Bjørnebo i Jeksendalen. Weekenden har, udover de 
obligatoriske lejrbål, budt på bl.a. refleksjagt og nat-
løb. Den vigtigste begivenhed har dog været at de 
nye ulveunger er blevet optaget i ulveflokken og de 
ældste af Ulvene er rykket op til Spejderne.  

De ulve der rykker op, sover i shelter sammen med de 

Spejdere der har lyst til en nat i bålglødernes skær. 

Juleneg 

Årets ”nyhed” hos KFUM spejderne er salg af Jule-
neg. Erik Grove har en havremark på Stenskovvej 
og har været så venlig at donere Sorthavre som i 
løbet af oktober vil blive bundet op til flotte nærings-
rige neg. Sorthavren udmærker sig ved at være me-
re olie– og energifyldt end almindelig havre.  

Lederne har høstet havren og i løbet af efteråret hjælpes 

Ulve og Spejdere ad med at forvandle høsten til juleneg.  

 

Planer for efteråret 

Der er meget andet på programmet hos Ulvene.  
Der skal laves mad over bål, fortælles junglemærke-
historier, arbejdes med kort og kompas og løbes 
refleksløb. Der skal bindes knob, leges med koder 
og hemmelige beskeder, læres om regnskovsplan-
ter og naturen generelt. Børnene skal måske på 
svampetur og der skal laves fuglekugler. Men der 
bliver også plads til at lege, hygge, kælke, bage 
snobrød og meget meget andet! 

Og så lidt om Sommerlejren  

I weekenden før Sankt Hans inviterede menigheds-
rådet Stjærs Spejdere og Ulve til lejr i Præstegårds-
haven i Storring.  

Det var en dejlig lejr hvor alle kunne opleve lejrlivet 
med alt hvad det indebærer af bålhygge, -mad og -
røg. Lokale entusiaster demonstrerede hvad moder-
ne modelfly, -helikoptere og –biler kan præstere og 
Spejderne byggede en svævebane der blev brugt 
flittigt fra solopgang til solnedgang.   

En flok glade spejderpiger i mudderbad 

   

NYT fra Spejderne 

 Der er plads til flere endnu!  

Ulvene mødes  hver mandag kl 18:30-20:00 og 
Spejderne hver tirsdag kl 19:00-21:00. Begge 
dage i Spejderhytten ved Stærekassen.  
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I stedet for det traditionelle efterårs-rollespil i Bakkeskoven,  

har Stjær rollespilsforening valgt at tage til  
 

Bardatræf ved Kalø Slotsruin  
 

søndag d. 25. september fra kl. 10.00 til kl.17.00  
og alle er selvfølgelig velkomne til at tage med. 

 
Det koster 150 kr. pr. person at komme ind på spilleområdet.  

Billetter bestilles over nettet via Bardas hjemmeside 
 www.barda.dk, hvor du også kan downloade dagens program. 

 
OBS: Børn under 13 år skal være ifølge med en voksen deltager. 

 
Vi vil arrangere fællestransport for deltagerne  -  mere information på kulturgruppens hjemmeside 

www.kulturistjaer.dk 
På Bardatræffet vil vi lave en base, hvor vi kan opbevare tasker og lign.  

og samles for at nyde vores medbragte madkurve i fællesskab. 
 

Til foråret 2012 vender vi stærkt tilbage i Bakkeskoven med et nyt storslået eventyr for 
alle børn og voksne der går med en rollespiller i maven. 

 
 

 

 

Stjær Rollespil tager til Barda 
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Det danske landskab har lige siden istiden været 
præget af mennesker, som har efterladt sig spor, 
der stadig kan ses i landskabet i dag. Nogen af dis-
se spor er meget tydelige og vi er ikke i tvivl om de-
res menneskelige oprindelse. Andre er mindre iøje-
faldende og vi betragter dem ikke som kulturhistori-
ske spor, hvis vi overhovedet lægger mærke til 
dem. 
 

Dysser og gravhøje 

Nogle af de mest markante menneskeskabte spor, 
er også blandt de tidligste synlige spor efter menne-
skelig aktivitet. Det er Storstensgrave (jættestuer), 
runddysser og langdysser, som stammer fra tiden 
lige efter landbrugets indførelse i bondestenalderen 
for ca. 6.000 år siden. Fra bronzealderen (ca. 
1.700-500 før vor tidsregning) ses tørveopbyggede 
gravhøje. Disse høje, som ses overalt i Danmark og 
som vi i dag betragter som nationale symboler, er 
dog kun en brøkdel af det antal høje, som oprinde-
ligt har eksisteret. Højene er pløjet væk og stenene 
udnyttet til andet byggeri. 
 

Jord- og stendiger 
Nogle af de kulturhistoriske spor, som vi let overser 
er jord- og stendigerne. Disse diger er nogle af de 
ældste spor, som knytter sig til landsbyen. I jernal-
der og vikingetid flyttede bopladsen rundt med 50-

100 års mellemrum. I middelalderen (for ca. 1.000 
år siden) fik landsbyen sin faste placering. Dette 
skyldes givetvis kristendommens indførelse. 
 

Digerne blev brugt til at markere skel og ejerforhold 
til landskabet og er således med til at vise Dan-
marks administrative inddeling. Igennem tiden har 
digerne haft forskellig funktion. Nye diger er opstået, 
mens eksisterende diger har skiftet funktion fra en 
type dige til en anden eller har fået flere funktioner. I 
dag er digerne ofte nedslidte og beskadigede og 
fremstår kun som en reminiscens af deres fortidige 
funktion. 
 

Ejerlavsdiger 
Ejerlavsskel er ofte placeret i naturlige skel i naturen 
– f.eks. ved vandløb og åer. Det gør sig f.eks. gæl-
dende på vejen mellem Stjær og Søballe, hvor et 
vandløb markerer skellet mellem de to sogne Stjær 
og Veng. Her skifter vejen også navn fra Vesterbro 
til Stjærvej. Var der ikke et naturligt skel blev der 
bygget et dige eller et hegn. Her i området er der 
flere steder, hvor der står rester af sognediget – 
f.eks. i Storring Præstegårdsskov kan man i Søha-
ve, efter resterne af den gamle skovfogedbolig, se 
et fint jorddige, som markere skellet mellem sogne-
ne Storring og Veng. 
 

På sporet af historien 

Jorddige i Præstegårdsskoven. 
Diget ligger i dag et stykke inde i 
skoven og vidner om, at skoven er 
blevet udvidet siden diget blev 
anlagt. Diget har her flere funktio-
ner. Det tjener som beskyttelse af 
skoven mod dyrene og som skel 
mellem de to nabosogne Storring 
og Veng. 
 
Foto: Dorthe Skriver august 2011 
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Toftediger 
I landsbyerne blev de enkle gårdes toft afgrænset 
med et dige. Toften omfattede bygninger, gårds-
plads, kål- og æblehave. Kirken og præstegården 
blev også omkranset af et di-
ge, typisk af store kampesten. 
Omkring præstegården og 
kirken i Storring ses endnu 
fine gamle kampestensdiger. I 
Stjær derimod har man des-
værre begået den synd at ny-
opføre kirkegårdsdiget vha. 
cement. 
 
Landsbyfællesskabets di-
ger 
Før udskiftningen blev jorden 
drevet i fællesskab og der 
blev anlagt diger omkring de 
områder, hvor dyrene ikke 
måtte komme, f.eks. mellem 
agerjorden og overdrevet, 
hvor dyrene græssede, og de 
drivveje, som førte fra lands-
byen til overdrevet. I dag er de 
fleste diger langs drivvejene 
forsvundet pga. vejudvidelser, 
men digerne mod overdrevet 
findes stadig mange steder. I Stjær kan det f.eks. 
ses på bagsiden af Stjær Skole i skellet mellem 
markerne og Fritter’ens legeplads. 
 
Udskiftningens diger 
I slutningen af 1700-årene blev alt landbrugsjord i 
Danmark udskiftet og landsbyernes jordfællesskab 
ophævet. I stedet fik hver gård nu et samlet jordlod 
et sted. Disse nye markinddelinger skabte nye skel i 
landskabet. Nye jorddiger blev anlagt efter snorlige 
linjer. Disse jorddiger er siden blevet beplantet med 
læhegn og er i dag de mest markante diger i land-
skabet, selvom mange næppe skænker det en tan-
ke, når de kigger ud over landskabet. Mange af dis-
se diger ses stadig i området i dag. Gå en tur langs 
med markerne – de er ikke til at tage fejl af. 

Skovdiger 
I skovene findes der også diger. De fleste af disse 
er etableret i begyndelsen af 1800-tallet i forbindel-
se med Fredskovsforordningen. Denne forordning 

blev til på baggrund af et stort pres på skovene. I 
1805 var kun 3 pct. af Danmark dækket af skov 
pga. øget efterspørgsel på tømmer og brændsel. 
Det var derfor nødvendigt at plante ny skov og be-
skytte de nye træer mod kreaturerne. Visse steder 
er skoven siden blevet udvidet, så diget i dag ligger 
langt inde i skoven. I alle skovene i vores område er 
det muligt at finde skovdiger – nogen mere tydelige 
end andre. 
 
Værn om sporene i landskabet 
I dag har digerne mistet deres betydning og de er 
derfor også i stor fare for at forsvinde. De sidste 
hundrede år er syv ud af ti diger forsvundet. I dag er 
alle stendiger samt en del af jorddigerne beskyttet i 
henhold til museumsloven. Mange diger fjernes alli-
gevel pga. dispensationer og uvidenhed om deres 
funktion. Det er vigtigt at bevare vores diger, som er 
en vigtig historisk kilde til forståelsen af det danske 
landskab og historien om det danske landbrug. 
På www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder er det mu-
ligt at se alle beskyttede diger i Danmark. Det vil 
dog være muligt at finde mange andre diger, som 
ikke er markeret på kortet pga. at de ikke falder ind 
under museumslovens regler. Har du et dige på din 
grund, så husk at passe godt på det. 
 
Alle eksisterende dysser og gravhøje er i dag fredet. 
 
Næste gang du går en tur, så se dig omkring og læg 
mærke til de kulturhistoriske spor i landskabet. 
 
Af Dorthe Søborg Skriver 

Matrikelkort (original 1) fra 1816 over Stjær Sogn baseret på udskiftningskor-
tet. Ud for pilen ses skellet mellem matr.nr.7a og 10a (i dag 10q), som også 
ses på billedet herunder. Kilde: Kort og Matrikelstyrelsen 

Udskiftningsdige med læhegn lige øst for Stjær. Set 
fra Kollens Møllevej mod Tåstrupvej. Foto: Dorthe 
Skriver august 2011 
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Vi har fået denne rejsefortælling fra Heidi Gar-
gulak Andersen. Læs om hendes og familiens 5 
uger lange rejse til New Zealand i december-
januar 2010/2011. 
 
