
 

 

STJÆR AVIS 
      med Storring, Høver og Søballe  

Nr. 42 – 11. årgang  

Landsmestre 2012 - guld og sølv til Stjær Boldklub! Stort tillykke! 

September, oktober og halvdelen af november 2012 

...lige om lidt kommer Prinsgemalen!!!!.....og det gik så stærkt, at de fleste 
kun lige nåede at se hans arm ud af vinduet. Heldigvis var humøret højt hos de fremmødte...mon 

han nåede at se at hajtænderne på vejen var nyoptrukne? 



 

 

 

 

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

Det er dog mærkeligt hvad der 

kan komme op af et blækhus  

(HC Andersen) 

Hemmeligheden ved en 

journalistisk succes er, at 

gøre læserne så rasende, at 

de selv vil skrive halvdelen 

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

Skrift kan gemmes, 

tale glemmes  

(norsk ordsprog) 

 
Intet stort er nogensin-

de skabt uden entusias-

me. 

(Ralph Waldo Emerson) 

Stjær Avis          
udgives af Stjær Sogns Borgerforening 

 

Redaktionens adresse: Østerbro 10, Stjær, 8464 Gal-
ten, stjaeravis@stjaer.net/  8674 2717 (Christina) 
 
Avisen bliver husstandsomdelt 4 gange om året til ca. 
750 husstande i Storring-, Stjær-, Høver- og Søballe-
området. Du kan købe ekstra aviser i Dagli’Brugsen i 
Stjær, for 10 kr. 
 
Deadline for næste udgave af Stjær Avis er: 
søndag d. 28. oktober 2012 
Avisen udkommer i weekenden d. 17.-18. november 
 
Deadline-tidspunkt udsendes på Stjær-net - og på 
Brugsens opslagstavle, tre uger før deadline.  
Send gerne stof til avisen i god tid. Det letter 
”avisbrygningen”. 
 
Copyright!  Kopiering er kærkomment - med angivelse 
af kilde! 
 
Redaktion: 
Sponsorer/ distribution/ trykning / Bjarne Schøler/ 
bss@netdesign.dk  / 86 95 08 08 
Høver/ Mogens Kjærskov/ foto/ 
kjaerskov@mail.dk/ 86 94 55 95 
Webmaster/ Roy Blüthgen/ 
webmaster@stjaer.net  / 86 24 02 26 
Søballe/Jan Bardino/foto/ jaba@tdc.dk  
Storring/ artikler/ Merete Pedersen/ 
merete@gefiber.dk 
Kirke/ foto/ Per Reipurth/ 
reipurth@email.dk/ 40 97 87 19 
Layout/ foto/ Christina Monrad Andersen/cmajla@privat.dk 
Artikler/ foto/ layout/Nina Møller-Nielsen/ nmmn@slog.dk 
Artikler/foto/Mette Brandi/ brokbrandi@hotmail.com 
Artikler/foto/Dorthe Skriver/ dorthe.skriver@gmail.com 
Artikler/ foto/layout/Tina Krøyer/ foto/ kroyer@email.dk 

 

Materiale til avisen 
kan leveres på: 

 
stjaeravis@stjaer.net 

 
eller i postkassen på 

Østerbro 10. 
 

Indsendt materiale må helst 
ikke være over 3500 anslag 
(hvis du har noget der er læn-

gere, så kontakt 
en fra redaktionen). 

 
Indsendt tekstmateriale bedes 
leveret i Word eller Publisher 
eller en håndskrevet seddel 

i postkassen. 
  

Ris og ros modtages også 
meget gerne 



3 

 

 

Stjær Forsamlingshus, Tåstrupvej 4, 8464 Galten 

13.30 - 16.00 Stjær Messen: hobbyfolk, små servicefor-
retninger bl.a. SmykkeCaféen, Galleri Monrad, 

 Lyskoncept og nyistandsat stueetage i ”lejligheden” 
18.00    Spisning - festbuffet 
20.00    Musikalsk underholdning v. ”Billybobbers” 

Et 50’er Rock’n Roll Show for fuld udblæsning. Det er vildt, 
det er sjovt, det er fedt - og publikum er bare på! Billybobbers 
buldrer frem i højt gear og går fra koncert-succes til koncert-
succes. Deres musikstil og show har ramt plet. Med Billybobbers 
på scenen genopleves den uforglemmelige tid med sange af El-
vis Presley, Carl Perkins, Johnny Cash, Roy Orbison, Little Ri-
chard, Chuck Berry, Buddy Holly o.a. i et tempofyldt og energisk 
sceneshow. Billybobbers har bl.a. spillet i DR og TV2. 
 
Entré 100 kr. Kuvertpris 100 kr. Adgang u/ spisning fra kl. 20.00. 
Billetter sælges fra starten af september i Dagli’Brugsen, Stjær. 
Info: www.stjaer.net/liviforsamlingshusene 
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Opslagstavlen 

Storring-Stjær Børnekor 
kridter banen op til efterårets og vinterens store udfordringer!! 
 
Vi skal bl.a. lave LUCIA OPTOG i Storring Kirke og på Stjærskolen  
 
Derfor starter børnekoret op igen lige efter efterårsferien, så vi rigtig kan få sunget, hygget og 
danset. 
 
Alle børn fra 2.-5. klasse er velkomne (også drenge), så selvom du ikke har været med før, så 
er der masser af tid til at lære de ting, vi skal synge til vore små koncerter. 
 
Øvetiden vil blive en hverdagseftermiddag ca. 50 min, ikke alt for sent, men der kommer mere 
information på forældreintra i oktober måned. 
 
Jeg glæder mig til at møde rigtig mange børn fra Storring og Stjær og til at synge med jer. 
 
Vel mødt! 
 
Heidi Gargulak Andersen 
20185515 
Ps.: Ring endelig, hvis der er spørgsmål 

VENG KORET  
byder op til sang! 
 
Operasanger Anja Rossau dirigerer koret på tredje 
år, og hun er, med sit talent og gode humør, et fund 
for koret. Vores kor er firestemmigt og vi synger stort 
set alt. 
 
Vi vil gerne være rigtig mange, så du er velkommen 
uanset hvilken stemmegruppe, du tilhører. 
 
Du behøver ikke læse noder, men det er selvfølgelig en 
hjælp. 
 
Hvis du kan lide at synge, så tøv ikke med at melde dig til sang i  
  
Veng Koret - 
du vil blive godt modtaget! 
 
1. øveaften er tirsdag den 4. september kl. 19.15, Sognehuset i Veng  
Ring gerne til Henrik Friis  86950468  eller Anja Rossau 60720184 
 
Vi glæder os til at se  
dig i Veng Koret! 

Foto fra Veng korets hjemmeside 
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Opslagstavlen 

 

Svampetur i Kolskov 

Lørdag den 22. september kl.13 

Mødested og tid: P-pladsen ved Kollens Mølle, 

Så er det svampetid, og igen i år inviteres alle  
med på svampetur i Kolskov. Hovedvægten vil blive lagt 
på spiselige, letgenkendelige svampe. 
Medbring gerne kurv og kniv, kaffe  
samt påklædning efter vejret. 
 
Alle er velkomne. 
 
Tilmelding er ikke påkrævet. 
Arrangør: Danmarks Naturfredningsforening 

 

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

Fællesspisning i efteråret bliver: 
  

mandag den 24. september 
mandag den 26. november 

  
Alle er velkomne - med eller uden børn. 

  
Er I interesseret i at deltage, så kontakt 

Dorthe Skriver på 8618 4733 / 2944 4283 
eller via mail: dorthe.skriver@gmail.com  

BANKO!! 
 

Dagli’Brugsen i Stjær afholder 
banko i Stjær Forsamlingshus 

 
Torsdag d. 11. oktober 

kl. 19.00 
(dørene åbnes kl. 18) 

Kære Stjær Borgere 

 
Vi er kede af, at vi gentagende gange er plaget af hærværk på Nygårdsparken. 

