
 

 

STJÆR AVIS 
      med Storring, Høver og Søballe  

Nr. 39 – 10. årgang  November, december 2011 + januar og halvdelen af februar 2012 

 
Stjær Avis udgives af Stjær Sogns Borgerforening 

Avisen uddeles til 750 husstande i området Storring, Høver, Stjær og Søballe 
Næste deadline: søndag d. 22. januar 2012. Avisen udkommer i weekenden den 11.-12. februar 2012. 

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 

6. klasse på Stjærskolen har deltaget i en landsdækkende aviskonkurrence, udskre-
vet af Miljøministeriet. Vi blev kontaktet af Nanna fra klassen, da de var færdige: ”har I 
ikke lyst til at bringe vores artikler i Stjær Avis?” ”JO, SELVFØLGELIG!” svarede vi. 
Klassen har været produktiv, og vi har valgt at bringe alle artiklerne i én avis, fordi det 
hele hænger så fint sammen. Nyd vores gæstejournalisters arbejde på siderne 8 - 15.  
 
Konkurrencen afgøres d. 3. november. Lige midt imellem vores deadline og udgivel-
sesdato, så vi kan ikke fortælle, hvordan det er gået for klassen i konkurrencen. Men 
interesserede kan kigge ind på www.renuge.dk og se resultatet. 

GÆSTE- 

JOURNALISTER 



 

 

 

 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. 22. januar 2012 
Avisen udkommer i weekenden d. 11.-12. februar 
 
Deadline-tidspunkt udsendes på Stjær-net - og på 
Brugsens opslagstavle, tre uger før deadline.  
Send gerne stof til avisen i god tid. Det letter 
”avisbrygningen”. 
 
Copyright!  Kopiering er kærkomment - med angivelse 
af kilde! 
 
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 
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. Også denne gang har 
vi fået 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 30 
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Art & Mindjamming inviterer til 
en eftermiddag med 
Ninka-Bernadette 

Mauritson 
 

Lørdag den 4.februar 
kl.14 – 16:30 
  

Vi glæder os meget til, at Ninka 
besøger Art Jammings atelier til 
en eftermiddag med tid til efter-
tanke og fokus på et sundt liv bå-
de mentalt, fysisk og åndeligt. 
  
Længes du efter ro, sundhed og 
lykke? 
Lær at finde den indre visdom i 
kroppen og din naturlige tilstand 
af balance. 
 
Hvad er min livsvej, meningen 
med mit liv og hvordan bliver jeg 
strålende sund?  
Svaret er lige foran dig, og slet ikke de steder, du leder.... 
 
Ninka er Livsstils-coach på www.kernesundfamilie.dk. 
Hun har 25.000 læsere på sit nyhedsbrev og bestyrer Skandinaviens største 
sundhedsbrand.  
  
Pris 250,-kr. inkl. sunde forfriskninger 
  
Du er endelig tilmeldt ved betaling, som sker ved indbetaling af kursus gebyr i Jy-
ske bank. 
Regnr. 5073, konto nr. 1709718 
  
Husk at skriv NINKA samt din mailadresse eller telefonnummer på indbetalingen. 
Deltagerne optages i den rækkefølge betalingen indløber. 
Manglende fremmøde på kursusdagen refunderes ikke.  
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Opslagstavlen 

Juletræer og pyntegrønt 
   

Nordmanns gran mm. sælges 
Stjær Bakker 89 – Stjær 

 
Åbent i advents-weekenderne 

mellem kl. 10 og 16 
 

• Den 26. & 27. november 
• Den   3. &   4. december 
• Den 10. & 11. december 
• Den 17. & 18. december 
 
eller efter aftale.  

 
 Linda Jørgensen og Thomas Mikkelsen 
 8695 0026 
 
  Vi har gløgg og saft til alle 

Fællesspisning i Stjær 

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

med andre Stjær-borgere. 
Vi mødes 6-7 gange om året - normalt 
den sidste mandag i måneden kl. 17.30, 

hvor vi skiftes til at lave mad. 
 

Glæd jer allerede nu til 
næste fællesspisning, 

hvor menuen står i julens tegn. 
 

Fællesspisning indtil næste udgave af 
Stjær Avis bliver: 

 
mandag den 21. november 
mandag den 30. januar 

 
Alle er velkomne – med eller uden børn 

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

Juleåben 2011 
 

Søndag 20. november 
 

Lørdag 3. december 
Søndag 4. december 

 
Alle dage 10-16 

Eller efter aftale, kontakt mig gerne. 
 

Modesmykker bl.a. læderarmbånd i nyt design 
og lange kæder m/ vedhæng i efterårets nye farver. 
 
Tørklæder, Brugskunst & Filtet tasker 

 
KIG IND 
Måske finder du julegaven, til én du holder af 
- eller dig selv 
 
På gensyn! 
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Kære Kvinder i Stjær 

Nogle af os er gode til det, andre rent ud sagt elendige. Det handler om selvomsorg! Uanset 
hvor du ligger på skalaen så har du chancen nu. Sæt for en stund de andres behov i baggrun-
den, find de gode argumenter frem og giv dig selv den ultimative selvforkælelse: 

          

 

Skanderborg Svømmehal 

Fredag d. 18 november fra kl. 18.00 til ca. 20.00 

Program: 

17.30: Vi mødes ved kirkens P-plads og organiserer fælles transport til 

Skanderborg svømmehal. 

18.00: Vi står omklædte og klar og starter med ½ times vandaerobic til 70ernes fedeste 

discorytmer, derefter bevæger vi os over i spa-området hvor vi bliver budt på frugt, juice og lidt 
chokolade. Her er der så mulighed for dampbad og spa…..eller for de modige at nedsænke sit 
legeme i iskoldt vand. Til sidst slutter vi af inde i saunaen med saunagus. Her bliver vi guidet 
gennem 3 æteriske dufte alt imens vi forkæler os selv med lemongrass saltscrub, papaya 
kropsindpakning og ansigstmaske. 

19.30: Arrangementet er slut og det er tid til igen at få skruet kroppen ned i tøjet. 

……naturligvis har vi svømmehallen helt for os selv. 

Pris for hele balladen: 375,- kr. 

Der er plads til 20 personer, så skynd dig at tilmelde dig her:    lenejensenmail@gmail.com 

Tilmeldingsfrist: 10. november 

Vi ses d.18 november. 
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Kursus i 
Brunkagehuse 

 

I december afholder jeg kurser i, hvordan man selv 
kan lave flotte kagehuse i brunkagedej.  
 
Et kagehus er sjovt at lave, og når kagehuset er byg-
get kan det bruges som julepynt. 
 
Jeg sørger for materialer, værktøj og præfabrikerede 
elementer så vi hurtigt kan komme i gang med at byg-
ge selve huset og pynte det bagefter. 

Kurser afholdes i Stjær på flg. tidspunkter: 

• Lørdag 10. december, kl. 10-13  (til børn fra 6 år ifølge voksen) 
• Lørdag 17. december, kl. 10-13  (til børn fra 6 år ifølge voksen) 

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

Er du interesseret så send email til: info@smukkekager.dk eller ring på tlf. 77 34 02 26. 
Noelia Albert 

 Julemarked i Stjær 
 

Nygårdsparken 23 i Stjær 
 
 

lørdag d. 26. nov. kl. 10-16  
søndag d. 27. nov. kl. 10-16  

 
 Ja, så flytter nisserne ind i garagen igen. Vi 
(og mange andre) synes, at vores ”gammel 
davs” julemarked skal opleves. Vi har ALT 
(næsten): Store og små nisser, advents-
kranse, dekorationer, dørpynt, kirkegårds-
kranse, pileflet, små gave ideer, smykker 

m.m. 
 

Kom forbi og se selv om vi har overdrevet. 
 

De bedste nissehilsner 
 

Conny og Ruth 
 

PS.: Gløgg, saft og æbleskiver 
kan købes. 

Opslagstavlen 
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Netværk og hygge for alle kvinder i 
og omkring Stjær 
 

For femte år i træk holdes i 2011 et festligt og hygge-
ligt arrangement i anledning af den Internationale 
Kvindernes Dag den 8. marts! 
 
Så sæt allerede nu et kryds i kalenderen. Sidste år havde vi en 
herlig aften med spisning, en masse gode historier og grin 
samt en auktion, hvor vi efterfølgende kunne sende 5.000 DKK 
til et udenlandsk kvindeprojekt igennem IBIS.  
 

Hvis du har tid og lyst til at bidrage med planlægningen i år, må du gerne kontakte mig, Jeanine 
Marie Bonadies (jeanine@thogersen.dk) eller (27634194).  
 
Vi plejer at mødes et par gange over en kop the. 
 
Udover dette er der flere muligheder for alle til at bidrage med det, de er gode til:  
*  en som kan lave grafisk opsætning til plakaterne på forhånd,  
*  et par stykker til at påtage sig nemme praktiske opgaver på selve dagen 
*  musikalske, kunstneriske indslag   
*  en deltager som efterfølgende vil skrive en artikel til Stjær Avis og måske Folkebladet. 
*  en fotograf 
Det er en god mulighed for dig som er tilflytter til området at lære andre at kende. 
 
Lad os se, hvad vi kan skabe sammen. Jeg glæder mig allerede! 
 
Hvis du har lyst, kan du kan følge med i resten af verdens aktiviteter på: 
www.internationalwomensday.com/         Jeanine Marie Bonadies 

En go’ opskrift til julefrokost-bordet! 
 

Revelsben marineret i øl og honning 
Beregnet til 4 personer. 
 
Det skal du bruge: 
12 skiver revelsben uden ben (/flæsk) i 
1½ cm. tykke skiver 
1½ tsk. fint salt 
 
Marinade: 
1 dl. øl (ale) 
1 dl. brun farin 
1 dl. akaciehonning 
1 stang vanille 
2 røde chilier 
1 appelsin 
1 citron 
2 stilke rosmarin 

Drys kødet med salt og lad det trække i ca. 1 time 
i køleskabet. 
 
Varm øllet og smelt farinen heri. Tilsæt honning, 
vanillekorn, hele chilier, revet skal af ½ appelsin 
og saft af ½ appelsin og ½ citron. 
 
Læg kødet i marinaden i køleskabet i ca. 1 time.  
 
Læg skiverne på risten i en bradepande. Sæt bra-
depanden i en kold ovn. Tænd ovnen på 180°C og 
steg til kødet er mørt og brunt. Vend skiverne efter 
ca. 25 minutter. Samlet stegetid ca. 45 minutter. 
 
Kan for eksempel serveres med kold rødkålssalat 
eller med stegte rodfrugter og grønlangkål. 
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AV-fald 
Af Vilhelm Ellekrog Weldingh og Christoffer mark 
Pilgaard Nielsen  
 
Enden på forbruget  
 
Affald er det, der bliver tilbage, når produktion eller 
forbrug er ført til ende. Det er materiale der ikke for 
brugeren har nogen værdi og derfor må bortskaf-
fes, for at det ikke skal ophobe sig og være til ge-
ne.  
 
Dyrenes affald  
 
Affald er ikke kun noget, der opstår, når menne-
sker lever og arbejder. Det opstår også som en 
rest efter dyrenes eksistens. Når musen har ædt 
hasselnødderne og efterlader skallerne. Strengt 
taget kan man også tale om affald i forbindelse 
med de grønne planter. De skaber et overskud af 
ilt gennem fotosyntesen, og den afgiver det til at-
mosfæren for at undgå iltningsskader. Tankevæk-
kende nok har de samtidig et skjult forbrug af ilt til 
ånding, og det fører til, at der afgives CO2 som 
affald.  