Så kom dagen, hvor vi skulle afsted. Kufferterne var pak-
ket med masser af sommertøj, vandretøj, badetøj, snor-
kelgrej, hjemmeapotek og en masse andet godt. Det vi-
ste sig hurtigt, at vi kunne have klaret os med det halve. 
 
Vi tog til Kbh. lørdag morgen den 18.12, og skulle flyve 
via London til Seoul i Korea og derefter til NZ. Videre fra 
NZ skulle vi flyve yderligere 4 timer til Cook Island, nær-
mere betegnet en lille ø, der hedder Rarotonga. Der var 
meget sne i DK, så vi tog et tog ekstra tidligt, så vi næ-
sten uanset vejret ville kunne nå til Kbh. 
 
Kl. 15.00 gik vi til gaten…alt var tjekket ind..selv vin-
tefrakkerne blev som noget af det sidste stoppet i kuffer-
tener, for det skulle vi ikke bruge før om laaang 
tid….troede vi … 
 
Da flyet skulle være lettet, kom der blot en besked om, at 
flyet var aflyst og vi skulle henvende os i et særligt tran-
sitområde til ”nødstedte gæster” . 
Så, hvad vi troede skulle være en hurtig flyvetur til Lon-
don, blev starten på 4 dage, hvor vi konstant stod i kø og 
ventede på, at det dog snart blev vores tur. 
2 dage var vi indkvarteret på hotel i Kbh….med sommer-
tøj og kun håndbagage, i 5 graders kulde, og dernæst, da 
vores forsikringsselskab havde fundet nye flybilletter, 
blev vi fragtet til Amsterdam i yderligere 2 dage. Der måt-
te vi ud at købe varmt tøj, for vores kufferter kunne SAS 
ikke finde. 
 
Flyveturen via Seoul til Auckland  med Korean Air forløb 
gnidningsløst. 2 x 12 timer i kæmpe maskiner med mas-
ser af koreansk mad med tang i (super sundt, vil nogen 
sige..ikke så lækkert,vil andre mene). 
 
Den 24.12. om morgenen ankom vi til NZ. Vi havde købt 
billetter videre til Rarotonga, men var jo 4 dage forsinke-
de og vores forsikringsselskab havde ikke kunnet finde 
plads på flyet den 24.12, da 
rigtig mange tager til Raro for 
at holde jul. 
 
Vi håber, at der alligevel var 
plads, og blev sat på standby, 
indtil det fly skulle lette. 10 
min. før afgang kommer der 
en stewardesse og fortæller, 
at der er pladser, men kun til 
3…og at vi har travlt. 
Heidi og ungerne tager med 
flyet og Jens satser på at få en 
plads på et fly 9 timer senere 
med et andet flyselskab. Hvad 
vi heldigvis ikke vidste var, at 
vi i de kommende mange ti-
mer ikke kunne komme i kon-
takt med hinanden pga. mang-
lende lader i forsvunden kuf-

fert og at der ikke er mobildækning i Stillehavet på Heidis 
mobilabb.  
Men I skal vide, at Jens kom 9 timer senere, familien 
fandt hinanden, og vi nu kunne nyde 3 dage på den fan-
tastiske ø. Det gjorde vi til fulde. Vi stod op kl. 5.30 om 
morgenen, pga jetlag, badede i Stillehavet i 30 grader 
varmt vand, boede i et fantastisk hus lige ned til havet og 
slappede fuldstændig af. 
Jens måtte lige en tur på hospitalet pga. et stik fra en 
giftig fisk, men der var ingen fare på færde. 
I flyet mødte Heidi 2 kvinder, som hun kom i snak med, vi 
skulle jo flyve i yderligere 4 timer ud over Stillehavet for 
at komme til Raro og de var ikke længe om at invitere til 
julefest den 25.12. hos dem. 
De var ejere af et resort(minihotel) og ville i den forbindel-
se lave en Maori-fest med mad i bedste maori-stil 
(Maorierne er de indfødte i Polynesien og NZ) 
Da alt lukker ned den 25.12. så kom de såmænd og hen-
tede os og kørte os hjem igen..hvilken generøsitet. 
Hele dagen tilbragte vi i deres dejlige omgivelser, plaske-
de i deres pool, høstede papaya og kokosnødder og så 
frem til et velsmagende måltid, der blev tilberedt i jorden 
sammen med varme sten og pakket godt ind i bananpal-
meblade. 
Vi blev om morgenen den 25.12. også inviteret til fest af 
vores naboer…de blev alligevel en 30 stykker, så vi skul-
le bare kigge over. Det nåede vi ikke, da vi stadig var 
”jetlagged” og gik på hovedet i seng kl. 21.00…til gen-
gæld var vi også topfriske kl. 06.00 hvor vi atter startede 
dagen med bare at plaske i det dejlige vand. 
 
Vi var meget begejstrede for den åbenhed, for hvor i DK, 
inviterer vi bare lige nogen med hjem juleaften, som vi 
har mødt i en bus eller på et fly?  
 
I øvrigt savnede ingen af os 4 den danske jul. Vi elsker 
jul, men var her i nye omgivelser, som bare var for spæn-
dende til, at vi ville klynke over en manglende jul. 
 
Vores godt 3 dage på Raro sluttede alt for hurtigt, men 
det var en oplevelse for livet. 
 
Nu gik turen tilbage til NZ, hvor vi på forhånd havde lejet 
en autocamper, som vi skulle tilbringe 23 dage i. Vores  

Rejse til New Zealand 
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kufferter var netop ankommet, med en uges forsinkelse, 
og det var bedre end juleaften, for vi var ikke taget på 
den anden side af kloden for at købe nyt tøj..vi ville jo 
opleve. Og forestil jer lige, hvordan en teenager har det i 
8-9 dage UDEN noget af sit elskede tøj? Vi måtte købe 
badetøj og små sommerkjoler, mere var der ikke behov 
for på Raro. 
 
Kort fortalt, så startede vi i Auckland på Nordøen. Vi hav-
de på forhånd købt færgebillet til Sydøen, men det var 
også den eneste dato, der lå fast i rejseforløbet. 
Vi kørte i alt ca. 3800 km på både Nord-og Sydø, sluttede 
i Christchurch (inden det store jordskælv) og fløj fra 
Christchurch via Auckland den samme tur hjem via Syd-
korea. 
 
Vi fandt hurtigt ud af, at vi bare ikke kunne nå alt det, vi 
havde tænkt på og læst om hjemmefra. 
Det er et rullende hus, og ting tager tid. Der skal handles, 
vaskes, planlægges næste dag, bades, gås ture og bare 
nydes. Det med at nyde fandt vi hurtigt ud af, og vi nød 
alle 4 vandelementet også på NZ, selvom vandet er no-
get koldere dér. Vi havde også alle 4 det tilfælles, at vi 
bare ikke kunne få nok af at bade og være i naturen. Vi 
havde ikke behov for bylivet. 

 
Der er bare så smukt dernede. På hele ferien havde vi 
den der fornemmelse, at her vil vi gerne blive en nat me-
re…..så det var godt, vi havde en færgebillet, ellers var vi 
nok blevet på den strand, hvor selveste Mr. Cook kom i 
land, da han opdagede NZ i tidernes morgen. 
På Nordøen badede vi en del, for uanset hvor vi kørte 
hen, var der den lækreste badestrand lige rundt om hjør-
net. Meget hurtigt måtte vi også se os om efter en hest til 
Agnete, og vi fandt en gammel cowboy på mindst 70 år, 
som boede så langt ude på landet, at vi tænkte, at her 
kan den camper ikke komme hen. 
Han var gammel prof. rodeorytter fra USA, og havde en 
fold, der var større end øjet rakte. Vi fik lov at overnatte 
på folden sammen med heste, føl, køer, vandrende pinde 
og sikkert en masse andre dyr. Den aften oplevede vi 
nok den smukkeste nattehimmel nogensinde. Og forestil 
jer lige, at solen går den forkerte vej rundt på himlen….vi 
er SÅ vant til, at den står i syd til middag….dernede står 
den jo i nord, da vi er på den sydlige halvkugle. Der var 

så stille, at jeg glimtvis kunne blive utryg og savne boule-
vardræset hen ad Vesterbro. 
Agnete og Jens fik sig en ridetur i den store natur, med 
guide, skal siges, de red gennem skove, svømmede på 
floden med hestene og oplevede, hvor stor og stærk na-
turen er dernede. Nu hvor Agnete havde redet, så kunne 
vi fint drage videre på vores færd og udforske det land. 
Næste gang, hun red en tur, var på Sydøen ved Grey-
mouth, tæt på én af de mange lokationer for filmene, 
”Ringenes Herre” 
 
Nytårsaftensdag valgte vi at tage på en heldagssejltur. Vi 
havde lidt i planer at skulle svømme med vilde delfiner, 
men man kunne ikke være sikker på det. 
 
Vi fulgtes med mange delfiner, men ingen kom ud, da de 
havde babyer på sig, og i NZ svømmer man ikke, når der 
er babyer i farvandet. I øvrigt ved jeg ikke, om jeg ville 
turde, når det kom til stykket.  Man fik en våddragt på, en 
snorkel, ingen vest, men bare ud i det store hav til delfi-
nerne.(10-20 stk. i en flok) Den bedste måde at få kon-
takt ville være at dykke rundt. Nå, men vi fik ikke chan-
cen, og måtte nøjes med at se på de prægtige dyr, når 
de springer rundt og skruer sig op ad vandet og ned igen. 
 
En hel dag på en båd med masser af sol og faktor 30 
(som det mindste, der kan købes). En kaptajn (Maori) 
med så stor viden om sit land, at det var en sand fornø-
jelse at være passager der. 
 
Da vi kom hjem om aftenen havde vi glemt, at det var 
nytår. Vi var ved at børste tænder, og pludselig opdage-
de vi fyrværkeri i det fjerne…..man skyder ikke bare krudt 
af dernede, da der er stor brandfare de fleste steder. Så 
vi kunne se et fyrværkeri ca. 5-6 km væk. Det var stort og 
flot, og så sagde vi godnat. 
 
Her kommer lidt udpluk fra vores rejseblog, som blev 
skrevet undervejs.  www.gargulak-andersen/nz 
 
Torsdag den 6. januar 
Pludselig gik det op for os, at vi skulle sejle til Sydøen 
allerede lørdag.....og ikke søndag, som vi gik og troede. 
Vi fik travlt, da vi nu skulle nå Rotorua på én dag, mod en 
2-3 planlagte. 
Ja,ja...vi tog hen til “The Living Village” hvor Maorifolk bor 
og arbejder i en oprindelig landsby...så’n da, og hvor de 
udnytter de thermiske ressourcer. Det er ret vildt at gå 
rundt der. Overalt små søer...én af dem bundløs vist nok 
ind til jordens kerne og 195 celcius varm. Der er dampe 
overalt. 
Jorden, man går rundt på, er super varm, og rundt om-
kring siver dampen op og bliver udnyttet til al slags mad-
lavning. 
 