Lørdag aften d. 18. august er der blevet smadret en stor keramik-kugle, på en søjle til en ind-
kørslen. Samme aften/nat har to andre husstande fået ødelagt deres postkasser. 

Det skal siges, at vi ikke med sikkerhed ved, hvem der har ydet hærværk aften/natten mellem 
lørdag og søndag, men vi har en formodning om, at det kan hænge sammen med den fest, 
der var på skolen lørdag aften. Det er heller ikke længe siden, at en trailer var flyttet fra én 

husstand, og kørt igennem rækværket på en anden husstand! 
Det er så ærgerligt, at vi i en skøn by som Stjær, skal være plaget af hærværk. 

Det skræmmer faktisk vores mindste børn, og så er det et dårlig syn for de yngre generationer. 
Vi håber og beder til, at alle vil tale med deres børn om, hvor meget det skader og ødelægger- 

ikke mindst udover de materielle ting. 
 

Mange hilsner  
Beboere på Nygårdsparken.  

Ordinær 
generalforsamling 

 
i Storring Forsamlingshus 

 
Onsdag d. 24. oktober kl. 20.00 
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Skiftedag i Dagli’Brugsen 

Torsdag den 20. august havde Dagli’Brugsen i Stjær inviteret befolkningen til at sige farvel til vores ”gamle” 
uddeler Finn Lorenzen og velkommen til den nye, Dennis Bødker Pedersen. 

Mange Stjær borgere og en stor del af 
bestyrelsen fra Galten mødte op for at 
ønske Finn held og lykke med sit nye 
job  i Sorring og byde Dennis velkom-
men til Stjær. Dagli’Brugsen trakterede 
med chips og chokolade, samt et glas 
Canaja vin, som næsten er blevet 
Stjærs lokale vin. 

Hvem siger, at mænd ikke kan multitaske? 
Her er Dennis i gang med at sætte varer på 
hylden, assisteret af datteren. 
 
Dennis virker til at være en driftig ung mand, 
der gerne vil fortsætte de gamle traditioner, og 
han har allerede arrangeret det årlige banko 
den 11. oktober i Stjær Forsamlingshus. 
 
Tak til Lene Severinsen for billeder mv. 
 
Bjarne Schøler 
 



7 

 

 
 

Gartneriet Alfred Pedersen og Søn har nok mest 
været kendt for deres tomater i små grønne 
papæsker med et billede på og et rødt logo hvor på 
der står Katrine og Alfreds tomater. 
 
Efterhånden kendes de nu også på deres agurker, 
peberfrugter og jordbær og alle deres tilberedte 
produkter som ketchup, suppe, pesto og 
marmelade.  
 
Gartneriet har modtaget en pris for bedste 
arbejdsmiljø i 2007, indstillet af blandt andre 
arbejdsgiverforeningen og 3F som en del af 
arbejdsmiljørådet. 
 
Lidt baggrund om Gartneriet på Fyn: 
Katrine og Alfred Pedersen startede deres gartneri i 
1948 med en produktion af snitblomster. Først i 
1978 gik de over til udelukkende at producere  
tomater. 
 
I dag er det deres søn Mads Pedersen, der ejer og 
leder gartneriet. Mads er 4. generation af gartnere i 
familien. 
 
Gartneriet har naturligvis udviklet sig op igennem 
tiderne og er stille og roligt blevet mere og mere 
mekaniseret, men efter år 2000, hvor Mads 
Pedersen overtog ledelsen, er udviklingen gået 
stærkt. 
 
Gartneriets hovedafdeling, der ligger i Bellinge ved 
Odense på Fyn, har et areal på 150.000 m2 under 
glas. 
Desuden har de deres eget kraftvarmeværk, som 
kører på naturgas og forsyner drivhusene med el, 
varme og CO2, som udvindes af den rensede 
røggas fra forbrændingen. 
Kraftvarmeværket producerer el nok til også at 
forsyne en del fynske husstande 
 
Bellinge afdelingens personale fordeles på 
uddannede produktionsfolk, heriblandt ledelse, 
gartnere og gartnerelever, udenlandske 
plukkearbejdere, pakkeripersonale og 
kraftvarmeværk personale. 
 

 

Jeg mødte Mads Pedersen på hans kontor i 
Bellinge på Fyn for at tale om PigCity og 
fremtidsudsigterne vedrørende projektet. 
 
Det er, og har hele tiden været målet, at tomaterne 
på 1. sal i PigCity skal dyrkes økologisk. Dette 
betyder, at den gødning, der bliver produceret hos 
Svinene i underetagen, ikke kan anvendes. 
Kun varmen og CO2 fra svinenes udånding skal 
anvendes ved tomatproduktionen.  
Der forventes en produktion på ca. 1200 tons 
tomater på årsbasis med et personale nogenlunde 
fordelt som i Bellinge afdelingen. 
 

Økologiske tomater i PigCity 
 
Tomaterne skal dyrkes i økologisk spagnum efter de 
gældende regler, der er for økologisk produktion af 
væksthusgrøntsager.  
Mads fortæller mig, at EU er ved at ensrette 
reglerne for samtlige lande i EU, men indtil videre er 
det de nordiske regler, der er gældende. 
 
Jeg fortæller om den bekymring, der er blandt 
borgerne i Stjær og omegn omkring lugten fra de 
mange svin i underetagen. Og Mads forsikrer mig 
om rigtigheden af, at tomatplanterne ikke kan tåle 
ammoniakdampe, hvorfor luften nødvendigvis skal 
renses, inden den når overetagen.  
 

 
 
Mads henviser endvidere til hjemmesiden 
www.fremtidsgaarde.dk, hvor direktørerne fra 
henholdsvis dyrenes beskyttelse og Danmarks 
naturfredningsforening har udtalt sig positivt om 
PigCity projektet. 
 
Projekt PigCity kan ses som en slags 
forskningsprojekt, der munder ud i en helt ny form 
for landbrug. PigCity vil komme til at indeholde et 
oplevelsescenter for skolebørn og andre 
interesserede uddannelsesinstitutioner. 
Det vil blive et sted som uddanner både gartnere og 
landmænd, og et center for forskning og udvikling. 
 
Merete Pedersen 

Gartneriet Alfred Pedersen og Søn - en del af PigCity 
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På et byrådsmøde den 27. juni blev der givet grønt 
lys for, at idemagerne bag projekt Pig City kunne 
fortsætte planerne. Der var politisk enighed om, at 
det var et spændende og nyskabende projekt, men 
også at det var vigtigt at undersøge tingene til 
bunds. Der skal sættes særligt fokus på bl.a. sikring 
af grundvandet samt på luft- og lugtgener. 
 
Alt sammen punkter, som også er nævnt i den stribe 
af høringssvar, som er indsendt fra bekymrede 
borgere, der måske bliver naboer til Pig City.  
 
Umiddelbart efter mødet på Gyvelhøjskolen var der 
indkaldt til borgermøde i Stjær Forsamlingshus. Her 
mødte omkring 45 bekymrede borgere fra 
nærområdet op, og der blev udarbejdet en liste med 
en lang række kritiske spørgsmål til bl.a. 
drikkevand, placeringen af Pig City, samt diverse 
gener i form af luft, lys, lyd og ikke mindst lugtgener. 
 
Derudover var der bekymringer omkring det 
æstetiske/udsigt, ligesom der blev stillet spørgsmål 
ved, om projektet overhovedet var rentabelt. Og 
hvad ville konsekvensen af eventuel fallit være? 
Ville bygningerne så blot blive stående som 
faldefærdige ruiner? 
 
Alt sammen spørgsmål, som politikere og  
embedsmænd fra Skanderborg Kommune nu skal 
undersøge og tage stilling til. Det vil sige, at den 
egentlige myndighedsproces nu går i gang, ud fra 
konkrete ansøgninger. 