EE-affald 
Specialicerede modtagecentre er lig med et godt miljø.  
 
Af: Vilhelm Ellekrog Weldingh og Christoffer mark Pilgaard Nielsen  
 
Elektronikaffald er det vi kender så som lommelygte eller computer. 
Elektronikaffald kaldes visse steder EE-affald. Grundlæggende er 
Elektronikaffaldet alt det der bruger strøm fra ledning, batteri eller 
solceller  
miljø  
Affaldet skilles ad på specialicerede modtagecentre, hvor de elektro-
niske dele frasorteres og genbruges, enten direkte, eller gennem 
omsmeltning og oparbejdning. Herved spares miljø og samfund for 
store belastninger, både hvad angår forurening og prisen for at bort-
skaffe de giftige slagger bag efter.  
Ukorrekt bortskaffelse af elektronikaffald rammer som regel forbræn-
dingsanlæggene, og er med til at sende tungmetaller i omløb gen-
nem slagger og røg fra anlæggene.  

Affald 
Renosyd brænder ca. 60.000 tons 
affald om året. I 2007 brædte de 
næsten 80.000 tons affald, men da 
finaskrisen kom, faldt affaldsmæng-
den og nu er de nede på 60.000 
tons om året.  
 
Kan vi ikke bare smide det hele ud i 
skraldespanden?  
 
Nej, fordi man skal genbruge så me-
get som overhovedet muligt. Den 
halv-spiste broccoli, som du vil smi-
de ud, er let at brænde og det er no-
get, som rotter godt kan lide. Det er 
grunden til, at man brænder affaldet, 
så man slipper af med rotterne.  

Renosyd 
Af: Charles Redmond og 
Mikkel Milling-Hansen  
 
På Renosyd arbejder der 
ca.150 mennesker. Der 
er specielt travlt, hvis 
påsken falder tidligt, men 
ovre på forbrændingen 
er der ikke så travlt om 
sommeren. I september 
måned er der rigtig travlt, 
fordi de slukker for 
forbrædingen, så der er 
rigtig mange mennesker 
på arbejde og det kan 
tage flere dage, før ov-
nen er på den rigtige 
temperatur.  
 
Elektronisk skrald  
 
Renosyd gør ikke noget 
ved elektronisk affald. 
Dette affald har fabrikan-
terne selv ansvaret for at 
skille og smelte om igen, 
så det kan bruges til nye 
computere og printere. 
Computere er ved at bli-
ve så meget værd, så 
der er tyve, som klipper 
huld i hegnet og stjæler 
computere og printere, 
så Renosyd bliver nødt 
til at gemme dem væk.  

- et avis-projekt lavet af 6A på Stjærskolen Vores avisuge 
Af: Nanna Kilt, Frederikke 
Kristiansen og Astrid Ran-
tala.  
Vi startede med at læse 
en masse om, hvordan en 
avis er opbygget, og om 
hvordan man bliver en god 
journalist. Mandag morgen 
begyndte vi arbejdet, vi 
delte os op i nogle hold, 
og begyndte at finde em-
ner. I starten viste vi ikke 
noget om "techno trash", 
men det lærte vi hurtigt. Vi 
lærte, at man skal være 
god ved miljøet, og at 
elektronisk affald hører 
hjemme på genbrugsplad-
sen og ikke i skraldespan-
den!  
Vi havde en masse 
"journalister", som skrev 
artikler og tog billeder. 
"Techno trash" var et me-
get spændende emne, for 
der var flere der besøgte 
genbrugspladserne rundt 
omkring. I slutningen af 
ugen havde vi mange ar-
tikler til avisen. Vi fandt 
navne til avisen, og vi be-
gyndte at lægge artiklerne 
ind. Endelig havde vi lagt 
alle artiklerne ind i avisen 
og venter spændt på re-
sultatet af den.  
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Interview af Ara og Maja fra mil-
jøministeriet.  
 
Mf: Emma Lauge og Maria Schmidt.  
 
Vi har haft ringet til miljøministeriet i håb om og få 
fat på en der kunne og ville svare på vores 
spørgsmål. Da vi ringede op fik vi fat på en ung 
kvinde der hed Ara og hendes kollega Maja, som 
sammen fik svaret på vores spørgsmål.  
Spørgsmål vi stillede  
 
1) Det at vi laver en avis, tror du at det ændrer 
vores synspunkter vedr. elektronisk affald?  
Svar) ”ja jeg tror i lære rigtig meget om det”.  
 
2) Hvad syntes du vi kunne gøre anderledes vedr. 
elektronisk affald?  
Svar) ”vi skal bruge tingene længere tid, og give 
vores brugte ting til dem der mangler det”. Eller 
det skal afleveres og fordeles på en genbrugs 
plads.  
 
3) Hvordan syntes du vi kunne gøre det til et min-
dre problem  
Svar) ”at man kan aflever det på en genbrugs 
plads, og tænker over hvad det er man smider 
ud”  
 
4) Hvordan kan vi stoppe vi smider så meget 
skrald?  
Svar) ”at vi giver det længer levetid, mange ting 
virker stadig efter vi smider det ud. Og aflever det 
på en genbrugs plads”.  
 
5) Har du selv gjort noget for at stoppe det?  
Svar) ”nææ ikke rigtig, men min kollega har haft 
den samme mobil i 7 år!”  
 
6) Hvad er din politiske holdning til det?  
Svar) ”man skal tænke over hvad man smider ud, 
og huske og fordele tingene ud fra feks. Glas, 
pap, plastik og papir”  
 
7) Hvordan har du det med genbrugs pladser?  
Svar) ”ja det er dejligt at man kan fordele det”  
 
8) Aflever du tit ting på genbruges pladsen?  
Svar) ”ja jævnligt”.  

Skrald til  
kontanter 
Af: Vilhelm Ellekrog Wel-
dingh og Christoffer Mark 
Pilgaard Nielsn  
 
Nogle virksomheder beta-
ler for at komme af med 
skrald som pap, papir og 
plastic. Men det kan være 
en rigtig dårlig idé, for hvis 
man sorterer skraldet og 
afleverer det på en gen-
brugsstation, så kan man 
få penge for det i stedet.  
 
Brændbart affald, ofte kal-
det forbrændingsegnet 
affald er den del af affalds-
mængden, der kan for-
brændes industrielt uden 
at afgive for mange giftige 
stoffer, og som ikke kan 
genbruges på anden vis. 

  
Brændbart affald  
Brændbart affald kan væ-
re urent pap og papir, der 
ikke er egnet til genbrug, 
madrester der ikke hører 
under indsamlingsordning 
til dyrefoder eller biogas, 
blandingsprodukter af ek-
sempelvis plast og karton 
(mælkekartoner m.v.) der 
ikke kan opdeles, visse 
typer plast, bleer, visse 
kategorier af sygehusaf-
fald, syge planter (bl.a. 
elmesyge), urent træ og 
andet.  
Eksempler på ting der ofte 
bortskaffes ved forbræn-
ding, selvom andre meto-
der er bedre: Fortrolige 
papirer, PVC, rent pap og 
papir, metalgenstande, 
batterier, rent træ, isole-
ringsmaterialer, elektronik-
affald og masser af ting 
som kan genbruges umid-
delbart som de er.  

De har dan-
ske mobiler 
på Bali  
 
Danskere donerer nu 
om stunder mobiler til 
andre lande der har 
brug for dem. Blandt 
andet på sydhavsøen 
Bali, er de særlig ef-
tertragtede.  
 
Af: Astrid Rantala  
 
Mange folk afleverer 
deres brugte mobiler 
eller andet elektronik 
til genbrugsbutikker. 
Men hvad gør gen-
brugsbutikkerne 
egentligt med dem, 
hvis de ikke bliver 
solgt? Fra en anonym 
kilde fortælles det, at 
hun et par gange om 
året tager til Bali med 
et utal af mobiler og 
glæder unge derne-
de.  
På Bali er det langt 
fra alle, der har en 
mobil. Faktisk under 
halvdelen, ca. 20-
30%, derfor er der 
hver gang, der kom-
mer ny forsyning af 
danske mobiltelefo-
ner, lange køer af ind-
byggere fra øen, som 
gerne vil eje en tele-
fon. Sådanne donati-
oner indsamles over-
alt i Danmark, USA, 
Frankrig, Tyskland og 
mange flere steder i 
verden.  

- et avis-projekt lavet af 6A på Stjærskolen 
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STJÆRS UNGE GEMMER MOBILEN 

Af: Nanna Kilt og Frederikke Kristiansen.  
 
Udskolingen på Stjærskolen gemmer næsten alle den 
gamle mobiltelefon i skuffen.  
 
Stjærskolens 7. 8. og 9. klasse er blevet spurgt om, 
hvad de gør med deres gamle mobiltelefon. De fleste 
drenge har sagt, at de gemmer den, og det samme har 
pigerne. 68,8% af pigerne stemte ”Gemmer den”, og 67 
% af drengene. Pigerne var også bedst til at sælge den 
med hele 25,2 %, imens drengene kun har 8,25 %. 
Drengene med de 12,37% er til gengæld meget fornuf-
tige til at aflevere den til en genbrugsplads, og pigerne 
med de 6%.  
4,12% af drengene smider den ud i skraldespanden, men ingen af pigerne.  
 
Spørgsmålet er så; hvad gør du med din gamle mobil?  

Billedet herunder er lavet af Hjalte  

Vi kan hjælpes ad med en bedre verden 
Hvad kan vi gøre for at hjælpe den verden vi lever i? Hvem bli-
ver nødt til at tage ansvar for at stoppe techno trash?  
 
Af: Astrid Rantala Sørensen  
 
Har du nogen sinde tænkt på, hvad elektronisk affald gør ved 
den verden, du lever i. Computere skaber både affald og co2.  
Co2 skaber et stof, der skader jordens osonlag så der bliver 
varmere. Det syntes du sikkert er dejligt, men så småt vil isen 
og sneen smelte på polerne og vores have vil nå over sine 
bredder og oversvømme dele af den verden du lever i. Derfor 
bliver du nødt til at tage ansvar for en bedre verden, så det ikke 
kun er nogle få der tager ansvaret!  
 

Co2 
Af Vilhelm Ellekrog Weldingh og Chri-
stoffer mark Pilgaard Nielsen  
 
Naturens kredsløb  
 
En særlig slags affald har en vigtig rolle 
at spille i naturens kredsløb. Som lig-
ger på jordoverfladen, der danner 
grundlaget for nedbryderkædernes ak-
tivitet. Affaldet fra deres virksomhed er 
dels varme og CO2 og dels frigjorte, 
mineralske stoffer. Mens varmen tabes 
til verdensrummet, genbruges både 
CO2 og mineralske stoffer af planterne. 
Når affald kun består af organisk stof, 
kan det omsættes som førerne og gen-
bruges af planterne. Men når affaldet 
består af giftige og tungt nedbrydelige, 
syntetiske stoffer, eller når det indehol-
der ikke nedbrydelige tungmetaller, gi-
ver affaldet anledning til, at der opstår 
et affaldsproblem.  
Affald fra menneskers levevis  
Den daglige brug af begrebet affald 
sidestilles ofte med husholdningsaffald/
renovation, selvom renovation dækker 
bredere ved også at omfatte genan-
vendelige materialer. Affald fra menne-
skers levevis er altså de spildprodukter 
som ikke umiddelbart kan bruges til 
andet end fyld på fyldpladser eller af-
brænding, typisk i forbrændingsanlæg.  

