STJÆR AVIS
med Storring, Høver og Søballe
Nr. 40 – 10. årgang

Februar, marts, april og halvdelen af maj 2012

Sidste nyt:

”Klar til borgermøde om tomat-grisene”
Kommunen inviterer til møde om "Pig City" 20. februar kl. 19 på Gyvelhøjskolen i Galten.
Skanderborg Kommune og folkene bag Pig City inviterer til borgermøde om planen om placering af de henved 30.000 kvadratmeter kombineret svinebrug og tomatgartneri ved Stjær.

Kirsten og Hanne takker af!
Inden for disse måneder forsvinder to kendte og markante skikkelser i byen.
Kirsten Andersen, børnehaveleder, og Hanne Thorsø, pædagog, runder begge 65 år, og går på
pension.
Vi har snakket med dem begge, om de job de forlader, i en by hvor de kender flere end de fleste, og
også spurgt hvad deres ”nye liv” kommer til at bringe…og en lille havehistorie blev der også ud af
dét møde…
Vi har også talt med børnehavens bestyrelse, for at finde ud af, hvad der sker med sammenlægninger og så videre…
Læs vores børnehavetema på side 6-11
Stjær Avis udgives af Stjær Sogns Borgerforening
Avisen uddeles til 750 husstande i området Storring, Høver, Stjær og Søballe
Næste deadline: søndag d. 29. april 2012. Avisen udkommer i weekenden den 19.-20. maj 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

Stjær Avis
udgives af Stjær Sogns Borgerforening

Materiale til avisen
kan leveres på:

Redaktionens adresse: Østerbro 10, Stjær, 8464 Galten, stjaeravis@stjaer.net/ 8674 2717 (Christina)

stjaeravis@stjaer.net

Avisen bliver husstandsomdelt 4 gange om året til ca.
750 husstande i Storring-, Stjær-, Høver- og Søballeområdet. Du kan købe ekstra aviser i Dagli’Brugsen i
Stjær, for 10 kr.

eller i postkassen på
Østerbro 10.

Deadline for næste udgave af Stjær Avis er: søndag
d. 29. april 2012
Avisen udkommer i weekenden d. 19.-20. maj

Indsendt materiale må helst
ikke være over 3500 anslag
(hvis du har noget der er længere, så kontakt
en fra redaktionen).

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:

Indsendt tekstmateriale bedes
leveret i Word eller Publisher
eller en håndskrevet seddel
i postkassen.
Ris og ros modtages også
meget gerne

Vi synes det er rigtig sjovt at lave områdets
lokal-avis.
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Hemmeligheden ved en journalistisk succes er, at gøre læserne så
rasende, at de selv vil skrive halvdelen af din avis. (C.E.M. Joad)

Har du lyst til at bidrage med indslag, så send dem til
stjaeravis@stjaer.net
Alt modtages med glæde. Indslag, artikler, ideer,
omtaler, fotos, eller bare en lille vits!!!! Jo flere der
deltager med små eller store ting, desto mere alsidig
bliver avisen…..
Kunne du tænke dig at deltage i redaktionsarbejdet,
få dig en ”fast spalte”, eller bare deltage med kvartalets vittighed
ell. lign….så skriv og hør uforpligtende nærmere på
kroyer@email.dk.

Skrift kan gemmes,
tale glemmes

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

Intet stort er nogensinde skabt uden entusiasme.

Cirkus STJÆRne
Glæd jer til lørdag den 12. maj kl. 13.30.
Traditionen tro - det er nu 13. gang Cirkus STJÆRne
kommer til Stjær.
På det grønne område ved klubhuset og
Stærekassen.
Når Cirkus Stjerne traditionen tro kommer til byen er
byens øvrige borgere også velkomne.
Entre´ 30 kr. for voksne - børn er gratis.
Kl. 13.30

Cirkus STJÆRne giver forestilling i teltet på Sportspladsen.

Kl. 14.30 –17.00

Cafe´ og tombola i teltet.

Kl. 17.30

Dagen vil blive afsluttet med at vi tænder grillen.
Der skal selv medbringes mad og drikkevarer.

Der er fri adgang for byens borgere til cafeen fra kl. 14.30.
Fredag den 11. maj kl. 10.00 holder vi generalprøve i cirkusteltet på boldbanen ved klubhuset for dagplejebørnene, børnene fra vuggestuen på Vesterbro, Storring børnehave og børnehaveklassen.
Med venlig hilsen
Stjær Børnehus – Østerbro.

Stjær Børnehus inviterer endnu engang
til Forårsudstilling
i Stjær Forsamlingshus - den 28. og 29. marts 2012
Onsdag den 28. marts er der fernisering fra kl. 14.30-17.00.
Udstillingen er desuden åben torsdag 29. marts kl. 9.00-13.00.
Dagplejen, Storring Børnehave, 0-klasse og kommunens øvrige
børnehaver er specielt
inviteret om torsdagen.
Alle interesserede bydes
velkommen.
Med venlig hilsen
Stjær Børnehus
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Generalforsamling
i Landsbysamvirket
Korleder for Veng Koret, Anja Rossau,
er parat til at modtage nye glade korsangere.
Anja er operasanger og henrykker folk med sin sang,
mange vil have hørt eller hørt om hende.
Veng Koret har over 20 år på bagen
og var i mange år egnens eneste kor med medlemstal
på omkring 25 medlemmer - en overgang flere.

ONSDAG d. 22. FEBRUAR
kl. 19.30-21.30
I Borgernes Hus Veng
Landsbysamvirket i Skanderborg kommune indkalder til generalforsamling.
Læs mere på www.landsbysamvirket.dk
Der er i øjeblikket ikke nogen fast repræsentant for landsbysamvirket fra
Stjær.

Nu er vi omkring 20 medlemmer
og vil gerne være mindst 25. Igen!
Så vil du gerne have mere energi gennem sang og
behageligt samvær med ligesindede,
vil du være MEGET velkommen hos os.
Veng Koret synger firestemmigt og har et alsidigt repertoire, der hele tiden bliver udbygget.
Læs mere om os og se billeder på
Veng Korets hjemmeside:

www.vengkoret.dk
Første øveaften efter juleferien var tirsdag 24. januar.
Du kan også møde op senere på sæsonen
- måske bare til en prøveaften

tirsdage kl. 19.15 i Sognehuset i Veng.
Du er velkommen til at ringe til Inga eller Henrik Friis tlf. 86950468
for at høre nærmere.

Fællesspisning i Stjær
Kom til fællesspisning i Stjær og nyd et lækkert måltid og det gode samvær med andre Stjærborgere. Vi mødes 6-7 gange om året den sidste mandag i måneden kl. 17.30,
hvor vi skiftes til at lave mad. Fællesspisning frem til næste udgave af Stjær Avis bliver:

MANDAG d. 19. MARTS
OBS: Dato ændret i forhold til den oprindelige plan.
Alle er velkomne – med eller uden børn
Er I interesseret i at deltage, så kontakt
Dorthe Skriver på 8618 4733 / 2944 4283
eller på mail: dorthe.skriver@gmail.com
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Stjær Vandværk
Der indkaldes til Generalforsamling i Stjær Vandværk

Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 19.30
Generalforsamlingen afholdes i BaseHouse i Stjær Forsamlingshus.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1)
valg af dirigent
2)
Bestyrelsens beretning
3)
det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4)
Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5)
Behandling af indkomne forslag
6)
Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
7)
Valg af revisor og revisorsuppleant
8)
Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet under punkt 5)
skal være bestyrelsen i
hænde senest
den 15. februar 2012.

På valg til bestyrelsen er:
Bent Skovsende, Bo
Vægter, Lars Baltzer
Overgaard, der alle modtager genvalg. På valg
som suppleant er Thomas
Toft.