Vi fik også en indføring i traditionerne hos Maorifolket, så 
en danse og musik forestilling med den traditionelle HA-
KA-dans. Og så gik vi amok i en souvenirbutik. SKØNT!!! 
 
Lidt længere sydpå besøgte vi Waimangu, hvor der i 
1886 var et kæmpe vulkan udbrud, som derefter danne-
de bl.a. 7 store kratere....jeg kan ikke beskrive det...men 
det er meget stort at tænke på, at der er så megen varme 
i jordens indre, som her kommer op til jordens overfla-
de...det skal opleves, og så kommer der senere flere bil-
leder på bloggen, men det er for tungt at lægge op her på 
rejsen, da vi ofte får noget meget langsomt netværk, som 
gør, at det tager mere end en time at opdatere bloggen... 
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og med alle de udfordringer, det giver. 
Endnu engang finder vi en campingplads henad 20.30 
tiden...og så lidt aftensmad..og så på hovedet i seng. Vi 
er fuldstændig mørbankede. 
En fantastisk dag med et par fantastiske gåture i den 
storslåede natur. 
 
Tirsdag den 11.1. 
Vi stod tidligt op, da vi skulle 300m hen ad vejen for at 
mødes med guiden til turen ind i bjerget. 
Vi vidste, at vi skulle ind i bjergets huler og se glow-
worms, gå derinde og så sejle ned ad en flod i store ba-
deringe. 
Vi blev udrustet med våddragter, hjelm og så afsted med 
bus nogle kilometer ind i landet forbi guldgraver stedet,og 
yderligere et stykke vej med et lille “guldgravertog” ind til 
selve bjerget. Det var fantastisk at være helt inde i bu-
shen igen og med kyndige guides, hvem vi helst ikke ville 
være foruden. Vi klatrede det sidste stykke vej op ad 128 
trin med våddragter og gummiring indtil vi nåede en 
sprække i bjerget, hvor vi skulle ind. Jeg tænkte, om jeg 
ville få klaustrofobi, da han sagde, at vi nogle gang skulle 
bøje os en del for at komme videre. Til al held  var kløf-
terne, hvor der for mange tusinde år siden havde strøm-
met vand igennem med stor styrke, store og rummelige. 
Vi vandrede ca. 1 km derinde, vel vidende, at der nok var 
8-10 km gange og tunneller, så hurra for guiden igen. 
Vi hørte om limstenen, som dette bjerg bestod af, og det 
var fantastisk at se de kalkaflejringer inde i bjerget. 
Der hænger en slags “stentapper” derinde, og det tager 
én tap 1000 år at vokse 2,5 cm VILDT, ikke?? 
På et tidspunkt skulle vi ned i gummiringen og padle. Vi 
skulle hænge sammen i en lang slange og slukke vores 
lys. Det blev mere end mørkt...vi lod os trække af vores 
guides, og skulle bare nyde det og kigge op....dér så vi et 
lyshav af glowworms hænge i loftet og lyse som var det 
en stjernehimmel. Det var så fantastisk, og slet ikke far-
ligt eller  vildt.  
Det sidste stykke af vejen skulle vi ud i floden og lade os 
glide med strømmen tilbage til udgangspunktet....det var 
lidt for stille, og der var ikke så meget vand i floden, så 
jeg blev af og til hængende i en sten...sjovt var det, men 
ikke vildt. 
 
Vi kørte videre til Pancake-rocks, som var smukt, vildt og 
fantastisk. Vi nåede til Greymouth, hvor vi handlede, og 
så kørte vi lige 1 time mere og nåede til Hokitika, hvor vi 
overnattede på en kommunal camperplads til super billi-
ge penge og smuk natur. 
 
Søndag den 16.1. 
Vi forlod Cromwell op ad formiddagen, vejret var super-
lækkert, og Heidi havde som sædvanligt svært ved at 
finde ind i bilen. 
Solen skal helst udnyttes til sidste sekund. 
I løbet af eftermiddagen kom der skyer til, og vi nåede ud 
til disse særprægede sten, der bare er cirkelrunde, kæm-
pestore, og bare lige ligger dér på stranden. Det har de 
gjort i 1000-vis af år, og ingen ved rigtig, hvad der sker 
så’n rent geologisk. Fantastisk var det at se og gå rundt 
blandt. 
Om aftenen var vi til pingvin forestilling. Vi så, efter skum-
ring, hvordan ca. 200 pingviner i små flokke kom i land, 
for at finde hjem til deres reder. Det var fantastisk at se 
på....ikke særligt vildt, men supersødt, og fascinerende, 
at de små dyr kan finde vej i det store hav. Det var koldt 
den aften, så vi var godt pakket ind. 

Vi er nu kommet ud på det flade østland, og finder ud af, 
at vi faktisk er et døgn for tidligt på den, så vi beslutter os 
for mandag at tage ind mod midten af øen, så vi nærmer 
os højlandet omkring Mt. Cook. Vores destination bliver 
Lake Tekapu, en bjergsø af gletchervand og masser af 
limstenssand. 
 
Tirsdag den 18.1. 
Turen idag skulle være “the scenic one” til Christchurch. 
Det begyndte dog snart at regne, så det var så som så 
med det smukke. Skyerne lå lavt, og det hele lignede 
mere eller mindre Sdr. Jylland...som er smukt, når man 
er der. 
På et tidspunkt opdagede vi, at der ikke var ret meget 
diesel på Maui. Den(dieselmåleren) blinkede ret kraftigt, 
og vi var helt ude på landet.....vi tænkte  forskellige sce-
narier igennem, hvad vi kunne gøre, når vi nu snart løb 
tør.  
Vi besluttede at køre på den store vej...en lille lande-
vej....og pludselig dér “in the middle of nowhere” var der 
en benzinstander.....waauuuuwww..hvor heldig kan man 
være. Vi var bare så glade..og kørte i lyksalighedens rus 
videre til Christchurch i pis-regnvejr og fandt en 5-stjernet 
campingplads...hvad skulle vi ellers finde på?? 
NU står den på pakning af kufferter...vi kan ikke helt 
overskue det,for der er købt mange  nye ting... men flyve-
ren går kl. 12.00 i morgen mod Auckland, hvor vi også 
har en dag til at tjekke Auckland ud og en overnatning på 
hotel til den 20.1, hvorefter vi så futter af sted til Seoul. Vi 
er hjemme lørdag den 22.1., dansk tid i Stjær ca. kl. 
15.00. 
See ya!!! 
 
Tjek selv bloggen….den er, som den blev lavet tilbage i 
januar. Desuden har vi lagt nogle billeder ud her: 
www.gargulak-andersen.dk/nzalbum 
Tak for en fantastisk ferie…vi sov i flere dage, da vi kom 
hjem. Kunne slet ikke vænne os til at sove modsat, og vi 
savnede varmen. 
 
Det er altid godt at komme hjem også, så hesten, hunden 
og katten fik ekstra opmærksomhed.  
Hvad er så næste feriemål?  Drømmen er så afgjort Ca-
nada eller NZ igen, hvornår vides bare ikke. 
 
Mange hilsener 
 
Heidi  
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Ny kasserer og formand i borgerforeningen 
Jens Bølling, som gennem flere år har været formand og 
fungerende kasserer i borgerforeningen, har sammen 
med Hanne valgt at flytte tilbage til Sjælland for at kom-
me tættere på børnebørnene og resten af deres familie. 
Jens har gjort et ekstraordinært stort stykke arbejde med 
at varetage de to poster og samtidig indføre et nyt EDB-
system til bogføring og regnskab i foreningen. Bestyrel-
sen vil gerne her takke Jens for hans indsats for forenin-
gen. Ny kasserer er Dorthe Skriver, der netop er kommet 
ind i bestyrelsen ifm. generalforsamlingen i foråret. Dor-
the er også med i redaktionen på Stjær Avis og er koordi-
nator for Fællesspisning. Ny formand er Jesper Lumbye 
Andersen, som har været med i bestyrelsen i fire år. Jes-
per har tidligere været formand for bestyrelsen i børneha-
ven og er også involveret i indsatsen for bevarelsen af 
busforbindelsen i Stjær.    

Reparation af Trappesten 
Vinteren har været hård ved trappestenen ved hoveddø-
ren til forsamlingshuset. Havefolkene ved forsamlingshu-
set har haft et par arbejdsdage, hvor de lavede en ny 
trappesten, beklædt med smukke mørke skifersten. Ved 
samme lejlighed blev granittrappestenen ved den gamle 
hoveddør repareret. Nyd det fine resultat næste gang du 
kommer forbi forsamlingshuset! 

Aftenskole i Forsamlingshuset 
Bestyrelsen arbejder løbende med forskellige idéer til 
arrangementer, der appellerer til borgerne i Stjær og som 
kan samle og styrke fællesskabet i byen. I løbet af foråret 
har vi indledt et samarbejde med aftenskoleudbyderen 
AOF om at få aftenskole i Stjær Forsamlingshus. Vi star-
ter ud med fire forskellige og spændende aktiviteter. Er 
der stor interesse er planen at udvide med flere aktivite-
ter. Der er en introduktionsaften til slægtsforskning og en 
introduktionsaften til yoga. Her kan du "snuse" til emner-
ne og finde ud af, om det er noget for dig. Hvis der her 
kan samles 12-14 personer, der gerne vil fortsætte, bliver 
der oprettet egentlige hold, der vil køre i resten af efter-
året. Der er endvidere en aften med sushi for begyndere. 
Endelig er der et førstehjælpskursus, som løber over fire 
mandag aftener. TrygFonden donerer penge til kurset, 
hvilket gør, at vi kan tilbyde det til en enestående lav pris 
på 250 kr. Vi er glade for at kunne præsentere dette bre-
de program og håber på en god opbakning fra jer. 

