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Skrift kan gemmes,
tale glemmes
(norsk ordsprog)

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.

Hemmeligheden ved en
journalistisk succes er, at
gøre læserne så rasende, at
de selv vil skrive halvdelen
af din avis. (C.E.M. Joad)

Intet stort er nogensinde skabt uden entusiasme.
(Ralph Waldo Emerson)

Opslagstavlen
Fællesspisning i Stjær
Kom til fællesspisning i Stjær og nyd et
lækkert måltid og det gode samvær
med andre Stjær-borgere.
Vi mødes 6-7 gange om året - normalt den
sidste mandag i måneden kl. 17.30,
hvor vi skiftes til at lave mad.

Juleåben 2012
Lørdag 1. december
Søndag 2. december

Glæd jer allerede nu til
næste fællesspisning,
hvor menuen står i julens tegn.

Alle dage 10-16
Eller efter aftale, kontakt mig gerne.
Modesmykker bl.a. læderarmbånd i nyt design
og lange kæder m/ vedhæng i efterårets nye farver.

Fællesspisning indtil næste udgave af
Stjær Avis bliver:

Tørklæder, Brugskunst & Filtet tasker

mandag den 26. november
mandag den 28. januar

KIG IND
Måske finder du julegaven, til én du holder af
- eller dig selv

Alle er velkomne – med eller uden børn
På gensyn!

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

I god tid - ja - men sæt allerede NU kryds i kalenderen:

Familiearrangement:

Udflugt for voksne til:

Besøg hos Arla

Bryggeriet Hancock

Borgerforeningen arrangerer et besøg hos
Arla i foråret.

Borgerforeningen arrangerer en busudflugt
til bryggeriet Hancock i Skive

Torsdag d. 14. marts 2013, kl. 17-20
Afgang fra forsamlingshuset kl. 16.30

Onsdag d. 10. april, 2013
Afgang fra forsamlingshuset kl. 18

Fælleskørsel i egne biler - vi mødes på
parkeringspladsen bag forsamlingshuset
Det er gratis at deltage - men der er et begrænset antal pladser

Læs mere side 9. Begrænset antal pladser
- tilmelding nødvendig.

Tilmelding er nødvendig: til Thomas på

Pris: 200 kr. for medlemmer af borgerforeningen og 250 kr. for ikke-medlemmer.
Bindende tilmelding til:

Thomas.Primdal.Toft@gmail.com

Thomas.Primdal.Toft@gmail.com

eller telefon 22 12 36 42

eller telefon 22 12 36 42
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Opslagstavlen
JULEMARKED I STJÆR
Nygårdsparken 23 i Stjær

lørdag d. 1. dec. kl. 10-16
søndag d. 2. dec. kl. 10-16
Ja, så flytter nisserne ind i garagen igen. Vi (og mange
andre) synes, at vores ”gammel daws” julemarked skal
opleves. Vi har ALT (næsten): Store og små nisser, adventskranse, dekorationer, dørpynt, kirkegårdskranse,
pileflet, små gaveideer, smykker
m.m.
Kom forbi og se
selv om vi har
overdrevet.
De bedste nissehilsner
Conny og Ruth
PS.: Gløgg, saft og
æbleskiver
kan købes.
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Opslagstavlen
JULETRÆER - PYNTEGRØNT - DEKORATIONER KRANSE MM