Med venlig hilsen
Bent Skovsende
Formand

Flet med levende pil til krukker
Lørdag den 10. marts kl. 10.00 -15.00
er der igen mulighed for at lege med pil.
Storring Pilelaug inviterer også i år til en dag i skoven, hvor du kan flette med levende pil til sommer krukkerne.
Vi har altid en rigtig hyggelig dag, hvor vi får snakket, grint, eksperimenteret og samtidig frembragt nogle skønne produkter – så kom frisk!
Vi mødes ved pilemarken, hvor vi starter med til at høste den pil, vi skal bruge til dagens fletterier. Vi har nogle
inspirationsbøger med og deler ud af vores erfaringer, men egne ideer er også meget velkomne.
Vi guider, men alle inspirerer hinanden og giver gode råd, så der bliver altid lavet mange spændende, kreative
og anderledes ”træer” til glæde gennem sommeren.
Medbring:
•
Varmt tøj - vi står ude midt i pilemarken/eller i skovkanten
•
Pilesaks/god skarp havesaks,
•
Snor,
•
En spand sand med en diameter svarende til dine krukker
•
Evt. en havestol/skammel.
•
Madpakke
•
Drikkevarer
•
Kaffe/the
Prisen for hele dagen er 50 kr.
Pilemarken ligger op ad præstegårdsskoven på vejen imellem Storring og Søballe. Nærmere informationer om
arrangementet eller tilmelding sker ved henvendelse til Kirsten Gade, tlf. 8695 0705 eller på mail kirstengade@storring.dk
Man kan også læse mere om Storring Pilelaug på vores hjemmeside: www.storringpilelaug.dk
På Pilelaugets vegne

Kirsten Gade
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Børnehave– og vuggestue
Fra individuel ledelse i Stjær Børnehus til fælles ledelse med Skovby Børnehus.
I maj 2011 bragte vi et læserbrev om sammenlægning af
ledelse og bestyrelse for Stjær Børnehave og Skovby
Børnehus. Læserbrevet handlede om beslutningsprocessen, som gjorde at sammenlægning med Skovby Børnehus blev valgt frem for en sammenlægning med skolebestyrelsen på Stjær Skole. I denne artikel vil vi beskrive
det organisatoriske og beslutningsmæssige set-up i den
nye organisation. Artiklen er skrevet på baggrund af interview med Mille Sommer, som er med i forældrebestyrelsen for Stjær Børnehave.

sen fordeles mellem institutionerne på baggrund af antallet af
børn. Der er på den baggrund 1
bestyrelsesmedlem fra Storring, 2
fra Stjær og 6 fra Skovby.

Fra kommunens side er der ifølge
Mille Sommer flere argumenter for
at sammenlægge institutionerne
ledelses– og bestyrelsesmæssigt.
Den oplagte - og mest omtalte begrundelse er besparelser. Men
med den nye struktur har kommunen også visioner om at opnå tættere kontakt til ledelsen samt en
tættere kontakt til bestyrelsen.

Stjær Børnehus er den samlede betegnelse for børnehaven på Østerbro, ”Stærekassen” ved det grønne område bag ved klubhuset, vuggestuen på Vesterbro og børnehaven i Storring. Skovby Børnehus
består dels af bevægelsesinstitutionen Guldsmeden
med børnehave og vuggestue, dels af Græshoppen, som er en naturbørnehave.

Som forventede fordele ved den nye struktur nævner Mille, at det sandsynligvis bliver nemmere at
blive hørt som bestyrelse, fordi der er en kortere
kommunikationsvej til beslutningstagerne ved kommunen. Det er meningen, at kommunen og repræsentanter fra bestyrelsen skal holde dialogmøder
med faste mellemrum. Bestyrelsens arbejde vil også forventeligt blive mere overordnet, og derved vil
bestyrelsen få mere reel indflydelse i forhold til at få
gennemført de ting, som kan være med til at gøre
institutionerne attraktive. Iblandt udfordringerne
nævner Mille, at det - som altid - vil være en stor
udfordring at få det økonomiske budget for institutionen til at hænge sammen på grund af de besparelser, som er blevet pålagt.

Fra 1. januar 2012 er de to børneinstitutioner overgået til at have fælles ledelse og fælles forældrebestyrelse. Der var oprindeligt et andet alternativ til
denne sammenlægning, nemlig at lægge ledelse og
bestyrelse af Stjær Børnehus ind under Stjær Skole.
Bestyrelsen for Stjær Børnehus sagde nej tak til den
model - oprindeligt i håbet om helt at slippe for sammenlægning med nogen, men samtidig ud fra en
overbevisning om, at der ville være en højere grad
af interessefællesskab med et andet dagpasningstilbud end med en skole.

Da vuggestuen på Vesterbro blev etableret i vinteren 2008-2009 var det med formodninger om, at der
ville være tale om en midlertidig løsning, som ville
blive afløst af en ny integreret daginstitution i Stjær.
Udmeldingerne fra kommunen er, at der ikke i øjeblikket er basis for at bygge en ny institution, da
børnetallet i Stjær er faldende. Vuggestuen og Stærekassen betragtes stadig som midlertidige løsninger, men uden at der på nuværende tidspunkt ligger
en plan for, hvad der skal træde i stedet og hvornår.

I den nye struktur bliver der én administrativ leder
for institutionerne - en såkaldt ”kontraktholder”. Lederens ansvarsområde bliver blandt andet institutionernes økonomi, administration og kontakt til kommunen. Under den administrative leder bliver der
nogle pædagogiske ledere, som er ansvarlige for at
de vedtagne pædagogiske principper og værdier
udmyntes i hverdagen.
Bestyrelsen er sammensat af 9 forældre og 2 personalerepræsentanter. Forældrepladserne i bestyrel-

CMA

”Kontraktholder”/
Administrativ leder

Pædagogisk leder
”Guldsmeden”

Pædagogisk leder
”Græshoppen”

Pædagogisk leder
”Stjær Børnehus”
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Pædagogisk leder
”Storring
Børnehave”

Og sådan ser de ud - institutionerne
- en fredelig søndag sidst i januar!

”Stærekassen” i Stjær

”Græshoppen” i Skovby

”Guldsmeden” i Skovby

Børnehaven i Storring

Vuggestuen i Stjær

Børnehaven på Østerbro i Stjær
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Kirsten Andersen

af Tina Krøyer

- leder af Stjær Børnehave, frem til 9. marts 2012.
Kirsten Andersen, Leder af Stjær
Børnehave, går på pension i dette
forår.
Kirsten Andersen blev ansat som leder af Stjær
Børnehave for 13 år siden. Børnehaven havde da
været under den samme
ledelse i 25 år, og Kirsten kom med en masse
nye ideer til, hvordan
denne børnehave, med
ca. 50 børn, skulle køre.
Tiltag, som fik en blandet
modtagelse i det lille
samfund. ”Det var ikke
uvelkomment”, fortæller
Kirsten, ”men der var lidt
skepsis…”
Allerede det første år,
startede hun nye traditioner op, som stadig eksisterer. Bl.a. cirkusforestillingen i maj, og forårsudstillingen ved påsketid.
Traditioner, som er blevet en integreret del af
byens liv, og som også
tiltrækker folk, som ikke
har tilknytning til børnehaven. Alle traditionerne
kunne dog ikke lade sig
gøre uden forældrenes velvillige hjælp – og der
har altid været en fantastisk opbakning.
Børnehavens struktur blev også ændret. Fra at
være stueopdelt, med tre separate afdelinger, hvor
børnene ikke legede så meget sammen, blev børnehaven funktionsopdelt. Stuerne blev åbnet mod
hinanden, og nu kunne børnene bruge hele huset.
Der blev indrettet køkken og fælles garderobe. ”i
sådan et lille samfund, hvor børnene skal følges
ad i mange år, er vi nødt til at arbejde med relationerne allerede i børnehaven” forklarer Kirsten. ”–
og hvis der er klare rammer for fællesskabet, så
kan det sagtens lade sig gøre”.
Fællesskabet er vigtigst
Det er vigtigt for Kirsten at alle føler sig som en del
af et fællesskab. Reelt betyder det, at en stor del
af tiden, er det rammerne for børnenes samvær
der arbejdes med. Det er dejligt at have en ”bedste
ven”, men også sårbart. Derfor arbejdes der på at

udvide relationerne, det kan f.eks. være at der er en
fast makker når man er på tur, eller ved særlige opgaver, som er bestemt af en voksen. Resten af tiden
er der masser af tid til at lege med den bedste ven.
Forældrene har været rigtig gode til at bakke op om
disse tiltag, også ved at udvide legerelationerne i fritiden. Relationerne, og dét at være del af et fællesskab er især vigtigt i et
lille samfund som Stjær,
for hvis først du er ekskluderet, så er du ude!
Alle planterne
9. marts har Kirsten sidste arbejdsdag. – og hvad
skal der så ske? Tjaa,
Kirsten har jo allerede
masser at gøre i sin have.
Hun er passioneret samler af alpine planter, og
har allerede mange gøremål i haveselskabets underafdeling af alpint interesserede. Hendes have
besøges hvert år af plante-entusiaster fra hele
norden. Hvert år i vinterperioden tager hun på
”sommerferie”, og vandrer
bl.a. i bjergene i Sydamerika, og finder småbitte
bjergplanter. To gange
har hun fundet en ukendt art, som begge er i færd
med at blive ”udredt” af eksperter, og det er en proces der kan tage flere år. Kirstens have er et kapitel
for sig, læs videre i særskilt artikel.
Kirsten er også en yndet foredragsholder omkring
”planter der vokser over trægrænsen”, og hun og
hendes mand Lars, har en veludbygget hjemmeside.
Interesserede kan finde den på www.alpines.dk .
Det er helt sikkert meningen, at der skal rejses mere.
Sydamerika i ’12 og Kina i både ’13 og ’14 er allerede planlagt. – og så ser Kirsten frem til det første forår i haven, hvor hun ikke skal så meget andet end
dén.
- Meeeen - Cirkus og forårsudstilling er planlagt, og
kører således af stablen (næsten) uden hende - men
hun befinder sig lige på sidelinjen og er nok lidt med
alligevel…..
– og så vil det vise sig, hvad der ellers dukker op af
gøremål, for kræfter er der stadig masser af.
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Hanne Thorsø

