
 

 

STJÆR AVIS 
      med Storring, Høver og Søballe  

TILLYKKE! 

Midt i maj 2002 udkom den første udgave af Stjær Avis. Her 10 

år efter er den still-going-strong. En dame i sin bedste alder! Vi 

har klippet i de gamle aviser, om stort og småt i årene der er 

gået, og så har vi også tilladt os at snakke lidt om de personer, 

der står bag. Og en fødselsdagskage har vi også givet 

os selv..Læs tema side 8-22. 

maj, juni, juli, august og halvdelen af september 2012 Nr. 41 – 11. årgang  



 

 

 

 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. 26. august 2012 
Avisen udkommer i weekenden d. 15.-16. september 
 
Deadline-tidspunkt udsendes på Stjær-net - og på 
Brugsens opslagstavle, tre uger før deadline.  
Send gerne stof til avisen i god tid. Det letter 
”avisbrygningen”. 
 
Copyright!  Kopiering er kærkomment - med angivelse 
af kilde! 
 
Redaktion: 
Sponsorer/ distribution/ trykning / Bjarne Schøler/ 
bss@netdesign.dk  / 86 95 08 08 
Høver/ Mogens Kjærskov/ foto/ 
kjaerskov@mail.dk/ 86 94 55 95 
Webmaster/ Roy Blüthgen/ 
webmaster@stjaer.net  / 86 24 02 26 
Kirkesider/ foto/ Per Reipurth/ 
reipurth@email.dk/ 40 97 87 19 
Søballe/Jan Bardino/foto/ jaba@tdc.dk  
Storring/ artikler/ Merete Pedersen/ 
merete@gefiber.dk 
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 

Stjær/aktiviteter 
Maj 
21. kl. 17.30   Fællesspisning i Stjær Forsamlingshus 
30. kl. 18.30   Byvandring i Stjær, foran Brugsen 
31.                 Sportsfest starter, Stjær Boldklub 
 
Juni 
1. - 3.             Sportsfest, Stjær Boldklub 
10. kl. 10.00   Rollespil i Bakkeskoven 
22. kl. 17.30   Fællesspisning ved Stærekassen 

Storring/aktiviteter 
Maj 
25. kl. 13.00   Reception for Carsten Marvig i præste-
går-    dens konfirmandstue 
Juni 
17. - 23.         Sommermøde i Præstegårdshaven. Pro-
    gram vil fremgå af næste udgave af Kir-
    kebladet og på Stjær-net. 

Høver/aktiviteter 
Juni 
23. kl. 18.00   Skt. Hans bål på legepladsen 
 
August 
3.   kl. 18.00   Byfest i Høver, Cykeltur med madpakke 
4.   kl. 13.30   Byfest i Høver, Sjov på legepladsen 
4.   kl. 18.30   Byfest i Høver, Fest ved Beboerhuset 

Søballe/aktiviteter 
Maj 
29. kl. 19.00   Arbejdsdag på byens fællesareal 
 
Juni 
23.         Skt. Hans bål, se mere på søballe.dk 
 
August 
18.    Sommerfest, se mere på søballe.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 

Stjær Avis Sponsorer - på side 2, 3 og på bagsiden 



3 

 

 

 

Næste rollespil i Bakkeskoven er  
Søndag d. 10. Juni kl. 11-15 

 

Endnu engang er der store kræfter på spil i Bakkeriget. 
Bakkeriget ledes nu af munke og nonner fra et nærliggende kloster.  

Kirkens tjenere er dog villige til at krone en ny konge ved tilvejebringelsen af 
nogle hellige ting, der i tidernes morgen skulle være blevet stjålet fra klostret,  

og som har meget stor værdi for freden i Bakkeriget.  
Kampen om magten er begyndt. 

 

 

Menneske, elver, ork, goblin, tyv, rø-
ver, Munk/nonne, alfebarn eller må-
ske handlende er de roller du kan være ved dette års 
rollespil. Skulle du gå med en lille trold i maven kan dette også arrangeres. 
 
Som sædvanligt kan man på markedet i Bakkeriget hygge sig ved bålet og her proviantere lidt spi-
seligt. Du kan handle med ting du selv har med. Du skal have bløde våben og du skal helst være 
udklædt, men det behøver ikke være dyrt og fint! Du kan finde flere oplysninger på  
kulturistjaer.dk<http://kulturistjaer.dk/> Her skal du også tilmelde dig.  
Det koster 40 kr. at være med, som du betaler på dagen. 
 
Alle er velkomne!         Med venlig hilsen, Rollespil i Stjær 

 

Rollespil i Bakkeskoven 

 

”Finder værdi i energien” 
www.lokalenergi.dk 

 

Malekurser for børn og voksne i krea-
tive omgivelser på Stjernholm mejeri 

www.artjamming.dk 
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Byvandring i Stjær 
 

Støtteforeningen for Galten Lokalarkiv, Stjær Sogns Borgerforening og festudvalget for Sportsfesten 
tyvstarter Stjær Sportsfest 2012 med en lokalhistorisk byvandring i Stjær. 
 
Erik Toft leder os rundt og fortæller om Stjærs gårde, huse, forretninger og personligheder. 

 
Onsdag den 30. maj kl.18.30 foran Brugsen 

 

Byvandringen forventes at tage et par timer. Efterfølgende serveres der kaffe/te og kage i Forsamlings-
huset, og Galten Lokalarkiv udstiller gamle billeder fra Stjær. 
 
Af hensyn forplejningen bedes I tilmelde jer til Dorthe Skriver på dorthe.skriver@gmail.com eller på 29 
44 42 83 senest fredag den 25. maj. Pris for kaffe/te og kage kr.25. 

Tak til børn og forældre  
i Stjær for 13 dejlige år i Stjær Børnehave. 
 
En stor tak til Jer alle som var med til at gøre 
min sidste dag i Stjær Børnehave - til en min-
derig og uforglemmelig dag. 
 
Jeg nyder nu pensionisttilværelsen i min ha-
ve og med mine planter - selvom jeg stadig 
savner mit arbejde med, børn, forældre og 
personale i Stjær.' 
 
Mvh. 
Kirsten  

Kontingent til Borgerforeningen 2012 
 
Har du husket at betale dit kontingent til Borgerforeningen? Har du glemt det, så er 
det ikke for sent. Find blot den omdelte opkrævning frem og brug betalingsinformatio-
nerne herfra. 
 
Hvis du har fået smidt opkrævningen ud sammen med stakken af gamle reklamer, 
sender vi gerne en ny. 
 
Kontakt Dorthe Skriver på kasserer@stjaer.net eller på 29 44 42 83. 
 
Det er naturligvis også muligt at betale kontant til Borgerforeningen, du skal blot 
kigge forbi Kollens Møllevej 34. 

Fællesspisning i Stjær 

Kom til fællesspisning i Stjær og nyd et lækkert måltid 
og det gode samvær med andre Stjær-borgere. Vi 
mødes 6-7 gange om året den sidste mandag i  

måneden kl. 17.30, 
hvor vi skiftes til at lave mad. 

 
Fællesspisning forår/sommer 2012 bliver: 

 
MANDAG d. 21. MAJ i Stjær forsamlingshus 

FREDAG d. 22 JUNI ved Stærekassen 
 

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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Hvem vil bytte hus? 

 
Vores familie er vokset, og vi oplever pladsmangel! Vores hus er 95 m2, bygget i 2007 og er 

fuldstændig indflytningsklart. Adressen er Kollens Møllevej 59a. 

Vi søger et hus, hvor der er mulighed for at indrette 3 børneværelser, og som er beliggende i 

Stjær (evt. Storring).  

Kontakt os, hvis du er interesseret i at bytte.  

Patricia og David Pischke 

Tlf.: 40 14 34 89 

Lejebolig søges! 

 

Anneli, Oscar og Tine søger lejebolig i Stjær eller i Storring. Bor pt. i Skovby 

men vil gerne tættere på Stjærskole, børnehaven og bylivet i Stjær. 

 

Alt har interesse. 

 

Du kan kontakte os på telefon 26203771 eller mail tille@live.dk.  
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I april var der generalforsamling i borgerforeningen. 
Inden mødet var der traditionen tro spisning. Det er 
en hyggelig måde at starte på. 
 
Dorthe, der har været kasserer i et år nu, fremlagde 
det reviderede regnskab. Der har i 2011 været et 
overskud på driften på knap tredive tusinde kroner, 
og egenkapitalen er på godt ni hundrede halvfjerstu-
sinde kroner, hvoraf selve forsamlingshuset udgør 
langt størstedelen. Det blev endvidere vedtaget at 
sætte kontingentet op med ti kroner for familier og 
fem kroner for enkelt personer. 
 
Jesper, der har været formand i et år nu, fremlagde 
bestyrelsens beretning for 2011. En stor tak til alle 
de frivillige, der gennem året alle har bidraget til, at 
vi har et velfungerende forsamlingshus, som er et 
attraktivt samlingspunkt for sociale aktiviteter. Be-
styrelsen har i 2011 fortsat med tiltag til at øge 
mængden af aktiviteter. I efteråret startede vi et 
samarbejde med AOF om aftenskole. Det har der 
været god opbakning til, og det er fortsat i 2012. 
Hvis I er et par stykker, der har en ide til et AOF-
kursus i forsamlingshuset, så sig blot til. Vi arbejder 
også på at lave et Liv i Forsamlingshusene arrange-
ment i oktober med et eftermiddagsarrangement for 
hele familien og en tysk inspireret oktoberfest om 
aftenen for de voksne. I 2011 startede vi op med 
virksomhedsbesøg. Det første var en stor succes. 
Det var en familieudflugt til Falck i Aarhus. I starten 
af 2013 er der familieudflugt til Arla Aarhus og en 
voksenudflugt til Hancock bryggeriet i Skive. 
 