- et avis-projekt lavet af 6A på Stjærskolen 
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Fra fødsel til død 

Vidste du, hvilken lang rejse din computer har været igennem, før den havner 
på dit skrivebord. Din computer har været i op til 6 forskellige lande, og tilsam-
men, ender man med 1,5 ton affald.  
 
Af: Iben Levin Kær og Julie Crone Jensen  
 
Computerens lange rejse  
 
Inden du går hen og køber en computer i en forretning, har den været på en 
lang rejse, og produceret en masse affald mange forskellige steder i verden.  
 
Materialerne til computeren er fundet i naturen et sted i verden, og er forarbej-
det et helt andet sted. Delene til computeren er produceret et helt tredje sted i 
verden, mens selve computeren er samlet et fjerde sted. Derudover kan com-
puteren være pakket i et femte land, inden den bliver transporteret til en forret-
ning i Danmark. Det vil sige, der er både brugt energi og ressourcer til at  
forarbejde materialerne og til at transporterer dem rundt i verden og hvert sted 
produceres der affald.  
 
Hvad indeholder din computer?  
 
Din computer indeholder farlige stoffer! Nogle af de materialer, som din compu-
ter er lavet af, indeholder farlige stoffer, som er farlige for naturen, bl.a.  
brommerede flammehæmmere, der tilsættes for at sikre, at de forskellige plast-
dele i din computer ikke kan brænde.  
Desuden kan der være bly i loddetin, og cadmium og kviksølv i kontakterne. 
Stofferne er skadelige for miljøet fordi de ikke kan nedbrydes i naturen.  
Cadmium er sammen med bly og kviksølv blandt de mest giftige tungmetaller i 
affaldet.  
Derfor er det vigtigt, at den kasserede computer kommer på genbrugspladsen, 
så den kan blive skilt ad, og de dele, der kan bruges igen, kan blive smeltet om 
og genbrugt.  
Hvis du bare smider din computer ud i skraldespanden sammen med det almin-
delige affald, havner den på forbrændingsanlægget og bliver brændt sammen 
med det almindelige  
affald, forsvinder tungmetallerne ikke! Tungmetallerne i din computer vil der-
imod forurene den slagge, som bliver tilbage, når dit affald er brændt.  
 
Hvad kan man gøre?  
 
Næste gang du skal smide din gamle computer eller andet elektronik ud, så kør 
ud på en genbrugsplads med det. Sørg for at det kommer i den rigtige contai-
ner, hvis du er i tvivl, så kan du spørge en af dem, der arbejder på genbrugs-
pladsen, så du er sikker på, at det kommer i den rigtige container.  
Når du køber en ny computer, er den pakket i en kasse, fyldt med bl.a. plast og 
pap for at beskytte computeren, så man nemmere kan transportere den uden 
den får skader, og alt det bliver til affald, når du pakker din computer ud. Når du 
har pakket din computer ud og smidt indpakningen i skraldespanden eller til 
genanvendelse, er din computer ikke færdig med at forurene miljøet. Din com-
puter bruger nemlig el. Det vil sige, at din computer forurener mest, når du bru-
ger den. Du kan spare el ved at slukke for din computer, når du er færdig med 
at bruge den.  

ALT FORURENER 

VORES VERDEN  
 
Af: Nanna Kilt, Astrid 
Rantala, Frederikke Kri-
stiansen og Julie Crone.  
 
ALT I VORES VERDEN 
FORURENER VORES 
NATUR OG LANDSKA-
BER. FX. TYGGEGUM-
MI, DÅSER, FLASKER 
OG CIGERATSKODER.  
VORES VERDEN ER ET 
STED FYLD MED FOR-
URENING I VORES NA-
TUR OG DET ER VI 
SELV SKYLD I, AT DET 
ER!  
 
Så lang tid tager det na-
turen, at få disse ting til at 
forsvinde:  
 
Cigaretskodder: 1 - 5 år  
Aviser: 3 – 12 måneder  
Tyggegummi: 5 år  
Sokker og vanter af uld: 1 
– 5 år  
Træ med maling/olie: 13 
år  
Øl og sodavandsdåser: 
10 – 500 år  
Indkøbsposer: 100 – 
1.000 år  
Glasflasker: 4.000 – 1 
million år  
Elektroniskaffald: forsvin-
der ALDRIG!!!  
 
Affald i naturen er farligt 
for dyrene. Affaldet, som 
er smidt i naturen, inde-
holder ofte lidt madrester, 
og det tiltrækker dyrene. 
De kan blive fanget i af-
faldet, så de ikke kan 
komme fri igen. De dør af 
sult eller tørst. De kan 
også være så uheldige at 
skære sig på glasskår og 
skarpe metalkanter eller 
risikere at blive kvalt i et 
stykke tyggegummi.  

- et avis-projekt lavet af 6A på Stjærskolen 
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Små bevidste om miljøet  
 
Af: Maria Skov og Emma Sørensen  
 
2. klasses 
børn fra Stjær 
bygger figurer 
af skrald, de 
selv havde 
taget med 
hjemmefra.  
Af: Emma Lau-
ge og Maria 
Schmidt.  
Mandag d. 3. 
oktober 2011 
blev der skabt 
magi i billed-
kunst. Børne-
ne fra 2. klas-
se byggede skraldefigurer. Der blev klistret og limet i lange baner, og 
der blev både brugt prutteslimsdåser, elektronisk legetøj, gammelt stof, 
nålepuder, legetøjsmønter og meget mere. Selv børnene blev overra-
sket over hvad man kunne lave af skrald.  

Genbrug  
Genbrug  
Genbrug 
Alt for meget  
Elektronisk affald  
Bliver bare smidt  
I skraldespanden  
 
Af: Jacob tang  
 
Hvert år produceres 13 
millioner tons affald, 
som ikke bliver gen-
brugt.  
Danske forbrugere smi-
der hvert år mere end 
100.000 tons affald ud 
om året.  
Alle elektroniske ejen-
dele, lige fra barberma-
skiner til computere, 
indeholder giftige stoffer 
og tungmetaller og bør 
derfor altid blive sendt til 
genbrug.  
Elektriske apparater in-
deholder kviksølv, cad-
mium, bly, kobber, og 
PVC. Hvis ikke vi stop-
per med at smide affald 
ud i naturen kommer 
det til at gøre stor skade 
på vores natur.  
 
 
Tungmetaller  
 
De eneste reelle farlige 
tungmetaller er kviksølv, 
bly og cadium. Fjern de 
giftige stoffer fra affaldet 
og genbrug det  
Ved behandling af elek-
tronikaffald skal de mil-
jøfarlige dele udtages af 
affaldet og behandles i 
overensstemmelse med 
bilagene i elektronikaf-
faldsbekendtgørelsen. 
De ikke miljøfarlige dele 
skal genanvendes i vi-
dest muligt omfang.  
Siger miljøministeriet  

- et avis-projekt lavet af 6A på Stjærskolen 

En losseplads er en 
skandale for klimaet!
Affaldseksperter vil have de dan-
ske lossepladser lukket inden seks 
år, fordi Metan siver op i atmosfæ-
ren og forstærker den globale op-
varmning. I stedet kunne affaldet 
bruges til at erstatte kul og olie, 
foreslår eksperter  
 
Af: Sally Sørensen  
 
De danske lossepladser er klima-
bomber. Fra affaldsbjergene siver 
den aggressive drivhusgas Metan 
op i atmosfæren og forstærker den 
globale opvarmning.  
I alt en årlig klimabelastning sva-
rende til mindst 1,5 mio. ton CO2, 
som atmosfæren kan spares for. 
Ikke uvæsentligt sammenlignet 
med f.eks. de ca. syv mio. ton 
CO2, som persontrafikken udle-
der.  

Galten genbrugs-
plads  
 
Af: Sofie Pedersen  
 
85 % af affaldet bliver genbrugt. 
Galten genbrugsplads har be-
søg af tyve 3 eller 4 gange om 
ugen, det de går efter er køle-
skabe, tv’er, computer og kab-
ler. De fleste plastikflasker bliver 
mast sammen og så bliver det 
sendt til Kina og der bliver pla-
stikflaskerne brugt til legetøj. 
Hvis man tager tre mobiltelefo-
ner og skiller dem ad, så er der 
sølv nok til at lave en sølvring. 
For det meste er der to på arbej-
de, der er nemlig ikke brug for at 
der er så mange på arbejde. De 
syntes ikke det er et hårdt arbej-
de, fordi de "kun" går rundt og 
sørger for, at alt går som det 
skal.  
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Vidste du…? 
At mere en 100.000 tons elektronisk 
affald bliver smidt ud om året, og 
målet er at genbruge 65% affald.  
 
Af: Markus Lund  
 
Når elsparepæren går itu  
 
D. 1. september 2009 blev 100 W 
glødepærer og matte glødepærer 
forbudt i Europa. Restlagerne må 
gerne sælges.  
Et af alternativerne er elsparepærer, 
der imidlertid indeholder en smule 
kviksølv, og derfor skal håndteres 
med omtanke, når de går i stykker.  
 
Blinkende sko skal mærkes  
 
Sko med elektronik, herunder også 
batterier, er ulovlige, når de ikke er 
mærkede med et piktogram, der vi-
ser, at de ikke må smides i skralde-
spanden, men derimod skal bort-
skaffes som elektronikaffald.  
Da skoene ikke er skadelige for mil-
jøet at bruge, vil Miljøstyrelsen ikke 
pålægge butikkerne at fjerne skoene 
fra hylderne. Butikkerne skal være 
opmærksomme på, at skoene skal 
mærkes. Forhandlerne skal kræve 
af producenterne og importørerne, 
at skoene lever op til lovgivningen 
med hensyn til mærkning, det vil si-
ge dette piktogram med en overstre-
get skraldespand.  
 

Indbrud  
 
Af: Elvira Engberg og Amanda Enwiya.  
 
Tyvene elsker genbrugspladsen i Galten!  
Tyvene efterlader ofte affaldet spredt ud over  
pladsen, så må Ernst Christensen bruge et 
par timer på at rydde op, Ernst Christensen 
er rigtig rigtig træt af at rydde op efter øde-
læggelserne fire-fem gange om ugen - eller 
mere, der har været tre indbrud på en week-
end. Tyvene hopper over eller klipper i heg-
net, for at stjæle forskellige ting på gen-
brugstationen.  
De har problemer med de sorte sække. Og 
det er ikke et hårdt arbejde.” udtaler Egon, 
som arbejder på genbrugsstationen.  

Af: Rune Helverskov  
 

Batterier og akkumulatorer  
 
Miljøstyrelsen har gennemført en informationskampagne rettet 
mod potentielle importører og producenter af bærbare batterier. 
Formålet med kampagnen er, at gøre opmærksom på reglerne 
om producentansvar, herunder registrering for markedsføring af 
bærbare batterier.  
Effekten af kampagnen er begrænset og Miljøstyrelsen vil på 
baggrund af resultatet gennemføre en mere målrettet kampagne 
for, at sikre at alle batteriproducenter og importører registrer sig 
for producentansvar.  
 