af Tina Krøyer

- pædagog i Stjær Børnehave, og på pension fra 22/12-11
Hanne Thorsø havde sidste arbejdsdag i december
Hanne har arbejdet i børnehaven i 15 år. Hun
startede i et vikariat, efter at have haft en lang
pause fra pædagogjobbet, hvor hun passede sine
egne børn.
I starten skulle hun lige
finde ud af hvem der
var hvem. Ikke bare
blandt børnene og deres forældre, men når
man gik tur i byen, var
det godt at vide, hvor
bedsteforældrene boede, eller forældrene
arbejdede. ”i begyndelsen blev jeg helt stresset, når et barn pludselig løb hen til en for
mig ukendt person, for
der var jo både veje og
trafik og alt muligt,
men snart fandt jeg ud
af, at lille Peters bedstefar boede dér, og så
skulle jeg være opmærksom på dét, og
de andre havde så andre steder der var interessante, så hurtigt
lærer man jo hele byen
at kende.” fortæller Hanne ”Og nu kan man sige,
at jeg kender denne by langt bedre end dér hvor
jeg selv bor. Men det er nu også meget rart at jeg
derhjemme kan tage ud og handle uden at alle
børnene skal snakke med mig”. Hun har altid
holdt på, at hun ikke vil arbejde i samme by som
hun bor, for man bliver meget involveret i stedet,
og især når man er i så lille en by som Stjær,
hvor ”alle kender alle”.
Populært gensyn
Denne dag har avisen sat Hanne stævne i børnehaven. Det er godt en måned siden at hun gik på
pension, og vi vil gerne have et billede af hende
og Kirsten med nogle børn. Vi er godt klar over,
at vi skal starte med at snakke, og så gå ind til
børnene senere, for vi forventer at de vil kaste sig
over Hanne – og ganske rigtigt! Da vi endelig afslører hendes tilstedeværelse, bliver hun modtaget med stor glæde. Som vanligt bruger Hanne
god tid hos børnene, og snakker længe med hver
enkelt. Præcis med dén magi, som hun kan, og

som børn og forældre i Stjær har nydt godt af i 15 år.
Processen er det bedste
Hanne har brændt meget for forårsudstillingen, og
processen er langt det bedste. Udstillingen er hyggelig og en god afslutning, men vigtigst for Hanne er, at
børnene udvikler sig meget undervejs. Den samme
udvikling sker med Cirkus, for de ældste børn,
og mange af de andre
tiltag i børnehavens hverdag. I det hele taget har
det været 15 år med gode
kolleger og børnefamilier.
– og med en god leder,
der har været god til at
danne en ånd blandt personalet, der har betydet
at man har klaret sparerunder og andre udfordringer med nye alternativer.
Fremtiden
Og hvad skal der så ske i
Hannes liv fremover.
Først og fremmest har
hun efterhånden syv børnebørn! - Alle bor i København, og dem vil Hanne rigtig gerne se mere til
– og så er hun meget interesseret i kunst – og
total dedikeret genbrugs-jæger…skal altid liiige ned
og tjekke den lokale, og også alle de genbrugsbutikker hun møder når hun er udenbys…
Hun kan også let se sig som besøgsven for ældre,
eller ”vågekone” (en person der hjælper i den sidste
tid, ved mennesker der ligger for døden). Omsorgen
for andre, og stor ro, er fremherskende for Hanne.
Men – hun vil ikke tage nogen beslutninger, eller binde sig til noget det første år.. ”nu skal jeg lige mærke
efter..man kan så hurtigt blive involveret. Jeg har aldrig kedet mig, og nu vil jeg nyde, at jeg helt selv kan
bestemme. Og man skal jo ikke gå i panik…”
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Kirstens have

af Tina Krøyer

- en temmelig nørdet, alpin samlerhave
Når vi nu er i gang med at lave noget om Kirsten til
avisen, så er det på sin plads at få genoplivet vores gamle tradition med haveartikler. For Kirstens
alpine have i Herskind, og hendes engagement i
den er noget helt specielt.
Der bruges mange og lange timer i haven året
rundt. – og når det står lidt stille, i vinterperioden,
så rejser Kirsten og hendes mand Lars rundt i verden, for at opstøve nye planter. Planterne er både
til egen have, men også til katalogisering og udbredelse blandt den del af havefolket der interesserer sig for ”plantevækst over trægrænsen”. Kirstens have er helt uden græs, og kun med alpine
planter, plantet i kalksten og lign.
Planterne er oftest meget små, og det er et tålmodighedsarbejde at vente på at de ”vokser til”. Nogle er meget svære, og skal have opmærksomhed
hele tiden. Det er tydeligt at det er en stor passion
for Kirsten, som tydeligvis har et stort samlergen,
helst for de sjældne ting.
Haven er inddelt i rum, kranset af tætklippede
hække, så strukturen holdes strengt. Men inde i de
små og store bede/haverum bliver er det vildere,
blandt de småbitte planter.
Haven består desuden af tre drivhuse, sammenbygget med huset, og heri dyrkes særlige samler-

planter, bla sjældne narcisser (påskeliljer), sjældne
træpelargonier, og andre delikatesser. Tidligere har
der været en meget stor samling af kamelier, men
nye samlinger kom til, og så blev de fordelt andre
steder hen. Der er desuden en stor produktion af
planter, som sælges når der er besøg i haven. Folk
kommer i busser fra hele norden for at beundre den
helt særlige have. (Haveselskabet har besøgsarrangement i foråret)
Generelt kan man sige, at Kirsten helst ikke gør tingene halvt. Så hellere sortere noget andet fra.
I et af drivhusene står en samling af dionysia. Det er
en pudeplante fra Iran. Den vokser naturligt på stejle
klippevægge, hvor den sjældne forekomst af vand
forsvinder hurtigt. Den kan nemlig ikke tåle fugt. I
drivhuset betyder det, at der konstant kører tre ventilatorer omkring dem, for at de skal kunne overleve i
vores fugtige klima. Om sommeren kvitterer de så
med at være helt dækket af småbitte farvestrålende
blomster. Kirsten fortæller, at frø-indsamlingerne i
Iran er taget til, de sidste par år, men konstaterer også med ærgrelse, at man ikke har kunnet komme ind
i Afghanistan de sidste tyve år, for dér er endnu flere
af slagsen. Det er tydeligt, at det er en meget snæver
kreds af samlere, formentlig kun en håndfuld i Danmark.
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Kirstens have
- en temmelig nørdet, alpin samlerhave

I drivhuset: Forrest de sjældne løgplanter, bagved dionysia fra mellemøsten, som ikke tåler fugt.

Nyt spaltebed
I dette efterår har Kirsten haft besøg af en tjekkisk gartner, som er ekspert i at lave spaltebede. Han brugte en uge på at anlægge ét i haven,
og det går Kirsten nu og er ved at færdiggøre. Til foråret skal der så
plantes masser af planter i det. Et spaltebed består af flade sten der står
på højkant, med smalle strimler af grus imellem. De giver de små bjergplanter optimale forhold, læ og varme fra stenen, og mulighed for at
strække rødderne langt i jorden mellem stenene.
11

Vil du se mere?
Tjek Kirsten og
Lars´hjemmeside
www.alpines.dk her er masser af billeder og planter.
Tjek evt. haveselskabets
hjemmeside, for Åbens have. www.haven.dk

Miami; sol, storby og skolerejse.

Af Agnete Gargulak
Andersen

D. 19 januar 2012 gik den næsten 40 timer lange
rejse med masser af ventetid rundt om i verden fra
Ranum Efterskole ved Løgstør, til Miami i gang.

En af de ting, der gjorde stort indtryk på mig underbesøget, var at alt er overgjort og overdimensioneret.

Jeg rejste til Miami med min efterskole og hele ideen med vores rejse var, at finde ud af, hvordan det
er at være dansker og bosætte sig i et helt andet
land. Jeg havde netop skiftet efterskole, og startede
faktisk med at skulle ud at rejse.