Lejeren af lejligheden i forsamlingshuset er flyttet. 
På generalforsamlingen fremlagde bestyrelsen en 
ide om at inddrage lejligheden i forsamlingshuset, 
så den kan være til glæde og gavn for flere borgere 
i Stjær. Og der var bred opbakning på generalfor-

samlingen til at 
"gøre forsamlings-
huset større". I 
første omgang har 
dagplejen budt 
ind, og det er pla-
nen, at den ugentlige dagplejelegestue kommer til 
at foregå i forsamlingshuset efter sommerferien. Det 
er dog blot en ud af ugens syv dage. Alle de andre 
dage er der muligheder for andre aktiviteter - både 
om dagen og om aftenen. Er I nogle stykker, der 
mangler et sted til nogle sociale aktiviteter, så sig 
blot til - det kunne f.eks. være kortspil, strikkeklub, 
musikøvelokale, modeljernbane, overnatning for 
festgæster, ... Mulighederne er mange. Vi glæder os 
til at høre fra jer! 
 
Referat fra generalforsamlingen og foreningens 
regnskab er hængt op på opslagstavlen i forsam-
lingshuset, og kan læses på stjaer.net. 

 
Er dit indbetalingskort med kontingent til borgerfore-
ningen blevet væk i bunken af reklamer, så fortvivl 
ikke, men kontakt kassereren og få et nyt: 

Dorthe Skriver, � 29 44 42 83,  
kasserer@stjaer.net 

Forsamlingshuset er blevet større 
Maj 2012, af Jesper Lumbye Andersen 

Liv i Forsamlingshusene 
2012 

 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved  

lørdag d. 27. oktober: 
 

Eftermiddagsaktiviteter for hele familien 
(idéer er velkomne) 

 
Fest om aftenen for de voksne 
(sandsynligvis oktoberfest) 

 
Vi er i bestyrelsen i gang med at planlægge aktivite-
terne, og det endelige program annonceres i næste 

nummer af Stjær Avis. 

 

Komfuret i lejligheden i fors
amlingshuset 

er defekt. Har du er brugt, v
elholdt og vel-

fungerende komfur til overs
, som du gerne 

vil donere til forsamlingshuset, hører vi 

gerne fra dig.   BestyrelsenBestyrelsenBestyrelsenBestyrelsen 
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Er I nogle stykker, der mangler et sted til nogle sociale aktiviteter, så sig blot 
til - det kunne f.eks. være kortspil, strikkeklub, musikøvelokale, modeljernba-
ne, overnatning for festgæster, ... Mulighederne er mange.  

Vi glæder os til at høre fra jer! 
Bestyrelsen i borgerforeningen 

Stjær Forsamlingshus - 
lejligheden 
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Opskrift på Fødselsdagskage 
 

Chokoladekage: 
Bagetid: Muffins 20 min, kage 50-60 minutter ved 160° C 
 
Ingredienser: 
 
250 gram smør  
200 gram sukker  
100 gram brun farin 
3 store æg 
300 gram hvedemel 
1 tsk. bagepulver 
1 tsk. natron 
1 tsk. vanillesukker 
100 gram chokolade (50-70% kakao)  
20 gram kakaopulver 
100 ml kogende vand  
100 ml kærnemælk  
1 tsk. frysetørret kaffe 
 
Tænd ovnen på 160° C. Smør en 24 cm rund springform og drys  
med mel. Læg en cirkel af bagepapir i bunden. 
Hak chokoladen fint og læg den i en skål med kakaopulver og frysetørret kaffe.  
Hæld det kogende vand over og rør rundt til chokoladen er helt opløst. Sæt til  
side til afkøling mens du rører dejen. 
Pisk smør og de to slags sukker lyst og luftigt. Tilsæt æggene, ét ad gangen.  
Pisk ca. 1 minut efter hvert æg. Sigt mel, bagepulver, natron og vanillesukker  
sammen. Rør kærnemælken i den afkølede chokolademasse. Rør melet i dejen  
i tre portioner, skiftevis med chokolademassen. Fyld dejen i bageformen og  
bag ca. en time midt i ovnen. 
Bagetid: 50-60 minutter ved 160° C 
 
 

Tillykke Stjær Avis 

STJÆR AVIS i 10 år 
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Hindbær smørcreme: 
 
Mængde: Nok til at fylde og dække en 24 cm rund kage 
  
Ingredienser: 
250 gram smør  
350 gram flormelis 
1 spsk. vanillesukker 
1 dl hindbærpuré  

 
Pisk smørret til det er lyst og luftigt. Det tager ca. 5 minutter.  
Piskningen er vigtig for at få en luftig smørcreme. Tilsæt ca. halvdelen af  
flormelisen og pisk smørcremen glat. Tilsæt frugtpure og vanillesukker. Pisk videre til det  
er godt blandet. Tilsæt så resten af flormelissen lidt efter lidt. Pisk indtil den er en dejlig, luftig creme. 
Lav gerne smørcremen dagen i forvejen, så flormelissen kan blive helt opløst.  
 
 

MMF (Marshmallow fondant) 
 
100 g (ca. 15 stk) marshmallows (skumfiduser til grill) 
1 spsk smagsneutral olie (raps, solsikke eller majs) 
2 spsk vand 
1 tsk citronsaft eller 1 tsk vanille eller mandel essens  
Ca 350 gr. flormelis (sigtet) 
 
Marshmallows og vand kommes i en skål. Det varmes i en microbølgeovn (omrøres hvert 20 sek.). Marsh-
mallows skal smelte, men ikke blive brune. Derefter blandes olie og citronsaft/aroma i. Flormelis tilsættes lidt 
efter lidt, indtil massen er som modellervoks. Det må gerne klistre lidt. Opbevares i en lukket frysepose på 
køl. Lad mmf blive ved stue temp. (eller lige en tur i mikro i ca 10-15 sek) når det skal bruges. 
Brug flormelis eller maizena på bordet til at rulle ud med. Fondanten kan farves med pastafarver, som kan 
købes i specialforretninger eller over nettet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De afbillede kager er alle nogle Noelia har kreeret. 

Tillykke Stjær Avis 

STJÆR AVIS i 10 år 
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6 uger før avisen udkommer holdes redaktionsmøde.  

Samtidig annonceres deadline på stjær.net, og opslag i brugsen. 

Her vender vi løst og fast, hvad vi hver især har lyst til at skrive 

om, eller hvis nogen ved at nogen andre har gang i et eller andet. 

vi laver en  rå disponering af avisen, så vi allerede nu har en ide 
om, hvor mange sider den er på. 

5 6 4 

Vi er en lille flok som synes det er rigtig sjovt at lave en 
lille lokal sprøjte som Stjær Avis. Avisen er nu 10 år 
gammel. Startet af ildsjælen Pil Brudager, som havde 
det som sit mål, at efter 7 år skulle avisen være så etab-
leret, at den kunne køre videre uden hende. – og for tre 
år siden skete det så: Pil slap tøjlerne, og nu skulle det 
så vise sig om vi andre kunne løfte opgaven. 
Vi synes selv, i al beskedenhed, at det går rigtig godt. Vi 
har brugt lang tid på at diskutere indhold, holdninger, og 
hvad vi vil med avisen. Vi har fået flere nye kræfter til, og 
ønsker fortsat at skrive og producere avisen. 
  
...og hvad vil vi så? 
Vi vil rigtig gerne virke som et samlende organ. – og væ-
re med til at styrke fællesskabet i vores lille smørhul. 
Derfor er vi også meget afhængige af, at vi får så meget 
input fra alle jer, som muligt. Vi forsøger at dække det 
meste, men hvis man vil være sikker på at få sit arrange-
ment omtalt (før eller efter), så skal man sørge for at 
sende billeder til os, og evt. en lille omtale. – så bringer 
vi det glad og gerne. 
Mange af os skriver gerne artikler om løst og fast fra om-
rådet. Det har gennem årene resulteret i mange forskelli-
ge ting, haveartikler, artikler om alternativ energi, reno-
vering af huse, rejseberetninger m.m. Disse artikler kom-
mer, når vi har lyst, eller er inspirerede….andre af os er 
involverede i den praktiske del, trykning, distribuering, 
sponsorer, korrekturlæsning, filkonvertering etc…- og 
nogle har fingrene med i flere processer… 
Vi vil rigtig gerne have billeder, artikler m.m fra alle jer. 
Engang imellem kan man få et prik af os, hvis vi ved at 
der er noget at fortælle, og mange af jer skriver heldigvis 
gerne på vores opfordring. – og tusind tak for det! 
Selv om vi erklærer, at det ikke er en decideret nyheds-
avis, så prøver vi alligevel at dække de emner, som op-
tager folk i området. Det kan være brugs-fusion, lukning 
af buslinje, pigcity etc….vi prøver så vidt muligt at få me-
ninger med fra flere sider. Her er læserbreve også kær-
komne, og en mulighed for at få sit budskab ud til man-
ge. 
 
Opsætning/layout 
Vi har en overordnet tanke om størrelse og fonttype på 
avisens layout. Den enkelte skribent sætter selv  siden 
op.  

Det kunne være meget flot, hvis én person lavede 
hele opsætningen, og vi fik en strømlinet avis med 
samme look hele vejen igennem. Men avisen er båret 
af frivilligt arbejde.– og vi vil ikke risikere at en overbe-
byrdet person løber skrigende bort, fordi opgaven er 
for omfattende. Så arbejdsopgaverne er fordelt og 
”alvorlige” beslutninger forsøges taget i fællesskab. 
Vi arbejder meget på, at avisen ikke må være for 
”tekst-tung”. Men det snyder os lidt af og til.—der er 
så meget vi gerne vil have med…. 
 