Foreningsdag og Irsk Aften d. 1. oktober 
Igen i år holder vi sammen med Kulturring Østjylland et 
kulturelt arrangement under temaet Åbne Forsamlings-
huse. I år er det en foreningsdag og en irsk aften - sid-
ste år var det hobbydag og en aften med Lasse og Ma-
thilde. Vi har i år valgt at holde arrangementet midt på 
efteråret, lørdag d. 1. oktober, så det ikke kolliderer med 
de julearrangementer, som mange er optaget af allere-
de i november. De forskellige foreninger i Stjær og om-
egn får hver en informationsbod i forsamlingshuset, hvor 
du kan komme og høre om deres aktiviteter. Børne- og 
voksenkorene vil optræde i løbet af eftermiddagen, og 
der vil være mulighed for at bage snobrød på spejderbå-
let. Hvis du kender til en forening, der gerne vil have en 
informationsbod, så tag blot kontakt til borgerforenin-
gens bestyrelse. Til eftermiddagsarrangementet er der fri 
entré. Om aftenen er der først spisning med en irsk inspi-

reret menu, og herefter vil 
der blive spillet op til dans 
med irsk musik. I løbet af 
aftenen kommer Tugborg-
fonden og overrækker officielt en gavecheck, som har 
været med til at muliggøre udskiftningen af bordene og 
stolene i forsamlingshuset. Vi ser frem til en hyggelig ef-
termiddag og en festlig aften. Billetter til aftenarrange-
mentet kan købes i Dagli’Brugsen i Stjær i september. 

Virksomhedsbesøg hos Falck 
I omegnen af Stjær ligger der en række spændende virk-
somheder. Vi synes, det kunne være spændende at give 
borgerne i Stjær mulighed for at komme rundt og besøge 
nogle af dem. Første besøg bliver hos Falck for hele fa-
milien. Sæt kryds i kalenderen ved lørdag d. 29. oktober. 
Se annonce for arrangementet i avisens arrangements-
oversigt. 

Mikrobølgeovn i Forsamlingshuset 
Vi har som noget nyt fået en mikrobølgeovn i forsam-
lingshuset. Det giver mulighed for at kunne varme mindre 
portioner uden at skulle starte den store industriovn op. 
Mikrobølgeovnen er blevet doneret af Cook Unlimited i 
Stjær. 

Hjertestarter 
Hjertestartere er gennem de sidste par år blever billigere 
og meget lettere at anvende, og det er blevet populært at 
sætte dem op centrale steder til glæde og tryghed. Vi har 
fået flere forespørgsler på om ikke der kunne blive sat én 
hjertestarter op i forsamlingshuset eller Brugsen (som der 
eksempelvis er i Skovby). Vi har søgt TrygFonden, men 
har fået afslag. Ønsket om en hjertestarter er stort, og vi 
fortsætter med at undersøge mulighederne for at få en. 
På førstehjælpskurset i forsamlingshuset, vil deltagerne 
blive undervist i brug af hjertestarter. 

Medlemstallet er faldet 
Der er i år kun 140 husstande, der har betalt kontingent 
mod 192 sidste år. Vi tror i bestyrelsen, at der mange, 
som har glemt at betale girokortet. For at gøre det lettere 
for medlemmerne, er vi ved at undersøge muligheden for 
at tilbyde betalingsservice (PBS) til medlemmerne. Er du 
i tvivl om du har fået betalt dit kontingent for 2011, så 
send en email til kassereren. Vi vil i øvrigt gerne opfordre 
alle medlemmer til at sende sin email-adresse, så vi lette-
re kan komme i kontakt med jer: kasserer@stjaer.net 

Nyt fra Borgerforeningen 
September 2011, af Jesper Lumbye Andersen 

Stjær Borgerforenings bestyrelse, september 2011 
Geert, Thomas, Annalise, Jesper og Dorthe 
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Sushi- Den smukkeste mad i verden 

Sushi er smuk, sund og slankende. Det er også nemt at 
lære at lave de flotteste ruller. Ikke andet end ris af bed-
ste kvalitet, de friskeste grønsager, skaldyr/fisk og tang til 
at fremstille makirullerne. 
På dette kursus får du en introduktion til Sushi og vi vil 
lave Sushi sammen. Du vil blive inspireret til at komme i 
gang selv. Underviseren tager ris og ingredienserne med, 
som er inkl. I prisen. Underviser: Emma Londono. Følg 
med på Facebook: se ”Sushikursus efterår 2011 v. AOF”.  
 

Pris: Kr. 300 lektioner: 3. 
Hold 40516  Torsdag d. 13/10  kl.16.30 – 18.45 

  
 

Introduktion til Slægtsforskning 

Kunne du tænke dig at komme i gang med slægtsforsk-
ning og finde ud af mere om dine aner?  
På denne introduktionsaften vil vi kigge nærmere på, 
hvad slægtsforskning er og hvordan man kommer i gang 
med det. Hvilke informationer kan man finde om sine for-
fædre og hvor kan man finde dem. Vi gennemgår de vig-
tigste kilder og hvilke informationer, de indeholder. Vi 
skal også kort ind på den gotiske skrift. 
Er der interesse for det, vil der efter introduktionen blive 
oprettet en kursusrække, hvor vi går i dybden med de 
enkelte kildetyper og øver læsning af gotisk skrift og hvad 
der ellers måtte være af ønsker til undervisningen. 

 
Hold 40517 Onsdag den 14. september kl.19-21 

i Stjær Forsamlingshus, Tåstrupvej 4 
Underviser: Dorthe Søborg Skriver Pris: kr. 50,- 

ARRANGEMENTET ER AFHOLDT 

 
 

Grundkursus i førstehjælp 

Kurset indeholder alle emner i "12-timers kurset" (Hjerte-
Lunge-Redning & Livreddende førstehjælp), samt under-
visning i Førstehjælp ved sygdomme og Førstehjælp ved 
tilskadekomst:f.eks. blodpropper i hjerte & hjerne, hjerte-
krampe, astma, sukkersyge, epilepsi samt håndtering af 
småskader, knoglebrud, ledskred, forstuvninger, chok, 
forbrændinger, solstik/hedeslag og kuldepåvirkning. Der 
er indlagt praktiske øvelser. Bevis udstedes.  
Materialeudgift ca. kr. 150,00 (medbringes kontant på 
undervisningsdagen). 
Bog: Dansk Røde Kors' Førstehjælpsbog. 
 
Hold 40519 4 gange kl. 19.00-21.45 Pris: kr. 450,- 
På følgende mandage: 24/10, 31/10, 7/11 og 14/11. 

 
TrygFonden donerer penge til kurset og de, der gennem-
fører kurset får 350 kr. tilbage, således at det blot kom-
mer til at koste 250 kr. at deltage i kurset. 
NB: Førstehjælpskurset har tidligere ved en fejl været 
annonceret som et 6-timers, men det er et 12-timers kur-
sus.  

 

Introduktion til Yoga. Kom og prøv Yoga. 

Yoga betyder ´forening´. Forening af krop, sind og ånde-
dræt via dynamiske og statiske øvelser, hvor alle muskel-
grupper trænes. Yoga løsner op for myoser, træthed, 
stress og spændinger. Hele kroppen styrkes og smidig-
gøres. Gevinsten er energi, sundhed, glæde og større 
modstandskraft mod ubalancer i krop og sind. 
Er der interesse for det, vil der efter introduktionen blive 
oprettet et aftenskolekursus. Medbring liggeunderlag og 
løst/elastisk tøj. 
 
Hold 40518 tirsdag d. 6/9 kl. 19.15-20.45 Pris: kr. 75,- 
Underviser: Yogalærer Bjarne Rønnov Jessen 

ARRANGEMENTET ER AFHOLDT 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Stjær forsamlingshus kurser i 
samarbejde med AOF 

Efteråret 2011.  

Tilmelding 
 
• Pr. telefon: 8651 1977 
 kl. 8.30-12.00 
 
• Pr. mail: aof-skan@mail.dk  
 
• via AOFs hjemmeside.: 
 www.aof-skanderborg.dk 
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Svar på læserbrevet: God fest 
 
”Kære Jonna, 
 
Jeg er glad for at høre, at I havde en god fest. Når man holder en stor fest, vil man gerne have, at rammerne 
for festen lever op til ens forventninger. Jeg er også glad for at høre, at vores nye rengøringsassistent gør et 
godt stykke arbejde med rengøringen af lokalerne og toiletterne. Opvask er ikke en del af rengøringen, men 
er noget, som lejerne selv skal stå for. Det er derfor ærgerligt at høre, at der er nogle, der ikke har sørget 
for, at det er blevet gjort ordentligt. Da du lejede forsamlingshuset, lagde du en besked til os, om at der hav-
de været problemer med bestik og service. Viceværten opdagede, at dunken med afspændingsmiddel til 
ikke var koblet korrekt til opvaskemaskinen, og det er formentlig årsagen til, at der har været problemer 
med, at servicen og bestikket har været fedtet.  
 
Medlemmerne i De voksne quinders klub, der er i forsamlingshuset hver onsdag, har tilbudt at de på skift vil 
bruge en time hver uge på at tjekke at bl.a. service og lignende er i orden, og at der i det hele taget er hyg-
geligt og rart i forsamlingshuset. Det starter op her i efteråret, og vi er i bestyrelsen rigtig glade for deres initi-
ativ. 
 
Vi overvejer at indføre et forbedret tilbagemeldingsskema, som lejere af forsamlingshuset bliver tilbudt at 
udfylde via Internettet. Det giver os mulighed for at få en hurtig tilbagemelding fra lejere, hvis de f.eks. har 
oplevet problemer med opvaskemaskinen, således at vi kan få ordnet det inden de næste lejere kommer. 
 
Med ønsket om flere gode fester, 
Jesper Lumbye, formand 
Stjær Sogns Borgerforening” 

God fest 
 
Stjær Avis har modtaget et læserbrev fra Jonna Nielsen i Søballe, som vi bringer her. Vi har fået 
Stjær Sogns Borgerforening til at svare på brevet efterfølgende. 
 
”Vi havde lejet Stjær Forsamlingshus weekenden den 13. og 14. august. Er ikke tidligere bekendt med hu-
set, så vi var inde at få hele herligheden fremvist af Lene. En positiv oplevelse og et dejligt sted, pænt og 
rent. Vi talte om - og havde også læst - betingelserne for leje af huset. 
 
Her ophører det positive så….. Vi kom fredag eftermiddag og fik nærmest et chok. Lokalerne, toiletter og 
køkken var pæne og nydelige. Men porcelæn, glas og bestik var MØGBESKIDT. Nogen må have dårlig 
samvittighed? Jeg blev gal og skuffet over at andre vil være det bekendt. Men hurtigt stod det klart, at det 
ikke bare lige var et par ting, der skulle vaskes af. Det var det hele. Vi fik hjælp af et par venner, samt datter 
og svigersøn. Der gik så lige 2 timer ekstra med opvask, som burde være gjort. Æv. Jeg forsøgte straks at 
kontakte en fra bestyrelsen. Men forgæves. Fik fat på Lene, som jeg godt ved ikke kunne gøre noget, men 
ville fortælle hvordan det så ud. Og samtidig gøre opmærksom på, at jeg ikke havde i sinde at vaske alt af. 
Men at de 45 kuverter vi havde brugt var både vasket og tørret af. 
 
Nu hvor jeg skriver kommer skuffelsen igen. Og jeg vil egentlig bare advare andre om, at der sandsynligvis 
skal bruges ekstra tid til opvask. Havde forventet en højere standard for et hus, hvor man jo da tager penge-
ne for det. 
 