Hvorfor må du ikke kaste elektriske apparater i skraldespanden?  
 
Hvis ikke miljøskadelige stoffer bortskaffes på forsvarlig vis, vil 
de spredes i naturen og gøre stor skade på mennesker og miljø. 
Så enkelt kan det udtrykkes.  
Elektriske apparater indeholder kviksølv, cadmium, bly, kobber, 
brommerede flammehæmmere og PVC.  
Derfor er det vigtigt, at hårtørreren, barbermaskinen og el-
piskeren ikke ender i skraldespanden, men på genbrugsstatio-
nen, når den har udtjent sin "værnepligt".  

- et avis-projekt lavet af 6A på Stjærskolen 

En dyster fremtidsvision  
 
Af: Jacob Tang  
 
Der var engang en lille trækby, ved navn Stjæritis. Trækbyer er 
byer på hjul, som kører rundt i hele verden for at spise andre 
mindre byer. Der kan leve flere millioner mennesker på en træk-
by. På Stjæritis bor der en halv million. Man regner med at der 
lever omkring femhundrede milliarder mennesker på jorden og 
byerne kører rundt i meter tykt lag af TECHNO TRASH!!!  
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Simon og Simons skraldeskulptur! 

Der udskiftes løbende elektronik på Stjærskolen og nogle af de gamle 
maskiner bliver gemt i kælderen. To raske drenge, Simon S. og Simon 
J., har samlet dele fra disse maskiner og produceret deres egen 
kunstneriske skulptur, som kan ses på Stjærskolen. De har arbejdet 
intenst med produktet og fundet ud af, hvor mange dele de forskellige 
maskiner indeholder, og hvad de kan bruges til.  

- et avis-projekt lavet af 6A på Stjærskolen 

Quiz! 
1. Hvor meget affald smi-
der renosyd ud om året?  
 
2. Smider dyr også af-
fald, hvis ja, hvilket dyr?  
 
3. Hvor mange procent af 
Stjærs borgere afleverer 
deres brugte elektronik til 
genbrugspladsen i Gal-
ten?  
 
4. Hvad vil eksperterne 
erstatte skrald med?  
 
5. Hvor langt tid kan et 
batteri ligge i naturen?  
 
6. Hvad gør pigerne i 7.a 
8.a og 9.a IKKE ved de-
res gamle mobiler?  
 
7. Hvor mange procent 
på Bali har deres egen 
mobil?  
 
8. Hvornår er en compu-
ter mest skadelig?  
 
Svarene findes et andet 
sted i avisen.  

Svanemærket 
Af: Jacob Tang  
 
Batterier er ikke helt atom affald eller glas, men de kan dog ligge i na-
turen i mere end 1000 år før de bliver nedbrudt. De er desuden også 
skadelige for miljøet. Der er batterier i meget elektronik, men når bat-
terierne er brugt skal de afleveres som farligt affald. Der findes to for-
skellige slags batterier : engangsbatterier og genopladelige batterier. 
Batterier indeholder metal, som ligger i en væske inde i batteriet. Det 
er metallerne, der gør det muligt at lave strøm. Der er mange slags 
batterier med tungmetaller. Tungmetaller er for det meste giftige, tung-
metaller som bly, cadium og kviksølv er giftige. Hvis du vil tænke på 
miljøet så køb de svanemærkede batterier og eller de genopladelige 
batterier.  

Blondinevits 
En blondine kommer ind 
til en computerforetning 
og siger: "Jeg skal have 
gardiner."  
Ekspedient: "Vi sælger 
ikke gardiner men hvor-
for?" Blondinen: "Jeg 
skal have gardiner til 
min windows".  
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- et avis-projekt lavet af 6A på Stjærskolen 

Hvad gør vi af vores elektroniske 
affald 
Af Emil Overgaard og Jannik Nothlev  
 
90 % ud af 20 Stjær borgere, aflevere det på en gen-
brugsplads, og 5% ud af 20 Stjær borgere smider det 
ud, og 5% ud af 20 Stjær borgere gemmer det. 0 % 
af dem vi har spurgt sælger det på nettet.  

Fremtiden 
Mængden af elektronikaffald vokser i øjeblikket 
meget hurtigt. Det går hurtigere end noget andet 
affald. I fremtiden vil denne mængde vokse end-
nu hurtigere.  
 
Af: Julie Crone, Iben Kjær, Frederikke Kristian-
sen,  
Astrid Rantala og Nanna Kilt.  
 
Hver dag omgiver du dig med elektronik.  
 
I dag er vi næsten blevet afhængige af elektriske 
produkter. Prøv at forestille dig en dag uden mo-
biltelefon eller computer.  
 
Der kommer hele tiden nye og forbedrede pro-
dukter ud i butikkerne. Tænk bare på, hvor hur-
tigt der kommer en ny mobiltelefon, der får din 
gamle telefon til at ligne en oldsag. Denne store 
udskiftning af elektroniske ting betyder, at der 
kommer en masse affald. Der kommer affald, 
når de nye ting bliver lavet. Der kommer affald, 
når de gamle ting bliver smidt væk.  
 
Elektronik skader miljøet på mange måder. Man 
kan være med til at gøre denne skade mindre, 
hvis man:  
 
- bruger sin gamle mobiltelefon eller andre elek-
tronikting, indtil de går i stykker.  
- køber elektronik, der er energimærket og derfor 
sparer på strømmen.  
- sørger for, at gamle elektronikting indsamles 
på genbrugspladsen, til storskrald eller der, hvor 
tingen er købt.  

Vits! 
Hvad er ligheden mellem en skraldemand og en 
mave-tarmkirurg?  
De er begge vant til at tømme sækken!  Vits! 

Der var engang tre skraldemænd der arbejdede 
sammen, og om aften gik de på rastaurant med 
deres koner.  
Den første siger:"Gi mig sukkeret, min Sukker-
knald".  
Den anden siger:"Gi mig grisestegen, min marci-
pan gris".  
Den sidste siger:"Gi mig skraldespanden, min 
sæk!".  

Dagens gåde!  
 
Gåde: Hvad er det, der er rundt med et metal og pla-
stik skjold om?  
Løsning: jorden der er blevet invaderet af techno 
trash  Avisen er lavet af:  

Hjalte-Elvira-Amanda-Rune-Julie-Simon J-
Nanna-Frederikke-Iben-Markus-Jacob--
Mikkel--Christoffer-Jannik-Emil-Sofie-
Charles-Maria-Simon S-Astrid-Emma-Sally-
Vilhelm.  
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www.olisan.dk….sådan hedder webshoppen på 
Christina Andkjær Lundius online legetøjsforretning, 
der nu udvides til en gårdbutik med hele webshop-
pens sortiment ved familiens hjem i Harlev.  
 
Christina er gift med Klaus og sammen har de 3 
børn, Oliver på 12, Sander på 8 og Rosa på 3 år. 
 
Christina har altid vist at hun ville være selvstændig. 
Efter 7 år i møbelbranchen og en uddannelse som 
designteknolog på TEKO i Herning, havde hun alle 
forudsætninger for at det nok skulle lykkedes en 
dag. 
Christina har altid været meget pligtopfyldende. Ef-
ter fødslen af barn nr. 2, skete der så store foran-
dringer i familielivet, at hun mente at fraværsrisiko-
en var så stor, at det ikke ville være rimeligt overfor 
en anden arbejdsgiver. Derfor blev hun selvstændig 
før forventet. 
 
Guldagergård får nyt liv 
 
Siden 2005 har 
forretningen pri-
mært være base-
ret på internet-
salg, men det har 
også været mu-
ligt at handle fra 
det lille 
showroom i Høj-
bjerg også. De 
logistiske udfor-
dringer i forbindelse med det lille lokale blev midler-
tidigt afhjulpet med et eksternt lager i Mårslet de 
sidste 3 år.  
Med købet af Guldagergård blev der slået 3 fluer 
med ét smæk. Pludselig var der mulighed for butik, 
lager og familiebolig på samme matrikel. Ikke nok 
med det, for butikken kan nu også udvides fra et lille 
showroom til en stor gårdbutik. 
   
Drømmen er på sigt, at kunne skabe rammer om 
kreative arrangementer for børn, så som rum til at 
lægge puzlespil, tegne og male. 
 
Selvudnævnt nørd 
 
Kvalitetssansen er ikke kommet fra fremmede, med 
far som guldsmed og morfar som snedker, har Chri- 
stina arvet samme fascination af detaljer, funktion, 
design og materialer. 

 
Hvad angår legetøjet så er materialekvaliteten og 
kravene til sikkerheden og legeværdien i højsædet. 
Derfor ser Christina også sig selv som værende lidt 
nørdet på området. Der har de senere år været stor 
fokus på pc-spil og lign., men Christina opfordrer til 
det igen er tid til at samle familien om brætspillene. 
 
HABA 

 
I butikken vil der kunne findes et kæmpe udvalg af 
de bedste kvalitetsmærker inden for legetøj og inte-
riør til børneværelset og boligen. Af mærker kan 
nævnes HABA, Djeco, Maileg, Kay Bojesen, Tris-
sen børnemøbler, Barbapapa, Goki, bObles, By 
Nord, Sebra og mange flere. 
Dog mener Christina ikke at det behøver at være 
dyrt for at være kvalitet.  
Olisan.dk´s helt store hjertebarn er tysk producere-
de HABA, og her vil du kunne finde landets største 
udvalg med det mærke. Ikke mindre end 885 for-
skellige produkter på lageret er af mærket HABA. 
 
Åbner til julehandlen 2011 
 
Butikken åbner Lørdag d. 12 november på Labing 
Møllevej 6, Harlev J. kl. 10 
 
Som flerårig kunde hos Olisan.dk kan jeg kun varmt 
anbefale at man går ind på hjemmesiden og selv 
ser det store udvalg i kvalitetslegetøj og interiør, 
samt at man besøger butikken når den åbner.  
 
 

 
Lokal legetøjsforretning åbner lige til julehandlen 

Landets første gårdbutik med legetøj 

Af Merete Pedersen 
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Foreningsdag 

Lørdag d. 1. oktober havde vi om eftermiddagen For-
eningsdag, hvor et bredt udsnit af foreningerne i Stjær 
var repræsenteret. I det pragtfulde sensommervejr var 
der mange, der var ude og lave snobrød sammen med 
spejderne og prøve "ropeskipping", som er idrætsklub-
bens seneste tilbud. Indenfor fik vi en smagsprøve fra 
Voksenkorets repertoire. Der var også stor aktivitet ved 

rollespilsbordet, hvor børnene fremstillede drabelige 
(men uskadelige) våben. På borgerforeningens stand var 
der mulighed for at skrive ideer til aktiviteter i forsam-
lingshuset på en tavle. Her kom der forslag om fredags-
cafe og filmklub, samt at undersøge muligheden for med 
hjælp fra kommunen, at gøre det gratis at leje forsam-
lingshuset til visse type af arrangementer. Vi vil i bestyrel-
sen prøve at arbejde videre med ideerne. 

Irsk Aften 

I forlængelse af foreningsdagen d. 1. oktober havde vi 
Irsk Aften. Vi var godt fyrre med til arrangementet, hvor vi 
blev underholdt med irsk musik, bl.a. evergreens som 
”Whisky in the Jar”. Annalise og Christina havde stået i 
køkkenet hele dagen og tilberedt en lækker, irsk inspire-

ret menu bestående af irsk 
løgsuppe med friskbagt irsk 
bondebrød, irsk kartoffelgry-
de med lammekød, engelsk 
kødpie og til dessert var der brownie med is og hindbær-
puré. Det var en rigtig hyggelig aften. 