sælges fra Garagen i Stjær Bakker 89 –
Stjær
Fæld eller vælg dit eget flotte juletræ på vores mark
Åbent i advents weekenderne mellem kl. 10 og 16 :
Den 1. & 2. december
Den 8. & 9. december
Den 15. & 16. december
Den 22. & 23. december
eller efter aftale.
Linda Jørgensen og Thomas Mikkelsen 8695 0026
Vi har gløgg og saft til alle ..og lidt ekstra til børnene
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STJÆR BRUGS – Et stop på håndværkerruten
Af Mette Brandi
Forandringer
”Hvad har du af planer i Brugsen?”, vil jeg også vide. ”Jo, måske har du ikke lagt mærke til det, men
vi har faktisk udvidet vores bake-off betragteligt – vi
har fået mange flere varianter af kager, og så er jeg
på vej til at skære ned i en del af non-food varerne
– der er simpelthen ikke nok salg i varer som sokker
og sygrej, hvorimod at kortsalget er stort og derfor
er i gang med at blive udvidet. Egentlig er det jo meget simpelt. Det der sælger, er nødvendigvis det,
som vi må satse på. Mængden af økologiske varer
bliver det samme, men mærket Urtekram bliver erstattet af Coops eget mærke Änglamark. Og så er vi
jo også kommet på facebook – det er en nem måde
at nå en anden målgruppe end den, man får fat i via
Stjaer.net

Jeg skal en tur i Stjær Brugs, og mens jeg går
ind i butikken prøver mine øjne at scanne, hvad
der egentlig er flyttet rundt på og hvad der har
forandret sig siden vores nye uddeler Dennis
Bødker Pedersen er startet i butikken i august
måned. Jeg ved i hvert fald, at damebladene har
fået ny placering, og at bordet til indpakning af
gaver nu står i indgangen, men hvad mere???
Jeg må ha` den nye uddeler i tale.
Jeg finder ham bagest i butikken, hvor han er ved at
flytte diverse vinflasker på plads, og jeg kan se, at
det faktisk er hårdt arbejde, og jeg noterer mig
straks at vinflaskerne ikke har fået ny placering. Vi
sætter os ind i personalestuen og Dennis tørrer sveden af panden. Jeg lader ham lige få pusten, inden
jeg lader spørgsmålene drysse.

Der skal være plads til alle
”Faktisk er jeg meget optaget af at skabe mere
plads i butikken. Der skal være plads til både ham i
kørestol og hende med rollator i vores butik og generelt skal man fornemme, at der er god plads. Jeg
har sådan en sjov lidenskab, der handler om at køre
rundt og se på butiksindretninger i min fritid og suge
til mig. Jeg er også med i en ERFA-gruppe sammen
med andre brugsuddelere, hvor vi mødes og taler
om gode erfaringer. Jeg vil helt vildt gerne ligge
højt, når Stjær Brugs årligt bliver vurderet blandt de
andre Dagli’ Brugser,” storgriner Dennis.

Den rette størrelse Brugs
Dennis er et stort smil, da det første jeg vil vide er,
hvorfor han egentlig har valgt at blive uddeler i
Stjær? Han kigger på mig med det mørke hår og de
mørke øjne, der afslører, at han er kvart grønlænder
og udbryder med et stort grin: ”Jamen, det var lige
den størrelse Brugs, jeg var på jagt efter, og så bliver det jo heller ikke ringere af, at salgschefen i
COOP, fortalte mig at det lige var en mand som
mig, de havde brug for hertil”. Egentlig var det ikke
meningen at Rikke, jeg og vores datter Isabella
skulle bo her, men pludselig kunne vi jo godt se, at
det frigav vores bil til Rikke, at jeg var så tæt på mit
arbejde.

Priserne er sat ned
”Nogle ville måske tro, at jeg var bange for lukkelovens liberalisering, men det er jeg egentlig ikke. Jeg

Vores nye uddeler Dennis Bødker Pedersen
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overvejer at holde åbent fra kl. 7.30, så folk der kører på arbejde kan ta` morgenbrød med fra Stjær.
Jeg kunne kortvarigt mærke det i en 14 dages tid,
da Bloms Butikscenter åbnede i Skanderborg, men
ikke mere. Vi er 14 gode medarbejdere her alt i alt,
og vi bor i et lokalsamfund, hvor folk bakker meget
op om Brugsen og dens eksistens, men selvfølgelig
vil det være optimalt, hvis folk altid købte for 50 – 60
kr. mere, når de handlede. Faktisk har jeg sat en del
priser ned, så det med at Daglig Brugsen altid er så
dyr, passer altså ikke. Jeg tænker, at det er kundernes småkøbshandel, der skal gøres større.”