Avisen finansieres af Borgerforeningen og eksterne 
sponsorer, som oftest er velvillige virksomheder fra 
området. Avisen trykkes på Huset i Århus. 
På et tidspunkt lavede vi en facebook-side. Tanken 
var, at vi her kunne komme tættere på brugerne, og få 
en dialog i gang om udvalgte emner, eller andet…
Men – desværre er det faldet lidt til jorden. Ingen af os 
havde den fornødne tid til at holde siden aktivt. Men 
- meld jer gerne ind...måske kommer der liv en dag? 

...om at lave avis i Stjær ! 

ANNONCE: 

Vi kunne godt tænke os hjælp til 

f.eks: 

En krydsord/opgave? 

Fotos? 

Vitser? 

Børneaktiviteter? 

Ungdomssider? 

Madopskrifter? 

Eksperimenter?  

Korrekturlæsere?? 

noget helt andet????? 

 
Kontakt stjaeravis@stjaer.net eller 

kroyer@email.dk 



 

 11 

Avisen ligger i alle post-

kasser i Stjær, Storring, 

Høver, Søballe. 

3 uger før avisen udkommer er der 

deadline. Forhåbentlig bugner avi-

sens postkasse og mailboks af ting 

fra lokale. U-opsatte ting forarbejdes 

og lægges ind i en foreløbig mappe i 

avisspotten. 

Redaktionens egne indlæg, tikker 

ind på avis-spotten.  

Ugen efter deadline bruges til at  færdig-

disponere avisen. Der holdes et midtvejsmø-

de af en lille gruppe, som finpudser dispositio-

nen - af og til kan det være nødvendigt at for-

korte indlæg. Alt samles i en endelig mappe i 

avisspotten (en fælles-server) 

2 uger før avisen ud-

kommer, læses der kor-

rektur på den, af en af 

avisens faste korrektur-

læsere. 

  10-12 dage før, flettes alle filerne 

sammen i én stor PDF-fil, og sen-

des til trykkeri. 

3 2 1 0 

Tina Krøyer: skriver artikler om alt mu-

ligt: haver, passionerede samlere, folk 

og fæ. 

Indkalder til redaktions-

møder og sender 

deadlines ud.  

Laver slutopsætning 

med Christina. 

Mette Brandi: skriver 

artikler om alt mellem 

himmel og jord: Ting eller 

personer der lige fænger 

hendes nysgerrighed. 

Dorthe Skriver: er 

vores historiekyndige, 

og skriver om Gamle 

Stjær, spor i landska-

bet m.m. 

Hvis du skriver til  

stjaeravis@stjaer.net, 

så er det Dorthe der modtager, og evt. 

svarer på henvendelser. 

Christina Monrad: samler avisen i 

vores avisspot. Sætter ting op fra folk 

der har sendt en tekst. Laver den over-

ordnede disposition. 

Skriver engang imel-

lem ”undersøgende 

journalistik”. f.eks 

hvis den nye taxi-

ordning skal testes, 

eller lign.  

Laver slutopsætning med Tina. 

Bjarne Schøler: vores eneste indfødte 

sande Stjærbo! Når vi skal høre hvor-

dan det var engang er det altid ham vi 

tyr til. Skriver engang imellem er-

hvervsstof.  

Har kontakt til alle 

vores dejlige spon-

sorer, som gør det 

hele muligt.—og så 

er det Bjarne der 

har kontakten til 

trykkeriet. 

Roy Erik Blüthgen: er vores link til 

internettet. Roy flet-

ter alle filerne sam-

men til en trykkeklar 

PDF-fil. Publicerer 

avisen som Ebook 

og PDF på 

stjaer.net. Rundsen-

der info til stjaer.net-brugere. Admini-

strerer avisspotten. 

Merete Pedersen: 

redaktør for Storring-

siderne - og lejligheds-

vist en mad-opskrift. 

Jan Bardino: redaktør 

for Søballe-sider 

Mogens Kjærskov: 

redaktør for Høver-

sider 

Per Reipurth: redaktør 

for kirke-sider 

Nina Møller Nielsen: 

skriver om spejder, rolle-

spil og hvad der ellers 

lige dukker op. 

Korrektur-læser.  

Vi får nogle gange hjælp til korrektur-
læsning. Korrekturlæseren har typisk 1-
2 dage til gennemlæsning, inden avisen 

går i trykken. 

Omdelere af avisen.  

Et korps af folk som lægger aviser i alle 

postkasser, i udgivelses-weekenden. 
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Pil og Stjær Avis  
Pil Brudager startede Stjær Avis i 
2002 og lovede dengang sig selv, at 
ville kæmpe for avisen i 7 år .. 
 
Nu er de 7 år gået, og Pil takker af 
som redaktør for en avis, der troligt er 
udkommet 4 gange årligt siden den 
første avis i maj 2002. 
Det har været sjovt og givende - men 
også udfordrende at få styr på både 
det praktiske, det økonomiske og ikke 
mindst at få udbredt engagementet til 
en bredere flok .. 
Pil holder nu efter eget udsagn mindst 
et års pause fra avisen, inden hun 
formentlig og forhåbentlig vender til-
bage og beriger os med historier til 
avisen som menigt medlem af redakti-
onen. 
 
Visionen for Stjær Avis  

Inden hun flyttede til Stjær for ca. 15 
år siden, havde hun i andre sammen-
hænge arbejdet med skriftlig formid-
ling, som en mulighed for at skabe og 
styrke et fællesskab. 
Det var derfor helt naturligt - for Pil - 
at starte en lokal avis i Stjær. 
Pils vision var fra starten at opbygge 
et fælles blad for byen - at samle 
kræfterne fra borgerforeningen, bold-
klubben og menighedsrådet - at styr-
ke fællesskabet i landsbyen. 
Indgangsreplikken til første avis er da 
også et citat: "Det kræver en landsby 
at opdrage et barn" .. 
 
Avisens modtagelse 
På trods af at nogle stjærborgere fra 
starten oplevede Pil som 'for meget' 

Københavner, så er Stjær Avis blevet 
godt modtaget - mange læser den, og 
vil ikke undvære den. 
 
Avisen bidrager også til overfor om-
verdenen at tegne et billede af Stjær 
som en aktiv landsby - noget mange 
tilflyttere har bemærket i forbindelse 
med at de har valgt Stjær som kom-
mende bosted. 
 
Opstart som 'håndarbejde' 
I 2002 besluttede Borgerforeningen at 
starte Stjær Avis - kraftigt opfordret af 
Pil, som selv gik i gang. 
Som et typisk eksempel på Pils ihær-
dighed og kompromisløshed skrev 
hun allerede den første avis på en 
nyindkøbt pc. 
Hun havde ikke på forhånd erfaring 
med computere og tekstbehandlings-
programmer, men hun indså, at det 
var nødvendigt, trods de ekstra udfor-

dringer i starten. 
Til de første aviser skrev Pil teksterne 
på computeren og tegnede selv de 
tilhørende illustrationer i hånden. 
Når teksterne var skrevet ud, blev 
illustrationerne klippet til og klistret 
ind, hvor de skulle være. Derefter blev 
alle siderne bredt ud over sengen for 
at Pil kunne få puslespillet om den 
rigtige rækkefølge til at gå op. 
Et puslespil, der stadig foregår op til 
trykning - omend i en mere teknisk 
form i dag. Senere blev figurerne 
scannet ind og redigeret sammen 
med teksterne. 
Den første aviser kopierede Pil egen-
hændigt på kommunens kopimaskine 
i lidt over 330 eksemplarer. Efter kopi-
ering blev siderne sat sammen til hele 
aviser, foldet og klipset - alt sammen 

manuelt .. 
(de første aviser var på 8 sider, og i dag er den 
vokset til 32-36 sider. red./2012) 

 
Trykning 'i byen'  
Bjarne Schøler Sørensen, som den-
gang også sad i Borgerforeningen, 
blev hurtigt engageret i avisprojektet. 
Allerede til Avis nr. 4 havde Bjarne 
sørget for en aftale med TDC om tryk-
ning af avisen. Det betød, at avisen 
blev afleveret i færdige original-sider, 
der hos TDC blev scannet og derefter 
trykt og samlet. Borgerforeningen stod 
derefter selv for husstandsomdeling i 
Stjær. 
Sideløbende med opstarten af Stjær 
Avis startede Borgerforeningen bypor-
talen www.stjaer.net. Portalens web-
master og ildsjæl Roy Erik Blüthgen 
har også hjulpet og givet gode råd til 
opsætning af avisen. 
Fra avis nr. 6 kunne aviserne også 

hentes og læses fra byporta-
len - og Stjærs borgere fik bl.a. 
mulighed for at skrive til avisen 
via portalens e-mail-adresser. 
I dag kan alle tidligere udgivne 
numre af Stjær avis hentes på 
portalen. 
Fra Avis nr. 16 blev en del af 
borgerforeningens udgifter til 
avisen dækket af sponsorer. 
 
Oplands-redaktioner 
I perioden fra 2002 til 2006 var 
det primært Pil, Bjarne og Roy, 
der stod for avisen. Pil redige-
rede eventuelle bidrag fra an-
dre stjærborgere og supplere-
de med egne tekster. 
Fra Avis nr. 16 og 17 i 2006 
blev redaktionen udvidet med 

'oplands-redaktioner' i Storring, Høver 
og Søballe 
- og kirkestof har været et fast indslag 
allerede fra avis nr. 2. 
Fra Avis nr. 16 har Stjær Boldklubs 
blad Flaskeposten udkommet sam-
men med Stjær Avis - i første omgang 
som midtersider,  men senere som 
'omvendt bagside' til Stjær Avis. 
 