Herhjemme har vi pænt blødt græs, i Miami er
græsset tykt og nærmest ubehageligt at gå på uden
sko. Det er endda så kunstigt, at ikke engang dyrene gider spise det.
To af dagene var vi ude og spise på Golden Corral´
og det er helt uvirkeligt at forestille sig de buffeter
der. Det vildeste ved den oplevelse var den overgjorte og kæmpestore chokoladefondue, der stod
midt på dessert bordet, som ellers var stort og overdrevet nok i forvejen.
Man var helt sikker på ikke at gå sulten derfra!

Da jeg nærmest ikke havde nået at sætte mig ind i
hvad vi skulle, havde jeg svært ved at forestille mig
hvad det hele var for noget. Men det blev en fantastisk uge!
I løbet af ugen, var vi ude og ”besøge” og shoppe
helt i gennem i 3 forskellige shopping centre. Det
ene sted var vi så vilde med, at vi måtte derud igen.
Så var vi inde i en retssal og se hvordan det fungerer. Det var ikke så spændende, da vi kom til nogle
formøder, og de havde glemt at sætte mikrofonerne
til. Vi skulle have overværet både en voldtægtsforbryder og andre mindre kriminelle, men det lykkedes ikke helt.

En aften var vi ude og besøge et center, der huser
”Friends of Denmark” beboere. Det består af en helt
masse danskere, der af hver deres egen grund er
flyttet til USA og er blevet boende der. Vi var sammen med dem en aften, hvor vi kunne få svar på en
helt masse spørgsmål, som vi havde. Dog undrede
det mig en lille smule, at nogle folk vælger at flytte
så langt væk fra alt herhjemme, og så alligevel bruger så meget tid med andre danskere.
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og hendes mand spring, begge på Grand Prix plan:
Vi fik en rundvisning i deres stald, som var helt vild,
med bl.a. aircondition indenfor i stalden, i hver boks,
så hestene kunne holde varmen ud. Det var kæmpe
stort, ikke bare deres sted, men hele området.
Der var 2 landsbyer. En hel by bare med springryttere, der havde købt en gård større end man kan
forstille sig det og slået sig ned der. Lige ved siden
af var der mindst lige så mange dressurryttere, der
havde gjort præcis det samme. Mikala, der ejede
stedet, viste os ud til deres stævne plads, verdens
STØRSTE spring stadion! Det var helt vildt at se og
noget af en oplevelse. Og igen var det hele overdrevet med farver, tæpper, lys og blomster.
Jeg tænker, at amerikanerne overgør rigtig meget,
eller også er det bare os, der gør tingene meget
mindre, end de i virkeligheden er?
En anden rigtig fed oplevelse jeg også havde, var
vores lørdag aftens tur, til Hard Rock Casino´en i
Hollywood (hvor vi faktisk boede).

Selvom jeg inden rejsen ikke syntes der var særlig
stor forskel på Danmark og USA, så jeg med mine
egne øjne, at der alligevel er ret stor forskel.

En af mine drømme om en gang at komme ind og
se en Hard Rock Café, var præcis som jeg havde
forestillet mig det! Og aldrig i mit liv havde jeg forestillet mig så mange mennesker samlet på et sted,
kun om en ting, nemlig kasino.

Der er så mange ting, der er anderledes, både deres måde at være og leve på, men også bare hvordan byerne og naturen ser ud. Og så selvfølgelig
den dejlig varme temperatur derovre.
Jeg fik jeg rigtig meget ud af at være 8 dage i Miami, og havde en vildt fed tur!

Det var enormt og der var mennesker, spillemaskiner, musik og farvet lys over alt! Nede bag alt det
gemte sig den hyggeligste restaurant, hvor vi spiste
den aften. Det var en vildt fed oplevelse!

Jeg kunne helt sikkert godt tænke mig til vende tilbage engang på en rejse, men jeg kunne på ingen
måde forestille mig at bo der.

De bedste oplevelser jeg havde der ovre, var turen
til Everglades Safari Park, hvor vi var ude og sejle i
Airboats, og kigge på vilde alligatorer, skildpadder
og fugle, der levede i parken. Vi så desværre kun
en lille bitte del af det store område.
Efter sejlturen hørte vi et lille bitte
foredrag om alligatorer og krokodiller
af en mand der virkelig gik op i det,
og stolede på de ellers så skræmmende dyr.

Hilsen fra
Agnete Gargulak Andersen, 9. klasse på Ranum
Efterskole.

Vi fik sågar alle sammen mulighed
for at holde en lille alligator baby, på
2 år, Snappie. Da vi gik en tur rundt i
parken, lå der i vandkanten, ved siden af stien en kæmpe stor vild alligator. Det gav da lige et sus i maven, da man skulle passere så stort
et dyr, på så kort afstand, ude i det
fri.
Den fedeste oplevelser af alle, var
selvfølgelig der, hvor hestene kom
indover. Vi tog ud og besøgte en
dansk kvinde, der var flyttet til USA
med sin familie. Hun selv red dressur
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”Olympiske lege” for radioamatører….
Af Jan Thøgersen
Mange Stjær
borgere benyttede lejligheden til at
lægge vejen
forbi og følge
slagets gang og opleve
hvad det
egentlig er
der sker ude
under antennerne.

Hvad skete der egentlig ude i hønsehuset på Tåstrupvej ...
... den sidste week-end i November ?
Mange af jer fulgte sidst på året med i medierne både de lokale og de lidt mere langtrækkende - og
så hvordan en lille flok hårdtarbejdende radioamatører fra nær og fjern, atter arbejdede hårdt for at få
Stjær sat på verdenskortet.
Først blev der med stort liftudstyr arbejdet på at få
antennerne optimeret i op til 30 m højde, og så blev
der sat sendere op og flyttet rundt og lavet forberedelser i hønsehuset, så alle var parat til at gi´ den
gas for at slå den 11 år gamle Danmarksrekord i
Verdens Største Amatørradio konkurrence CQ
World Wide DX Contest CW M/M - En slags Olympiske Lege for radioamatører over hele verden. Der
er en række af disse konkurrencer hen over året vi
skulle denne gang deltage i kategorien CW, Continiuous Wave, bedre kendt som telegrafi, og se om
vi også kunne gøre os gældende ude i den store
verden.

Målet var med 4 radiostationer på 6 forskellige frekvensbånd at etablere så mange kontakter til radioamatører verden over som muligt indenfor en 48
timers periode - i så mange lande som muligt. Resultatet opnås til sidst ved at gange de to tal sammen og der er hård kamp om kontakterne - i nogle
lande, f.eks. i Stillehavet, findes kun en enkelt radioamatør. Det betød at der var rift om specielt disse
lande og travlt rundt omkring i verden med at “køre”
hinanden, som det hedder i amatørradiojargon.
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Stationen henne på Tåstrupvej er efterhånden en af de bedste amatørradiostationer i hele landet og bruges flittigt til
disse konkurrencer i løbet af året.
Hønsehuset er samtidigt en udklægningsanstalt for yngre amatører, som ønsker
at dygtiggøre sig indenfor denne helt
specielle gren af hobbyen, som kaldes
Contesting eller Radio Sport og som i sit
væsen minder lidt om en analog form for
real-time computerspil - og er mindst lige
så sjovt ! Vi kalder os Danish Contest
Academy.
Der findes på verdensplan ca. 3 millioner
radioamatører, og hobbyen er i stor
vækst igen.
Interessegruppen omkring hønsehuset
har faktisk opnået den morsomme bedrift at blive
anerkendt som sportsgren herhjemme i forskellige
sammenhænge,- til trods for at vi sidder ned, mens
vi udøver den :-) Dette bl.a. af OK Benzins sponsorprogram.

dig noget. Det eneste du skal gøre er at tegne et
gratis benzinkort på www.ok.dk og angive OZ5E 56 08 43 som sponsornummer. Så støtter du os
med 6 øre for hver liter benzin du tanker. Dette gælder også el og fyringsolie. Og så hjælper du os med
at sætte Stjær på verdenskortet !

Så hvis du ikke allerede støtter Stjær Boldklub eller
en anden forening, har du nu også mulighed for at
støtte denne lokale Globalsport uden at det koster

Man er altid velkommen til at kigge forbi og se hvad
vi laver derude. Der er ofte aktivitet i week-enderne
- og tag endelig knægten med. Men pas på - Man
kan blive bidt af det !
På gensyn
Jan Thøgersen
Tlf. 86950594
CQ Worldwide DX Contest, CW
Call: OZ5E
Operator(s): OZ2BRN, OZ1ETA, OZ1IKY, OZ1FJB,
OZ7AM, OZ3MC, DJ3CQ, OZ1ADL,
Station: OZ5E
Class: M/M HP
QTH: Stjaer
Operating Time (hrs): 46:04
Summary:
Band QSOs Zones Countries
-----------------------------160: 868 16
62
80: 1891 26
87
40: 2027 35
108
20: 1428 32
102
15: 1218 34
118
10: 892 34
115
-----------------------------Total: 8324 177
592 Total Score = 11,073,600
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Nyt fra Stjær Sogns Borgerforening
Januar 2012, af Jesper Lumbye Andersen, formand
primært til driften af Stjær Forsamlingshus og udgivelsen af Stjær Avis.