været hidtil i Brugsen såsom Banko, julesokker og
tænding af juletræ, men selvfølgelig bliver små ting
nok forandret. Jeg går med tanker om et parkeringsloppemarked og måske også et cykelløb – jeg kan
godt li` nytænkning.”
Jeg er ved at være færdig med interviewet. Og Dennis følger mig pænt gennem butikken. Lige som vi
kommer forbi ”vælg-selv-slikket”, gør han mig opmærksom på, at der nu er billig slik både fredag,
lørdag og søndag, og har du for resten bemærket,
at vi ikke længere lejer video ud? ”Øh nej.” Nok tror
jeg, at jeg har en skarp iagttagelsesevne, men nej,
der haltede det. Jeg går glad gennem udgangen og
tænker for mig selv, at Stjær Brugs nu er lagt i hænderne på endnu et dygtigt og entusiastisk menneske.

Er Stjær Brugs lukningstruet?
Der er et spørgsmål som trænger sig på, som jeg
nærmest ikke tør at stille. ”Hvordan går det med
økonomien i Stjær Brugs?”, nærmest hvisker jeg.
”Da jeg første gang fornemmede butikken, havde
jeg ikke den der fornemmelse af, at butikken var
lukningstruet. Bestyrelsen ser også positivt på Stjær
Brugs og dens økonomi. Jeg tror, det var en kæmpe
fordel for Stjær Brugs, at den i 2009 kom ind under
Galten. Det er dog heldigvis sådan at jeg er mand i
eget hus og derfor har hovedansvaret her i Stjær:”
”Håndværkerruten”
”Det er sjovt, jeg kan ikke lade være at tænke på
Stjær Brugs som et sted, hvor man som håndværker gerne vil gøre et stop i løbet af dagen – så i mine tanker har jeg døbt ruten forbi Stjær som
”håndværkerruten.” De køber kager, sodavand og
hvad der ellers behøves til pausen og nogle køber
også aftensmaden med hjem sidst på dagen.”
Nye tiltag
”Jeg er en mand, der godt kan li` at tænke nyt. Vi
skal fortsætte med mange af traditionerne, som har
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Nyt fra Stjær Sogns Borgerforening
November 2012, af Jesper Lumbye Andersen

Hold børnefødselsdag i forsamlingshuset
Medlemmer af borgerforeningen har mulighed for
at leje forsamlingshuset i dagtimerne på hverdage til afholdelse af børnefødselsdage - det koster
blot 500 kr.

Hold mindre arrangementer i Stuen
Vi er nu færdige med at sætte lejligheden i forsamlingshuset i stand, og medlemmer af borgerforeningen kan leje den til mindre arrangementer
for blot 300 kr. pr. dag. Stuen er 30 m2 og har
desuden eget toilet og køkken.

Borgere i Storring/Stjær
på Facebook

I forbindelse med istandsættelsen af lejligheden vil
borgerforeningen gerne takke alle, der har ydet en
frivillig indsats og hjulpet med arbejdet. Også en tak
til SKT-Byg og Lyskoncept, som har støttet projektet
med arbejdskraft og materialer. Til projektet har borgerforeningen modtaget 10.000 kr. fra Galten Sparekasses Fond og et tilsagn om underskudsgaranti
på 10.000 kr. fra Landsbypuljen ifm. anskaffelse af
inventar. Vi er meget taknemlige for pengene.

viteter i forsamlingshuset. Det
er f.eks. ideer til aftenskoleaktiviterer. Det er vigtigt at bemærke, at Facebook-gruppen
skal ses som et supplement til
vores byportal stjaer.net
og ikke en erstatning.

Borgerforeningen i lokal TV
Familiekanalen interviewede i efterårsferien formanden for borgerforeningen. Interviewet blev sendt i
oktober på TV Østjylland og kan genses på Internettet. Interviewet handler om forsamlingshuset, borgerforeningen og deres rolle i lokalsamfundet.
kortlink.dk/bnd6

AOF-aftenskole i forsamlingehuset
Her i efteråret har der været yoga, edb for pensionister og introduktion til sushi. Vi er i gang med at
planlægge aktiviteterne, som skal foregå i starten af
det nye år - skriv gerne et indlæg på Facebookgruppen, hvis du har forslag.