AOF Aftenskole 

Borgerforeningen har sammen med AOF arrangeret en 
række aftenskoleaktiviteter i løbet af efteråret. Vi startede 
op med fire forskellige - tre introduktionsaftener og et 
kursus over fire aftener. De tre introduktionsaftener har 
der været en rigtig god tilslutning til, og til yoga var der så 
mange, der gerne ville fortsætte, at der er blevet oprettet 
et hold med seksten deltagere. Det er vi rigtig glade for.  
Førstehjælpskurset, som løb over fire aftener, har der 
netop været tilstrækkelig tilslutning til. Vi forventer dog 
stadig at have penge til rådighed fra donationen fra Tryg-
Fonden, og overvejer at slå det op igen til foråret, dog på 
en anden ugedag. Det ville jo være lidt ærgerligt at skulle 
sende penge retur til TrygFonden ☺  

Vi er netop nu sammen med AOF ved at planlægge akti-
viteter til foråret. Ud over førstehjælp, er der planer om at 
fortsætte yoga-holdet, gentage sushi-aften og at oprette 
er slægtsforskningskursus, der løber over ti gange. 
Slægtsforskningskurset bliver muligvis i dagtimerne. Vi 
arbejder på at lave en smykke-aften samt en mindful-
ness-introaften med mulighed for et efterfølgende kursus 
over tre eller fire gange, hvis der er tilslutning til det.  

Besøg hos Falck 

I slutningen af oktober var 
der arrangeret virksomheds-
besøg hos Falck i Aarhus. 
Virksomhedsbesøget var 
denne gang et familiearran-
gement. Der var ca. 50 delta-
gere, og vi er meget glade for den store opbakning, der 
var til arrangementet. 

Ny opvaskemaskine i forsamlingshuset 

Vi har gennem den senere tid oplevet problemer med 
opvaskemaskinen i forsamlingshuset. Vi har haft en tek-
niker til at kigge på den, med det er ikke længere muligt 
at købe nye reservedele til den ca. tyve år gamle maski-
ne. Vi fik et godt tilbud på en ny maskine, som nu er ble-
vet installeret. For at opnå et godt vaskeresultat, er det 
stadig vigtigt at skylde tingene af i lunkent vand (varmt 
vand får proteinerne til at brænde fast) før de kommer i 
opvaskemaskinen, og at tørre bestik og glas af efter vask 
for at undgå kalkmærker. Den nye opvaskemaskine er 
både hurtigere til at varme op og til at vaske - så nu er 
det en ren fornøjelse at have opvasketjansen. 

Nyt fra Borgerforeningen 
November 2011, af Jesper Lumbye Andersen 
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Jeg kommer ind på skolen ad den 
tunge hoveddør, hvis brag slår hul i 
den tilstedeværende dybe stilhed 
en skole har om aftenen. Jeg pas-
serer receptionen med to vagter 
som sidder i hjørnet og fniser, går 
ned af en lang smal gang som, 
gradvist bliver mørkere og mørkere da der bliver 
længere mellem lysene.  
 
Efter lidt tid hører jeg, på min højre side, Peniquik 
brass band øve i et lille oplyst musikrum, men jeg 
drejer til venstre og går ned af en mørk trappe og 
bliver   mødt med en stigende summen, som en ak-
tiv bikube en sommerdag. Denne summen tager til 
des længere ned af gangen jeg går, og pludselig 
høres en lyd der tilnærmelsesvis kunne minde om 
en kat i vanskeligheder, men efterhånden som ly-
den svinger op og ned i registret og rammer flere 
toner kan jeg hurtigt mærke at den er kontrolleret, 
eller sådan da i hvert fald. Lyden har nu taget godt 
til i styrke, og jeg står uden for en dør med en rev-
net rude hvor lyden, uden tvivl kommer fra den an-
den side. Der bliver spillet hurtigt og skalaerne bli-
ver fyret af som et maskingevær, men bliver stoppet 
hurtigt af en stemme der råber et eller andet på tykt 
skotsk. Jeg åbner langsomt døren og entrerer en 
overraskende kold og fugtig gymnastiksal, med rib-
ber ned af væggene og 5 bordtennisborde, hvorpå 
der ligger store sorte kasser, åbne og tomme, ind-
holdet er i brug. 
 
I midten af salen står 13 - 14 mennesker i alle aldre, 
og af begge køn i en cirkel som russiske traner i 
dans, med enten en sækkepibe under armen, eller 
en tromme af en art over skulderen, endda en lille 
pige med en stortromme der er cirka 2 gange så 
lang som hende, alle gør klar til en omgang til. En 
lavstammet, småtyk skotte står i midten af cirklen 
og siger noget i retningen af, at vi nu har en dansk 
udvekslingsstudent med på holdet, og om vi ikke 
skulle vise ham lyden af Skotland! Han tramper nu 
rytmen, imens han brummer en melodi. Mine ører 

spidser til. Kan jeg ikke genkende den? Men tanker-
ne bliver banket væk da to piger på ca. 12 og 13 
sætter ind på trommerne. En tromme som minder 
om lilletrommen på et normalt trommesæt, men 
med en mere tør lyd, skarp og præcis. De holder 
den kørende i 1 takt, stopper 1 takt og sætter ind 
igen 1 takt, hvor lyden af bikuben nu kommer ind og 
bringer lidt spænding på de militæragtige trommer. 
Efter endnu 1 takt blæses al tankegang væk af ly-
den af 8 mænds lungekraft i 8x3 piber, sækkepiber-
ne sætter ind med klar, ren og overraskende præcis 
klang, og nu er jeg klar over hvad det var manden i 
midten af cirklen brummede, Scotland The Brave! 
Sangen der får enhver rigtig skotte til at putte hån-
den på hjertet og fælde en tåre! 
 
Der er nu gået 4 – 5 minutter, og ”the pipers” er gå-
et over til en del af sangen jeg bestemt ikke har hørt 
før, men pigerne trommer livligt videre, stortrommen 
kører uafbrudt, og piberne bliver stemt en gang 
imellem af en mand med et apparat til formålet, 
selvom der er en dreng på min alder der må give 
fortabt, og spytter mundstykket ud af gabet og hiver 
efter vejret, mens han får vrede blikke fra de andre 
mænd i cirklen. Manden i midten kigger nu intenst 
på alle i cirklen og nikker, trommer bliver spillet eks-
tra højt og præcist, og med et klap står de med 
sækkepiberne over skulderen og pigen med stor-
trommen svinger stikken i vejret og der bliver en 
død stilhed. 
 
Efter forestillingen havde jeg tænkt mig at klappe, 
men det totale skift i lydniveau gjorde mig helt lam, 
jeg sad bare der på springmadrassen og stirrede 
(og rystede af kulde). Det var som at blive en del af 
en stolt, men lidt okkult sekt, med et højlydt  

Troels Alnor Einarson fra 
Vestbakken er på et års 
ophold i Skotland som 
udvekslingsstudent. Han 
har sendt Stjær Avis en 
beretning om hans før-
ste møde med sækkepi-
beundervisningen i hans 
nye hjemby Loanhead 

”Bagpipes” 

 Fra venstre: Troels, Alessio (Troels’ værtsbror) og Giulia 
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indgangsritual. Manden fra midten kom hen til mig, 
Iain Kerr hed han. Han viste mig op i skolens kanti-
ne; som bliver brugt til øvelokale. Et stort rødt lokale 
med lavt loft, og sparsom belysning. Her sidder cir-
ka 20 – 25 forskellige mennesker, igen, alle aldre og 
begge køn. En nisse med et fuldskæg der kunne 
have gjort Karl Marx misundelig sidder i hjørnet og 
spiller på ”chanter”; en lille sækkepibe improvision. 
Mundstykket og fingerdelen af en sækkepibe, en 
sækkepibe uden sæk eller pibe, om man vil. Og der 
sidder en gruppe 12 – 14 årige piger og kvidrer med 
hver deres Irn-Bru, en populær sodavand. 
 
Jeg bliver vist over til et bord ved væggen, for stuk-
ket en chanter i hånden og med sætningen: ”Play, 
pal!” blæser jeg i det besynderlige instrument. Det 
man skal vide om en chanter er at hvis man ikke 
blæser tilpas hårdt i den, så kommer der kun en lyd 
ud som kun kan beskrives med lydbblandingen af to 
katte der slås, og lyden af en coladåse der bliver 
vredet tynd. Den er dræbende. Jeg smilte lidt forle-
gent, men Iain syntes ikke det var sjovt, jeg tror han 
forventede det.. 
Iain lærte mig standardskalaen, og introducerede 
mig kort til: ”grace notes”, toner imellem andre to-
ner. Så gik han ned til tranerne i gymnastiksalen 
igen, og jeg sad og prustede sammen med de an-
dre, til jeg tilsidst kunne mærke at de andre snart 
stoppede og jeg listede ud af den tyste skole og ud 
til vejen sammen med de andre. 
 
Det var aftenen hvor resterne af Irene, orkanen fra 
Amerika ramte Skotland, og det kunne mærkes, 
regndråberne som slag i ansigtet. Og jeg nåede lige 
at se de smukke røde baglygter på bus nr. 37 for-
svinde ud af Peniquik. Det betød 3 kvarter i et lille 
busskur med en mor, hendes datter, og resterne af 
Irene. Men det betød ikke en skid, for jeg var kom-
met et skridt tættere mod at blive skotte; dem der 
sammen gjalder de skotske sange nede på Masons 

Arms, dem der kan bande som ingen anden på gæ-
lisk, dem der – som min plejemor – får tårer i øjnene 
ved lyden af sækkepiberne over Edinburgh Castle 
og dem der synger med på ”Flower of Scotland” når 
Scotland tæver England i rugby! 
 
Jeg kører den aften hjem med en konstant rytme i 
foden, og melodi på hjernen:” Scotland the Brave”, 
den er ikke til at slippe uden om, og det vil jeg heller 
ikke. 
Troels Alnor Einarson, Scotland. 
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Mens Morten Højlund Wibes gymnasiekammerater 
slider og slæber for at tjene penge til drømmerejsen 
eller er gået i gang med drømmestudiet, har Morten 
taget et helt andet valg: Siden august har han arbej-
det som volontør – det vil sige en slags ungmedar-
bejder– hos den kristne studenterorganisation Kri-
steligt Forbund for Studerende (KFS). Og det er et 
valg, den unge aarhusianer, opvokset i Stjær, be-
stemt ikke fortryder: ”Jeg vågner op hver dag med 
glæde og iver for endnu en arbejdsdag! En dag hvor 
det ikke handler om at skrabe penge hjem, men 
snakke med unge om kristendommen. Jeg føler mig 
virkelig privilegeret over at være i det her arbejde”, 
fortæller Morten. 
 