Kontingent 2012
Sammen med denne udgave af Stjær Avis, har du
som borger i Stjær Sogn modtaget en kontingentopkrævning eller et tilbud om medlemsskab af Stjær
Sogns Borgerforening. Vi oplevede sidste år, at der
var mange, der ikke fik betalt kontingentet. Vi har i
løbet af året arbejdet på at finde en løsning, så det
kunne blive lettere at betale kontingent, og det er nu
muligt at benytte betalingsservice. Så når du denne
gang betaler kontingentet, kan du samtidig melde
betalingen til betalingsservice, så betalingen af kontingentet fremover foregår automatisk. Kontingentet
for medlemsskab af Stjær Sogns Borgerforening går

Virksomhedsbesøg
I efteråret arrangerede borgerforeningen et virksomhedsbesøg (denne gang en familieudflugt) hos
Falck i Aarhus. Vi er glade for den store opbakning,
der var til arrangementet. Vi var over 50 deltagere
og fik en spændende rundvisning af John og et par
af hans kollegaer. Vi er i gang med at lave et nyt
virksomhedsbesøg - det bliver formentlig en weekend-dag i marts.

AOF
Der har været stor opbakning til vores
samarbejde med AOF om aftenskoleaktiviteter i forsamlingshuset i efteråret. Alle
holdene blev oprettet. Efter en introduktionsaften til Yoga blevet oprettet et hold
med 10 kursusgange. Mod slutningen af
kurset i november gennemførte vi en tilfredshedsundersøgelse blandt deltagerne
og kunne med stor glæde konstatere, at
deltagerne var meget tilfredse med kurset
- "Jeg kan mærke, jeg er blevet mere smidig og får mere energi" var én af kommentarerne. Yoga-holdet fortsætter med endnu 10 gange her i det nye år.
Førstehjælpskurset udbydes igen. Det er
et 12-lektioners kursus, og man får diplom,
når man har gennemført det. Introduktion
til sushi blev afholdt for anden gang i midten af januar, og der nåede lige netop at
komme nok tilmeldinger til, at det kunne
gennemføres. Der
kom blot fire tilmeldinger til mindfulness, så
det blev aflyst. Det
nye slægtsforskningshold er blevet oprettet, men er blevet flyttet til Lokalarkivets
lokaler i Galten. Hvis I
er nogle stykker, der
har en god idé til et
emne for et aftenskolekursus eller blot en
introduktionsaften, er
I velkomne til at henvende jer til borgerforeningen.

Billeder fra førstehjælpskursus
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Klimafest og termografering
For et par år siden arrangerede borgerforeningen sammen med Lokalenergi en
termograferingskampagne i Stjær og
omegn, som ca. 60 husstande deltog i.
Skanderborg Kommune holder her i vinter Klimafesten, hvor der er en række
arrangementer for at skabe opmærksomhed om, hvordan man hjælpe klimaet - primært ved at spare på energien. I
november var der et arrangement i Kulturhuset, hvor en repræsentant fra borgerforeningen og en af husejerne deltog
og fortalte om vores kampagne. I den
forbindelse har vi fået termograferet forsamlingshuset igen, og har fået bekræftet, at den isolering, som i mellemtiden
er blevet lagt ud på loftet over festsalen
har hjulpet.

Nye planter i forsamlingshusets forhave

beregnet til hjertestartere koster cirka det samme
som selve hjertestarteren, og der har ikke været råd
til den i første omgang. Men vi har tænkt os at tilmelde ideen til Lokalenergis konkurrence, som der
kommer endnu en runde af i februar og igen i marts.
For måske vi på den måde kan vinde et udendørsskab til hjertestarteren. Vi håber på rigtig mange
stemmer igen denne gang, så vi kan slå konkurrenterne i denne runde. Vi sender information ud via
nyhedsbrev på Stjaernet, når projektet er tilmeldt
konkurrencen.

Vinteren lader vente på sig, og den mulighed benytter "havefolket" til at forskønne forsamlingshusets
bed ud mod Tåstrupvej med et par nye buske.

Solfangerkonkurrence
Lokalenergi afholder i øjeblikket en konkurrence,
hvor der hver måned bliver udloddet 10.000 kr. til et
projekt. For at vinde skal man få flest muligt til at
stemme på Internettet på projektet. Vi har i januar
deltaget i konkurrencen med et projekt om opsætning af en luftsolfanger, der kan sende frisk, tør luft
ind i forsamlingshusets kælder for at forbedre indeklimaet ved hjælp af vedvarende energi. Der har
været en rigtig stor opbakning fra jer, og vi er glade
for de mange stemmer til projektet. Det var imidlertid ikke stemmer nok til at overgå et af de andre projekter, som var tilmeldt
konkurrencen, og som
derfor vandt puljen på
10.000 kr. i januar måned.

Hvorfor er hjertestarteren låst inde i brugsen?
I brugsen har flere henvendt sig til Finn for at
høre om, hvorfor hjertestarteren er indendørs, så
man ikke kan komme til
den, når der er lukket.
Galten Sparekasses
Fond, som har doneret
hjertestarteren har i første omgang doneret selve hjertestarteren. De har
vurderet, at hvis den er
inde i brugsen, er der adgang til den halvdelen af
døgnet. Et udendørsskab

Billede fra introduktion til sushi
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NYT fra Spejderne
For blot et par uger siden viste vinteren sig fra sin
milde og solrige side, og nu daler sneen stille fra
himlen, mens temperaturen langsomt falder til under
frysepunktet.

Der er naturligvis hygge omkring bålet og derudover
kommer Ulvene til at prøve at lave mad over ild f.eks. skal de både koge æg og lave tre-retters menu.

Det kolde vejr passer godt til de kommende aktiviteter hos ulvene, for de mange udendørsaktiviteter
giver varmen!

Der skal også øves mere praktiske færdigheder.
Mens en del af gruppen arbejder på hugge-/
snittebevis, skal andre lære 1. hjælp. Ubetinget to
rigtigt gode færdigheder at træne sideløbende!

En rigtig god gammeldags aktivitet er pioneriong
med reb og rafter—og ulvene skal forsøge sig med
japansk krydsbesnøring!

Før Skovtroldens fødselsdag i Bakkeskoven, skal
de også have orienteringslære, så de kan finde
rundt ved hjælp af kort, kompas og GPS.
De sidste to aftener inden påskeferien dyster alle
mod hinanden i Spejderolympiaden.

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.
Japansk krydsbesnøring: Du starter fra midten af tovet.
De to dele af tovet går til hver sin side, og lægges firefem gange om rafterne i samme mønster som ved en
vinkelbesnøring. Du afslutter besnøringen med et råbåndsknob. Kilde:spejdernet.dk

Har du en god ide til en spændende aktivitet,
eller har du lyst til at prøve kræfter med frivilligt arbejde - så tøv ikke med at kontakte en af
de lokale ledere.
Ulvene: jakob@josephsen.com
Spejdere: astridogkjartan@mail.dk
Eller kom til et af møderne. Vel Mødt!

Juleneg
Som noget nyt lavede og
solgte Ulve og Spejdere i
det forgangne år juleneg.
Som I kunne læse i Stjær
Avis 38, blev havren høstet
på Erik Groves mark i august, og lå til tørring i Kresten og Helenes lade frem
til November.
Herefter hjalp Spejdere, Ulve og Ledere hinanden
med at binde neg, som blev solgt sammen med årets
julekalender fra Y’s Men’s Club i Stjær, Storring, Høver og Søballe.
TUSIND TAK FOR OPBAKNINGEN! Det var en stor
succes, og noget vi gerne vil gentage i år.
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Musik & Bevægelse i Stjær
for børn og voksne.
For børn og forældre giver musikken adgang til en verden af eventyr, fantasi og magi. Som forældre eller bedsteforældre er det en gave at kunne
være med til en så vigtig fase af barnets liv. Sanglege og legesange, musikalske dramalege, rim og remser, leg med redskaber, bolde, reb og meget andet. spil på rytmeinstrumenter og xylofoner.

Isabella
Børnene bliver bedre til at
samarbejde med andre, yde og nyde, og
de bliver stimuleret både motorisk, logisk/
matematisk, rumligt socialt og sprogligt/
musikalsk.
Musik & Bevægelse forårshold for førskolebørn starter op første uge i februar 2012.
Undervisningen foregår på hold med op til
10 børn.