Borgerforeningen i lokal TV.

Liv i Forsamlingshusene
Lørdag d. 27. oktober havde vi Liv i
Forsamlingshusene-arrangement i
forsamlingshuset. Om eftermiddagen
var der Stjær Messe, hvor vi havde i
alt ni messestande. Messen var godt
besøgt. Tillykke til Annette, som
vandt seks flasker god rødvin i
SKT-Bygs konkurrence med et gæt
på, at zigzakstregen var 190 cm lang.
Om aftenen var der fest med spisning
og 50'er rock n' roll. Menuen var
amerikansk inspireret med bl.a. burger, spareribs og coleslaw. Vi havde en rigtig hyggelig aften og der var masser af gang i musikken. Vi
havde regnet med godt 70 deltagere, men der kom
kun knap 30. Ved redaktionens afslutning, var resultatet ikke gjort endelig op, men det skønnes at det
ender med et underskud i omegnen af 3.000 kr.

Frisklavet sushi nydes med et glas køligt hvidvin.

Ny Facebook-gruppe
Der er blevet taget initiativ til at lave en gruppe på
Facebook for borgere i Storring og Stjær. I borgerforeningen vil vi gerne støtte op om denne gruppe
og opfordre dig til at blive medlem af gruppen. Vi
tænker bl.a. at bruge den til en dialog omkring akti8

Familiearrangement
Besøg hos Arla
Borgerforeningen arrangerer besøg hos Arlas besøgsmejeri i Brabrand i foråret.
Torsdag d. 14. marts, 2013, kl. 17-20.
Afgang fra forsamlingshuset kl. 16:30.

Udflugt for voksne
Besøg hos bryggeriet Hancock

Der er fælleskørsel i egne biler. Det er gratis at
deltage, men der er et begrænset antal pladser,
så tilmelding er nødvendig.
Tilmelding til Thomas på 22123642.

Borgerforeningen arrangerer busudflugt til bryggeriet Hancock i Skive. Der er rundvisning, hvor vi
følger øllets vej gennem bryghus og tapperi.
Herefter er der smagsprøver i bryggeriets
hyggelige kælder.
Onsdag d. 10. april, 2013
Afgang fra forsamlingshuset kl. 18.
Der er et begrænset antal pladser,
og der er bindende tilmelding.
Det er ikke muligt at køre selv.
Pris: 200 kr. for medlemmer,
250 kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding til Thomas på 22123642.

Stemningsbilleder fra Liv i Forsamlingshusene 2012.
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Rejseberetning
Redaktionen har modtaget disse rejseberetninger
fra Cecilie Højlund Wibe, som er i Gaighat i Nepal.

der, maden laves over bål – generelt gøres alt praktisk i hånden. Ægteparret vi bor hos er rigtig søde
og gæstfrie. Maden de laver til os er primært ris.
Strømmen forsvinder 6 timer dagligt – hvilket også
betyder ingen aircondition og dermed nogle ubeskrivelige varme timer hver dag. Den nærmeste computer finder vi 20 min. gang herfra, vores mobiler virker ikke, firben kravler på værelset og flere store
edderkopper har et par gange forskrækket os meget. Det er i sandhed en udfordring for et par danske piger at bo her – men sikkert en sund udfordring.