(Stjær Boldklub har siden trukket sig ud af avi-
sen, og benytter klubbens hjemmeside, som 
kommunikationsmiddel, red./2012) 

 

STJÆR AVIS i 10 år 
Nedenstående er et genoptryk af Anja Veldts artikel (i nr. 29) om Pil og avisens historie.  
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ART JAMMING hos Tina Kolding i Stjernholm Mejeri har premiere d. 

10. september 2005. Siden da har ideen vist sig at være bæredygtig, da 

ART JAMMING efterhånden er blevet en fast institution i byen. 

Tak for 23 års tro tjeneste!Tak for 23 års tro tjeneste!Tak for 23 års tro tjeneste!Tak for 23 års tro tjeneste!    

I avis nr. 13, side 3, tages der behørigt afsked med brugsuddelerparret 

gennem 23 år, Henrik og Tove. 

”Lys på kirken? 

 

Søndag d. 25. september lykkedes det endelig 

at få lys på kirken. I første omgang et forsøg, 

lidt leg og en snak med repræsentanter fra vores 

menighedsråd. Alt i alt en god oplevelse, på 

trods af regnen.  

Vi håber at kunne gentage demonstrationen 

mere omfattende senere. Lige nu går drøftelsen 

på om der skal være lys på en, to eller tre sider 

af kirketårnet; eller måske en løsning hvor beg-

ge muligheder er mulige. For os er der ingen 

tvivl om, at et markeret kirketårn vil lyse op 

lige der hvor Stjær er mest mørk. 

”Vær med til at gø-
re Stjær til en fugle-
venlig by! 
Vores lokale ornitolog Peter Lange har sendt 

flg.:    

9 forslag til fugle- og naturvenlig 

drift af haven 

Vand 

Søer, damme, fuglebade og lignende befordrer et 

særlig rigt fugleliv. Både sommer og vinter er adgang 

til vand befordrende for et rigt fugleliv. 

Kvasdynger, vilde partier og variation 
Sørg for at der er "vilde" partier i haven med krat, 

nælder, grenbunker, stendiger og andet vildnis som 

tiltrækker mange fugle og giver gode redesteder. Har 

du plads i haven så lav en kvasdynge af det grenaf-

fald m.m. du får når du beskærer dine træer og buske. 

Både fugle og pindsvin elsker dem til skjul og rede-

sted.” 

Læs mere i nr. 15, side 9, på stjaernet.dk 

Notits fra 

 nr. 15, side 10. 

STJÆR AVIS i 10 år 
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Stjær Bageri lukker 
- Ja, søndag den 1. oktober er det så slut, siger Jonas. Det bliver underligt, ikke at skulle starte hver eneste aften/nat kl. 01:30 for at 

lave brød og kager, og jeg vil da helt sikkert også komme til at savne ”duften i bageriet” i nogen tid. Men jeg glæder mig også til, at 

kunne få et mere normalt liv, hvor man ikke altid er så bundet og afhængig af sit arbejde. Jeg har for eksempel ikke haft ferie de 

sidste 4 år. 

Jeg sidder i baglokalet sammen med 3 generationer af bagerfamilien Laursen, som siden 1888 har drevet Stjær Bageri. Det er Jonas, 

som er 5. og sidste generation, Jonas´ mor Yrsa og bedsteforældrene Villy og Jytte, som lige er kommet på besøg. Der er frisklavet 

kaffe på kanden, en dejlig smørkage på bordet, og alle 3 generationer fortæller ivrigt om, 

hvordan det har været at have bageri og forretning i Stjær i så mange år. 

”I gamle dage, da min farfar var bager, byttede han rugmel for rugbrød med bønderne”, 

fortæller Villy. ”Når der var høstet, blev kornet malet til rugmel oppe på møllen. Så lavede 

farfar en aftale med nogle af bønderne, så 1 kilo rugmel blev byttet til 1 kilo rugbrød, som 

de fik udleveret senere på året, når de skulle bruge det. Det kunne man jo gøre dengang…” 

Jonas og Yrsa er enige om, at det er med blandede følelser, at de nu må lukke, for det er jo 

trist, at noget, der har været en så central del af familien Laursens liv, ikke længere skal 

være det. Og det forpligter da også at være 5. generation, men samtidig glæder de sig også 

til, at skulle i gang med en ny tilværelse. 

 

Læs hele historien om det gamle bageri , på 

stjaer.net nr. 18, side 4. 

 

                                   I 2006 skyder nye huse frem som paddehatte! 
Stjær avis byder velkommen... 

”Storring og Stjærs vokseværk har taget fart. Helt nye miljøer skyder 
op og gamle huse renoveres fra A-Z.  

Velkommen til alle nye borgere, som flytter ind i de nye og de gamle 
huse, i vores dejlige område. 

Her har I lidt samlet information om, hvad området byder på!” 

 

 

”STJÆR BØRNEKULTUR 
GRUPPE 

 

arrangerer 

Rollespil i 
Bakkeskoven  

 

Søndag d. 21. maj kl. 10-14! 

 

Rollespillet er for de 7-14 årige. Hvis du er under 

7 år skal du have en voksen eller stor søskende 

med. Forældre er meget  velkomne til at komme 

med eller komme forbi. 

Der kommer  3 unge mennesker fra rollespil-

foreningen i Stilling og arrangerer spillet. ” 

 

- allerførste rollespil annonceres, i nr. 17. 

STJÆR AVIS i 10 år 
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Ildsjæle fra hele 

storkommunen, 

på skolebænken i 

Stjær! 
22 skrivende ildsjæle, mødtes lørdag 
den 27. januar 
til den første af to uddannelsesdage, i 
Stjær 
Forsamlingshus. Måler er, at blive 
endnu bedre til at 
lave lokalaviser og formidle stof, til 
folk, i hele den 
nye Skanderborg kommune. 
”Journalistens Værktøjskasse” 
Med tilskud fra Folkeoplysningsfor-
bundet i Galten Kommune, har 
Stjær Mediegruppe arrangeret et ud-
dannelsestilbud: ”Journalistens 
Værktøjskasse”, til frivillige lokale mediefolk. Målet med 
undervisningen er at give kursisterne indsigt i journalistens 
arbejdsmetoder, så vi kan lære nogle teknikker til, hvordan 
man bedst 
formidler budskaber til forskellige målgrupper. 
Samtidigt skal det 
være med til at skabe netværk mellem de mange 
frivillige mediefolk i 
kommunen 
Pil Brudager fra Stjær Mediegruppe har i sam-
arbejde med 
Journalisthøjskolen i Århus, sammensat pro-
grammet, som Lars Borup 
skal føre os igennem på de 2 kursusdage. Lars er ekstern lek-
tor ved 
Journalisthøjskolen, og har stor erfaring i at undervise sådan 
nogle 
som os. 
 
 
 
 

Fiskebilen ”kører” igen! 

Om ganske kort tid behøver folk i Stjær ikke længere at skulle 

udenbys, for at få sig en pizza med den helt rigtige bund, toppet 

med lækkert fyld. Den kan man nemlig få i Stjær! 

Slut med gætterierne 

Der har blandt byens borgere været diskuteret meget og gættet 

på, hvad der kom til at stå på skiltet over vinduet i det gamle 

bageri. Der har været rygter om både minimarked, 

blomsterhandel, pizzeria, nyt bageri, Grillbar og meget andet. 

Men nu kan Stjær Avis afsløre, at engang allerførst i maj åbner 

STJÆR PIZZA på Østerbro 13! 

Den 19-årige indehaver hedder Rujar Hasso er kurder, og kom 

til Danmark som 2-årig sammen med sin familie. 

 

STJÆR AVIS i 10 år 
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Stjær Børnehus – Vester-

bro. 
Vesterbro med vuggestue og børnehavebørn er nu kommet 

godt fra start. Vi holdt tidsplanen, således at de første 13 

børn kunne starte i nymalede og hyggelige lokaler den 

08.12.08. 

Vi har løbende fået nye børn og vil pr. 1. marts have 26 

børn. 

Vi er en personalegruppe, 

som har arbejdet godt 

sammen i Ry, hvor bygningen lå placeret før. 

Efter malerarbejdet var færdigt, rykkede personalet ind og fik i løbet af en uge indrettet 

de indvendige rammer med inventar, legetøj m.m. 

Rundt om huset har vi fået belagt med fliser, hvor børnene kan køre på scooter og cyk-

le. Der er lavet nyt halvtag til sovebørnene og et nyt vindfang ved indgangen. 

 

Legepladsen skal vi i gang med til foråret. Vi skal have lagt rullegræs, lavet scooterba-

ne rundt om den lille høj, rutsjebane, sandkasser, hængekøjer, bålplads og beplant-

ning. På bagsiden af huset laver vi en lille fodboldbane. 

Vi glæder os alle til at få en spændende og udfor-

drende legeplads, som børnene kan boltre sig på. 

 

 

 

 

 

 

 

Hvor meget fyrer vi for gråspurvene?  

Hvad betyder det for vores CO2 fodaftryk? 
 

Billederne her afslører, hvordan Stjær forsamlingshus ser ud, når man fotograferer det med et  

temperaturfølsomt kamera. De billed-områder som ligger højt på farve-temperaturskalaen viser, hvor der tabes mest  

varme, fra bygningen. Man kan se hvordan varmen siver ud, især under tagudhænget og i kippen. Billede 1 og 2.  