Asbjørn, Josefine og Johan til musikværksted for 0.-2.– klasse

Tilbydes af Skanderborg Kulturskole på
Stjær skole torsdage kl. 16.00 for børn og
et forældre 1-2 år og kl. 17 for børn 3-5 år
Information og tilmelding kan ske på:
www.skanderborgmusikskole.dk

Musik og Bevægelse - Et godt alternativ til kedelig hverdag
Rikke er to år og glæder sig hele ugen til musiktimen om torsdagen. Næsten hver morgen spørger hun: "Musik i dag?". Da hun altid har været glad for musik og sange, tænkte vi, det måtte
være noget for hende at gå til musik. Og rent bortset fra hendes umiddelbare glæde ved at
komme hen på skolen og lege med instrumenter og i det hele taget bare være i centrum for så
meget opmærksomhed, så er det helt tydeligt en ekstremt sund aktivitet
Mille har sagt om Andrea (3
for hende.
år) og Bastian (5 år) at:
Rikke er i en udviklingsfase lige
" jeg kan se at mine børn har nu, hvor hun udvikler sit sprog og
udviklet sig med at blev min- sin motorik, og hvor hun er åben
dre generte og har lært at gi- over for alle mulige indtryk. I den
ve plads til andre"
fase er ‘Musik og Bevægelse’ et
virkelig fint tilbud. Der er ingen tvivl
om, at Rikke tager en masse med sig hjem, hvor hun
genopfører timen på sin helt egen måde. Og det er åbenlyst, at hendes sanser er blevet skærpet med hensyn til
både at fornemme en rytme og forstå ord.
Og helt ærligt - hvad ville vi have brugt den time om torsdagen til, hvis ikke på musik? Madlavning, indkøb, oprydning … En masse kedelige ting.
Rikkes far
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KIRKENYT
Klik ind på
http://www.storring-stjaer.dk/

INFO FRA PRÆSTEN

KIRKEMUSIKHØJSKOLE

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
præstegården til en samtale.

11. marts 2012, Storring Konfirmandstue
”Klaver med det hele”
Frederik Malmqvist, klaver
Vi skal stifte bekendtskab med store
skikkelser som bl.a. Wolfgang Amadeus
Mozart, Robert Schumann, Isaac Albéniz.
Mozart skød klavervirtuosen som institution
i gang og siden den gang har
musikverdenen aldrig lignet sig selv.
1800tallets dyrkelse af geniet gav udslag
i en lang række af klaverløver (og nogle
enkelte løvinder) hvoraf vi skal høre musik
af nogle af dem.

KIRKEBIL
Hvis du ønsker kirkebil, skal du blot kontakte Skanderborg Taxa på tlf.: 9651 0000

BABYSALMESANG
Der er stadig et par ledige pladser, når vi i slutningen af februar starter et nyt hold babysalmesang
for forældre og deres babyer. Vi mødes fem onsdage fra kl. 10 til 11 i Storring kirke, første
gang den 22. februar.

__________________________________________

Babysalmesangen finder sted
under kyndig ledelse af musikpædagog Tine Mynster.

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 ægteskab bygger på kærlighed i modsætning til de fleste kongelige fornuftsægteskaber, samt at de fik styr på deres Frederik.

Babysalmesang er et gratis tilbud til 0-1 årige babyer
og deres forældre. Vi synger
nogle udvalgte salmer
og sange, der er skrevet til de
musikalske stunder i
hjemmet.
Yderligere oplysninger og tilmelding efter først til
mølle princippet kan ske til Per Reipurth på tlf.: 40
97 87 19 eller på email per.reipurth@gmail.com

Alt udsolgt i konfirmandstuen
Jytte Dreyer slog alle rekorder ved eftermiddagsmødet i januar, hvor hun med sprudlende energi fortalte
om, hvor vigtigt det er at tænke livsglæden ind i dagligdagen.
Tæt ved 100 interesserede tilhørere og tilskuere var
bl.a. vidne til den helt ustyrlige beretning om den 104
år gamle farmor, der ikke som vanligt reagerede på det daglige telefonopkald fra familien, fordi hun var draget en hel måned til Rom. På helt egen hånd!
Konfirmandstuens godt 40 polstrede stole blev hurtigt ”brugt op”, det samme gjorde
reservebeholdningen af klapstole, så til sidst måtte præstegården tømmes for alt,
hvad der var af siddemøbler!
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KIRKENYT
Klik ind på
http://www.storring-stjaer.dk/

Sæt X i kalenderen,
arrangementer :

Forårets konfirmationer

Lørdag den 18. februar 2012 kl. 14.00

I år er der konfirmation i Stjær Kirke den 6.maj
kl. 9.30 og kl. 10.45. Traditionen tro stiller vi
telt op - med storskærm - så alle kan være
med i konfirmationen.

Gudstjeneste i Storring kirke. Dernæst
er der tøndeslagning i forsamlingshuset.
Kom gerne udklædt.

St. Bededag, den 4. maj, konfirmeres eleverne fra Galten Friskole i Storring Kirke kl.
10.30.

Fastelavnsgudstjeneste

Filmstudiekreds

Gud & fællesspisning
Torsdag den 1. marts 2012 kl. 17.30

Vinteren 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:

Gudstjeneste i Stjær kirke. Derefter går vi
i forsamlingshuset, hvor der venter et godt
måltid mad og hyggeligt samvær for børn og
voksne

den 22. februar og den 7. marts
fra kl. 19.00 til kl. 21.30

Påskemåltid
Skærtorsdag den 5. april 2012 kl. 17.00

Minikonfirmander

Kom og vær med til at fejre den største kirkelige højtid - påsken -skærtorsdag den 5. april
kl. 17.00 i Stjær Kirke.

Vi er både stolte over og glade for, at kunne byde
Helen Thomsen velkommen som vores
nye medunderviser ved minikonfirmandunderVi starter med påskegudstjeneste ved Carvisningen.
sten Marvig og drager så i samlet flok til forHelen har været folkeskolelærer og har i rigtig mansamlingshuset, hvor der serveres påskelam.
ge år stået for den kreative del af
minikonfirmanFor at sikre, at der er mad til alle, er det nøddernes undervendigt med bindende tilmelding senest manvisning i Trandag den 29. marts til Gitte Nielsen tlf.: 8695
bjerg Kirke.
0141
I folkeskolen
har Helen væPåskemåltidet er gratis, øl og vin kan købes til
ret klasselærimelige priser.
rer, dansklærer, musik- og
dramalærer og har således haft meget musikundervisning.
Nu spiller Helen meget musik, er pianist i mange forskellige sammenhænge og hendes hoved-instrument er klaver, og det får vi meget glæde
af i den kommende undervisning. Undervisningen af minikonfirmanderne
starter i løbet af februar; eleverne i 3. klasse vil få besked direkte!
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Tekst og fotos: Michèle Nielsen
Hvis ikke andet er nævnt.

Det Sker i Skellet

Efterlysning — bærbuske

Først var det postkasserne - nu er det skraldespandene. Fra den 1. maj skal de stå i skel tæt
ved vejen – i hvert fald, når de skal tømmes. Altså
skraldespandene, ikke postkasserne .

Jeg har i samråd med grundejerforeningens bestyrelse, påtaget mig en opgave med at lave et
bed med bærbuske på legepladsen, til gavn for
byens børn.

Det er helt op til den enkelte grundejer, om de to
nye spande trilles ud til vejen på tømningsdagen
eller om de bliver stående derude hele ugen.

Skulle der være nogen i byen der ligger inde
med en bærbusk i haven, som de er blevet trætte af eller bare gerne vil donere, er jeg meget
villig til selv at komme og grave den op og flytte
den.

Grundejerforeningen blander sig selvfølgelig ikke
i, hvordan den enkelte grundejer håndterer de
nye tider. Men vi vil meget gerne benytte anledningen til en lille, godmodig kappestrid på håndværk og æstetik. Det sker ud fra en betragtning
om, at vi har en fælles interesse i at fremme en
landsby med tjek på parkeringen af skraldespande. Alt andet lige giver det en smukkere by – til
glæde for landsbyens borgere og gæster.

Ellers kan buskene afleveres her hos mig på
Kirkebakken nr. 18.
/Merete Pedersen

Nyt fra Storring Forsamlingshus

Derfor udlover vi et diplom og en flaske vin til den
grundejer i Storring – i eller uden for grundejerforeningen – der inden den 15. august 2012 har anlagt den ”flotteste parkeringsplads” i skel til de
nye skraldespande.

Ved den ekstraordinære generalforsamling 16.
november 2011 mødte godt og vel 30 medlemmer op. Stemningen var meget positiv, og opbakningen til foreningens fremtidige virke var god.
Det var således ikke svært at besætte de 3 ledige
pladser i bestyrelsen. Navnene på de nyvalgte er
Catherina Blokager, Karina Engelbrechtsen og
Michèle Nielsen, og fra den gamle bestyrelse fortsætter Helle Mortensen og Helle Fischer.