12. september 2012
Så er vi i fuld gang med skole-projektet i Gaighat.
For lige at sætte jer ind i vores hverdag kan Gaighat
overordnet beskrives med to ord: Varmt og fugtigt.
Det gør, at her er meget frodigt og smukt, og så er
hele atmosfæren virkelig fantastisk. Det er som at
skrue tiden 200 år tilbage – hele livsstilen bærer
præg af, at penge ikke er
noget, man tager for givet.
Her er fritgående køer,
hunde, geder, høns osv. og
så har vi endnu ikke set et
hvidt menneske, siden vi
kom her. Vi har efterhånden vænnet os til, at folk
glor efter os.
Vores skoleprojekt er i fuld
gang. Lige fra starten har
der været mange børn i
mange forskellige aldre:
Fra 3 til 16 år gamle! Derfor
er niveauet også meget
forskelligt. Af den grund fik
vi ret hurtigt delt børnene
op i to hold, som hver får
en times undervisning hver
dag. Der kommer gennemsnitligt 15-20 børn/teens på
hvert hold. Dog er niveauet
stadigvæk ret forskelligt
inden for de to hold, hvilket stadig er en udfordring.

Helt overordnet er vores hverdag her i Gaighat både
udfordrende, lærerig og fyldt med gode oplevelser.
Under udfordringer hører kommunikation med de
lokale, der er så godt som umulig, den primitive livsstil, varmen og maden. Under det lærerige hører
gæstfriheden, det at leve så meget i nuet, som de
gør, og det at man kan få en hverdag til at fungere
under så primitive forhold.

Til hver undervisning har vi fyldt en masse forskelligt på programmet. I starten havde vi fokus på basis-engelsk (alfabetet, tal osv.), en masse engelske
sange osv., og siden hen har vi suppleret med aktiviteter som fx vendespil på engelsk, tegn og gæt,
kims leg, grammatik opgaver/øvelser, et par dage
med et ”friendship-tema” (som de selv valgte), hvor
de bl.a. skrev en stil om emnet og mange andre
ting. Vi har virkelig måttet lægge hovederne i blød
for at finde på noget nyt hver dag. Det at undervisningen er frivillig kræver ekstra meget af os, da der
jo så altid skal være noget at komme efter. Og så er
det svært at beskrive, hvor varmt det er at undervise
en flok - til tider - urolige børn, når airconditionen
ikke fungerer, og der er ca. 35 grader varmt!

Blandt gode oplevelser er det skønt at se børnenes
lys i øjnene, når vi roser dem i skolen – det er vist
ikke noget, de er vant til. Derudover har vi en masse
gode, sjove og spændende snakke ved måltiderne
og så har vi haft en masse spændende markedsture
og en enkelt jungletur.
Alt i alt har vi det godt her i Gaighat, og håber at I
har det ligeså.

Huset vi bor i er godt sammenlignet med alle andre
huse i området. Og det på trods af at wc'et er uden
skyl (man hælder selv en spand vand i for at skylle),
bruseren er kold, sengene er som at sove på bræd-

Kærlig Hilsen Cecilie og Katrine
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4. oktober 2012

Inden for teen-holdet er det kun gået fremad, siden
vi begyndte. Der er jævnligt stødt nye til, og udviklingen både fagligt og frimodighedsmæssigt har været utrolig motiverende at følge. I starten turde de
knap nok sige, hvad de hed foran klassen. Nu snakker de løs på engelsk – især når vi har kastet dem
ud i lege som fx margretheskåls-leg, hvor de snakker om kap med tiden og det andet hold. Konkurrencer har generelt været meget givende ift. at skubbe
frimodigheden i gang. Det har også været skønt at
få et forhold til vores elever med tiden. I sidste uge
inviterede et par af dem os på tempel-, markeds- og
restaurant-tur i Gaighat, hvilket var rigtig hyggeligt!
Vi kommer til at savne dem!