Vi havde en god fest takket være vores dejlige og glade gæster. 
 
Jonna Nielsen, Græsballe 13.” 
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Stjær Brugs -  

 

Kære kunder. 

Så er det tid til lidt nyt fra Brugsen. 

Brugs-banko 
Onsdag d. 2. marts afholdt vi "Brugs- banko" i 
forsamlingshuset.  

Vi er jo ikke erfarne banko- arrangører, så da der 
dukkede 135 deltagere blev vi overraskede og 
utrolig stolte af, at det blev sådan et tilløbsstykke. 
Her var plads til alle - tempoet skulle jo tilpasses så 
børnene også kunne være med.  

 

Præmierne blev sponseret af mange lokale 
erhvervsdrivende m.fl. og en stor tak herfra - uden 
jeres bidrag kunne det ikke lade sig gøre. Der var 
flere glade vindere: 

Der skal også lyde en tak til de frivillige, som stod 
for alt det praktiske. Alt i alt en rigtig dejlig aften, 
som vi gentager i oktober, men hold øje med opslag 
i Brugsen - datoen er ikke helt lagt fast endnu. 

 

Vinsmagning 
Fredag d. 13. maj afholdt Brugsen og Stjær 
Borgerforening i fællesskab vinsmagning, hvilket 
også foregik i forsamlingshuset. 

Her dukkede 75 deltagere op. Aftenen bød på en let 
anretning og foredrag ved Egon Rasmussen fra 
COOP, som guidede os igennem de italienske vine. 
Også denne aften forløb rigtig godt - og de fleste fik 
vist en til "det andet ben" inden arrangementet var til 
ende. 

En stor tak fra Brugsen til Borgerforeningen for det 
store arbejde, I lagde i det. Også en stor tak til 
deltagerne, ikke mindst for det medfølgende salg 
som overgik alle mine forventninger. 

 

 

Nye arrangementer:  

Fødselsdagsfest d. 17. september 
Sæt kryds i kalenderen lørdag d. 17. september - 
der holder vi nemlig fødselsdag. Hold øje med 
opslag i Brugsen. 

Halloween d. 30. oktober 
Hold øje med opslag i Brugsen 

 

Nye ansigter 
I denne tid ser I mange nye ansigter i Brugsen. Vi 
har en stor udskiftning af unge både under og over 
18 år pga. at nogle skal læse videre, begynde på 
efterskole, have fuldtidsarbejde m.v. 

Tag godt imod alle de nye, så sørger jeg for, at de 
tager godt imod jer. 

 

Vores nye åbningstid 
Sommeren har ikke været god for Stjær Brugs.  
Derfor besluttede jeg at "pille" ved vores åbningstid, 
for at se om det kunne hjælpe på vores omsætning. 

Mandag d. 25. juli begyndte vi så at holde åbent: 

      alle dage fra 8-20 

I skrivende stund er tendensen god, og vi har fået 
ros fra mange kunder for at have åbent en time 
længere om aftenen. Flere kunder har spurgt mig, 
om det er noget vi bliver ved med at gøre. Svaret til 
det er, at det afhænger helt af vores salg. Indtil nu 
ser det fornuftigt ud, men det er kun salget, der 
afgør om, vi bliver ved. 

Sagen er nemlig, at det ikke er nemt at være en lille 
Brugs. Faldende boligpriser - en stadig større 
konkurrence - mistede arbejdspladser osv. gør at 
kunderne holder på pengene som aldrig før. Vi har 
naturligvis skåret i vores omkostninger, men vi kan 
ikke spare os ud af det hele. Vi skal have 
omsætning. Så sig til, hvis der er noget vi kan gøre 
bedre, så gør vi, hvad vi kan for at hjælpe jer.  

 

Rigtig godt efterår til alle... 

  

Ønskes I af Finn Lorenzen og Brugsens personale. 

  

 Med venlig hilsen  

  

FINN LORENZEN 
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Jeg har kastet nysgerrige blikke på billedet i 
vinduet flere gange. Billedet af foden og med 
udsagnet ”Mig går det godt”. Og der viser sig 
at være flere m2 luksus for hud, fødder og 
negle bag vinduerne end jeg havde forestillet 
mig! Jeg aflagde Mette Raarup Møller et be-
søg i hendes helt nye klinik på Østerbro i 
Stjær. 
 
Jeg finder hurtigt ud af, at jeg er på besøg hos en, 
der brænder for sit fag og er stolt af sin nye, flotte 
klinik. Og ikke uden grund! Der er kælet for detaljer-
ne med fine borde muret med blanke mosaiksten, 
hvor man blandt andet kan få ordnet negle - både 
de nedgroede, de kunstige og de helt almindelige. 
 
For enden af lokalet står en briks hvor man kan få 
ansigtsmassage, mens man afslappet ligger og ny-
der forkælelsen. Og afslapning er noget, Mette har 
tænkt ind i sit koncept. ”Der er mange familier, som 
har en utrolig stresset hverdag med arbejde, børn 
der skal hentes, indkøb og aftensmad der skal ord-
nes osv. Når man ligger og får en ansigtsmassage 
hos mig, får man mulighed for at slappe helt af - på 
en måde, som det er svært at opnå, hvis man bare 
sætter sig i sofaen derhjemme eller tager sig en lur. 
Jeg tænker det som en mulighed for at få lidt luksus 
og afslapning ind i hverdagen”. 
 
Pointen med at placere sig i Stjær har også noget 
med hverdag at gøre. ”Jeg har tænkt, at klinikken 
skal være et tilbud for alle - det skal være noget, 
alle har råd til, og det skal være let at komme til, 
selv om man bor lidt ude på landet. Der er ingen 
dress-code her, og man kan altid komme, som man 
er. Hvis man tager ind til Aarhus for at få en ansigts-
behandling, ordnet negle eller fødder, tager det tid 
alene det at finde en P-plads”. 
Faktisk er det ikke kun hud, negle og fødder der kan 
få kærlig pleje hos Mette. Man kan også få fjernet 

hår på både ben, ryg og ved bikinikanten. ”Og her 
skal vi huske, at det IKKE kun er et tilbud til kvin-
der!”, siger Mette. ”Mænd kan også få fjernet hår, 
og det bliver mere og mere almindeligt. Det er helt 
OK at være en smule forfængelig, også selv om 
man er en mand!” Hermed er opfordringen givet vi-
dere til Stjær og omegns mænd! 
 
Apropos forfængelighed, så er det her, at samtalen 
kommer ind på et lidt ømtåleligt emne. Mette fortæl-
ler: ”Når man er 28 bør man gå i gang med at pleje 
sin ansigtshud med et anti age produkt. På den må-
de forebygger man bedst rynker og de tidlige tegn 
på aldring af huden”. Jeg tænker med slet skjult pa-
nik tilbage på sidste gang, jeg fik en ansigtsbehand-
ling, hvor kosmetologen udbrød, at jeg MEGET 
snart burde starte på et anti-age program. 
 
Mette lægger vægt på at have et sortiment af pro-
dukter, som ikke er alt for dyre. ”Jeg vælger mine 
produkter med omhu, så der er noget til alles behov 
- også prismæssigt”, siger Mette. ”Og det skal være 
produkter, som jeg har professionelt kendskab til, så 
jeg med sikkerhed ved, at det er god kvalitet”. 
 
Mettes professionalisme kommer fra hendes læretid 
hos ”Jonnas fod- og skønhedsklinik” i Aarhus, hvor 
hun er blevet uddannet som lægeeksamineret kos-
metolog og fodplejer. ”Ved at blive uddannet i en 
klinik har jeg fået håndværket ind på en anden må-
de end hvis jeg havde lært faget fra skolebænken”, 
siger Mette. ”Det har virkelig været den bedste op-
læring jeg kan forestille mig, og det var her jeg fik 
blod på tanden til selv at starte en klinik”. Samtidig 
med sin læretid i klinikken har Mette uddannet sig til 
negleteknikker. Drømmen er at få et stort nok kun-
degrundlag til at kunne drive klinikken på fuld tid. 
Men det vil selvfølgelig tage noget tid at komme så 
langt. Derfor håber Mette, at mange i byen vil prøve 
en behandling - også selvom det ikke lige er noget, 
man har prøvet før. 
 
Jeg benytter mig selv af chancen og bestiller en tid 
til førstkommende fredag, hvor jeg er trygt forvisset 
om, at jeg kommer til at gå derfra på lette fødder og 
med forynget hud. 
 
     CMA 

På lette fødder, med 
forynget hud! 
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Det har været en super god sæson for U17 og U15 drengene, der har trænet sammen hele den forgangne 
sæson. Holdene spænder over årgang 94, 95, 96 og 97  
 
U17 holdet (11-mands) vandt deres pulje i en meget spændende turnering hvor vi lå i tæt kamp om pointene 
mellem Galten, Brædstrup og Stjær. Til sidst var der dog ingen tvivl om at Stjær havde det bedste hold med et 
forspring på 3 point og en imponerende målscore på 63-22. Holdet gik derefter videre til Jysk mesterskab hvor 
de desværre gik ud efter første runde. Holdet der slog dem ud vandt senere Jysk mesterskab. 
 
U15 holdet (7-mands) endte som nummer 2 i puljen efter Kolt/Hasselager. Begge hold gik videre til finale-
stævnet, der skulle afgøre kredsmesterskabet. Stjær vandt sikkert alle kampe og blev suverænt vinder af 
kredsmesterskabet 2011 – Flot gået drenge!  
 

 

Billedet viser de stolte kredsmestre fra Stjær 2011 
 
I den nye sæson, der netop er startet, er der desværre ikke nok spillere til at stille et U17 hold, da 
næsten alle drengene er startet på efterskole. Men mon ikke der kan blive til et U19 hold til næste år. 
Hermed tak til alle spillerene for en god indsats, fra en trænerflok der takker af☺ 

 
Med venlig hilsen  
John, Kris, Lars og Jes 

U17 og U15 Drenge fodbold sæsonen 2010/2011 
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Måske er der andre, der ligesom jeg går og 
brænder med et par spørgsmål på læben efter 
sportsfesten. Hvordan kan det lykkes at organi-
sere SÅ mange aktiviteter - og hvordan gik det 
egentlig - set i bakspejlet og med boldklubbens 
briller? Jeg satte stævne med Annette Thorsted 
og Ellen Møller fra boldklubben og fik svar…. 
 
Lige siden Stjær Boldklub blev etableret har der væ-
ret en sportsfest i Stjær. Og det vil sige siden 1957! 
I starten var det godt nok mest noget med ”et par 
håndboldkampe på en kartoffelmark - og så en fest i 
forsamlingshuset lørdag aften”, som Ellen siger. 
Men det var sportsfestens spæde start, som nu i 
dag - 54 år senere - har udviklet sig til en regulær 
byfest over 5 dage med professionelt festfyrværkeri, 
håndboldturnering med 50 deltagende hold og en 
aktivitetsliste, som kan give selv ”Århus festuge” 
kamp til håret. 
 