Det er en effekt af, at loftet i forsamlingshuset er forholdsvis ringe isoleret. Samtidig kan man se varmetab fra soklerne 

af bygningen, bill. 1, (lidt kamufleret af bevoksningen foran huset). De varme sokler er en effekt af graden af isolering, af 

gulvet. På billede 3, er der en synlig kuldebro ved tilbygningen. Over-vinduet i anretter-rummet, er kun enkelt-lags glas, 

hvilket tydeligt ses, som en rød plet. Billede 4. 
 

Vil du vide hvordan varmeudslippet fra dit hus ser ud?  

Du kan nu få termograferet dit hus billigt, så du bliver i stand til at se, hvor pengene er givet bedst ud, når du vil forbedre 

huset, i forhold til energi, CO2 - og din varmeregning. Borgerforeningen har fået et godt tilbud! Læs mere på side 11. 

(- i alt 69 huse valgte at få termograferet deres ydervægge) 

STJÆR AVIS i 10 år 



20 

 

 

 

 

 

JORD, VAND, LUFT OG 

KOMPOST  

- i en bæredygtig og selv-

vandende have. 
 

Et besøg i april hos Mathias Hansen blev til en 

lang snak om jordforbedring, spildevand og 

isolering.  
 

Egentlig skulle det have været et ”normalt” havebesøg, med snak 

om planter, blomster og dyrkning. Men det hele tog en drejning, 

fordi det mest interessante viste sig at være Mathias’ tanker om at 

have en bæredygtig have. Også selvom den ikke er større end de 

fleste. Så her er en fortælling om hans omfattende vandingssyste-

mer, og naturlige isolering af huset. 
 
(læs 
mere i 
nr. 29, 
side 
12) 

STJÆR AVIS i 10 år 

Gravemaskinerne er i gang med at fylde op i grusgraven vest for Jeksenvej. Trods 

frostvejr kommer der biler hver dag med ny jord. I baggrunden ses området mod vest, 

Lidt om kloaksystemer 

I Stjær er hovedkloakkerne et et-strenget 

kloaksystem (fællessystem), hvor spildevand 

og regnvand løber i samme kloakledninger til 

renseanlægget.  

Det betyder bl.a., at regnvandet unødigt skal 

pumpes den lange vej til renseanlægget og samtidig lægger 

beslag på en del af anlæggets rensekapacitet.  

Når det regner meget kan kloakkerne nogle steder bliver over-

belastede og give anledning til oversvømmelser - og vandet 

kommer ud, hvor det nemmest kan komme ud! Det betyder, at 

det blandede spildevand og regnvand kan stuve tilbage i klo-

akledningerne - og i værste fald strømme ud af et kældertoilet 

eller ud til et vandløb o.l.   

Med udsigterne til mere regn i fremtiden er det et problem, der 

forventes at blive større. Det betyder, at mange kommuner 

planlægger at adskille regnvand og spildevand i 2 separate 

kloaksystemer - og det er bl.a. strategien i Skanderborg Kom-

mune. 

Byrådet har netop vedtaget at sende en ny samlet Spilde-

vandsplan for 2009-2018 i høring. Planen indeholder separe-

ring af fælleskloakker flere steder i de tætte byområder, hvor 

problemerne er størst.  

Indtil videre er det ikke planlagt at separere hovedkloakkerne i 

Stjær, men når/hvis det sker, er det nødvendigt at grundejerne 

også adskiller spildevands- og regnvandskloakkerne på privat 

grund. 

Det kan derfor være en god idé at holde regnvand og spilde-

vand adskilt. 

Beholdes regnvandet på grunden mindskes belastningen af 

hovedkloakker og renseanlæg. Det kan f.eks. gøres, som hos 

Mathias, ved at genbruge regnvandet til havevanding og bil-

vask eller ved at lade det sive ned i jorden.                 AV 
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Dagli’ Brugsen: 

Stjær indtog Galten 

Der var kæmpe tilslutning fra Stjær til den årli-
ge generalforsamling i Galten Brugs den 14. 
april. 
Ud af de ca. 190 fremmødte var vi flere end 50 
fra Stjær, som havde valgt at tilkendegive vo-
res støtte til Galten Brugs, som jo nu også in-
kluderer Dagli’Brugsen i Stjær. 
 
Der var arrangeret fælles bustransport til Gal-
ten, og det var vi godt 30, der benyttede os af. 
Stemningen var fin i bussen, om end en smule 
spændt, for vi havde jo et håb om, at få en – 
måske endda 2 – fra Stjær valgt ind i bestyrel-
sen i ”vores” nye Brugsforening. Og da det også var før-
ste gang, vi skulle udenbys for at komme til generalfor-
samling i Brugsen, var der tillige tilsat nyhedens forvent-
ning som krydderi. 
 
Vel ankommet til Restaurant Gl. Høver gik 
generalforsamlingen i gang. 

Formand Mogens Guldbæk bød velkommen og præsen-
terede kort bestyrelsens medlemmer, ligesom uddeleren i 
Stjær, Finn Lorenzen, også blev præsenteret. 

 

 

Forsamlingshuset har fået nye 

møbler! 

 

Pig City i Stjær 
- Ja, lige nu venter vi bare på en 
afgørelse fra Miljøcenter Århus, der 
skal give grønt lys for, at Skander-
borg Kommune kan gå i gang med 
sagsbehandlingen, fortæller Søren 
Hansen. 

Søren bor på Stjær Østergård, Kol-
lens Møllevej 33, der ligger lige ved 
siden af grusgraven.  

Og det er her, han og Mads Peder-
sen - som er 4. generation i Katrine 
& Alfreds Tomater - planlægger at 
etablere en fødevareproduktion. En produktion, som bliver helt nyskabende 
i forhold til konventionel landbrugsproduktion i Danmark.  

Projektet er et af seks vinderprojekter i en idékonkurrence, som Realdania 
udskrev i 2006 om fremtidens landbrug. Oplægget lød således: 

Fremtidens landbrugsbyggeri skal være fleksibelt, effektivt og rationelt. Det 
skal tilbyde optimale rammer for dyr og mennesker. Og så skal det samtidig 
også se godt ud i landskabet, være med til at brande landbruget lokalt og 
signalere bæredygtig produktion. 

STJÆR AVIS i 10 år 
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I nr. 5 omtales for første gang kommunens nye planer for busruter: 

Den nye busrute i Stjær/Storring 

Af Jesper Lumbye Andersen 

I forbindelse med overtagelsen af en række busruter fra Region 

Midt og de generelle spareplaner har politikerne i Skanderborg 

besluttet at omlægge bl.a. busruten gennem Stjær.  

  

Den nye rute kommer til at hedde 309 og skal køre fra Galten 

via Stjær til Stilling og Skanderborg. Der bliver således ikke 

længere en direkte busforbindelse til Aarhus. Pendlere og andre, 

der skal til Aarhus, skal skifte bus i Stilling. 

  

I forbindelse med Midttrafiks høring i januar om de nye buspla-

ner, fremførte vi i Stjær og Storring en kritik af, at det 

ikke ville være muligt at møde på arbejde eller uddannel-

se i Aarhus til kl. 8. Miljø- og Planudvalget har lyttet til 

dette og har på et udvalgsmøde d. 4. april besluttet: 

 "Der etableres en ekstra morgentur Galten – Hørning. Fra Hørning videreføres turen som rute 200 til Århus Banegård, Universite-

tet og Skejby Hospital, med ankomst lidt i kl. 8.  

Det dækker behovet for en morgentur for pendlere fra Galten, Storring, Stjær og Jeksen 
til Århus, herunder også for unge der skal til uddannelsesinstitutioner i den sydlige del af 
Århus, bl.a. teknisk skole i Viby. Årlige merudgif- ter 160.000 kr."  

 

Stjær/Storring  
i kamp for vores bus 

Af Mette Brandi 
I løbet af 14 dage lykkedes det Stjær og Storring at indsamle 709 un-
derskrifter, selv om Skanderborg Kommune angiveligvis har talt dem 
på en anderledes måde end os, der har sendt dem af sted. 
 
Kampånd 
Det var en utrolig dejlig oplevelse, at vi som by kunne stå sammen om 
at kæmpe for gode busforbindelser til Århus. Faktisk tog det kun en 
dag at samle 11 underskriftindsamlere ved at lægge en opfordring til 
at melde sig ud på nettet. Der opstod nærmest en form for kampånd. 
Det var også meget let at få folk til at medvirke til at få lavet de seks 
små historier om borgere, som bliver berørt af forringelserne. De blev 
sendt på e-mail ad to omgange til alle politikkerne i Skanderborg By-
råd samt til kommunen.  
 
Alle underskrev 
Næsten alle satte deres underskrift på indsigelsen og indsamlerne for-
talte, at de var kommet i snak med rigtig mange i deres nabolag, som 
de sjældent havde snakket med før. Mange bidrog med fortællinger, 
om hvordan busrutens forringelse ville påvirke netop dem. Mange var 
også rigtig bekymrede for et fald i huspriser.  
 
(læs mere i nr. 37, side 4) 

Fugletårn ved Tå-
strup Sø 
Penge fra Nordea Fonden til Fugletårn 
ved Tåstrup Sø. 
Det er nu lykkedes at skaffe det økonomi-
ske grundlag for fugletårnet ved Tåstrup 
Sø. 
Nordea Fonden har bevilget 200.000 kro-
ner til virkeliggørelse af fugletårnsprojek-
tet.  
Vi arbejder nu med indhentning af nye 
tilbud på de arbejder der skal laves lige-
som der skal udarbejdes en arbejdsplan. 
Projektet kan nu gennemføres og det vil 
ske efter 15. august 2011 når ynglesæso-
nen i området er overstået. 
p.v.a. Det Grønne Partnerskab 
bag projektet. Jakob Thulesen Dahl 
Ejerlav for Tåstrup Sø. 