 
 
 

Myndighedsprocessen munder så ud i en VVM 
redegørelse, og først derefter skal der laves en ny 
lokalplan for området. 
 
Søren Hansen forventer, at der går mindst et år, 
inden hele processen er færdigbehandlet, så 
byggestart bliver tidligst om halvandet år. 
 
 
 
 

 
 
Væksthuset med plantekummerne, hvor den 
rensede luft fra grisene ledes op gennem filtret af 
spagnum til tomaterne. 
 

Pig City i miniskala er ved at blive indrettet i maskinhuset på Kollens Møllevej 

Grønt lys til Pig City 
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Mini Pig City snart klar til drift 
 
Folk, der har kørt forbi ejendommen på Kollens 
Møllevej for nylig, har måske lagt mærke til, at der 
går håndværkere rundt, ligesom der også har stået 
paller med byggematerialer langs svinestalden. 
Jeg besluttede mig for, at få nysgerrigheden stillet, 
og ringede derfor til Søren og spurgte, hvad han 
havde gang i. 
 
- Jamen det er da mit Pig City i mini skala, sagde 
Søren Hansen. Du er meget velkommen til at 
komme og se det… 
 
10 minutter efter gik vi rundt omme bagved, hvor 
Søren viste rundt og fortalte om byggeriet, der er 
bygget inde i det eksisterede maskinhus. 
 
- Det er faktisk forsøget oppe fra Foulum, som jeg 
har flyttet herned, fortæller han. Somme tider føltes 
der lidt langt herfra til Foulum, og her i maskinhuset 
kunne jeg få det prøvet af i praksis, med mine egne 
grise. 
  
 

 
 
Væksthuset mangler snart kun planterne 
 
- Ideen med at flytte forsøget til Stjær er også 
dukket op, for at imødekomme den til tider lidt 
barske debat, der var kommet, bl.a. på Facebook. 
Så i stedet for at fortsætte ”skyttegravskrigen” 
tænkte jeg, at var bedre at bygge det her, så folk 
kan komme og se med egne øjne, hvordan det 
fungerer, siger Søren. 
 
- Og opbygningen af mini skala anlægget med 
gylleudslusningskanaler, luftrensning og 
bioafgasninger er gået over al forventning, fortæller 
Søren. I næste uge bliver tagpladerne udskiftet med 
glas, over den del af bygningen, hvor der skal være 
væksthus. Og i løbet af en måneds tid bliver de 4 
biogas tanke stillet op, ligesom al teknikken 
efterhånden også kun mangler den sidste justering.  
Jeg glæder mig til, at de første 20 grise kan flytte 
ind om 14 dage og indvie svinestien. 

Tomater, agurker, salat eller? 
 

 
 
 
Og hvad skal der så dyrkes i væksthusene? 

 
Ja, indtil videre er det tomater, som er målet, men 
forsøgene vil også vise, om sammensætningen af 
den rensede luft er optimal for tomater.  
 
Eller måske er det salat eller helt andre afgrøder, 
der lige netop får helt perfekte betingelser for at give 
et godt udbytte. Det vil tiden vise. 

 
Åbent hus til foråret 
 
Til foråret vil Søren holde åbent hus, hvor det hele 
forhåbentligt kører. Så kan folk komme og se, høre 
og lugte, hvordan ”mini Pig City” fungerer. 
 
Men inden da skal der måles, justeres og 
kontrolleres resultater til den store guldmedalje.  
Der er et hav af sensorer, som overvåger alle 
processerne og måler temperaturer, luftens indhold 
af ammoniak, ilt, CO2, og hvad der ellers er relevant 
for, at systemet fungerer optimalt. 

 
Hvis nogle værdier falder udenfor rammerne, 
sender systemet en sms til Søren, der så kan 
foretage nødvendige justeringer fra mobilen. 
 
Målingerne kontrolleres og dokumenteres af 
anerkendte GTS institutter som AgroTech og 
Teknologisk Institut, der hører under Styrelsen for 
Forskning og Innovation.  
 
Man er naturligvis altid velkommen til at kontakte 
Søren for en rundvisning, der samtidig understreger, 
at han forventer, at folk ikke bare vader ind på 
ejendommen uden tilladelse. 
 
- Jeg håber med det her miniskala projekt at kunne 
give folk svar på mange af de spørgsmål, de har 
stillet. Og jeg glæder mig i hvert fald til at få det 
startet op og bevise, at teorierne virker i praksis, 
slutter Søren. 
 
Bjarne Schøler 
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Istandsættelse af Lejligheden 
Der er fuld sving i istandsættelse af lejligheden i for-
samlingshusets nordende. Dagplejerne og forældre-
ne har haft to arbejdslørdage, hvor de bl.a. har svin-
get malerpenslen. Det ser rigtig godt ud. Ud over 
dagplejerne, håber vi også, at der er rigtige mange 
andre af byens borgere, som vil får lyst til at benytte 
de nye lokaler til sociale aktiviteter.  

Arbejdsdage i Forsamlingshuset 
Vi har for nylig i borgerforeningens bestyrelse be-
sluttet, at vi vil holde arbejdsdage i forsamlingshuset 
ca. fire gange om året. Vi håber på god opbakning 
til arbejdsdagene fra jer, så vi kan få en masse ord-
net. Ud over at det er hyggeligt at gå og arbejde 
sammen, så gør det også, at forsamlingshuset fort-
sat er et rart og velfungerende sted at benytte. Vi 
håber derfor, at du vil melde dig til, når der er op-
slag om arbejdsdagene. 
 

Aftenskolekurser i Efteråret 
Borgerforeningen fortsætter samar-
bejdet med AOF og vi tilbyder en 
håndfuld spændende kurser. I for-
året kom der tre idéer fra borgere i 
Stjær til variationer og et helt nyt 
kursus. Det var alle tre gode for-
slag, og de bliver udbudt her i efteråret.  
• Et førstehjælpskursus rettet mod travle børnefami-
lier, hvor der ikke er så gode muligheder for at af-
se tid til en hel kursusrække, men hvor det er ok 
med en enkelt aften. Her er temaet førstehjælp til 
små børn.  

• Sushi har vi tidligere holdt to gange. Det har været 
om eftermiddagen, hvor det har været svært for 
borgere, der arbejder til sent og for småbørnsfami-
lier at deltage. Denne gang bliver det afholdt om 
aftenen fra kl. 19.  

• Internettet fylder mere og mere i hverdagen for os 
alle - også i privatlivet, hvor kommunikation med 
familie og venner samt med det offentlige i stigen-

de grad går gen-
nem Internettet. 
Til seniorerne 
tilbyder vi derfor 
hjælp til at blive 
fortrolig med 
den nye teknologi gennem et kursus, der løber 
over ti formiddage. Vi har netop opgraderet det 
trådløse Internet i forsamlingshuset, så vi er klar til 
at tage imod de mange kursister.  

• Yoga-holdet fortsætter på tredje sæson. Der er 
plads til flere, så kig gerne forbi til en prøvegang, 
hvis du er tvivl om, om det er noget for dig.  

• Vores yoga instruktør, der er uddannet i Indien 
holder en temadag om Menneskets Energier, hvor 
vi får mulighed for at høre nærmere om baggrun-
den for de øvelser som vi bl.a. udfører til yoga.  

Se opslag i Brugsen i Stjær og på Internettet  
kortlink.dk/bads/ for flere informationer. Det 

er vigtigt at tilmelde sig i god tid, da kurserne kun 
bliver oprettet, hvis der er ca. 12 eller flere deltage-
re . 
 