”I kan godt nok noget derude i Stjær” var den mållø-
se kommentar, jeg fik af et par kolleger, da jeg i for-
året læste aktivitetslisten til årets sportsfest op - og 
måtte trække vejret flere gange undervejs for at få 
det hele med. ”Så hvordan kan det lade sig gøre?”, 
spørger jeg Annette og Ellen. Ellen forklarer, at det 
efter sportsfesten i 2010 stod klart, at boldklubbens 
bestyrelse ikke ville stå for både at planlægge, ar-
rangere og udføre de praktiske opgaver som er for-
bundet med sportsfesten. Der måtte flere hænder 
til. Et festudvalg på 10 - 12 personer meldte sig og 
fordelte opgaverne i 2 udvalg: et aktivitetsudvalg 
som skulle planlægge de forskellige aktiviteter, og 
et praktisk udvalg som skulle stå for opgaver såsom 
at sørge for telt, bestille øl, koordinere med opstiller-
gruppe og nedtagegruppe med mere. 
 
”Hvad har været succesfuldt i 2011?” spørger jeg. 
Og her kniber det ikke med at komme i tanke om 
eksempler. ”Især brunch-arrangementet kombineret 
med loppemarkedet var en kæmpe succes i år”, 
svarer  Annette. Det ene arrangement trak folk til 
det andet og omvendt. Således var der rigtig mange 

på plænerne allerede torsdag morgen og formiddag, 
hvor der normalt ikke ville være så mange. ”Søren 
Graversen havde planlagt at gennemføre brunch-
arrangementet med 2 hjælpere til at starte med. 
Men efterhånden gik rygterne om både den ene og 
den anden i byen som regnede med at komme til 
brunch … og Søren mandede op til 8 hjælpere!”, 
siger Annette. Og det var ikke for mange, for der var 
virkelig run på til arrangementet, hvor der blev spist 
pandekager, røræg med bacon og pølser, frugt i 
lange baner og lækkert nybagt brød. 
 
Festen lørdag aften var også en stor succes, hvor 
der var så godt som udsolgt. Her mener Annette og 
Ellen, at det har haft betydning, at der er kommet 
flere folk til at arrangere sportsfesten. Det betyder at 
der er et bredere netværk af nogen som kender no-
gen, der er med til at arrangere,,. og ”det må vi væ-
re med til!” Samtidig sætter det også fut i rygterne 
om alle de gode ting der var planlagt omkring fe-
sten, som igen får flere til at  købe billet. 
 
Det er straks sværere at svare, da jeg spørger om, 
hvad der gik værst til sportsfesten 2011. Vi bliver 
hurtigt enige om, at i stedet for at opfinde noget der 
var et problem, vil vi glæde os over  succeserne 
samt det faktum, at sportsfesten 2011 faktisk gav 
overskud - ca. 36.000 kr.! 
 
”Det har været en kæmpe succes at få flere perso-
ner til at løfte opgaven”, er Ellen og Annette enige 
om. ”Det har dog til tider været en udfordring at væ-
re så mange, der skulle være enige - og alene det 
at skulle planlægge et mødetidspunkt for så mange 
kan være lidt af et problem”. Derfor er der også nog-
le af dem, som har trukket et tungt læs i 2011, der 
har meldt fra i forhold til at varetage samme opga-
ver næste år. Heldigvis er de fleste indstillet på at 
tage et nap med de praktiske opgaver, og der er 
nedsat et koordinerende udvalg, som tager sig af 
den overordnede planlægning og kan uddelegere 
praktiske opgaver.  
 
Med andre ord: der arbejdes på at skabe en ”Stjær 
sportsfest 2012”! Og det er vi mange, der er glade 
for - tak for det!    
       CMA 

Stjær Sportsfest 2011 
- En ”gammel dame” i nye klæder 
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Oplevelser i dagplejen. 
 
Foråret har som altid været en travl tid i 
dagplejen. Solen og den friske luft skal ud-
nyttes og det er den blevet til fulde. 
 
Den 25. maj blev dagplejedagen holdt. I år 
havde vi snydt lidt og trukket datoen en uge, 
for så kunne vi låne teltet fra børnehavens 
cirkusforestilling til det efterfølgende foræl-
drekaffebord. Dagen startede med optog 
gennem Stjær by, vi var udklædte som klov-
ne, og vore barnevogne var pyntet med 
blomster og flag. Undervejs gjorde vi holdt 
ved Brugsen, hvor Finn var vært ved is-
spisningen, som både børn og voksne nød i 
fulde drag. Derefter fortsatte turen til cirkus-
teltet på sportspladsen, hvor madpakkerne 
blev fortæret og der blev rigget til til mid-
dagslur. Efter luren blev der leget i teltet til 
mor og far dukkede op til kagebord. 
 
Senere på måneden drog vi på sommerudflugt som 
i år gik til bofællesskabet Herta i Herskind. En rigtig 
dejlig oplevelse, hvor vi kom tæt (nogen syntes for 
tæt) på dyrene. Der blev fodret køer og grise og kik-
ket på høns og æg, og vi må ikke glemme de store 
landbrugsmaskiner som børnene var meget impo-
nerede af. 
Alle var godt trætte da bussen hentede os ved mid-
dagstid og kørte tilbage til Stjær, en dejlig solrig dag 
med en masse gode oplevelser var til ende. 
 
 
På opfordring holdt vi igen i år en hyggelig fælles-
spisning på Pebbelparkens legeplads. Der var stor 
tilslutning til dette arrangement, ca. 90 forældre og 
søskende kunne nyde et lækkert veldækket tag-
selv-bord med et stort udvalg af dejlig mad. Efter 
måltidet, der blev afsluttet med kager i store mæng-
der, blev der leget på legepladsen i det strålende 
solskinsvejr . Ved 19.30 tiden var det tid til opbrud, 
og dagplejerne takker for en dejlig aften. 
 
Dagplejerne i Stjær og Storring. 
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Ingen Stjær-borgere kan undgå at se det lidt 
anderledes hus, som ligger midt i byens cen-
trum lige overfor kirken og skråt overfor Brug-
sen. I 2002 blev det oven i købet koblet på na-
bohuset, og vejen imellem de to huse blev til en 
stor hall. Det drejer sig om missionshuset 
Bethesda, hvor ud fra Indre Mission har haft sit 
arbejde igennem flere generationer på denne 
egn.  
 
Udenpå huset står der to årstal: 1889 og 1923. Jeg 
spurgte om en forklaring på, hvad der gemte sig bag de 
to årstal hos en af de borgere i byen, som har haft sin 
gang i huset længst tilbage i tiden, nemlig tidligere møl-
leejer Christian Schmidt.  
 
”Det første missionshus, som blev bygget i 1889 lå ikke 
der, hvor det nuværende ligger. Det lå på hjørnet af 
Stjærvej og vejen, der fører ind til Stjærskolen. Det nu-
værende blev så bygget, da jeg var tre år, i 1923. For 
øvrigt lå der også i mange år et andet missionshus i by-
en, som stadig ligger der, nu som et privathus, nemlig 
nabohuset til Forsamlingshuset. Det var Missionsforbun-
det (frikirke), som ejede det. Vi havde hver sit arbejde, 
men kom fint ud af det med hinanden. Da de måtte lukke 
ned, ca. et par årtier efter krigen, koblede flere af dem sig 
på missionshuset.” 
 
Christian Schmidt husker tilbage til dengang, han gik i 
søndagsskole i missionshuset hver søndag kl. 13.30, og 
hvor faderen var søndagsskolelærer. Pigerne sad i den 
ene side og drengene i den anden, 15-20 stykker i alt. I 
en by der var betydeligt mindre end i dag, men dog med 
et opland af en del gårde med mange karle og piger. Der-
for var der også en stor ungdomsflok, ca. 30 stykker, som 
mødtes hver uge i KFUM og K, som Indre Missions ung-
domsarbejde hed dengang. De voksne (og de unge) 
mødtes til ugentlige såkaldte ’samtalemøder’, hvor mæn-
dene (!) sad inde i midten af rummet (i ’den lille sal’) om-
kring et bord og talte sammen udfra Bibelen, mens kvin-
derne og de unge sad ude langs væggen, hvor de i det 
store og hele bare lyttede! Derudover var der også jævn-
ligt møder med en taler. I dag er det ikke så højtideligt 
som dengang, konstaterer Christian Schmidt. ”Og så får 
vi også kaffe efter mødet til forskel fra dengang. Men 
grundsubstansen er den samme: det at mødes omkring 
tro og kristendom og så synge sammen.” 
 
Der har været op- og nedgangstider i fremmødet. Før og 
under krigen var der mange. Men da karlene og pigerne 
forsvandt fra gårdene pga. landbrugets mekanisering, gik 
det også nedad i antallet af især de unge. ”I 70’erne var 
der ikke mange tilbage, men så begyndte tallet igen at 
stige, og nu er der mindst lige så mange, der har deres 
gang i missionshuset, som da jeg var ung”, konstaterer 
en tilfreds Christian, der betragter missionshuset som en 
uundværlig del af sit liv den dag i dag. ”Det er mit åndeli-
ge hjem – sammen med kirken”.  
 
Vi forlader Christian Schmidt og kigget bagud og vender 

os til nutiden. Trods de mange år på bagen – i år er det 
150 år siden Indre Mission blev stiftet på landsplan – er 
det stadig en livskraftig størrelse her i lokalområdet. Det 
vidner de mange aktiviteter omkring missionshuset om: 
Børneklub, juniorklub, teenklub, klub for de unge (IMU= 
Indre Missions Unge), møder ca. 3 gange i måneden for 
alle aldre. Særlige tema-lørdage, spontane hyggearran-
gementer, en årlig uge, hvor de unge bor i huset, julefest 
osv. Der er ingen medlemsliste i Indre Mission, men på 
adresselisten - som dækker området omkring det tidlige-
re Galten Kommune - er der mere end 160 navne, inklu-
sive børn. 
 
Indre Mission har igennem tiden måttet leve med mange 
fordomme: Man ryger ikke, danser ikke, drikker ikke. Fil-
matiseringen af ”Fiskerne” gjorde sit til at cementere det-
te billede. Og i det hele taget hævdes det, at det er en 
mørk og fordømmende udgave af kristendommen, der 
udspringer af Indre Mission. Jo tættere man kommer på 
folk, der har deres gang i Indre Mission, jo mere smuldrer 
fordommene - viser erfaringen. Missionshuset i Stjær har 
en åben dør for alle, der måtte have lyst til at være med. 
Stor, lille eller ingen tro gør ikke forskellen. Forskellen 
består i, at missionshuset i dag, som i gamle dage, gerne 
vil formidle, at Gud, Bibel og kristendom stadig er aktuel 
og vedkommende i dagens moderne Danmark. 