   Rute mellem Skanderborg og Aarhus 

   309: Galten - Storring/Stjær - Stilling - Skanderborg 

STJÆR AVIS i 10 år 
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FUGLETÅRN 
ved Tåstrup Sø –  
næsten i mål! 
 
Vi mangler en stor stærk helikopter! Mere 
om det senere. 
 
1816/1989/1998/2000/2012 
De vigtigste år når vi snakker Tåstrup Sø. 
 
Omkring 1816 blev søen: Tåstrup Sø ud-
matrikuleret som matrikel nr. 31. I Sogne-
protokollen for Tåstrup by, Harlev sogn 
anføres med, gyldighed fra 1.1.1844, at 
ejerne og brugerne af denne matrikel 
nummer 31: Taastrup Søe er Lodseierne i 
denne Taastrup Bye, i Stier Sogn og Bye 
samt Lillering Bye i Framlev Sogn. 
Denne tydelige markering af ejerskabet 
var næsten gået i glemmebogen, da bor-
gere i Tåstrup og Stjær i 1989 begyndte at 
se mulighederne for fine naturoplevelser 
ved deres sø. Ejendomsretten til søen blev udfordret midt i 1990erne med de retssager i henholdsvis by- og 
landsret (1998 og 2000), hvor ejerne af jordlodder med grænser mod matrikel 31, forsøgte at få rettes ord for, 
at de ejede søen. Som modpart stod først en række aktive borgere og fra 1998 Ejerlav for Tåstrup Sø. 
 
Ejerlavet vandt. Og lodsejerne fik dom for, i såvel by- som landsret, at de ikke kunne få ejendomsdom over 
søen eller dele af den. De ejede altså ikke søen. 
 
I 2010 begyndte vi at arbejde for etablering af et fugletårn ved søen.  Der var tilsvarende påbegyndt et arbejde 
fra Danmarks Naturfredningsforening for fredning af søen plus omkringliggende skove og moser. Vi var i dia-
log med de forskellige parter og fik fugletårnet med i det samlede billede af adgangsveje til søen. Alt dette var 
naturligvis slet ikke muligt uden tilladelse og samarbejde med de lodsejere, der ejer jorden derude som vi nød-
vendigvis må betræde for at komme til søen. Dem skylder vi den største tak. 
 
Vi var ikke gode til at lave budgetter og måtte opjustere flere gange før vi i 2011 endelig fik et gennembrud 
med bevillingen af 200.000 kroner fra Nordeafonden.  
 
Alligevel er det gået stille. Budgettet er fortsat presset, fordi vi har besluttet at bevare den store naturoplevelse 
det er, at bevæge sig igennem pile- og ellekrattet derude.  Et fugletårn er et temmelig stort skrummel, som vi 
ikke kan rejse derude uden hjælp. Og som nævnt havde vi allerede tidligt diskvalificeret tanken om en bred vej 

på køreplader for at køre en kran derud.  Så løsningen er en 
helikopter! Det vil tage ca. 20 minutter at flyve tårnet fra grusgra-
ven på Jeksenvej hvor det står lige nu – til søen hvor der allere-
de er forberedt fire betonben til tårnet. 
 
Men en helikopter koster spidsen af en jetjager i timen. 
 
Vi håber dog fortsat i løbet af kort tid at få det hele til at klappe 
og få fugletårnet monteret. 
 
Indtil da kan alle gå en dejlig tur til søen på den flotteste planke-
bro i hele herredet som allerede er bygget med stor hjælp fra 
masser af frivillige hænder plus et par  professionelle. Tusind tak 
for hjælpen til alle jer der har båret og holdt og skruet. 
 
Jakob Thulesen Dahl 
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Stjær Avis har sat den philippinske au-pairpige 
Labelle stævne for at høre lidt om, hvordan 
hun oplever livet her i Stjær langt fra sit fædre-
land. 
 
Aftenen hvor Labelle skal komme på besøg 
hjemme hos mig er våd, kold og regnfuld – 
”Jeg vænner mig aldrig rigtig til det vejr” er no-
get af det første hun udbryder med et stort 
smil. Vi sætter os ved bordet inde i varmen 
med et glas cola og Labelle går i gang med at 
fortælle: ”Da det var vinter var det smukt at 
sidde indenfor og kigge ud på sneen, men jeg 
kan ikke ret godt li`, at skulle ha` alt det tøj på 
udendørs - man kan jo næsten ikke bevæge 
sig. Det er helt uvant - i Philippinerne er det jo 
varmt hele tiden.” 
 
”Da jeg lige var kommet her til Stjær blev jeg ramt 
af, hvor få folk her er – hvor få der lever her. Jeg 
kommer jo selv fra en storby, hvor der hele tiden er 
massevis af mennesker. I forhold til det jeg er vant 
til, er her jo nærmest helt tomt – der er næsten al for 
megen plads”, siger Labelle med et grin. ”I min 
hjemby plejer jeg altid at tage en tur ned i byen, når 
jeg keder mig. Jeg har aldrig boet på landet før, så 
jeg skal lige vænne mig til, al den natur. Det at gå 
en tur langs en mark er helt nyt og kan virke helt 
overvældende”. 
  

Imens Labelle fortæller udståler hun en ro, som vid-
ner om et menneske i harmoni med sig selv. Hun 
fortæller videre: ”En anden ting, der slog mig, da jeg 
ankom til landsbyen er, at når man møder menne-
sker i byen, er det ofte motionister eller folk, der går 
ture med deres hund – folk går rigtig mange ture 
med hunde her i Stjær” ler Labelle. I Philippinerne 
er der faktisk kun vilde hunde, så man vil aldrig se 
en hund i snor. Og folk, der dyrker motion, vil aldrig 
løbe rundt på fortovene, men altid løbe i en park. 
Der ville simpelthen være for mange mennesker til, 
at de kunne komme frem på fortovene”, smågriner 
Labelle. 

Natur og danske frikadeller. 
Af Mette Brandi 

 Labelle Bitalac er en 28 årig philippinsk au-
pair pige. Hun kommer fra General Santos, 
som ligger i den sydlige del af Mendanao i 
Philippinerne. Hun kom hertil i april måned 
2011 og skal videre omkring september 2012. 
Hun har læst til maskiningeniør i Philippiner-
ne, men færdiggjorde ikke uddannelsen, da 
familien fik økonomiske problemer. Efterføl-
gende har hun arbejdet som engelsklærer, ar-
bejdet i en kundeservice og suppleret sin ind-
tægt oveni ved at lave websider. For tiden er 
hun så au-pair pige hos  Kresten Krap Thorup 
og Helene Simoni, Stjærvej 70 
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Hun fortsætter: ”Det dejlige ved Stjær er, at folk altid 
smiler og hilser på en, når de møder én – også selv 
om man ikke kender dem. Folk er også meget til-
lidsfulde overfor hinanden. De stoler generelt på, at 
der ikke vil ske dem noget. I Philippinerne er man 
mere forsigtige: Tjekker flere gange op på at alt er 
låst, og der er altid vagter med våben udenfor alle 
butikker. Den første gang jeg bare kunne tage mine 
varer i Stjær Brugs og gå ud af butikken uden at jeg 
skulle ha` dem i en plomberet pose, troede jeg sim-
pelthen ikke på, at det var rigtigt. Det er en lille ting, 
men alligevel er der en kæmpe forskel”, siger Label-
le og ser eftertænksom ud i blikket. 
 
”En anden af de store kontraster er hvor lidt religion 
fylder i en danskers hverdag. Jeg er jo katolik og 
hjemme i Philippinerne er der messe 3 gange hver 
dag i hverdagene og endnu oftere i weekenderne. 
Vores messer er altid livlige og farverige og der er 
altid masser af mennesker. Det er en stor kontrast 
til jeres gudstjenester, hvor kirkerne ofte er halvtom-
me – selv den katolske kirke i Ryesgade inde i Aar-
hus er ikke særlig fyldt, og jeg har svært ved helt at 
forså årsagen til det”. 
 
”En del af de penge jeg tjener her, sender jeg hjem 
til min familie. Sådan er den philippinske livsstil: 
Man står sammen som familie og en del af de pen-
ge, jeg har tjent er gået til at betale min bror og sø-
sters uddannelse, men jeg ved så også fremadret-
tet, at de vil hjælpe mig. Familiebåndet er meget 
stærkt for os philippinerne. Selvfølgelig er jeg meget 
knyttet til min familie, men jeg havde allerede levet 
en del år i Manila væk fra min familie, før jeg kom 
her, så det er ikke sådan, at jeg savner dem ubær-
ligt. Jeg er ikke typen, der på trods af min alder sig-

ter mod at få mand og børn som det første. Jeg vil 
ud og opleve verdenen, og jeg har sat mig det mål, 
at jeg vil ha` besøgt alle kontinenter i løbet af mit liv. 
Så jeg håber rigtig meget, at det vil lykkes for mig.” 
 
”Jeg sørger også for at få mange forskellige venner, 
mens jeg er her i landet. Mandag, tirsdag og onsdag 
er jeg på danskkursus inde i Aarhus, hvor jeg bl.a. 
har fået en rigtig god italiensk ven. Det er faktisk 
kun om søndagen efter kirkegang, at jeg mødes 
med de philippinske venner, jeg har. Jeg har også 
prøvet at lære at spise de danske retter hos min 
danske familie. Det er ikke gået så godt – jeg kan 
godt li` lidt stærkere mad. Men jeg har lært at holde 
af frikadeller og dansk kødsovs, men jeg foretræk-
ker nok ris til, i stedet for kogte kartofler og pasta”, 
skraldgriner hun.   
 