Hjælp Stjær Forsamlingshus med at vinde... 
Den overskrift husker du måske at have set i vin-
ters. Her forsøgte vi at vinde 10.000 kr. til et uden-
dørs hjertestarterskab eller et soldrevet ventilations-
system til kælderen i forsamlingshuset. Der var rig-
tig god opbakning til konkurrencen - tak for det. Men 

Liv i Forsamlingshuset 
September 2012, af Jesper Lumbye Andersen 

 

Komfuret i lejligheden i forsamlingshuset 

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 

 

Tak til Jane og Henrik, som har doneret dette fine komfur til lejligheden i forsam-lingshuset. 
    BestyrelsenBestyrelsenBestyrelsenBestyrelsen 
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Istandsættelse af Lejligheden 
Der er fuld sving i istandsættelse af lej-
ligheden i forsamlingshusets nordende. 
Dagplejerne og forældrene har haft to 
arbejdslørdage, hvor de bl.a. har svin-
get malerpenslen. Det ser rigtig godt ud. 
Ud over dagplejerne, håber vi også, at 
der er rigtige mange andre af byens 
borgere, som vil får lyst til at benytte de 
nye lokaler til sociale aktiviteter.  

Arbejdsdage i Forsamlingshuset 
Vi har for nylig i borgerforeningens be-
styrelse besluttet, at vi vil holde arbejds-
dage i forsamlingshuset ca. fire gange 
om året. Vi håber på god opbakning til 
arbejdsdagene fra jer, så vi kan få en 
masse ordnet. Ud over at det er hygge-
ligt at gå og arbejde sammen, så gør 
det også, at forsamlingshuset fortsat er 
et rart og velfungerende sted at benytte. 
Vi håber derfor, at du vil melde dig til, 
når der er opslag om arbejdsdagene. 
 

Aftenskolekurser i Efteråret 
Borgerforeningen fortsætter samarbej-
det med AOF og vi tilbyder en håndfuld 
spændende kurser. I foråret kom der tre 
idéer fra borgere i Stjær til variationer 
og et helt nyt kursus. Det var alle tre 
gode forslag, og de bliver udbudt her i 
efteråret.  
• Et førstehjælpskursus rettet mod trav-
le børnefamilier, hvor der ikke er så 
gode muligheder for at afse tid til en 
hel kursusrække, men hvor det er ok 
med en enkelt aften. Her er temaet 
førstehjælp til små børn.  

  

Aftenskolekurser i Efteråret 2012 
Stjær Forsamlingshus 

  

Yoga - let øvede / øvede 
Tirsdag aften, kl. 19 - 20:30 

12 gange, start d. 4. september 
  

EDB for pensionister og efterlønsmodtagere 
Torsdag formiddag, kl. 10 - 11:30 
10 gange, start d. 6. september 

  

Førstehjælp til små børn 
Torsdag d. 20. september, kl. 18 - 22 

  

Sushi 
Mandag d. 18. oktober, kl. 19 - 21:15 

  

Menneskets Energisystem 
Temadag i Spejderhuset 

Lørdag d. 8. september, kl. 9 - 17:30 

Få l
edig

e pl
ads

er! 

Få l
edig

e pl
ads

er! 

Et 50’er Rock’n Roll Show for fuld udblæsning. Det er vildt, 
det er sjovt, det er fedt - og publikum er bare på! Billybobbers bul-
drer frem i højt gear og går fra koncert-succes til koncert-succes. 
Deres musikstil og show har ramt plet. Med Billybobbers på scenen 
genopleves den uforglemmelige tid med sange af Elvis Presley, 
Carl Perkins, Johnny Cash, Roy Orbison, Little Richard, Chuck 
Berry, Buddy Holly o.a. i et tempofyldt og energisk sceneshow. Bil-
lybobbers har bl.a. spillet i DR og TV2. 
 
Entré 100 kr. Kuvertpris 100 kr. Adgang u/ spisning fra kl. 20.00. 
Billetter sælges fra starten af september i Dagli’Brugsen, Stjær. 
Info: www.stjaer.net/liviforsamlingshusene 

Stjær Forsamlingshus, Tåstrupvej 4, 8464 Galten 

13.30 - 16.00 Stjær Messen: hobbyfolk, små serviceforretninger 
bl.a. SmykkeCaféen, Galleri Monrad, 

 Lyskoncept og nyistandsat stueetage 
 i ”lejligheden” 
18.00 Spisning - festbuffet 
20.00 Musikalsk underholdning v. ”Billybobbers” 

Husk dine  
færdiglæste romaner  

til bog-bytte-boden! 
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Velkommen til Bakkeriget 

 
 
 
Søndag d. 10. Juni blev bakkeskoven,aka bakkeriget, indtaget af krigere, elvere, trolde, orker og mange flere 
spændende racer.  
Endnu en kamp er blevet kæmpet, endnu en sejrherre er blevet kåret og en konge er blev kronet. 
 

Foto: Matt Charnock 
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Tidspunkt:  fra kl. 11.00 til ca. 15.00 
Indtjekning starter kl. 10.00. 

 
 
Menneske, elver, sortelver, ork, goblin, tyv, røver, 
alfebarn eller måske handlende er de roller du kan være ved dette rollespil.  
 
Som sædvanligt kan man på markedet i Bakkeriget hygge sig ved bålet og her proviantere lidt spiseligt. 
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 og læse resten af bag-
grundshistorien på: 
  

kulturistjaer.dk<http://kulturistjaer.dk/>  
 
 
Her skal du også tilmelde dig. 
Det koster 40 kr. at være med, som du betaler på dagen. 
 
Find os på facebook. Søg efter Stjær Rollespil. Her vil du kunne finde billeder fra tidligere rollespil i bakke-
skoven, oplysninger omkring nye rollespil og finde nye venner og allierede. 
 
 
 
Alle er velkomne!  
 
Med venlig hilsen, Rollespil i Stjær 
 
 
 

Obs obs obs: Vi søger altid efter praktiske hjælpere til både før, under og efter rollespillene, så hvis du 
er forældre eller har forældre der gerne vil hjælpe med opsætning af kulisser, eller nedtagning af samme, og 
generel oprydning så kontakt Merete på mail: merete@gefiber.dk . Alt hjælp er tiltrængt og meget velkom-
ment. 

 
Drageæggets forbandelse  

 
 En drage er fløjet over byen Farn og har tabt et æg, hvorved byen bli-
ver forbandet. Dragen opdager først at ægget er væk, da den kommer 
tilbage til sin hule langt inde i skoven og tror derfor, at der er nogen, 
der har stjålet ægget. Dragen bliver rasende og sværger, at den vil ud-
slette den eller dem, der har stjålet ægget. Den ildspyende drage be-
gynder at lede efter synderen, alt imens den spreder død og ødelæg-

gelse på sin vej. 

Næste rollespil i Bakkeskoven er lørdag d. 20. Oktober 
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Du kan nå det endnu! 
 
Vi er kun lige begyndt på gymnastiksæsonen, og det er forsat muligt at være med. 
Der er tilbud til både store og små, og hvis du er usikker på om det er noget for dig, er 
det naturligvis muligt at få en prøvetime. 
 
Så ud af busken - og husk det giver energi at bruge energi. 

 

 
 

 
Tilmelding boldklubbens hjemmeside www.stjaerboldklub.dk  
 
Vel mødt! 
Gymnastikudvalget 
 
 

Hold: Årgang: Tider: Instruktør: Opstart/pris: 

Halfræs 0. – 1. kl. 
Mandage 
14.00 – 15.00 
i hallen 

Grethe Lund + 
hjælpere 

3. september 
350 kr. 

Dans og spring 2. – 5. kl. 
Mandage 
15.00 – 16.00 
i hallen 

Simone Milling 
Sigrid Marvig 
Grethe Lund 

3. september 
350 kr. 

Spilopperne 4 – 5 år 
Mandage 
16.00 – 17.00 
i hallen 

Mette Bukballe 
Simone Milling 
Sigrid Marvig 

3. september 
350 kr. 