  
  Ellen Højlund Wibe, Stjær 

 
Læs evt. mere om missionshusets programflade på 
www.sgim.dk  
 
 
Fakta: 
• Kirkelig forening for Indre Mission i Danmark (IM) 

blev stiftet i 1861.  
• Foreningen har altid været en del af Folkekirken. 
• Ved forrige århundredeskifte var der særligt store 

’vækkelser’, dvs. mange som blev berørt af forkyndel-
sen og blev tilknyttet IM, og der blev bygget missions-
huse i stor stil rundt i landet.  

• I dag er der 293 missionshuse tilbage og 374 steder, 
hvor man samles i IM-regi. 

• Der er 209 lønnede medarbejdere og et stort antal 
frivillige. 

Årsregnskabet er på knap 45. mill., som kommer ind ved 
frivillige bidrag. 

Missionshuset 
Bethesda 
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KIRKENYT 
Klik ind på  

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

Sæt X i kalenderen : 
Læs mere om indhold ved arrangementerne i seneste udgave af Kirkebladet. 
 

Eftermiddagsmøder 
 
i Konfirmandstuen ved Storring Præstegård 
kl. 14.00 og varer til kl. 16.15 
 
Tirsdag den 13. september 2011:  ”Mænd og kræft”, v. Per Reipurth fra menighedsrådet 

Tirsdag den 11. oktober 2011:  ”Frank Jæger”, fortælling v. Alan Corydon, graver 
       Musikalsk præsentation v. Tom Frederiksen 

Tirsdag den 8. november 2011: ”Sang & Musik” 
 
Sogneudflugt 

Onsdag den 28. september 2011 

Turen går i år til Kongernes Jelling og Tamdrup kirke. Middagen nyder vi på Jelling kro. 
Pris kr. 150,- (inkl. middag og formiddagskaffe). Jørns busser kører fra Galten rutebilstation kl. 
8.30 over Høver, Storring kl. 8.40 til Stjær kl. 8.55. Hjemkomst ca. kl. 17.00. 
Tilmelding skal ske til Gitte Nielsen 86950141 fra den 7. september kl. 13.00. Sidste tilmeldings-
frist er den 19. september 
 
Filmstudiekreds  
 
Efteråret byder på tre filmaftener i filmstudiekredsen, hvor vi mødes og ser film, der er baseret på 
kristne, medmenneskelige forhold. Filmstudiekredsen holder til i konfirmandstuen i Storring på flg. 
onsdage: 

den 26. oktober, den 9. november og den 23. november fra kl. 19.00 til kl. 21.30. 

 
Julekoncert  

Onsdag den 7. december kl. 19.00 i Storring kirke 

med Vivo-koret. Koret er det næstældste blandede kor i Århus med 36 sangere i alt. 
 
Kirkehøjskole 

Tirsdag den 4. oktober kl. 14.00 

Gudstjeneste i Storring Kirke v. Carsten Marvig 
Foredrag i konfirmandstuen v. journalist Jørgen Laugesen, ”Hverdags tro” 
 

Forældremøde for kommende konfirmander 

Onsdag den 21. september kl. 19.00 i Storring kirke. Bagefter kaffe og info i konfirmandstuen. 
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Nyt liv til landsbyen? 
Artikel af Flemming Staub, Formand for Stor-
rings grundejerforening. 
 
Midt i Storring har vi et område, som er lidt af en 
perle. Udsigten er god, græsset er grønt og der er 
legeplads og bålplads og hyggekroge. 
 
Formelt er området ejet af de 45 grundejere i Sol-
højparken og på Kirkebakken, der er pålagt et med-
lemskab af Storring Grundejerforening. Men i prak-
sis tilhører det selvfølgelig hele byen - alle er vel-
komne på det grønne område. 
 
Fra Grundejerforeningens side vil vi gerne gøre op-
mærksom på, at man altid har mulighed for at tegne 
et frivilligt medlemskab af foreningen, hvis man øn-
sker at give et bidrag til vedligeholdelsen af det 
grønne område. Det koster 100 kr. om året at være 
frivilligt medlem. 
Med frivillige medlemmer kan vi styrke udviklingen 
af det grønne område og legepladsen med de mid-
ler der kommer i kassen - ud over de 45.000 kr., 
som foreningens nuværende medlemmer selv gi-
ver. Den klart største enkeltpost i budgettet er netop 
vedligeholdelsen af det grønne område. 
 
Men der er også en bagtanke med at pege på det 
grønne områdes kvaliteter og opfordre til økono-
misk engagement: Det handler om det rent menne-
skelige engagement, nemlig: Kan det grønne områ-
de i højere grad end i dag blive et mødested for 
gamle og nye Storring-borgere, børn og voksne? Et 
mødested for den uorganiserede leg og spontane 
sport, som i 'gamle dage' opstod af sig selv på den 
nærmeste gårdsplads alle de lyse sommeraftener? 
Tænk, hvis nye borgere mødte deres nye landsby 
gennem en rundboldkamp på det grønne område? 
Ville de blive gladere for at bo her? Ville de fortælle 
om det til deres famile og venner? Ville børnene ku' 
li' det? JA, det ville de sandsynligvis. 
 
Er der nogen, der vil være med til at skabe rammer-
ne for, at vi i højere grad mødes på det grønne og 
giver landsbyen nyt liv? - Så er vi klar til at tage det 
op Storring Grundejerforenings bestyrelse. Frivilligt 
medlemskab eller ej...  
 
Flemming Staub 
Solhøjparken 20 
flemming.staub@gmail.com 
 
 

 
Nyt fra  
Storrings forsamlingshus: 
 
Generalforsamling i forsamlingshuset forventes af-
holdt d. 26. oktober. 4 personer er på valg: Jan og 
Yrsa Nielsen, som er fraflyttet byen og derfor ikke 
ønsker genvalg, samt Hella Hasselflug og Peter 
Christensen. Der husstandsomdeles en dagsorden 
senere. 
 
Der er varslet summemøde i forsamlingshuset d. 7. 
september (hvilket i skrivende stund ikke er af-
holdt). Summemødet afholdes for at diskutere for-
samlingshusets fremtid, i håb om at kunne fange 
byens opmærksomhed. Da 4 personer er på valg til 
bestyrelsen til næste generalforsamling, inkl. Yrsa 
og Jan Nielsen, som i mange år har stået for udlej-
ning, rengøring og kontingentindsamling, er det på 
tide at nye kræfter træder til for at bevare vores for-
samlingshus. 
Det er bestyrelsens ønske at nogle af byens børne-
familier melder sig under fanen og kommer med 
nogle ideer til fælles arrangementer i fremtiden. 
Samtidig er det også vigtigt at børnefamilierne re-
præsenteres i bestyrelsen.  
Det er planen at alle de pligter, som især Yrsa Niel-
sen har stået for, skal fordeles ud på flere personer 
i bestyrelsen.  
Hvis der ikke snart sker noget i forhold til øget inte-
resse fra byens borgere, kan yderste konsekvens 
være et salg af forsamlingshuset. Hvilket ville være 
ærgerligt efter alt det arbejde der er lagt i huset 
igennem tiderne.   
 
 
 
 
Leje for forsamlingshuset: 
 
Ikke medlemmer: 1250 kr. + forbrug 
Medlemmer: 900 kr. + forbrug 
Dagsleje: 500 kr. + forbrug 
 
Ansvarlig for udlejning: 
 
Yrsa Nielsen : tlf. 86950112 / 40587065 
 
 
 

 

Storring 
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Traditionen tro har endnu et sommermøde fundet sted i Storrings præstegårdshave og på marken ved børne-
haven. Og igen i år var det en bragende succes, på trods af at vejrguderne for en gang skyld ikke var med os. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selve Skt. Hans aften var folk mødt talstærkt op. Trods vejr og vind nød de deres medbragte mad til et super 
musikalsk program, en veloplagt Abdul og et legehjørne der bød på snobrødsbål med spejderne, Hoppepuder, 
Slackline og en variation af gammeldags børnelege. 

 

 
Alle billederne er taget af Per Reipurth 

 

Sommermøde i Storring Præstegårdshave 

Spejderlejr. 
Modelflyvere i regnvejr. 

Friluftsgudstjeneste i haven, med både børne- 
koret og voksenkoret. 

Dagplejerne med alle børnene på hoppe- 
puderne. 
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Lidt stof til eftertanke i vores lille Storring. Denne blog kunne lige så godt være skrevet om Solhøjparken, Kir-

kebakken eller Dronninghøj. 

 

Dyrk din Nabo 

En Blog skrevet af Astrid Gade Nielsen  d. 15-08-11 i Århus Stiftstidende 

 

Set ovenfra, så bor jeg i et helt almindeligt, halv-kedeligt parcelhus fra halvfjerdserne på et lille vænge, der be-

står af otte huse.  

Jeg vil tro, at landskabsarkitekten, den dag han lagde stregerne til vores kvarter, har kopieret fra alle de andre 

kvarterer, han har anlagt: En lidt bredere stamvej og så tre stikveje på hver side af stamvejen, hvor husene er 

fordelt på lige og ulige numre. 

Set indefra i øjenhøjde er vores kvarter blevet vores hjem også på grund af de mennesker, der bor der. Vi ryk-

kede en dag for sytten år siden ind i huset, som var formidlet gennem den lokale ejendomsmægler. Fra første 

dag oplevede vi, at menneskene på vejen ville noget med hinanden. Det er ikke noget, der sættes ord på i en 

salgsopstilling, hvor man forholder sig til de hårde facts og ikke meget om, hvordan det opleves at bo i huset 

og i området. 

Vores naboer kom på besøg nogle få dage efter, vi var flyttet ind, medbringende en indflyttergave i form af en 

stueplante og legetøj til vores lille datter.  

De gik nysgerrigt rundt i huset og kiggede på, hvordan vi havde indrettet os. Vi havde fået naboer, som var 

interesserede i at have kontakt og gerne ville tale om mere end vind og vejr henover hækken. Vi har gået ind 

og ud hos hinanden, lånt æg og sukker hos hinanden, passet kæledyr og vandet blomster i ferietiden, passet 

hinandens børn, delt gode dage og dårlige dage, og så holder vi også fester sammen. 

I denne weekend holder vi og vores naboer nemlig vængefest. Det har vi gjort hvert år i august siden 1995. 

Unge og gamle mødes på vores lille fælles græsplet i bunden af vænget, hvor vi rejser grundejerforeningens 

telt.  