Alle mennesker har brug for troen 
Det skal dog lige siges, at Morten også selv har væ-
ret én af dem, der har slidt og slæbt som afløser på 
fabrikker forskellige steder – for at tjene penge til tre 
måneder i Australien. Og det var bestemt også en 
fantastisk oplevelse, fortæller Morten, som ikke ville 
have været rejsen foruden. Arbejdet op til rejsen var 
dog i bund og grund bare noget, der skulle overstås, 
så han kunne tjene penge nok til turen. Og derfor er 
det bare så meget federe at være i det nuværende 
job i KFS, fortæller Morten: ”Jeg er kristen, og det 
betyder, at jeg tror på, alle mennesker har brug for 
troen på Jesus. Hvis jeg ikke havde den tro – ja-
men, så kunne jeg jo ligeså godt være ligeglad med 
livet og med mine medmennesker… Men jeg tror 
på, at Gud frelser os fra alt ondskaben i verden – og 
det er jeg bare nødt til at fortælle til andre”, siger 
Morten. Som opvokset i en troende familie fik Mor-
ten kirke, bibelundervisning og salmesang med ind 
med modermælken. Først på efterskolen blev han 
selv bevidst om, at troen var hans eget valg, noget 
han ikke behøvede at tro på, bare fordi hans foræl-
dre gjorde det.  
 
”Efterskoletiden var en tid præget af løsrivelse fra 
mine forældres forhold til Gud. Her startede min 
egen glæde ved troen på Jesus. Det var en kristen 
efterskole, så vi hørte om Gud og Jesus. Men jeg 
var tvunget til selv at have en holdning til de ting, 
som blev sagt og gjort. Og jeg fandt ud af, at troen 
var med til at gøre mig levende – gøre mig glad! Jeg 
kunne ikke undvære den”, fortæller Morten.  

 
Blev brændende 
Sidenhen gik turen til Skanderborg Gymnasium, 
hvor Mortens tro blev sat på prøve blandt andet 
igennem biologiundervisningen og klassekammera-
ternes kritiske spørgsmål.  
”De mange spørgsmål gjorde mig bare om muligt 
endnu mere brændende i troen. Så gennem gymna-
sie-tiden dannede jeg for alvor min egen tro. Der var 
utroligt mange spørgsmål og nedgørende ord fra 
klassekammerater, som jeg var tvunget til at have 
en mening om, og det styrkede mig faktisk”, lyder 
det fra Morten. 
 
I dag er det så jobbet hos Kristeligt Forbund for Stu-
derende, der er på programmet indtil sommeren 
2012. Som ansat som volontør i Syddanmark, skal 
Morten blandt andet besøge ungdomsuddannelser i 
det sydlige Jylland og Fyn – snakke med unge om 
det at tro og fortælle dem om, hvad kristendommen 
går ud på. ”Jeg har et spændende, men også meget 
udfordrende job. Jeg stilles til ansvar for min tro he-
le tiden, og jeg står jo ikke bare over for venner, der 
synes, det er morsomt at prikke til mig! Nej, det er 
unge, som virkelig synes, jeg er mærkelig, og som 
synes, det nærmest er barnagtigt at tro på kristen-
dommen. Så jeg bliver nødt til at kunne forsvare min 
tro – ikke kun ud fra min egen overbevisning, men 
også kunne fortælle om, hvordan videnskaben un-
derbygger Bibelen og lignende. Det er udfordrende, 
men på en fed måde!” 

Ung kristen fra Stjær 
brænder for at sprede 
kristendommen på 
aarhusianske uddan-
nelsessteder 
20-årige Morten Højlund Wibe er ikke et sekund i 
tvivl: Der findes ikke noget bedre end at fortælle 
unge om troen på Gud. Redaktionen har modta-
get denne artikel om Morten. 

Fakta: 
• Morten Højlund Wibe er 20 år. Volontør for 

Kristeligt Forbund for Studerende. Student fra 
Skanderborg Gymnasium 2010. Kontakt Mor-
ten Højlund Wibe på tlf. 27 34 44 84 eller mor-
ten@kfs.dk 

 
• Kristeligt Forbund for Studerende, KFD, er en 

kristen organisation, der på et folkekirkeligt 
grundlag, arbejder for, at flere unge skal lære 
kristendommen at kende. Læs mere på 
www.kfs.dk 
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Stjær Vandværk er nu gået i gang med at bore 
efter vand i Bakkeskoven. 
 
Gennem flere år, har det været vandværkets ønske, 
at der skulle findes en alternativ vandboring til sup-
plement/erstatning for de eksisterende boringer på 
selve vandværket. Vi har gennem årerne undersøgt 
mulighederne og besluttede i efteråret 2010, at vi 
ville placere en boring i Bakkeskoven, hvor der med 
stor sandsynlighed ville være vand af en acceptabel 
beskaffenhed, således at vi på såvel kort som læn-
gere sigt kan fastholde/forbedre vandets kvalitet og 
renhed. Den nye boring er placeret i fredskov, hvor 
der er en forsvindende lille risiko for forurening via 
overfladevand. 
  
Efter sagsbehandling i såvel Skanderborg Kommu-
ne og Skov- og Naturstyrelsen kom vi endelig i gang 
med prøveboringen i slutningen af september må-
ned. Vi forventer de første måleresultater af borin-
gen – både hvad angår vandmængde og -kvalitet – i 
begyndelsen af november, og hvis alt går vel (dvs. 

resultaterne er gunstige) herunder at vi ikke sænker 
vandspejlet for de bestående private boringer, på-
regner vi med at etablere boringen samt ’trække’ 
vandrør fra boringen til vandværket i løbet af vinte-
ren, således at vi til foråret endelig får etableret 
’vores’ nye boring. 
  
Koster det ikke mange penge? Jo det er faktisk en 
meget stor investering, men da vandværket gennem 
de seneste mange år har været drevet på en meget 
økonomisk forsvarlig måde, har vi (dvs. I – borgerne 
i Stjær) sparet op til denne modernisering, så vi ikke 
skal låne penge til denne investering. 
 
Vi håber, at vi i næste nummer af Stjær Avis kan 
fortælle om den seneste udvikling. 
  
   
/Bent 
 

Drikkevand i Bakkeskoven 
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Der var 70 badmintonbaner i brug på samme 
tid i Fredericia, Middelfart og Erritsø, da DGI 
afholdt det 18. Internationale Landsbadmin-
tonstævne i efterårsferien. Stævnet strakte 
sig over 3 dage og Stjær var pænt repræsen-
teret, med 17 ungdomsspillere i alderen 10 – 
16 år. 
 
Ud over Stjær deltog 853 andre børn og un-
ge, drenge og piger, fra 4 forskellige nationer: 
140 deltagere kom fra Polen, Tjekkiet og 
Tyskland og resten fra Danmark. Deltagerne 
spændte vidt i både køn, alder, nationalitet, 
træningsbaggrund og erfaring, så stævnet 
bød på både små og store udfordringer på 
banerne. Ja, endog meget store udfordringer, både 
for spillere og for ledere. 
 
Ledernes største udfordring var ”kamp-logistikken”. 
Det var at sikre, at alle Stjærs spillere kom til start 
på rette klokkeslæt, på rette baner, i rette tilstand 
(mæt, oplagt og motiveret), i rette hal og faktisk og-
så i rette by. Med en stævnekapacitet på 70 bad-
mintonbaner, spredt ud i 12 haller i 4 byer, og med 
Stjær-kampe i op til 6-7 haller på samme tid, var 
ledernes udfordringer omtrent på niveau med de 
udøvendes. Ud over kampene skulle der jo også 
bespises, hyldes, trøstes, coaches, planlægges og 
meget mere. En stor indsats! 
 
Alle Stjær-spillere deltog i både single og double 
kampe, og med en kampstruktur hvor alle spiller 
både indledende puljekampe, mellemrunder og pul-
jefinalekampe, betyder det, at hver spiller rejste 

hjem med 12-14 kampe i erfaringsbagagen. Der var 
både lette og svære kampe, der var to- og tre-sæts 
kampe, der var meget intense kampe og nogle som 
var følelsesladet. For alle kæmpede til det yderste. 
Stjærs badmintonungdom er ikke længere novicer, 
de er blevet dygtigere og flere har fået ambitioner 
med deres sport. Til trods for at vi er en meget lille 
badmintonklub, og vi kun var repræsenteret i 6% af 
stævnets mageløse 3586 kampe, blev mængden af 
vundne kampe opgjort til ca. halvdelen. Vores bed-
ste resultater var en 2. plads i U11 single til Jonas 
Hauge Madsen, og en 2. plads i U11 double til Lau-
rits Kilt og Jonas Hauge Madsen. Det var meget flot, 
i det selskab og med de betingelser! 
 
Stjærs spillere høstede ikke kun spilleerfaring og 
vundne kampe. Der blev høstet kampoplevelser og 
inspiration i storformat, når de dygtigste spillede, og 
der blev høstet venskaber på kryds og tværs og ik-
ke mindst indbyrdes i egen flok. Den sociale høst 
skal gerne være stor på sådan en tur, og det var 
den. Ud over badminton, var der også mulighed for, 
imellem kampene, at spille høvdingebold, komme i 
vandland i Fredericia Idrætscenter, spille bordten-
nis, lave T-shirt maling, se film på storlærred og me-
get andet. Det var dog ikke let at finde tid til at ud-
nytte alle disse tilbud, men der var vist ingen som 
kedede sig. 
 
Det er ikke nemt at finde noget negativt at berette 
om, men hvem er også interesseret i den slags... Vi 
fik en stor stævneoplevelse, både spillere og ledere, 
vi lærte en masse, og vi havde det rigtig godt sam-
men. Stor tak til de forældre som kom og støttede 
os og hjalp os, og bidrog med godt humør. Og dren-
ge… vi er meget stolte af jer! Vi ses igen på ons-
dag! 
 
Robert Lund, Stjær Boldklub - badminton 

” Der blev spillet kampe og spillet kampe – 3 
lange gode dage med badminton fra morgen 
til aften. Mange seje kampe -  og spænding 
skortede det ikke på – den ene tætte kamp 
efter den anden måtte vores nerver holde til. 
Der blev vundet kampe og tabt kampe, men 
mest af alt var der masser af sjov, smil og go-
de kammerater.  
 
Trætte drenge om aftenen -  tror man – men 
der var energi til både svømmehal, høvdinge-
bold, frit spil og filmaften også – imponerende 
en masse energi vores drenge er i besiddelse 
af. 
Stor tak til jer, der har arbejdet på, at få så 
mange med fra Stjær – der er helt sikkert 
mange, der gerne vil med igen til næste år.”  
      Helle 

Fantastisk bad-

mintonstævne i 

Fredericia! 
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Foredrag i Høver Beboerhus:  

Carsten Marvig 
torsdag d. 17. nov. kl. 19.00 

Sidste efterår var det en stor succes, da sogne-
præst Carsten Marvig besøgte Høver Beboerhus 
med sit muntre foredrag: ”Mennesket under 
kjolen”. 

Vi er nu så heldige, at Carsten Marvig har sagt 
ja til at holde et nyt foredrag i Høver Beboerhus.  

Så reserver allerede nu torsdag d. 17. 
november, kl. 19.00 til nok et muntert og 
humoristisk foredrag med Carsten Marvig. 

  

 
 

 

Juletravetur 
Søndag d. 11. dec. Kl. 13.00 
Når julen kommer tættere på, og vi alle går en 
stresset tid i møde med julegaveindkøb, jule-
bagning og alle de andre juleforberedelser, giver 
Høver Beboerforening muligheden for at stresse 
af et par timer søndag eftermiddag d. 11. dec. 

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

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

Der er gratis slikposer til alle børnene.  

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

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

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

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

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

Beboerforeningen sørger for der er affyringsrør 
til raketterne.  