Voksen-barn 1½ - 3 år 
Mandage 
17.00 – 18.00 
i hallen 

Mette Bukballe 
3. september 
350 kr. 

Mandags-step Voksne og unge 
Mandage 
19.00 – 20.00 
i hallen 

Karin Milling 
27. august 
u.18 år 350 kr. 
Voksne 500 kr. 

Ropeskipping Voksne og unge 
Mandage 
19.00 – 20.00 
i hallen 

Michelle Toft 
Anette Johansen 

3. september 
u.18 år 350 kr. 
Voksne 500 kr. 

Onsdags-step Voksne og unge 
Onsdage 
17.00 – 18.00 
på skolen 

Karin Milling 
22. august 
u.18 år 350 kr. 
Voksne 500 kr. 

Kondition og 
styrke 

Voksne og unge 
Onsdage 
18.00 – 19.00 
på skolen 

Karin Milling 
22. august 
(8 uger) 
200 kr. 

Cirkeltræning Voksne og unge 
Onsdage 
18.00 – 19.00 
på skolen 

Karin Milling 
31. oktober 
(16 uger) 
400 kr. 
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Badminton-program i Stjærhallen 
sæson 2012-13 

 

Så nærmer tiden sig til en ny badmintonsæson i Stjær! 
Vi tilbyder i år følgende aktiviteter: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alle voksen motionshold starter i uge 36 
og alle børn/unge hold starter uge 38 

  
Tilmelding og betaling foregår på boldklubbens hjemmeside. 

 
Vel mødt til en ny sæson! 

  
Badmintonudvalget 

Ketsjerleg 
Hold for 0., 1. og 2. klasses børn, hvor der skal introduceres til badminton, 
leges og læres med ketsjer.  Vi skal spille med badmintonbolde, jonglere 
med ketsjere og spille med skum-bolde. Bolde og børneketsjere lånes i 
hallen, så kom bare og prøv. 

Tid 0. klasse onsdag: kl. 15.30 - 16.00 
Tid 1.-2. klasse onsdag: kl. 16.00 - 17.00 

Træning Børn/Unge 
Puds teknikken af og bliv endnu bedre til at spille badminton. Vi træner 
hver onsdag med fokus på både slagteknik, benarbejde og kamptaktik. 
Der bliver stævner, turneringer og specialtræning. 
Begge hold har mulighed for ekstratræning (uden træner) fredag kl. 19-20. 

Tid 3.-5. klasse onsdag: kl. 17.00 - 18.30 
Tid 6. klasse og opefter onsdag: kl. 18.30 - 20.00 

Voksen motion 
Udfordre dine venner, naboer eller familie og book en bane. Motionister 
kan også deltage i stævner og klubmesterskab. 

Tid onsdag kl. 21 - 22 
Tid fredag: kl. 18 - 19 og 20 - 21 

Familiebadminton/motion 
Fredag er der mulighed for familiebadminton. Man kan spille badminton 
med sine børn eller andre i familien (uden træner). Der kan købes børne-
ketsjere og skumgummibolde til meget rimelige priser. Kontakt udvalget 
herom. 

Tid fredag: kl. 20 - 21 
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STJÆR OG OMEGNS HAVER 
af Tina Krøyer 

Artikelserien om Stjærs haver har efterhånden besøgt en del haver i gennem årene. De fleste i vo-
res område har et stykke jord at forvalte, men der er mange forskellige måder at gøre det på. Hvis 

du kender til en have som bør have et besøg, af den ene eller anden grund, så tøv ikke med at  
skrive et tip på kroyer@email.dk.  

Helenes  

blomsterflor 
I serien af haveartikler fra vores 
nærområde har vi besøgt én af by-
ens gamle landbohaver. Denne er 
de senere år blevet peppet gevaldigt 
op, og sender tanker til både Monets 
Have ved Giverny tæt ved Paris, og 
Claus Dalby og hans kompromislø-
se farveharmonier. 
 

Det er Helene og Krestens have. – eller, vist mest 
Helenes… 
Hun bruger masser af tid i den, men har mest travlt 
fra tidligt i marts til maj, og herefter nyder hun mere…
ja og luger selvfølgelig, når hun lige kommer forbi på 
den daglige havevandring. 

En ”hemmelig” sti ind i skoven 

Helene klar med havesaksen ved sit store lyserøde bed. 
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an, klematis der væver sig ind, og meget, meget me-
re. Alt plantet i nuancer, som passer sammen. Det 
giver en stor ro, at farverne matcher. Flere af bedene 
indeholder elementer fra køkkenhaven, men blom-
sterne er det vigtigste.  

Den store have har en stor 
plæne, som er delt op af for-
skellige bede i store øer. I be-
dene er et vældigt blomster-
hav, som skifter henover sæ-
sonen. Lidt køkkenhave er der 
også, og så naturligvis plads til 
familiens tre børn, med legehu-
se, klatrehjørner, frugttræer 
etc.  
 
Blomsterbedene er helt sam-
menvoksede. Der er lidt anarki 
over det, men der er helt styr 
på, hvad der er hvor, men de 
forskellige sorter væver sig ind 
i hinanden, og det giver et let 
og romantisk præg, hele tiden 
med nye oplevelser, som man 
bevæger sig rundt.  
 
Haven ligger lige i kanten af 
skoven, og det giver læ, men 
også mulighed for at have dele af haven lagt ud i 
skovbed, som passer sig selv. Generelt bliver plejeni-
veauet højere, jo tættere man kommer på huset.. 
Ved husets terrasse ligger det største bed, som er et 
skønsomt virvar af roser, stjerneskærm, sporebaldri-

Farvematch. Se de rigtige farver på stjaer.net/stjæravis nr 43 

En klassisk landbohave, men med de vildeste bede i en anarkistisk men også kompromisløs opbygning. 
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Et halvt minut – så var det forbi! 
 
Vi skreg, vi jublede, vi blev for et øjeblik børn der hujede 
af karsken bælg, vinkede, råbte, slap alle normer og for-
mer. 
Ét kort sekund var vi én masse: Beboere i Stjær. 
 
Det var skønt - men så kort, de satte ikke engang farten 
ned, men kørte hurtigere rundt i svinget, end vi normalt 
gør, her i byen. Der var ellers helt nymalede hajtænder, 
netop malet til lejligheden i torsdags. Det så de vist ikke. 
 
Nå, først bilen med pressefoto, så blinkende blå lygter, 5 
– 6 politi-motorcykler i hurtigt følge, så den ægte vare, 
det vi havde ventet på og varmet op til, prinsgemalen i en 
lang limousine, helt nedrullet vindue, hans højre arm 
hang ud og vinkede, han smilede, så var det forbi – mens 

vi endnu skreg og hujede, viftede med flagene og vinke-
de på den der ”dronninge-, kongelige måde”. 
Vi der havde valgt at stå på bilens højre side, så det hele 
– dem på det andet fortov så vist intet – og det var det! 
 
Hvordan ku’ det ha’ været? 
 
Hvad havde tilfredsstillet alle os royale Stjærboere, i hat 
og lange kjoler med champagneglas i hånden - der i 
blæst og småregn, ventede på at monarkens mand, skul-
le køre igennem vores lille by’s midte? 
 