Lørdag begynder festen omkring kl. 13 med en aktivitet, som gennem årene har været forskellige indslag som 

ridning, gåture og sidste år var det dekorering af en stor plantekrukke. Den blev dekoreret med potteskår fra 

gamle kopper, tallerkner og fade alle husene havde leveret. Min søn havde forinden arrangeret leverancen af 

potteskår fra hans »Det muntre Køkken«-aktivitet. 

Omkring en time senere holder vængeformanden sin traditionsrige tale om årets gang på vænget og åbner 

festen. Så spilles der rundbold, som næsten altid ender i en strid om regler, skæve bolde, »gribere« og om, 

hvordan de »døde« bliver levende igen.  

Derefter mødes vi igen i teltet til et af højdepunkterne: Kagekonkurrencen. Hvert hus bager en kage, vi smager 

de otte kager, så stemmer man – anonymt – og ikke på sin egen kage. 

Vinderen annonceres om aftenen og får overrakt diplomet »Året kagehus.« 

Indtil spisningen om aftenen afholdes petanque-konkurrencen, hvor vi spiller hus mod hus, mens maden for-

beredes og børnene/de unge holder prøver på den optræden, de som regel leverer i løbet af aftenen. 

Naboskabet skal som et godt ægteskab plejes og dyrkes. For os har det betydet, at vores børn er trygge i 

nærområdet og har altid mulighed for at gå til en af naboerne med et problem, hvis forældrene ikke lige er der.  

Dyrk din nabo 
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Ny sø i Præsteskoven 
Her i forsommeren er der blevet gravet en ny sø i 
midt i Præsteskoven mellem Søballe og Storring. 
Store maskiner har gravet en masse jord op og i 
løbet af kort tid kom der vand i hullet. Efter si-
gende har der tidligere været en sø på stedet, 
men det kunne man ikke længere se. Her er et par 
billeder der viser søen som den så ud i juni. Brin-
kerne er stadig uden vegetation, og der er spor 
efter maskinerne. I løbet at kort tid vil det ændre 
sig og hele området omkring søen vil igen være 
grøn. Tag eftermiddagskaffen med og gå på opda-
gelse efter søen. Nyd det nye udflugtsmål og følg 
udviklingen det kommende år, hvor de største for-
andringer vil være at se. 
 

 

 

 

 

Arbejdsdag på Søballes fællesareal 
Som sædvanlig har vi også i år holdt arbejdsdag på 
byens fællesareal. I år skulle vi ud over den sæd-
vanlige oprydning og pasning af beplantningen, også 
gøre klar til en såkaldt half pipe. Claus fra Gyvel-
højvej havde foreslået dette tiltag, og han ville 
også stå for organisering af byggeriet. 
 

 

 

 

 

Der blev også til en forfriskning … 
 

 

  
 
 

Søballe-siderne  
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… inden arbejdet blev genoptaget. 
 

 

 

Efter nogle få dage stod det nye legeredskab klar 
til skateboard, løbehjul og cykler, eller bare en 
løbetur. 

 

 

 

 

 

Igen i år var Sankthans et tilløbsstykke. 
Som sædvanlig var der fællesgrill inden afbræn-
ding af det store bål. I alt var der mødt ca. 50 op 
til fejring af midsommer. 
 

 

 

Der blev også plads til lidt andet end bøffer og 
pølser … 

 

 

Og så endelig det store bål der varede et par dage 
før det var helt brændt ud. 
 

 

 

 
Fotografer dit hus til Veng Lokalarkiv. 
I forrige nummer skrev jeg om at Veng Lokalarkiv 
har besluttet at fotografere alle huse i Veng, Sø-
balle, Nr. Vissing, Hårby og Mesing her i foråret 
2011. Samtidig efterlyses en eller flere beboere 
der vil tilbyde at hjælpe med at fotografere de 
huse i Søballe, hvor beboerne ikke selv sender bil-
leder ind. Man kan melde sig ved at sende en mail 
til info@veng-lokalarkiv.dk, digitale billeder sendes 
også til denne adresse. Man kan stadig nå at sende 
billeder. Jeg skal samtidig gøre opmærksom på at 
husfotograferingen kun finder sted, hvis beboerne 
ønsker det, der er ingen der skal føle sig beluret, 
det er helt frivilligt om man ønsker at deltage. 
 
 
Søballes hjemmeside er stadig: søballe.dk 
Her er der altid friske billeder og oplysninger om 
hvad der sker i Søballe. Man kan også komme på 
mailinglisten ved at sende en mail til: 
soeballe.borgerforening@gmail.com 
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Skyfri himmel og høj sol tilsmilede årets Byfest i 
Høver, der den første lørdag i august blev afviklet på 
legepladsen i Høver. Byfesten levede fuldt ud op til sit 
tilnavn som Danmarks rareste byfest, da de godt et 
halvt hundrede fremmødte nød en eftermiddag i 
hyggeligt selskab med gode naboer og venner.  En 
eftermiddag  der blandt andet  bød på Petanque 
turnering, hønseskidning, kagekonkurrence  og årets 
nyhed: Rørgolf.  

Høvermesterskaberne i Petanque blev efter flere 
spændende kampe i en alle mod alle turnering vundet 
af Beboerforeningens formand og kasserer.  

Formanden stod endvidere 
senere for skud, da han lagde 
hoved til svampekast, og her 
indkasserede flere fuldtræffere 
af den våde svamp.  

Traditionen tro bød byfesten på 
kåring af årets kage, hvortil 
der var indleveret fem store 
flotte kager, der til eftermid-
dagskaffen blev behørigt 
prøvespist af de fremmødte.  

 

Den efterfølgende 
afstemning kårede 
en kage fremstillet 
af Dorrit Andersen 
som årets kage, 
med Kay Henriksen 
og Susanne Lind på 
de næste pladser. 

 

Arbejdslørdag 
Lørdag d. 1. oktober kl. 09.30 

Inden vinteren skal vi nok engang have gjort en 
indsats på legepladsen, så lørdag d. 1. okt. mødes vi 
kl. 9.30 til årets sidste arbejdslørdag på legepladsen. 

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

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

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

Årets nyhed var en aktivitet, som byfestudvalget 
havde valgt at kalde for Rørgolf.  

I rørgolf bliver de tre deltagere udstyret med hvert sit 
rør, og så går konkurrencen ud på hurtigst at få en 
golfbold fragtet ned til spanden for enden af banen, 
ved at lade bolden løbe inde i rørene, og således, at 
den bagerste mand hele tiden skal løbe om foran de 
andre med sit rør, før bolden når frem til enden af det 
forreste rør.  

Eftermiddagen blev 
traditionen tro af-
sluttet med en gang 
æggekast. 

Om aftenen var der 
spisning under 
teltdugen på plad-
sen foran Høver 
Beboerhus, hvor 
der var tændt op i de store grill, så deltagerne selv 
kunne tilberede den medbragte mad.  

Under middagen var der udtrækning af vinderne i det 
store lotteri, hvortil en lang række forretninger og 
virksomheder fra området havde skænket flotte 
præmier.  

Som sædvanligt igen en hyggelig og en rar Byfest i 
Høver 
  

Fællesspisning 
Fredag d. 4. november kl. 18. 30 

Årets sidste fællesspisning i Høver 
Beboerhus er fastlagt til fredag d. 
4. november kl. 18.30. 

Sæt allerede nu kryds i kalen-
deren til en hyggelig aften med 
god mad, og hyggeligt samvær 
med naboer og andet godtfolk. 

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

Mere om tilmelding fremkommer 
senere. 

af Mogens Kjærskov 



33 

 

STJÆR 
 
Stjær Sogns Borgerforening 
Jesper Lumbye Andersen 86742717 
formand@stjaer.net  
 
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 
connya-1957@hotmail.com 
 
 

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 
 
Storring Fællesspisning: 
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 
 
September 
17. kl. ?   Fødselsdagsfest, Dagli’ Brugsen i Stjær 
25. kl. 10.00   Rollespil / Bardatræf v. Kalø Slotsruin 
26. kl. 18.30   Fællesspisning i Stjær Forsamligshus 
29. kl. 19.00   Generalforsamling i Stjær Boldklub 
 
Oktober 
1.   kl. 13.00   Svampetur i Kolskoven 
1.   kl. 13.30   Foreningernes dag og irsk aften i Stjær 
    Forsamlingshus 
13. kl. 16.30   Sushi-kursus i Stjær Forsamlingshus 
16. kl. 16.00   Solveig Sol foredrag, Pebbelparken 46B 
24. kl. 19.00 Førstehjælpskursus i Stjær Forsamlings
 hus, 1. lektion 
29. kl. 09.25   Virksomhedsbesøg til Falck i Aarhus 
30. kl. ? Halloween, Dagli’ Brugsen i Stjær 
31. kl. 19.00 Førstehjælpskursus i Stjær Forsamlings
 hus, 2. lektion 
 
November 
7. kl. 19.00 Førstehjælpskursus i Stjær Forsamlings
 hus, 3. lektion 
14. kl. 19.00 Førstehjælpskursus i Stjær Forsamlings
 hus, 4. lektion 
 

Storring/aktiviteter 
 
Oktober 
26. kl. ?   Generalforsamling, Storring Forsamlings
    hus 
 

Høver/aktiviteter 
 
Oktober 
1.   kl. 09.30   Arbejdslørdag på legepladsen 
 
November 
4.   kl. 18.30   Fællesspisning i Høver Beboerhus 
 

Aktiviteter 

I Stjær, v. Finn Lorentzen 
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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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Støtte fra Galten Sparekasses Fond 
 
Den nystartede Stjær Seniorklub – også kendt under navnet mandeklubben – og Stjær/Storring voksenkor 
modtog i maj støtte fra Galten Sparekasses Fond. 
 
Mandeklubben, som er etableret mht. at give mænd +60 bosiddende i Stjær-området mulighed for socialt sam-
vær, udflugter, virksomhedsbesøg og andre aktiviteter, fik kr.5.000 til en ”ryste-sammen-tur” for at komme godt 
i gang. Turen går til et virksomhedsbesøg på Århus Bryghus. 
 
Mandeklubben mødes hver anden tirsdag i Stjær Forsamlingshus. Se mere på www.stjaer.net under forenin-
ger. 
 
Stjær/Storring voksenkor, som er opstået ud fra en fælles interesse for at synge, fik kr.5.000 til indkøb af tør-
klæder, skjorter, mapper mm. til brug ved optrædener. I forbindelse med overrækkelsen gav koret en prøve på 
sit repertoire: Benny Andersens og Poul Dissings ”Hilsen til forårssolen”. 
 
Kilde og billeder: Galten Folkeblad 

Information om teletaxa 
Kilde: http://umbraco.midttrafik.dk/media/6854/2%20Galten_H%C3%B8rning_NY.pdf 
Læs mere om omlægningen af busruten til Stjær på side 6 - 9. 
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