Vi håber, at mange vil være med til at kæmpe om
æren og præmien, så vi kan udråbe en værdig
vinder til et bålhyggearrangement på det grønne
sidst på sommeren.
I øvrigt har vi generalforsamling i grundejerforeningen mandag den 19. marts kl. 20.00. Alle
medlemmer er velkomne, og det er selvfølgelig i
Storring Forsamlingshus. Der kommer en
indkaldelse – i din postkasse.
/Flemming Staub

Bestyrelsen har konstitueret sig således:
Formand, Karina Engelbrechtsen
Kasserer, Helle Fischer
Sekretær, Helle Mortensen
Udlejer, Michèle Nielsen
Bestyrelsesmedlem, Catherina Blokager
Storring Forsamlingshus har fået en hjemmeside,
som endnu er under opbygning.

Kontingent til
Storring Forsamlingshus

Her vil man snart kunne finde oplysninger om huset, dets kalender og aktiviteter, og er man interesseret i at leje huset, vil man også her kunne få
yderligere information.

Som altid er der kontingentopkrævning til Storring
Forsamlingshus i løbet af foråret.
Du er velkommen til at hæve kontanter, som kan
ligge klar. Vi overvejer også pt. Hvilke muligheder
vi har for elektroniske overførsler.

Vi kan som hidtil kontaktes på huset telefon, 86
95 01 32, og nu kan vi altså også findes på
www.storringforsamlingshus.dk, desuden på mail:
kontakt@storringforsamlingshus.dk og
kasserer@storringforsamlingshus.dk
/Helle Fischer

Kontingent er igen i år 300 kr pr husstand.
Mvh. Bestyrelsen i Storring Forsamlingshus
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Tekst og fotos: Michèle Nielsen
Hvis ikke andet er nævnt.

CAFE
i
Forsamlingshuset

Slå - Katten - af - Tønden
i
Storring Kirke og
Forsamlingshus

Selvom Yrsa er flyttet fra byen,
synes vi, Cafeen skal fortsætte.
Der bliver cafe-aften for ALLE interesserede

Lørdag den 18. februar
kl. 14 i kirken
Som vi har tradition for, samarbejder
kirke og forsamlingshus også i år om at slå
katten af tønden. Vi starter i kirken og fortsætter
så i samlet flok til forsamlingshuset, hvor vi slår
katten af tønden, spiser fastelavnsboller og godter, kårer kattekonger og –dronninger og i det
hele taget bare har en hyggelig eftermiddag.

fredag den 24. februar
Helle og Gitte laver mad denne gang.
Fra kl. 18 spiser vi en lækker aftensmad til meget
rimelige priser, og bagefter fester og hygger vi
med vore bysfæller til den lyse morgen. ALLE er
velkomne.

Alle børn og barnlige sjæle i Storring og Stjær
er velkomne til at deltage.

Hold øje med postkassen, hvor du får flere oplysninger.

Af hensyn til godteposerne, vil Gitte gerne vide,
hvor mange, der kommer. Tilmeld jer på :
86 95 01 41 inden 15. februar.

Fællesspisning igen.
Fællesspisningen i Storring skal i gang igen !!!!
Mange har efterspurgt en genopstart — flere har
savnet den, så NU skal det være.

Fredag den 2. marts kl. 17.30—?

Storring Forsamlingshus

Maden kommer udefra, så … kuvertpris i omegnen af 50 kr. pr voksen.

Lilleringvej 14, 86 95 01 32,
www.storringforsamlingshus.dk
kontakt@storringforsamlingshus.dk

Vi har de sidste år haft flere forskellige modeller i
brug og vi skal bl.a. finde ud af, hvordan fællesspisningen fremover skal løbe af stabelen.

Udlejning og priser :
Kontakt Michèle Nielsen 86 95 01 32

Hvilken dag ? Mad udefra eller lave selv?
Der er mange muligheder — kom og giv din mening tilkende.

Priser:
Udlejning: 1.200 / 1.600 kr. + forbrug
— i form af forudbetalt depositum på 700 kr —
(Billigst for medlemmer af Forsamlingshuset)
Normalt er udlejning fra fredag til søndag, men
andet kan aftales. Lejen betales ved kontooverførsel, inden nøglen overdrages.

ALLE er meget velkomne, så tag gerne naboen
under armen til en hyggelig aften.
Formand eller (–quinde):
Michèle Nielsen
Solhøjparken 27 , Storring
Tlf. : 86 95 09 90 / 52 43 09 90
Mail: michele@storring.dk

Dag- eller aftenudlejning (ca. 5 timer):
500 kr. + forbrug.
Vi kan desværre IKKE udleje borde og stole.
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GENERALFORSAMLING
i Høver Beboerforening
tirsdag d. 17. april 2012,
kl. 19.00
i Høver Beboerhus

Søndag d. 19. feb.
kl. 14.00
i Høver Beboerhus

DAGSORDEN:

Så er alle
børn og voksne i Høver inviteret til at
slå katten af tønden, søndag d. 19. feb. 2012, kl.
14.00 i Høver Beboerhus.
Kom udklædte, der er præmier til den
udklædte, og selvfølgelig også til Kattekongen.

•
•
•
•
•
•
•
•

bedst

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

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

Lysbilledforedrag:
I autocamper
til Normandiet

MØD OP OG GØR DIN INDFLYDELSE GÆLDENDE.

Torsdag d. 8. marts 2012
kl. 19.00 i Høver Beboerhus
Så har Henny og Leo Pedersen, Galten, igen været på
tur i deres autocamper, og denne gang gik turen til
Frankrig, nærmere bestemt til Normandiet.
Som sædvanlig har de hjembragt en masse billeder,
som de vil vise frem ved et lysbilledforedrag, torsdag
d. 8. marts kl. 19.00 i Høver Beboerhus.
Der er gratis adgang, og alle er velkomne.
I pausen står Høver Beboerforening klar med det
berømte Høver kaffebord til billige priser.

Fællesspisning
Fredag d. 30. marts
kl. 18.30
Så er der igen dækket op i Høver
Beboerhus
til
en
kulinarisk
oplevelse ved næste fællesspisning,
der løber af stablen fredag d. 30.
marts, kl. 18.30.

Høver Beboerhus 10 års
Reserver allerede
genindvielsesnu lørdag d. 12. maj
2012, hvor vi med
jubilæum
en stor fest fejrer,

Prisen vil ligge på samme lave
niveau som tidligere, og børn under
16 år kommer med til halv pris.

at det i år er 10
år siden, Høver
Beboerhus blev
genindviet.
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Brevveksling om busruterne.

Søballe-siden

I ugeaviserne og også Stjær Avis nr. 38 har de nye
busruter været omtalt. Fra kommunens side er der
tale om en ”kæmpe succes” med mange flere passagerer og alle er tilfredse.
De borgere der blev spurgt til artiklerne i Stjær Avis
havde en mere nuanceret holdning. Og vi fra Søballe
har oplevet en meget forringet service. Derfor har vi
skrevet følgende:

Byens juletræ blev også tændt i 2011.
Traditionen tro samledes ca. 60 af byens borgere til
tænding af byens juletræ den 1. søndag i advent.
Kl. 16.00 samledes vi omkring træet, efter nedtælling
fra 10 blev lysene tændt. Efter dans omkring træet
og et par julesange samledes alle til gløgg, kakao og
æbleskiver i Søren og Lenes garage.

Kære Erik Juul Nysom.
På vegne af Søballe Borgerforening vil vi bede Skanderborg Kommune
arbejde for en mindre, men for landsbyen Søballe vigtig opgradering af
vores busforbindelser.
Efter at de nye køreplaner trådte i kraft har vi måttet sande en kraftig
forringelse af Søballes bus betjening.
Især vores unge studerende der skal til Højvangen og Niels Ebbesens
skolen (7-9 klasse, 10. klasse, handelsskole, gymnasium) mærker
konsekvensen af dette.
Der er reelt kun én afgang fra Søballe kl. 07.19 (rute 345 med efterfølgende skift til rute 330). Skal børnene møde senere end kl. 08.00 har
de ikke mulighed for busforbindelse der bare nogenlunde matcher
deres mødetidspunkt.
Når de unge skal hjem ser det ikke bedre ud. F.eks. kører ruten kl.
11.50 fra Højvangen ikke via Søballe.
Seneste afgang fra Højvangen der kører via Søballe er kl. 14.48, hvilket
igen indebærer, at de unge der først får fri kl. 15 eller derefter ikke har
mulighed for at komme hjem.
Et helt konkret eksempel på HHX 1. år ser f.eks. således ud:
Møder sent en dag om ugen
Fik i 4. kvartal fri kl. 11.30 en dag ugentlig.
Får i dette kvartals skema først fri kl. 15.15, 4 dage ugentlig.
Ovenstående aktuelle eksempel blot for at belyse problemets omfang.