At de havde kørt langsomt hen imod os – prinsen havde 
råbt: Arreté, til sin chauffør, havde åbnet døren midt i 
vejkrydset, var trådt ud i landsbyens søndags stilhed 
uden rød løber eller blomsterbuketter og havde henvendt 
sig til os: 

Søndag den 2. september kl. 16.25 - 
Prins Henrik besøger Stjær….! 
Indsendt af Pil Brudager 

Foto, Jesper Lumbye 
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Hej i folk fra Stjær! 
Sjovt navn for øvrigt, jeres by har – det kendte jeg ikke. 
Tak for jeres flag og fine klæder og hatte. I minder mig 
om min dejlige kone, som jeg skal møde igen lige om lidt. 
Tak alle sammen, fordi i kommer her for at hilse på mig, 
midt på søndagen – det er jeg meget glad og rørt over.  
I må undskylde, at jeg kører igen, så hurtigt. Her ser el-
lers festligt ud, og så mange dejlige kvinder der er i den-
ne by – jeg kunne tænke mig at drikke et glas vin med 
jer, men jeg må videre, jeg har et stramt program minut 
for minut, resten af dagen. Der er hele tiden nogen der 
venter på mig og min kone…. 
Så havde vi bukket, sagt tak fordi han stoppede – god tur 
videre, hils Margrethe – vi forstår, I har travlt.  
Og han ville sætte sig ind i bilen, lukke døren, rulle vindu-
et ned, smile og vinke – mens han kørte videre. 
Og henne ved Brugsen ventede 6 motorcyklister med 
blinkende blå lygter. De kørte i stilling igen, foran limousi-
nen – og så hurtigt som de var kommet, forsvandt hele 
optoget om hjørnet ved Jeksenvej, ud af byen. 
 
Prins Henrik besøgte Stjær! 
 
Kh.  Pil – en af de ventende 
 

Arkivfoto, Holger Motzkau, Wikipedia 

Foto, Pil Brudager 
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Torsdag den 5. juli mødte jeg på min sene aftengåtur i 
Stjær en ældre herre, som spurgte om vej til Stjernholm 
Mejeri. Han var vist på vandring efter sine rødder. Jeg 
fulgte ham på vej og vi fik os en hyggelig snak om gamle 
dage i Stjær… jeg lyttede, han fortalte, for jeg havde jo 
ikke været en del af hans historie. 
 
Det var selveste Finn Brøkner Olufsen, der var kommet til 
Stjær….han havde nu boet i Schweiz i 60 år, var som 23 
årig taget dertil for at ”arbejde” som professionel fodbold-
spiller. Han er nok taget af sted omkring 1952. Han Spil-
lede fodbold i Schweiz og arbejdede sidenhen som kon-
tormand (en titel, han udtalte med stolthed og ydmyghed) 
ved den Norske ambassade i Schweiz. 
 
Han fortalte, at hans far havde været mejerist på Stjern-
holm, og at han var opvokset i et lille hus overfor mejeri-
et. 
 
Da vi kom til mejeriet, kunne han dog ikke rigtig kende 
det, og barndomshjemmet, var han ikke sikker på, hvor 
lå. Det var korrekt, at hans far havde været mejerist - det 
har flere i byen bekræftet. Han voksede op i smedens 
hus på Vesterbro 10, der, hvor der nu er en garage/
værksted tilknyttet og lige ved siden af familien Kilt/
Harald ”Maler” Andersens hus. 
 
Men der var ingen tvivl om, at denne ældre, meget fine 
og milde herre, var gammel Stjærbo, for han huskede 
præcis, at præstegården lå i Storring, og han kunne pege 
i retningen af, hvor familien Toft og Mathiesen havde de-
res gårde. Hans forældres gravsted er stadig at finde på 
kirkegården – jeg søgte 
og fandt den. 
 
Jeg inviterede ham på 
the og en bid brød. Vi sad 
på terrassen, for vejret 
var så uendelig dejligt 
den aften.  Han havde 
glemt at spise aftensmad, 
for han var så bidt efter at 
gense Stjær. Snakken 
gik, mens vi ventede på 
at hans datter, Brigitte 
skulle komme og hente 
ham. De var nemlig på 
ferie hos hans bror Gun-
nar i Nordjylland. 
 
Tænk, jeg synes det var 
så spændende at møde 
ham og blive vidne til et 
stykke Stjær histo-
rie….måske jeg skulle 
alliere mig med Harald, 
og lære ALT om vores by 
fra for længe siden. Jeg 
vidste heller ikke at der 
var professionelle fod-
boldspillere i DK allerede 
i 50’erne..og ifølge Finn 

var han blevet kåret som årets fodboldspiller i Vanløse 
idrætsklub i 1952. 
 
Få dage efter skulle de tilbage til Schweiz, og som hans 
datter lidt vemodigt fortalte mig, så ville dette nok blive 
sidste gang, han kom til Danmark, og at det i det hele 
taget havde været et stort ønske fra ham at gense DK og 
Stjær. 
 
Jeg ville ønske, jeg havde mødt ham tidligere på dagen, 
så kunne jeg have ringet og inviteret gamle naboer og 
venner til en god snak. 
 
Vi sagde farvel da det var helt mørkt ude, og da gadely-
set udenfor vores hus var blevet slukket, bad jeg ham 
være forsigtig, så han ikke faldt over en dims til vores 
låger. Han svarede prompte og med et glimt i øjet. ”Den 
klarer en gammel fodboldspiller uden at falde”. 
 
Jeg følte mig så herligt beriget af den oplevelse, så tak 
Finn, fordi du lagde din vej forbi Stjær. 
 
Heidi 
 
 
 

En fodboldlegende kom forbi …… 
Indsendt af Heidi Gargulak Andersen 

Måske var det sådan her Finn Brøkner Olufsen huskede Stjernholm Mejeri…? 
Foto fra 1962 - Stjernholm Mejeris 75 års dag - efter tilladelse fra Tina Kolding. 
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Storring Forsamlingshus, Lilleringvej 14, 8464 Galten 

13.00 Cafeen åbner med salg af boller, kager, drikkevarer m.m. 
13.15 Noelia, kok og kagekunstner, underviser i kagepynt og vi 
dekorerer cupcakes. Alle kan lave deres helt egne cupcakes 
14.00 Lær lidt gøgl og akrobatik. Primært udendørs 
17.30 Spisning for alle interesserede 
20.00 Musikalsk underholdning v. ”Polecats” 

Polecats spiller op til en festlig aften med musik, man kan lytte og 
hygge til, og med dans og fest i gaden. Polecats er et midtjysk 
band fra Silkeborg. Musikken er amerikansk inspireret ’folk & 
roots’. Det er en levende og god oplevelse at høre Polecats. 
Akustiske guitarer, mandolin, violin, bas og trommer spiller op og 
appellerer til alle aldre. Polecats består af 5 musikere fra Tysk-
land, USA og så eksotiske steder som Bryrup og Sinding. Deres 
musikglæde smitter af på publikum og musikken flankeres af bå-
de humør og upoleret selvironi. 
 
Entré 100 kr. Kuvertpris 50 kr., børn 25 kr. Tilmelding senest d. 
12. nov. på tlf. 5243 0990 eller mail michele@storring. 

 Storring - se også opslagstavlen på side 5 
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Solceller til Beboerhuset 
Som tidligere omtalt har Høver Beboerforening ifølge 
Inge Bojes testamente modtaget et legat på kr. 
100.000,00.  

Da pengene snart forventes udbetalt, havde 
bestyrelsen for Beboerforeningen i den anledning 
indkaldt til ekstraordinær generalforsamling d. 3. 
september. Generalforsamlingen skulle beslutte, 
hvorledes pengene skal bruges, og der var forslag fra 
bestyrelsen om, at benytte pengene til et 
solcelleanlæg på Beboerhuset.  

Den ekstraordinære generalforsamling, hvor der 
deltog 18 medlemmer, og derfor var beslutnings-
dygtig ifølge vedtægterne, var enige i bestyrelsens 
forslag, som blev enstemmigt vedtaget. 

Et udvalg under bestyrelsen har allerede indhentet 
forskellige tilbud på solcelleanlæg, og arbejder nu 
videre med projektet, der vil omfatte et 6.000 kW 
anlæg placeret mod syd på taget over 
toiletbygningen. 