 

 

 
 
 
 
 

af Mogens Kjærskov 

H  U  S  K 

Beskyttelsesbriller til børnene

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

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

SSøønnddaagg  dd..  2200..  nnoovveemmbbeerr  
FFrraa  kkll..  1100..0000  ttiill  kkll..  1166..0000  
ii  HHøøvveerr  BBeebbooeerrhhuuss  

AArrrraannggeemmeenntteett  eerr  ååbbeenntt  ffoorr  aallllee,,  oogg  
ddeerr  eerr  ggrraattiiss  aaddggaanngg..  
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KIRKENYT 
Klik ind på  

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

Kirkehøjskole 
 

Tirsdag den 31. januar kl. 14.00  
Gudstjeneste i Storring Kirke ved sognepræst Car-
sten Marvig. Dernæst foredrag i konfirmandstuen ved 

Sognepræst Ole Juul: Martin A. Hansen og 
evangeliet 
I 2009 kunne Martin A. Hansen være fyldt 100 år. 
Martin A. Hansen døde i 1955 midt i en frugtbar ud-
vikling som forfatter. Sognepræst Ole Juul, Ødum-
Hadbjerg pastorat, vil i sit foredrag dels fortælle om 
en af det 20.århundredes betydeligste forfattere her-
hjemme dels læse op fra nogle af Martin A. Hansens 
mest kendte noveller, bl.a. ”Agerhønen” og 
”Høstgildet” og herved skildre Martin A. Hansens syn 
på kirken og det kristne evangelium.  

Eftermiddagsmøder 
 

HUMOR FOR ALVOR 

Tirsdag den 6. december 2011 

Nina Gladkowa er uddannet dramapædagog og sy-
geplejerske og har sammen med en hospitalsklovn 
gennemført projektet ”Klovnen og Humoren som 
kommunikationsmetode” der i høj grad har været 
med til at blåstemple brugen af hospitalsklovne i 
Danmark. I foredraget fortæller Nina Gladkowa om 
klovnen og humoren, der har haft stor effekt på pati-
enter, pårørende, personale og arbejdsmiljø.  
 
 

LIVSGLÆDENS NØDVENDIGHED 

Tirsdag den 10. januar 2012 

Jytte Dreyer har gennem næsten 40 år arbejdet i 
Danmarks Radio og har for både radio og fjernsyn 
produceret programmer af vidt forskellig karakter. 
Danmark er ved at blive et brokkefolk, og derfor kan 
det ikke tit nok siges, at man skal holde livsglæden i 
hævd, selv når det liv ikke lige går som man har 
tænkt sig. Sorger og sygdom kan ingen af os helt 
undgå, men selv i de stunder skal man gøre noget for 
at finde livsglæden. Jytte Dreyer har selv oplevet en 
svær sygdom, så hun ved godt, at livsglæde er nød-
vendig. I foredragene bruger hun meget humoristiske 
eksempler på, hvorfor hun opfatter os som brokkeho-
veder.  
 
 

TRE STÆRKE KONGEKVINDER 

Tirsdag den 6. marts 2012 

Studielektor, cand. mag. Johan Bender fortæller den 
royale historie om tre stærke kvinder, som alle fik sat 
skik på deres Frederik. Grevinde Danner, Dronning 
Ingrid og Kronprinsesse Mary. Disse tre dronninger 
er gift med Frederik’er og er meget forskellige i deres 
udgangspunkt som dronninger, men i deres kontakt 
med ’folket’ har de noget til fælles; fælles for dem er 
også, at deres ægteskaber bygger på kærlighed i 
modsætning til de fleste kongelige fornuftsægteska-
ber, samt at de fik sat styr på deres Frederik. 

Julens gudstjenester: 
Juleaften 
Lørdag den 24. december 
Storring: 15.00 
Stjær: 14.00 og 16.00 
  
1. Juledag 
Søndag den 25. december 
Storring: 10.30 
Stjær: 09.00  
  
1. Januar 
Søndag den 1. januar 2012 
Storring: 14.00 
Stjær: 15.30 

INFO FRA PRÆSTEN 
 
SAMTALER 
Enhver i sognet kan henvende sig til præsten og få 
en samtale, når man har brug for det; i ens hjem, på 
et af vores sygehuse eller præstegården. Præster 
har absolut tavshedspligt. Ring eller skriv til præsten 
og aftal et tidspunkt – eller mød blot op i præstegår-
den til en samtale. 
 
KIRKEBIL 
Hvis du ønsker kirkebil, skal du blot kontakte Skan-
derborg Taxa på tlf.: 9651 0000  
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KIRKENYT 
Klik ind på  

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

Sæt X i kalenderen, 
arrangementer : 
 

ADVENT 
Første søndag i advent - 27. november - er der 
gudstjeneste i Storring kirke kl. 10.30 og i Stjær 
kirke kl. 16.00. Voksenkoret medvirker ved begge 
gudstjenester, og i Stjær tændes det store juletræ 
i forbindelse med gudstjenesten  
 
VI SYNGER JULEN IND 
Den 14. december kl. 19.00 i Storring kirke. Heidi 
og børnekoret går i Lucia-optog  
 
JULEKONCERT 
Onsdag den 7. december kl. 19.00 er der i Stor-
ring kirke rig lejlighed til at høre julens allerdejlig-
ste sange og salmer, når Vivo-koret optræder ved 
den årlige julekoncert. Repertoiret indeholder alle 
de elskede julemelodier; lige fra velkommen igen 
Guds engle små til højt fra træets grønne top, og 
der er både danske og engelske julesange og -
salmer. 
 
 

FILMSTUDIEKREDS 

Vinteren byder på tre filmaftner i filmstudiekred-
sen, hvor vi mødes og ser film, der er baseret på 
kristne, medmenneskelige forhold.  
Filmstudiekredsen holder til i konfirmandstuen i 
Storring på onsdagene den 8. februar, den 22. 
februar og den 7. marts fra kl. 19.00 til kl. 21.30.  
 
GUD & GULE ÆRTER 
Gudstjeneste for voksne. Vi indleder i Storring kir-
ke, og derefter er der gule ærter med alt dertil hø-
rende o hyggeligt samvær i konfirmandstuen. Pris 
for spisning 50 kr. Drikkevarer kan købes. Arran-
gementet finder sted en gang i løbet af januar. Det 
nærmere tidspunkt vil fremgå af Folkebladet og på 
Stjær-net.  
 
KYNDELMISSE 
Vi fejrer midvinter og tænder lys torsdag den 2. 
februar kl. 19.00 i Stjær kirke 
 
FASTELAVNSGUDTJENESTE 
 I Storring kirke. Dernæst er der tøndeslagning i 
forsamlingshuset. Kom gerne udklædt.  Tid og 
sted vil blive annonceret  senere i Folkebladet og 
på Stjær-net.  

En af de sidste oktoberda-
ge, satte spejderne skibe ”i 
søen” ved BUSK gudstje-
nesten i Stjær kirke. 

Ved dåben kommer vi om 
bord på det kristne skib, 
kirkeskibet. Vores liv kan 
også godt sammenlignes 
med en sejlads. En sejlads 
på livets store hav mellem 
fødsel og død. En sejlads, 
hvor det nogle gange går 
derudaf med vind i sejlene 
og gode oplevelser. Forude 
aner vi nye spændende livsmuligheder, og andre 
gange med mere stille vand, mere hverdagsagtigt, 
og endelig kan vi også opleve perioder, hvor van-
det kommer i oprør. Det er, når vi oplever kaotiske 
tilstande i livet og føler os små og bange.  
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En hyggelig dag på legepladsen 
 
Søndag d. 11. september var Storring grundejerforening vært ved en hyggelig dag med snobrød og pølser på 
legepladsen.   
Sjældent har der været så meget liv på legepladsen inden for de sidste mange år.  
Børn og voksne i én skøn forening hvor der blev leget, spist og hygget så det var en ren fornøjelse. 
Ikke kun de familier der har boet længe i byen var dukket op, men også nye tilflyttere, som havde et ønske om 
at lære byen at kende. Selv enkelte af den ældre generation viste interesse og hyggesnakkede over en rygen-
de varm pølse direkte fra bålet. 
 
Legetårnet og gyngestativet var pyntet med flagguirlander for at fejre legepladsen og sammenholdet. 
 
Selv petanquebanen kom i brug. Dog ikke kun til det ene formål at spille petanque, men også andre sociale 
spil kom på banen. 
 
Det kunne være at håbe at en tradition er blevet skabt denne dag. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Storring 
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Onsdag d. 26. oktober holdt Storring Forsam-
lingshus ordinær generalforsamling, og et af 
punkterne på dagsorden var et forslag om at re-
ducere antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 7 
til 5. Forslaget blev enstemmigt vedtaget, men 
ved det efterfølgende valg til bestyrelsen var det 
ikke muligt at besætte de 3 ledige pladser. For-
samlingshuset er derfor tvunget ud i en ekstra-
ordinær generalforsamling, som afholdes den 
16. november. Her håber man, at det er muligt at 
finde tre personer, som vil være med til at redde 
huset fra lukning. Huset har, som det fremgik af 
kassererens beretning, en sund økonomi, og et 
udvalg er klar med mange nye ideer til husets 
fremtidige drift. Det vil derfor være ærgerligt, 
hvis der ikke er opbakning til at føre forsam-
lingshuset videre. 

På vegne af bestyrelsen 
Helle Fischer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Forsamlingshuset er truet af lukning…..igen 
 
Det var en sørgelig aften. Der var generalforsamling 
i Storring forsamlingshus onsdag d. 26. oktober. Vi 
var ca. 20 mennesker samlet inkl. Bestyrelsen der 
består af 7 personer alene. 3 af de tilstedeværende 
var end ikke medlemmer. Der var forinden varslet 
problemer i forhold til den videre drift af forsamlings-
huset. Men udsigten til at miste huset kunne ikke 
skabe en større opbakning. 
  
Man skulle næsten tro at byen ikke længere har lyst 
til/tid til/brug for et forsamlingshus. 
Måske er tiden bare ikke længere til at byen har et 
samlingspunkt som huset har været før i tiden. 
Det var end ikke muligt at få besat 3 bestyrelsespo-
ster, efter en ændring i vedtægterne om at reducere 
bestyrelsen fra 7 personer til 5, og det er nu nød-
vendigt med en ekstraordinær generalforsamling. 
Her er det nødvendigt med en dagsorden hvor der 
stemmes om bestyrelsesposter eller om huset skal 
afvikles.  
 
I 2003 var forsamlingshuset også truet af lukning, 

men blev reddet på stregen af den siddende besty-
relse. Men som alle efterhånden ved, er Yrsa og 
Jan Nielsen fraflyttet byen. 2 mennesker der, de sid-
ste 10 år, har lagt et kæmpe arbejde i huset. Måske 
specielt Yrsa har trukket det største læs. 
Men der er da ingen der forventer, at der skal kom-
me én person der kan tage arven op fra Yrsa. Tiden 
er en anden, mulighederne er en anden, og forsam-
lingshuset kan også effektiviseres. Udlejning og 
kontingentindsamling skal digitaliseres og rengørin-
gen udliciteres. Men nogen skal gøre det og interes-
sen skal være der før det kan føres ud i livet. 
 