Labelle skal til at hjem. Inden hun igen går ud i det 
kolde regnfulde forårsvejr, når jeg lige at få spurgt 
hende, hvad det bedste er, hun har fået ud af sit 
ophold i Danmark? ”Jeg er blevet bekræftet i, at alle 
mennesker selv er ansvarlige for at vælge at for-
større de ting, der kan give dem glæde i hverdagen. 
Det er den både jeg prøver at leve på” smiler hun 
stort og dybt inden hun træder ud i den stjærske 
natur og vandrer ned af Stjærvej. Mine øjne følger 
hende og ganske rigtigt. Inden hun er gået 200 m 
har hun passeret den første motionist. 
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Hvad er det for noget ”kit” der holder os sammen og 
”booster” energien, så vi år efter år knokler frivilligt 
løs for vores by’s foreninger, i vores fritid – og end-
da ofte op ad bakke? 
 
Det ”kit” er selvfølgelig sammensat af mange indivi-
duelle komponenter men: Glæden ved at kunne 
samarbejde af egen fri vilje, lægge tilstedeværende 
resurser sammen og løfte store opgaver, der bliver 
til glæde for mange – er da én af dem. 
 
Efter at have siddet i Stjær Sogns Borgerforenings 
bestyrelse i slutningen af det gamle årtusind og et 
stykke ind i det nye - og have været fælles om sejre 
og nedture og selv følt, vi gjorde en forskel – blev 
det pludselig tid for den ene efter den anden til at 

forlade bestyrelsen eller flytte helt væk fra byen. 
Hvad nu? Pludselig sås vi ”gamle borgerforenings-
rødder” kun i Brugsen og hørte nyt fra bestyrelses-
arbejdet og Stjær Avis gennem Bjarne, der stadig 
var aktiv. Det var da træls, hvad sku’ vi finde på? 
Helt ku’ vi ikke, sådan pludselig undvære hinanden. 
 
Til en fest fandt vi ud af, at to var gode kortspillere, 
der havde spillet kort fra de var børn – og vi andre 
to forfærdelig gerne ville lære at spille kort. De go’e 
indvilligede i at lære kortspillets kunst fra sig. I star-
ten lidt tilfældigt – men en dag tog spilledjævelen fat 
og satte faste normer for vores fælles afhængighed. 
Det gik på skift én gang om måneden. Den der var 
vært lavede middag til kl. 18 – og man mødte præ-
cis. Under middagen bliver der snakket ”siden 

sidst”. Så blev der spillet kort 
efterfulgt af kaffe og dessert – 
derefter kort igen til natten var 
sort. Whist med 3 jokere.  
 
Nu kommer vi til, hvad disse 
udfoldelser kan føre til. Som 
andre kortspillere betaler vi 
selvfølgelig for vore nederlag 
plus et fast beløb, hver spille-
aften. Pludselig var der man-
ge penge i vores skatkiste – 
og hvad skulle de så bruges 
til? I årenes løb, vi har spillet i 
7 år, er det blevet til mange 
”eksotiske” ture. Det startede 
med en koncert i Silkeborg. 
Så en weekend i sommerhus 
hvor der blev spillet helt igen-
nem, nogle dage på Als med 
kort og Mark Knofler i Augu-
stenborg slotspark, en vinter-
weekend med kort og høj sne 
på Rebild vandrehjem, Cirkus-
revy på bakken i København, 
Sort sol over vadehavet og 
her i april 2012, en fantastisk 
togtur til Berlin.  
 
Under frokosten i et af Berlins 
fyrtårne, TV-tårnet i Østberlin, 
svævende 200 meter over 
jorden, drejende 360 grader 
rundt på en halv time, så hele 
byen passerer revy, prøvede 
vi at genkalde os de ting, der 
optog os og som vi fik gjort 
sammen, i de go’e borgerfore-
nings-bestyrelses-dage i be-
gyndelsen af nullerne.  

Hvad frivilligt arbejde kan føre til…. 
Indsendt af Pil Brudager 

Janne, Vibeke og Pil foran ”Guld Else” i Berlin 
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Vi fik malet huset indvendig og sat ”fodnoter” på 
væggen. Begyndt forvandlingen af det gamle køk-
ken. Da biblioteket flyttede til skolen, indrettede vi  
landsbykontoret Basehouse. Så var der netcamp, 
gardenparty, havnefest og Italiensk for begyndere; 
”journalistens værktøjskasse”, loppemarkeder der 
gav gode penge og meget arbejde - 100 års jubilæ-
um og landsbykonferencer som optræk til et lands-
byråd, der aldrig kom på benene.  Vi oprettede flere 
udvalg, der begyndte at arbejde selvstændigt med 
børn, kultur ol. Vores ihærdige kasserer Ole Ras-
mussen lavede langtidsplanlægning. Vi skulle være 
gældfrie over 10 år. Det er lykkedes!  
 
Stjær Avis startede vi på teknisk forvaltnings kopi-
maskine. Den stod i et lille rum på rådhuset i Gal-
ten. Vi foldede og klipsede aviserne manuelt. Det 
tog lang tid – og på et tidspunkt syntes Teknisk for-
valtning vist, at vi fyldte for mange timer i deres ko-
pirum. Så tog vi springet til at få den trykt på TDC’s 
trykkeri og begyndte at finde 
sponsorer.  
 
Tilbage til Berlin. Vi vandre-
de mange timer i lidelsens 
og smertens dystre fodspor 
– menneske er menneske 
værst - til vi var fyldte og 
måtte gå videre til bydele 
med mere muntre nutidige 
indslag. Vejret stod på som-
mer – så vi så hele byen fra 
en openair bus og spillede 
efterfølgende kort i Sony 
event-centeret, mens alver-
dens befolkning snakkede 
omkring os og lysshowsloftet 
i skyskraberhøjde skiftede 
fra lilla til lys rød, blå grøn og 
til sidst stod i ét med natte-
himmel og de omgivende 
bygninger. Vi havnede også 
på et tidspunkt i en restau-
rant med super mad og tje-
neromsorg, hvor det gik op 
for os at - hov, Bjarne var da 
den eneste mand her, med 
damer. Alle andre borde var 
besatte med smukke mænd i 
alle farver, fordybet i konver-
sation, to eller tre sammen. 
Ikke en eneste kvinde ku’ vi 
få øje på. 
 
Den sidste aften så vi Char-
lottenburg slot og barokhave 
og havnede i en haverestau-
rant, alias de små haver i 
Pileallé. Her var vist for fint 
til at spille kort mens vi ven-
tede på maden? Men neej – 

nabobordets tyske besætning, havde netop delt ud 
og grinede og spillede – så vi fulgte trop. Det blev 
en herlig afslutning på en korttur Århus Berlin.  
Mærkeligt så forskellig kortkultur vi og tyskerne har 
– de brugte kun billedkortene. Det så indviklet ud.  
 
Til sidst skal det nævnes, at alle kortklubbens ture 
afvikles uden at nogen tager en privat krone op af 
lommen. Kortkassen betaler! 
 
Kærlig hilsen fra fire gamle borgerforeningsrødder 
Janne Sørensen, Vibeke Brøndum, Bjarne Schøler 
Sørensen og Pil Brudager 
 
  

Sony Event Center i Berlin 
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Smykker og benzin-os! 

Den 14. april holdt Margit og Poull Erik 
Sejersen åbent hus i Bækken, med 
smykker, veteranmotorcykler, knaller-
ter, modelbiler og meget, meget me-
re…. 

 

Avisen havde en fotograf på pletten, da 
bla. 25 veteranknallerter fra Midjydsk 
Veteranknallert Klub kom forbi... 
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Generalforsamling i 

Høver Beboerforening 
Høver Beboerforenings årlige generalforsamling blev 
afholdt d. 17. april i Høver Beboerhus med deltagelse 
af 25 medlemmer. 

Formandens beretning ved Peter Nordheim gav ikke 
anledning til mange kommentarer, hvilket var det 
samme efter kassererens aflæggelse af regnskabet 
ved Mogens Kjærskov.  

På valg til bestyrelsen var Peter Nordheim, Susanne 
Lind, Eva Andersen, og Mogens Kjærskov, der alle 
blev genvalgt. 

Som suppleanter opstillede Martin Nørgård og Rasmus 
Laursen til de to pladser, og begge blev valgt uden 
afstemning. 

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

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

Vi starter på legepladsen kl. 18:00, hvor der er tændt 
op i grillen. På børnebålet kan børnene bage snobrød 
og riste pølser. Medbring gerne jeres egen madpakke. 

For at de mindste også kan være med til at sende 
heksen af sted, tændes det store bål kl. 20:00. 

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

Der er gratis adgang, og alle er velkomne. 

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

HUSK: Medbring selv gren til snobrød. 
Beboerforeningen leverer gratis snobrødsdej. 

 
 

Stort loppemarked i Høver 
I weekenden d. 28. - 29. april afholdt Høver 
Beboerforening det årlige store loppemarked i og 
omkring Høver Beboerhus, hvor der igen i år var stor 
trængsel allerede et stykke tid før åbningen.  

Lørdag var der de første par timer, indtil regnen satte 
ind, en livlig handel, både i og udenfor Beboerhuset, 
samt i den hyggelige cafe, hvor der blev serveret 
både frokostretter og det store ta’ selv kaffebord. 

Det regnfulde vejr 
lagde dog en dæmper 
på deltagelsen til den 
traditionelle auktion, 
der i år blev afholdt 
indendørs. Skønt 
auktionarius gjorde en 
ihærdig indsats for at 
få gang i buddene, på 
udvalgte lopper, der 
spændte lige fra et 
maleri af kendt 
kunstner til en 
juletræsfod, var der 
kun få spredte bud. 