Det forventes at anlægget 
vil kunne dække ca. 
halvdelen af Beboerhusets 
nuværende elforbrug.  
Den anden halvdel bliver 
dækket af betaling for 
forbrug ved udlejning af 
huset. 
 
 

Havens råvarer -  
1000 smagsoplevelser 
Søndag d. 30. september kl. 13:00  
Høver Beboerhus vil denne dag være omdannet til et 
arbejdende værksted for erfaringsudveksling. 

Vi vil forsøge at lave spændende smagsoplevelser ud 
af naturens og havens overflod af råvarer. Kom med 
hvad du har, rødbeder, squash, hindbær, snaps, 
brændenælder, æbler osv. 

Vi sørger for kaffe og smagsprøver, erfaring og mange 
spændende opskrifter. 

Desuden indkøber vi nogle basale ting som sukker, 
olie, eddike mv. 

Alle kan deltage. Det koster 25 kr. 

Tilmelding er nødvendig. Ring til: 

Ellen Jørgensen 86 94 38 63 
Bodil Laursen 86 94 38 75 
Dorrit Andersen 86 94 62 85 

 

Arbejdslørdag på legepladsen 
Lørdag d. 6. oktober kl. 09:30  

Inden vinteren for alvor melder sin ankomst skal vi 
have gjort en indsats på legepladsen.  

Legepladsen skal gøres vinterklar, bænksættene skal   
sættes ind for vinteren, og så er der nok også en 
række småting, der trænger til reparation.  

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

Vi starter som sædvanlig med kaffe og  
rundstykker på legepladsen kl. 09:30. 
 

Billedforedrag i Høver Beboerhus 

New Zealand 
onsdag d. 24. oktober kl. 19:00 
Naturlæge og fotograf Preben Heiring, Skanderborg, 
fortæller og viser lysbilleder fra rejse til New Zealand. 

Der er gratis adgang, og alle er velkomne.  

I pausen står Høver Beboerforening klar med det 
berømte Høver kaffebord til billige priser. 

Efterårsudstilling  
i Høver Beboerhus 
Søndag d. 28. okt. kl. 10:00 
I lighed med tidligere har Tage K. Sørensen igen i år 
arrangeret maleriudstilling i Høver Beboerhus. 

Ved årets udstilling, der er den tiende i rækken, vil 
der ud over Tage Sørensens egne værker også 
udstilles værker af både lokale og udenbys kunstnere. 

Udstillingen er åben fra kl. 10:00 til 17:00 

Der er gratis adgang og alle er velkomne.  

Høver Beboerforening serverer kaffe og  
kage til billige priser.  

 

Fællesspisning 
Fredag d. 2. november kl. 18:30 

Så er der tid for årets sidste 
fællesspisning i Høver Beboerhus. 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen 
til en fornøjelig aften med god 
mad, quiz og hyggeligt samvær 
med naboer og andet godtfolk. 

Mere om tilmelding fremkommer 
senere.  

af Mogens Kjærskov 
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Søballe-siden  
 

Hjertestarterkursus 
Som tidligere omtalt her i Stjær Avis har vi i Søballe 
købt en hjertestarter, som nu er hængt op i et varme-
skab centralt i byen på Ivans garage. Der har været 
stor interesse for det annoncerede kursus i brug af 
”maskinen”. Alle der har henvendt sig får nærmere 
besked om tid og sted for kurset. 
 

 

 
 

Herrefræs 
Igennem snart 10 år har HIK81 haft et hold med be-
tegnelsen Herrefræs.  Også i år vil holdet blive opret-
tet, hvis der er tilstrækkeligt med tilmeldte. Derfor 
denne opfordring til mænd i alle aldre. Hvis du træn-
ger til motion i tempo og omfang der passer lige præ-
cis til dig, så gælder det bare om at blive meldt til. 
Tidligere ville holdet nok have heddet karlegymnastik, 
og der er da også lidt tilbage af den tanke, idet vi 
først starter sæsonen 2. oktober, så landmændene er 
færdige med markarbejdet.  
Tilmelding sker via HIK81’s hjemmeside: 
http://hik81.dk, under punktet ”Kontingentbetaling”. 
 

 
 

 

Sommerfesten der ikke blev til noget 
Heller ikke i år lykkedes det at få stablet en sommer-
fest for hele byen på benene. Borgerforeningens be-
styrelse har tidligere givet tilsagn om støtte og hjælp, 
men også gjort klart at vi ikke har overskud til at stå 
for arrangementet. Skulle der være nogen der tager 
initiativ til en høstfest som sidste år, gælder tilsagnet 
selvfølgelig stadig. Kom nu ud af hullerne!!! 

 

Huller i vejen 
I Søballe har vi mange huller i vejen, faktisk gennem 
hele byen og stort set helt hen til Stjær er der mange 
af dem. Det kan gå i bil, men på cykel er det nogle 
steder direkte farligt, selv i dagslys, hvordan bliver 
det ikke til vinter, hvis der ikke snart sættes et stør-
re reparationsarbejde i gang. 
Jeg kan kun opfordre til at så mange som muligt gør 
opmærksom på problemet. Det kan fx ske ved at ind-
berette på denne hjemmeside: http://hulivejen.dk 
 
 
 

 
 

Et lille udsnit af hullerne ses her 
 
 

 
 

Herrefræs og gymnastik er med gamle og nye 
øvelser.  
Udstrækning er en vigtig del af gymnastikken, 
og vi bruger fra tid til anden forskellige reme-
dier som gulvtæpper, nedspringsmadrasser, 
liggeunderlag, stor trampolin, store bolde og 
stepbænke, mv. 
Det er helt op til den enkelte hvor meget de 
kan klare, så man gør bare hvad man kan. 
Programmet er aldrig helt det samme, det 
veksler med hvor mange vi er, og hvad form vi 
er i. Vi slutter ofte af med lidt boldspil af for-
skellig art. 
NB: sæson fra oktober til sidst i marts 
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KIRKENYT 
Klik ind på  

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

Kirkehøjskole 
 

Tirsdag den 4. oktober kl. 14.00  
Gudstjeneste i Storring Kirke ved sognepræst Carsten 
Marvig. 
Dernæst foredrag i konfirmandstuen ved højskoleforstan-
der 
Jørgen Carlsen: PH... en moderne Grundtvig 
Der kan hæftes mange titler på Poul Henningsen, en af de 
mest markante kulturpersonligheder i det 20. århundrede: 
arkitekt, skribent, kulturdebattør, filmskaber, digter, revy-
mand, designer, lysmager  og dragebygger. 
Jørgen Carlsen vil i sit foredrag “bevise”, at PH stadig har 
meget at sige os i nutiden, og han går ikke af vejen for at 
sammenligne PH med Grundtvig. I ord og toner vil Jørgen 
Carlsen vise os, at PH og Grundtvig på mange måder er 
åndsbeslægtede. 

 
Kirkemusikhøjskole 
 

Søndag d. 9. september 2012kl. 19.30, 
Storring Kirke 
"En rundrejse i middelalderens Europa med tromme og 
troubadour” Ensemblet Götterfunken. 
Sæsonens første koncert bliver med det fremragende mid-
delalderensemble Götterfunken, som vil præsen-tere en 
lang række middelaldernumre. Det bliver en koncert, der 
vil passe perfekt til en sensommeraften og en ideel måde 
til at skyde sæsonen i gang. De har spe-cialiseret sig i ny-
fortolkninger af middelalderens sange og danse. De vil 
også præsentere en lang række spændende instrumenter, 
så som en nonnegeige, skalmeje og mauracho. Så kom 
forbi Storring Kirke kl.19.30 hvis du vil høre om middelal-
derens kærlighed, krig og kirke.  

Eftermiddagsmøder 

Tirsdag den 11. september 2012 
Udenrigskorrespondent fra Kristelig Dagblad Allan Søren-
sen er hjemme på en kort visit og vi har været så heldige 
at få ham til at komme hos os og fortæller om det at være 
journalist i et af verdens brændpunkter. 