Ser man tilbage til den gang da huset blev opført af 
områdets bønder og skænket til byen. Var det med 
henblik på at lave et samlingssted for byens borge-
re. Et sted hvor der kunne afholdes høstfest, jule-
træsfest og fastelavn. Hvor der kunne afholdes le-
gestue og fællesspisning og andre arrangementer til 
gavn for Storrings borgere. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nu er der julefest i skolen, i børnehave, i dagplejen, 
i fodboldklubben, på rideskolen, i spejderhytten og 
hvor man nu ellers opholder sig i fritiden.  
Der bor ikke længere særligt mange bønder i områ-
det, så høstfest er en smule forældet.  Kun faste-
lavnsfesten består stadig, med hjælp fra menig-
hedsrådet. Men den kunne jo flyttes om nødvendigt. 
 
Men hvad skal vi så bruge et forsamlingshus til, ud-
over udlejning?  
Har vi ikke alle haft brug for at leje en festsal på et 
eller andet tidspunkt i vores liv? Er det i sig selv ikke 
nok for at bevare forsamlingshuset? 
Har vi ikke også alle sammen valgt at bo i en lands-
by? Burde vi så ikke også værne om de værdier der 
følger med. Storring er i forvejen ikke alt for livlig, 
kan det virkelig passe at vi vil tage livet af det sidste 
liv i byen udover vores dejlige kirke? 
Jo det kræver tid og tid har nutidens børnefamilier 
ikke for meget af i forvejen. Men måske….hvis vi nu 
var mange…..så kunne vi bevare den lille smule af 
kultur der er tilbage i vores lille by. 
 

 
Storring Forsamlingshus truet af lukning 

Ekstraordinær generalforsamling i Storring Forsamlingshus 
 

onsdag d. 16. november kl. 20.00 
Dagsorden: Valg af bestyrelse eller lukning/salg af huset. 

Venlig hilsen Bestyrelsen 

 Merete Pedersen 
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Sommerfesten der blev til en høstfest. 
Desværre gik det lidt trægt med at få aktiveret en 
arbejdsgruppe der ville påtage sig at stå for at arran-
gere årets sommerfest i Søballe. Lige som sidste år 
blev der i sidste øjeblik før en aflysning dannet et 
festudvalg under ledelse af Tanja og Lisbeth, som 
også var dem der trådte til i 2010. Tak for initiativet. 
Desværre var tiden så fremskreden at det aftalte 
tidspunkt ikke kunne holde, men så valgte udvalget at 
indbyde til høstfest i stedet for sommerfest.  
Sommerens ustabile vejr (eller som nogle siger, me-
get stabile regnvejr) umuliggjorde den planlagte trak-
tortrækkonkurrence, men hoppeborgen var der da. 
Her er et par af Kim Elgaards billeder fra begivenhe-
den. Der er flere på Søballe.dk. 

 
 

 

 
 
 

 

Søballe-siden  

Regnvejret blev taget med godt 
humør, også da vandet begyndte at 
komme ind i teltet 

Hjertestarter i Søballe. 
Bestyrelsen for Søballe Borgerforening har ansøgt Lands-
bysamvirket og Skanderborg Kommune om midler til 
”Livredende førstehjælp i Søballe”. Vi har flere gange talt 
om at vi burde have en hjertestarter i Søballe, men prisen 
har været i overkanten af hvad vi har kunnet klare ud af 
vores beskedne kontingent. Da vi så blev opmærksomme 
på at Landsbysamvirket efterlyste projekter, sendte vi en 
ansøgning. Og vi har netop fået besked om at vi er blevet 
tildelt midler – ca. 16.000 kr. – til at indkøbe en hjertestarter 
for.  Det er vi meget glade for, og bestyrelsen vil straks tage 
initiativ til indkøbet og finde en passende placering. En 
hjertestarter alene gør det selvfølgelig ikke, derfor vil vi 
også sørge for at tilbyde kurser i at anvende den. 

Birgit og Eskild Tjalve har udgivet en CD med 
egne numre. 7 af dem findes på YouTube. Gå 
ind på youtube.com og søg efter ”Birgit Tjal-
ve”. 

 
Quad 
Jeg hedder Carl og er 10 år og jeg kører Quadcross på 
tredje år. 
Quad er en 4 hjulet crosser. En Quad fås i mange udgaver 
og i mange forskellige størrelser både til voksne og børn. 
Quaden stammer fra USA, der blev de første quad lavet 
som arbejdsmaskiner og senere til banebrug. 
I midt halvfemserne kom quadsporten til Danmark og har 
siden udviklet sig, men er dog stadig ikke så udbredt som 
motocross på tohjulede maskiner. 
 Quad køres på almindelige motocrossbaner og kræver 
ligesom almindelig motocross licens i et af de to forbund 
DMU og DMCU. 
De nærmeste baner er Silkeborg Motor Sport 
(www.silkeborgmotorsport.dk) og ungdomsklubben Grimhøj 
i Brabrand (www.grimhoej.dk). I Grimhøj er der mulighed 
for at prøve en Quad.  
Sporten er spændende og giver masser af motion, frisk luft 
og man får venner over hele landet som man møder til 
løbene. 
Vil man som mig køre med i mesterskaberne kræver det 
meget tid til opbygning og reparation af maskinen, samt 
mange weekender til løb rundt i Danmark. Jeg har i 2011 
kørt med i 20-25 løb. 
Når der er løb kører vi som regel ud til banen aftenen før og 
sover så vi er klar næste morgen. Der er ikke overnat-
ningsmulighed medmindre man selv har telt, campingvogn 
eller lign.. 
Man kan også vælge bare at køre for sjov, så kræver det 
ikke så meget. Blot en Quad og crossudstyr. Det kan man 
købe ved Bille MC i Skanderborg. 
Her i vores lokalområde er der mange der kører Quad. 
Bare i Søballe er der fem. 
Jeg håber at der flere lokale der starter i 2012. 
VI SES PÅ BANERNE  
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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 
formand@stjaerboldklub.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 
 
Skanderborg ErhvervsUdvikling  
www.s-e-u.dk  
 
Voksenkoret 
kontakt Rita Joseff 
rita@joseff.dk 
 
 

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 
 
November 
18. kl. 18.00   Wellness arrangement  for Stjær kvinder, 
    Skanderborg Svømmehal 
20. kl. 10.00   Åben i Smykkecaféen 
21. kl. 17.30   Fællesspisning i Stjær Forsamlingshus 
26., 27. kl. 10 Salg af juletræer og pyntegrønt, 
    Stjær Bakker 89 
26., 27. kl. 10 Julemarked i Stjær, Nygårdsparken 23 
 
December 
3., 4. kl. 10     Åben i Smykkecaféen 
10., 11., 
17., 18. kl. 10 Salg af juletræer og pyntegrønt, 
    Stjær Bakker 89 
10., 17. kl. 10 Kursus i brunkagehuse, Noelia Albert 
 
Januar 
30. kl. 17.30   Fællesspisning i Stjær Forsamlinshus 
 
Februar 
4.   kl. 14.00  Ninka-Bernadette Mauritson, Art Jamming 

Storring/aktiviteter 
 
November 
16. kl.  20.00  Ekstraordinær generalforsamling 
    i Storring Forsamlingshus 
 

Høver/aktiviteter 
 
November 
17  kl. 19.00   Marvig foredrag i Høver Beboerhus 
20. kl. 10.00   Julemarked i Høver Beboerhus 
 
December 
11. kl. 13.00   Juletravetur, Høver Beboerhus 
31. kl. 24.00   Nytårsaften i Høver Beboerhus 
 

Aktiviteter 

I Stjær, v. Finn Lorentzen 

 
Der er plads til flere sponsorer 

af Stjær Avis ☺ 

Henvend dig til Bjarne Schøler, 
bss@netdesign.dk / 86950808 
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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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Lokalenergi udlodder hver måned 10.000 kr. til 
energi- og miljøprojekter. Opload din idé - og 
skaf stemmer! 
 

Hvis beboerforeningen længe 
har ønsket sig nye borde og 
bænke til baggården, eller det 
lokale klubhus trænger til at 
blive isoleret, så giver Lokal-
energi nu mulighed for at få 
ønsket opfyldt 
 

1. oktober lød startskuddet til 
Lokalenergis nye miljøtiltag, hvor alle får muligheden for at få 10.000 kr. til et projekt, som kan gavne miljøet i 
lokalområdet. Og netop det lokale aspekt er vigtigt for Lokalenergi, som ønsker at støtte op om gode energi- 
og miljøprojekter i forsyningsområdet. ”Forbedringer af energi og miljø ligger højt på vores dagsorden, og vi 
ønsker at vise vores engagement i lokalområdet”, fortæller direktør i Lokalenergi, Erik Gudbjerg, om baggrun-
den for det nye tiltag. 
 

Få en god idé – og 10.000 kr. 
Hvad enten man er en skole, beboerforening, grundejerforening eller privatperson, kan man få fingrene i de 
10.000 kr. Alt, man behøver at gøre, er at få en god idé til et projekt og derefter få flest mulige til at stemme på 
den. Projektet skal på den ene eller anden måde skabe et bedre miljø eller spare på energien i lokalområdet. 
Det kunne være at plante flere træer og buske, udskifte de gamle gynger på legepladsen eller købe en el-
cykel til mormor. ”Det er klart, at jo flere mennesker, der står bag en idé og får gavn af den, jo lettere vil det 
være at skaffe stemmer. Men et projekt er ikke diskvalificeret, fordi det kun gavner én person. Vi lader kunder-
ne selv bestemme, hvad pengene skal bruges til. På den måde kan vi bedst muligt støtte det lokale engage-
ment”, siger Erik Gudbjerg. 
 

Skaf stemmer til dit projekt 
Når idéen er på plads, lægger man et billede, en video eller en beskrivelse af sit projekt ind på lokalenergi.dk. 
Vinderen af de 10.000 kr. er det projekt, der får flest stemmer i online-afstemningen. På den måde kan alle 
være med til at bestemme, hvilken idé der skal realiseres. Der er 10.000 kr. på højkant fra Lokalenergi hver 
måned. ”Der ydes kun støtte til projekter i forsyningsområdet, men man behøver ikke at være kunde hos Lo-
kalenergi for at indstille projekter eller afgive sin stemme. Så det er en god idé at markedsføre sin idé bredt”, 
siger Erik Gudbjerg. Idémageren vurderer naturligvis selv, hvilke midler der skal tages i brug for at kapre flest 
stemmer. Men alle kneb gælder. Du kan fx tage sociale medier i brug eller stemme dørklokker i kvarteret for at 
skabe opmærksomhed omkring dit projekt. Under alle omstændigheder er det en god idé at være kreativ, så 
familien, vennerne og postbuddet bliver overbeviste om, at de skal stemme på netop dit projekt. 
Læs mere på www.lokalenergi.dk 
 
FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT VENLIGST 
Hanne Skjoldborg, Lokalenergi. Mobil: 51 17 61 63. Mail: 
hs@lokalenergi.dk 
 
BAG OM LOKALENERGI 
Lokalenergi arbejder med at optimere energiøkonomien hos virksomheder 
og private gennem rådgivning og fordelagtige el-handelsaftaler. Lokalenergi 
ejes i fællesskab af Viby El-værk, Østjysk Energi, Brabrand El-selskab og 
Galten Elværk.  

FAKTA 
Fra den 1. oktober og frem kan 
man lægge sin idé ind på  
www.lokalenergi.dk. 
Hver måned gives støtten på 
10.000 kr. til det projekt, der 
har fået flest stemmer. 
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