Generalforsamling i Borgerforeningen.
Den 18. januar afholdt Søballe Borgerforening af 1999
generalforsamling.
I bestyrelsens beretning kunne man se tilbage på et
roligt år med de traditionelle arrangementer som fastelavn, sankthans, sommerfest (som blev en høstfest)
og juletræstændingen. Årets nyhed på fællesarealet
er en half pipe (omtalt i Stjær Avis nr. 38). Bestyrelsens aktiviteter har desuden været koncentreret om
skriveri med kommunen og regionen. Vi har gjort indsigelse mod grusgravning i Søballe. Sidst det skete betød det tung trafik gennem byen med støj, ødelagte
rabatter og huller i vejen til følge. Det vil vi gerne
undgå at opleve igen.
Vi har også gjort indsigelse mod en ny fasanindhegning
tværs over en gammel markvej, Ringsporvej, mellem
Pitterbroen og Sophiendal.
Endelig har vi henvendt os omkring de nye busruter
(se nedenfor). Det har dog ikke kun været utilfredshed, vi fik som bekendt bevilget penge til en hjertestarter.
Økonomien fik lidt hjælp ved et par nye medlemmer og
et bidrag fra Hårby Brugs’ Fond. Så på trods af den
store investering til half pipen lykkedes det at komme
ud af året med et underskud på kun kr. 1.075. Kontingentet for 2012 bliver uændret.
Der var genvalg på alle poster.

Eftersom bussen alligevel kører af Dalvejen, vil vi på det kraftigste
appellere til, at ruten og køreplanen tilpasses/ændres, så der også
køres det sidste stykke ned til Søballe.
Med håbet om en velvillig behandling, på vegne af Søballe Borgerforening.
Kim Elgaard (formand)

Svaret var desværre ikke så opmuntrende:
Mange tak for din henvendelse. Jeg forstår udmærket jeres ønsker om
bedre busforbindelser mellem Søballe og Skanderborg, specielt af
hensyn til de uddannelsessøgende.
I forbindelse med ændring af busruterne sommeren 2011 var det imidlertid et klart politisk krav, at der skulle etableres hurtige og direkte
nord-sydgående busforbindelser til Skanderborg. Derfor blev rute 330
rettet ud, så den på næsten alle ture følger Låsbyvej i stedet for at køre
omkring Søballe.
Jeg går ud fra at det princip fastholdes, og at rute 330 derfor ikke bliver
ført via Søballe på flere ture end nu.
Ved den kommende revision af de køreplaner, der træder i kraft ca. 1.
august 2012, vil vi undersøge om rute 345 kan ændres, så den også
kommer til at køre en senere tur til Søballe. Umiddelbart virker det
imidlertid vanskeligt, så længe bussen skal transportere overbygningselever fra Veng Fællesskole til Højboskolen i Hørning.
Indtil videre kan vi derfor ikke anvise andre løsninger end egentransport
til enten rute 330 i Veng, eller til rute 309 i Stjær.
Med venlig hilsen
Erik Juul Nysom
Sekretariatsleder

Generalforsamlinger:
Søballe Villaby den 21. februar
Søballe Vandværk den 13. marts
Grundejerforeningen Gyvelhøj den 14. marts

Husk fastelavnsarrangement den 18. og soldater den 19. februar.
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Foreninger, grupper, råd, udvalg og institutioner
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

med nøglepersoner…

Løbeklubben
Jesper Notlev / jno@juno.dk
Motions-Vandreture-Nørkleklub
Fra/i klubhuset/ Susanne Røgen
8695 0414
Dagplejen
Karin Beyer-Pedersen/ 8695 0656
kwrabp@gmail.com
Og Ruth Hildebrandt Schmidt/ 8695
0514
Børnehaven
Kirsten Andersen
stjaer.boernehave@skanderborg.dk
Stjær Børnehus - Østerbro 87942080
Stjær Børnehus - Vesterbro 87942088
Stjær Skole 8794 2600
Tina.Haslev@skanderborg.dk
Niels.Vangkilde@skanderborg.dk
stjaerskolen@skanderborg.dk
Hjemmeside: www.stjaerskolen.dk

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
Stjær Senior Klub/”Mandeklubben”
Poul Nygaard Kristensen /5859 3803
nygaard50@gmail.com

SFO og Stjær Fritidsklub
Lone Borgkvist
SFO 87942603/ Fritidsklub 87942605
lone.borgkvist@skanderborg.dk

SØBALLE

KFUM Spejderne i Stjær
Kjartan Einarson
86 95 07 07 / astridogkjartan@mail.dk

Grundejerforeningen
Søballe Villaby
Kim Elgård / 8695 0546

Kirken: Carsten Marvig
8695 0074/ cma@km.dk
hjemmeside: www.storring-stjær.dk
Menighedsråd: Leif Christoffersen
solhoej@storring.dk

Grundejerforeningen Gyvelhøj
Rasmus Lübech Christensen/
86950904

Indre Mission
Repr. i Stjær: Karen Marie Boye
8695 0470
Stjær Vandværk
Bent Skovsende/ 8695 0478
FEJLMELDING: Peter Gabriel
2343 5083/ vand@stjaer.net

Søballe vandværk/ Gorm Larsen
going@anarki.dk 86950484

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

Toftkærvej og Pebbelparkens
Grundejerforening
John Monrad/ john@monrad.dk

STORRING

Nygårdsparken Grundejerforening
Annette Thorsted/ 8695 0495

Storring Forsamlingshus:
Jens Jacob Janfelt, 86950239
Udlejning:
Yrsa Nielsen/ Lilleringvej 5
86 95 01 12

Kræftens Bekæmpelse
Repr. i Stjær: Susanne Røgen/
86950414
Det Danske Haveselskab
Repr. i Stjær: Conny Andersen
connya-1957@hotmail.com
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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
Gymnastik:
Instruktør: Ellen Mikkelsen
86 95 02 15

med nøglepersoner, Storring

Storring-Stjær-Søballe-Høver
Pilelaug
Kirsten Gade, 8695 0705
kirstengade@storring.dk

Folkedans:
Lillering Folkedansere
Formand: Hans Jørgensen
86 94 16 05

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

Storring Vandværk
Formand: Leif Christoffersen
86 95 03 67
solhoej@storring.dk

Aktiviteter
Stjær/aktiviteter

Høver/aktiviteter

Februar
22. kl. 19.30 Generalforsamling i Landsbysamvirket,
Veng Beboerhus
Marts
13. kl. 19.30 Generalforsamling, Stjær Vandværk
19. kl. 17.30 Fællesspisning i Stjær Forsamlingshus
28.-29.
Forårsudstilling i Stjær Forsamlingshus

Februar
19. kl. 14.00 Fastelavnsfest i Høver Beboerhus
Marts
8. kl. 19.00 Foredrag i Høver Beboerhus
30. kl. 18.30 Fællesspisning i Høver Beboerhus
April
17. kl. 19.00 Høver Beboerforening, generalforsamling
28. kl. 13.00 Loppemarked i Høver Beboerhus
19. kl. 11.00 Loppemarked i Høver Beboerhus

Maj
12. kl. 13.30 Cirkus Stjær’ne

Storring/aktiviteter

Maj
12.

Februar
18. kl. 14.00 Slå katten af tønden, Storring Kirke og
forsamlingshus
24. kl. 18.00 CAFE i Storring forsamlingshus

Genindvielsesjubilæum i Høver Beboerhus

Marts
02. kl. 17.30 Fællesspisning i Storring Forsamlinshus
10. kl. 10.00 Pileflet, Storring Pilelaug
19. kl. 20.00 Generalforsamling i Grundejerforeningen,
Storring Forsamlingshus

Stjær Avis Sponsorer!
Der er plads til flere sponsorer
af Stjær Avis ☺
Henvend dig til Bjarne Schøler,
bss@netdesign.dk / 86950808

www.hs-slagteri.dk

I Stjær, v. Finn Lorentzen
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Stjær Avis Sponsorer!

Rådgivning og skræddersyede løsninger, der sikrer
energieffektiv belysning af højeste kvalitet.
www.lyskoncept.dk, 41 65 39 10

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

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

OUTDOOR-BUTIKKEN I HÅRBY
din lokal-leverandør i alt til
rejse- og friluftsliv
Telte, rygsække, soveposer,
vandrestøvler, beklædning, kogegrej, klatreudstyr.
www. OUTDOOR-BUTIKKEN.dk
Hårbyvej 44 – Hårby - 8660 Skanderborg – 86 51 15 35

”Finder værdi i energien”
www.lokalenergi.dk - 70 22 42 77
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