 

Tirsdag den 9. oktober 2012 
Skuespiller Lars Lohman kommer og fortæller om livet 
som skuespiller. 
Og vil læse fra H.C. Andersens store verdenskendte forfat-
terskab. 

 

Tirsdag den 6. november 2012 
Universitetslektor Johs. Nørregaard  Frandsen 
Da landbolivet blev en by i provinsen. 
Johs. N. Frandsen er kendt som en livfuld fortæller der på 
underholdende måde afleverer sit budskab. 
Johs.N.F. er selv vokset op på en gård i Vestjylland og kan 
derfor beskrive udviklingen i landsbyer og landområder fra 
50'erne og frem til i dag. 

 

Tirsdag den 27. november 2012 
Jørgen Bækgaard, Storring  
GAMMELLUTHERANERNE I JYLLAND 
- DE STÆRKE JYDER 
Bevægelsen opstod som en udpræget lægmandsbevæ-
gelse i slutningen af 17 hundrede tallet i området mellem 
Horsens og Vejle, men selv i dag præger det i et vist om-
fang egnen omkring Øster Snede og Løsning. 
Bevægelsens medlemmer stod fra starten fast på deres 
overbevisning om hvad der var ret kristelig lære, så fast at 
det gentagne gange kom til sammenstød med øvrigheden. 
Disse sammenstød udmøntede sig i den såkaldte salme-
bogsstrid og i striden om brug af de rette lærebøger i sko-
len. 
Jeg vil forsøge at give et overblik over de væsentligste 
hændelser fra da stridighederne stod på sit højeste og 
frem til min egen skoletid i Hedensted hvor ”Palæstina 
ekspressen” (skolebussen) hentede nogle af mine skole-
kammerater i ”det hellige land” (Gl. Sole/Øster Snede). 

BABYSALMESANG 
Kom og vær med til babysalmesang i Storring  
Kirke i september og oktober måned 2012. 
  
Vi starter onsdag den 5. september kl. 11.00 
og fortsætter de følgende 5 onsdage til og 
med den 10 oktober. 
Tilmelding og nærmere oplysninger kan ske til 
Per Reipurth på email: per.reipurth@gmail.com 

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 vo-
res sygehuse eller præstegården. Præster har absolut 
tavshedspligt. Ring eller skriv til præsten og aftal et tids-
punkt – eller mød blot op i præstegården til en samtale. 

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

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

Sæt X i kalenderen, 
arrangementer : 
 

Onsdag den 10. oktober 
Gud og fællesspisning 
Stjær: 17.30  
 
Onsdag 14. november 
Gud og fællesspisning 
Stjær: 17.30 

STUDIEKREDS 
Vil du være med til at skrive søndagens 
prædiken? 
Studiekredsen her i efteråret bliver et prædikenværk-
sted, hvor vi sammen går i dybden med nogle af efter-
årets prædikentekster. Tanken er, at vi sammen læser 
og arbejder med teksten for at finde dens kerne, bud-
skab, og sammen gør os overvejelser om, hvordan det 
budskab kan formidles nærværende ind i vores tid, liv 
og dagligdag. 
Alle der har lyst er velkomne - alle kan være med. Vi 
mødes i konfirmandstuen, Storring, kl. 19.00: 

 
Tirsdag den 23.oktober 
Tirsdag den 30. oktober 
Tirsdag den 6. november 
 

FILMSTUDIEKREDS 
Filmstudiekredsen vender tilbage efter jul. Vi skal se 
nogle af de senere års mange gode og forskellige film, 
der direkte eller indirekte har kristendommen eller Kri-
stus-skikkelsen som tema. Nærmere herom i næste 
kirkeblad. 

 

Nyt fra menighedsrådet 
Den 20. og 21. august blev der holdt orienterings- og opstillingsmøder i Stjær og Storring med henblik på nyvalg til 
menighedsrådet i efteråret 2012. 
Efter formandens redegørelse for rådets arbejde og initiativer i de sidste fire år og sognepræstens redegørelse om 
det kirkelige liv og udvikling i samme periode, blev der orienteret om forholdene omkring valgets afholdelse. I oriente-
ringen indgik også menighedsrådets tanker om et nyt våbenhus til Stjær Kirke i stedet for det, der blev fjernet i 1971. 
Det blev fyldigt beskrevet og anskueliggjort af kirkeværgen i Stjær. 
Efter en pause samledes man begge steder om at opstille en fællesliste for henholdsvis Stjær, der skal vælge 5 med-
lemmer, og for Storring - Høver, der skal vælge 4 medlemmer.  
Man fandt frem til en demokratisk valgform samt repræsentanter for de forskellige interesser. De opstillede kandidater 
præsenterede sig, hvorefter der foretoges afstemning om kandidaternes prioritering. 
Det resulterede i følgende sammensætning af en liste til det ny menighedsråd: 
 
Stjær:     Storring: 
Kirsten Jensen   Leif Christoffersen 
Connie Jantzen   Per Reipurth 
Hans Dam    Jørgen Bækgaard 
Kirsten Madsen   Vibeke Andersen 
Rita Joseff 
 
Suppleanter: 
Ingrid Jørgensen   Gitte Nielsen 
Tom Hagelskjær   Jeanette Rasmussen 
Gert Jensen    Merete Pedersen 
 
Det bemærkes at dette kun er det ny menighedsråd, hvis der ikke indkommer flere lister til valget. Eventuelle alterna-
tive lister skal indgives til valgbestyrelsen senest den 2. oktober 2012, sådan som der blev orienteret om ved mødets 
start og bekendtgjort i Ugeposten i uge 33 og 35.  
 
Valgbestyrelsen består af Leif Christoffersen (formand), Connie Jantzen og Hans Dam. 



26 

 

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…  
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Stjær Avis Sponsorer! 

Stjær/aktiviteter 
 
September 
20. kl. 18.00   Førstehjælp til små børn, Stjær 
    Forsamlingshus 
22. kl. 13.00   Svampetur i Kolskov 
24. kl. 17.30   Fællesspisning, Stjær Forsamlingshus 
 
Oktober 
11. kl. 19.00   Banko, Stjær Forsamlingshus 
18. kl. 19.00   Sushi kursus, Stjær Forsamlingshus 
20. kl. 11.00   Rollespil i Bakkeskoven 
27. kl. 13.30   ”Liv i Forsamlingshusene”, Stjær 
 
November 
26. kl. 17.30   Fællesspisning, Stjær Forsamlingshus 

Storring/aktiviteter 
 
Oktober 
24. kl. 20.00   Ordinær generalforsamling, Storring 
    Forsamlingshus 
 
November 
17. kl. 13.00   ”Liv i Forsamlingshusene”, Storring 

Høver/aktiviteter 
 
Oktober 
6.   kl. 09.30   Høver legeplads arbejdslørdag 
24. kl. 19.00   Høver Beboerhus Rejseforedrag 
28. kl. 10.00   Høver Beboerhus Maleriudstilling 
 
November 
2.   kl. 18.30   Høver Beboerhus Fællesspisning 

Aktiviteter 

 

 

 

 
 

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 

 

Malekurser for børn og voksne i kreative 

omgivelser på Stjernholm mejeri 

www.artjamming.dk 

 



 

 

 

 

 

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 

 

� Bogføring 

� Momsindberetning 

� Lønadministration 

� Periode- og årsregnskaber 

� Selvangivelse 

Nygårdsparken 25 • Stjær 

Tlf. 23 25 85 42 • 86 95 03 42 

 

pmp@pmpregnskab.dk 

www.pmpregnskab.dk 

Alle former for bogholderiopgaver udføres efter dit behov 

I Stjær, v. Dennis Bødker Pedersen 
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