Søndag var der knap så travlt, men dagen igennem 
var der dog en del mennesker, der på trods af det 
noget kedelige vejr, lagde søndagsturen forbi 
loppemarkedet, så der blev også denne dag lavet en 
del gode handler.  

af Mogens Kjærskov 
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KIRKENYT 
Klik ind på  

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

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. Præ-
ster har absolut tavshedspligt. Ring eller skriv til 
præsten og aftal et tidspunkt – eller mød blot op i 
præstegården til en samtale. 
 
KIRKEBIL 
Hvis du ønsker kirkebil, skal du blot kontakte Skan-
derborg Taxa på tlf.: 9651 0000  

Konfirmation i Storring fredag d. 4. maj (til højre) 
og i Stjær søndag d. 6. maj (nedenunder) 
Fotos: Matt Charnock 

Tillykke til alle årets 
konfirmander! 
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KIRKENYT 
Klik ind på  

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

 

Reception 
 
Vores afholdte sognepræst Carsten Marvig fylder 50 år, og det skal 
bestemt fejres med manér.  
 
Derfor inviterer vi til reception og til en hyggelig eftermiddag i præste-
gårdens konfirmandstue, 
Stjærvej 14, i Storring 
 

Fredag den 25. maj fra kl. 13 til kl. 17 
 
Vi vil meget gerne se alle Carstens kolleger og venner fra stift og 
provsti, nabosogne, familie, venner og ikke mindst sognebørn fra 
Storring og Stjær. 

Ny organist 
 
Storring-Stjær har fået en ny organist, og det er en stor glæde og fornøjelse, at byde 
Charlotte Sejthen velkommen. Der var mange velkvalificerede - men der var én, der 
overskyggede dem alle, så derfor var valget uhyre nemt! Charlotte Sejthen bor i Hø-
ver og er således meget lokal og lokalkendt, og hun har tidligere vikarieret i både 
Storring og Stjær. Charlotte er oprindeligt uddannet pianist ved Det Jydske Musikkon-
servatorium i 1992 og i 1994 som organist ved Vestervig Kirkemusikhøjskole. 
 
Udover klaver og orgel har Charlotte desuden spillet trompet, fløjte og cello og virket 
som organist i gymnasietiden! 
De seneste år har Charlotte udover organistarbejdet beskæftiget sig med undervis-
ning, og hun har spillet en del kammerkoncerter med sin mand Niels Henrik Nielsen, 
som spiller cello. 
Charlotte har nu spillet i kirkerne i mere end en måned, og jeg er sikker på at de, der allerede har oplevet 
Charlottes orgelspil er helt enige med os i, at vi har truffet det helt rigtige valg. 

Sommermøde 
 

17. - 23. juni i Præstegårdshaven 
 

Igen i år står sommermødet i traditionens tegn. Med udendørs gudstjeneste, besøg af vores lokale børnein-
stitutioner og dagplejen på hoppepuderne, KFUM, spejderlejr og Skt. Hans aften med Abdul. 
Der er som altid fællesspisning i haven, musikalsk underholdning, fællessang og bål. 
Men lidt anderledes bliver det dog alligevel, i år skal vi nemlig også danse! 
På musikscenen får vi i år besøg af lokale kræfter; “Piger med Pistoler” og Katrines Funk Band. 
 
Udførligt program kan ses i næste udgave af 
Kirkebladet og på Stjær-net senere på foråret. 
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Nyt fra Storring Grundejerforening: 
 
Gang i skraldet 
 
Så er de to-hjulede skraldespande fra RenoSyd an-
kommet. Mange har allerede været i gang med skovl 
og fliser for at anlægge en plads til dem. Kreativiteten 
blomstrer. Et enkelt eksempel er to naboer, der ser 
stort på skelpælene  og laver en fælles skralde-ø, 
hvor skraldespandene kan stå side om side. Praktisk 
og smart, og så kan man snildt udnytte den samlede 
kapacitet, når bleerne tårner sig op i den ene spand 
mens den anden er tom, fordi naboen er på sejltur i 
det sydfynske øhav.  
 
Det tegner derfor allerede nu til et tæt løb i somme-
rens dyst i Storring. Grundejerforeningens bestyrelse 
ser meget frem til at finde de nominerede 
i konkurrencen om byens bedste skraldespands-
plads.  
 
Vinderen afsløres til et bålhygge-arrangement på det 
grønne område sidst på sommeren. 
 
Venlig hilsen 
Flemming Staub (Formand for Storring grundejerfore-
nings bestyrelse) 
 
Nyt fra Storring Forsamlingshus: 
 
Ved den ekstraordinære generalforsamling i Storring 
Forsamlingshus blev 3 nye medlemmer valgt ind i 
bestyrelsen, som efterfølgende har konstitueret sig 
således:  
 
Formand: Karina Engelbrechtsen, Solhøjparken 15, 
Storring, 8464 Galten  
e-mail: formand@storringforsamlingshus.dk  
Kasserer: Helle Fischer, Solhøjparken 23, Storring, 
8464 Galten  
e-mail: kasserer@storringforsamlingshus.dk  
Sekretær: Helle Mortensen, Lilleringvej 9B, Storring, 
8464 Galten  
Udlejer: Michèle Nielsen, Solhøjparken 27, Storring, 
8464 Galten  
e-mail: kontakt@storringforsamlingshus.dk  
Best.medlem: Catherina Blokager, Storringvej 7, 
Storring, 8464 Galten  

 

 

Storring 

 
 
Vi har lige siden begyndelsen af december arbejdet 
ihærdigt på at få både det praktiske og det papirmæs-
sige omkring udlejning af forsamlingshuset på plads i 
nye rammer.  
Den dyre fastnettelefon med tæller har vi skiftet ud 
med en mobiltelefon, som man automatisk stilles om 
til, når man ringer til det gamle nummer: 86 95 01 32.  
Vi har også fået en hjemmeside, som indtil videre be-
der folk, som er interesserede i at leje forsamlingshu-
set om at kontakte os via udlejningens e-mail eller 
ved at ringe til husets telefon. Interesserede kan også 
finde forsamlingshuset på Facebook.  

 

www.storringforsamlingshus.dk, https://facebook.com/
StorringForsamlingshus  
 
Her i april vil bestyrelsen gå en tur rundt i byen og 
omegn for at samle kontingent ind.  
Kontingentet er som vedtaget på generalforsam-
lingen kr. 300,- årligt for en husstand med 2 voks-
ne beboere. Pensionister og enlige betaler halv 
pris. Hvis man ønsker det, er det muligt at betale 
via bankoverførsel på reg.nr. 9436 kontonr. 
4360030526.  
Evt. spørgsmål vedr. kontingentbetaling kan ret-
tes til kassereren (mobil 40 37 77 89).  
 
 

Bærbuske til legepladsen efterlyses. 
 
Endnu engang vil jeg lige nævne, at skulle 
nogen ligge inde med bærbuske de gerne vil 
af med, er legepladsen en villig aftager. 
 
Jeg vil meget gerne komme og grave dem op 
og flytte dem selv hvis det kan hjælpe. 
 
Alle slags bærbuske er velkomne. 
 
Ring 86260024 eller skriv merete@gefiber.dk 
 

Merete Pedersen 
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Indvielse af skovsøen i  
Storring præstegårdsskov 
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Søballe-siden  
 
Affaldsindsamling 
Igen i år deltog Søballe i Dan-
marks Naturfredningsforenings 
store affaldsindsamling. Og – 
desværre – blev vi igen overra-
skede over de store mængder af 
især øldåser der smides langs 
vejene. De faste vandrere samler 
jævnligt, hvad de finder på deres 
vej, og alligevel lykkedes det for 
de få trofaste deltagere i dette 
arrangement at samle ca. 50 kg 
affald, blandt andet mere end 
200 øldåser, en skærm til en trai-
ler, diverse papkasser og plastic. 
Som noget nyt var der kun 1 øl-
flaske og 1 cacaomælk, så vi slap 
stort set for at samle glasskår 
op. De fleste af deltagerne ses på 
billedet nedenfor. 
 

 
Arbejdsdage på byens fæl-
lesareal. 
Bestyrelsen for Søballe Borger-
forening har fastsat følgende 
tidspunkter for vedligeholdelse 
af vores fællesareal. Til de der 
ikke har deltaget tidligere, vil jeg 
hermed opfordre til at sætte 
kryds i kalenderen for at mødes 
med nogle af byens øvrige beboe-
re. Tag gerne din nabo med. Der 
er både små og større opgaver. 
Alle kan være med, enten ved 
aktiv indsats, eller ved at komme 
med en kage og en kande kaffe. 
Det er en hyggelig måde at lære 
de ”nye” at kende. 
 

16. maj kl. 19.00 og 
29. maj kl. 19.00 

 

Øvrige arrangementer er 
sankthansbål den 23. juni og 
sommerfest den 18. august. 
Se opslag på hjemmesiden – 
søballe.dk - og opslagstavlen 
ved vandværket. 
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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  
 
Skanderborg ErhvervsUdvikling  
www.s-e-u.dk  

 
Dagplejen 
Karin Beyer-Pedersen/ 8695 0656 
kwrabp@gmail.com  
Og Ruth Hildebrandt Schmidt/ 8695 0514 
 
Børnehaven 
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 
 
Voksenkoret 
kontakt Rita Joseff 
rita@joseff.dk 
 
 

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

 



 

 

 

 

 

Stjær Avis Sponsorer! 

ÅBENT ALLE UGENS 7 DAGE  

 

I Stjær, v. Finn Lorentzen 

 

  

  

 

Rådgivning og skræddersyede løsninger, der sikrer 
din virksomhed energieffektiv belysning af højeste 
kvalitet. Kontakt hk@lyskoncept.dk, 41 65 39 10 
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