Kære I, der støtter vores tur til Nepal!
Så er det vist på tide med en opdatering fra Gaighat
i Nepal, hvor skoleprojektet snart er ved at nå til ende. 1,5 måned er nu gået, og sikke uger det har været!
Aldrig har vi mødt så mange nye udfordringer, og
aldrig har vi lært så meget nyt om mennesker, os
selv og meget andet på så kort tid. Det hele bliver
så intenst, når man lever i og bliver en del af en kultur, der er så fjern fra den danske.
Som skrevet i sidste mail er forholdene primitive,
varmen ekstrem og skolebørnene rigtig søde. Det er
ikke ændret siden da. Hvad der til gengæld er skønt
at se en ændring i, er at skolebørnene har udviklet
sig. Børneholdet, som vi underviser mellem klokken
16 og 17 hver dag, har lært en masse nye ord, er
blevet langt mere frimodige, har lært et par grundlæggende ting om engelsk udtale og så har vores
mål om at give dem mere selvtillid i engelsk absolut
også givet pote. Vi har rost dem ved enhver lejlighed, og det har kun gjort dem mere modige, selvsikre og friske på at fortsætte kampen. En udfordring
ift. børnene har været, når de til tider har været urolige. Hvordan skulle vi kunne opnå den samme respekt som deres lærere har, uden at slå dem – som
deres lærere gør? (Den på forhånd givne respekt vi

En hel overordnet udfordring ved det, at vi er de
eneste to lærere her i en skole, der aldrig før har
eksisteret, er at skulle finde på nyt stof hver eneste
dag. En ting er at forberede undervisning til en uge 12 timer, noget andet er at forberede til 1,5 måned –
72 timer! Og hver dag skal jo gerne være sjov, lærerig og værd at gå langt for, da undervisningen er
frivillig. Vi har måtte skrue på alle knapper, tænke
tilbage til alle gode barndomslege, engelsktimer i
folkeskolen osv. Ved siden af udfordringerne har
utrolig mange skønne oplevelser gjort det hele til en
uforglemmelig og meget lærerig oplevelse. Et par
danske tøser kan lære meget af at leve langt fra
materialisme, spejle og gågaden i Århus! Man indser, at der er vigtigere ting i livet. Her har de intet –
på nær deres tro, hinanden og så selvfølgelig risen,
som vi nu har spist 84 gange siden vi kom, har vi regnet ud! :)
Vi ser frem til vores næste
projekt, som er i Kathmandu, hvor vi kort sagt skal
arbejde med slum-børn,
tidligere kvindelige sexslaver og engelskundervisning (hvor andre
leder projektet). Men inden
vi tager fat på alt dette, bruger vi en god uge på at lege turister: En flyvetur omkring toppen af Mt. Everest,
safari, river rafting, trekking
o.l. Ganske enkelt for dels
at adskille vores to projekter og dels for at blive fyldt på med ny energi, inden
næste projekt går i gang – det ser vi frem til.

havde pga. vores hvide hudfarve holdt kun de første
par uger). Vi har lært de mest centrale nepali-ord:
”Bozzah” (sid ned), ”zub-zub” (ti stille), ”uttah” (stå
op) osv., men når der skal forklares en ny engelsk leg e.l., kræver det virkelig kreative evner at få dem
til at forstå det, da deres engelsk jo er begrænset.
Alligevel er det altid lykkedes. Det at vi har været to,
har været rigtig godt – to hjerner med forskellig indretning supplerer hinanden på en god måde i en
situation som vores.

Vi håber I har det godt hjemme i DK.
Venlige hilsener fra Katrine og Cecilie
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KIRKENYT
Klik ind på
http://www.storring-stjaer.dk/

INFO FRA PRÆSTEN

Julehjælp

SAMTALER

Med hjælp fra Lions, har vi fået mulighed for at
tilbyde en julekurv til dem i vores sogne, der har
allermindst.

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 i præstegården. Præster har absolut
tavshedspligt. Ring eller skriv til præsten og aftal et tidspunkt – eller mød blot op i præstegården til en samtale.

Julekurven indeholder det vigtigste til et godt
juleaftens måltid, kurven vil blive bragt ud
umiddelbart inden jul.

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

Rent praktisk foregår det sådan, at man senest den
1. december skal henvende sig til sognepræst
Carsten Marvig, på telefon 8695 0074.

Eftermiddagsmøde
Tirsdag den 27. november 2012
kl. 14.00 i Konfirmandstuen
Gammellutheranerne i Jylland - De Stærke Jyder
Jørgen Bækgaard, Storring, fortæller om bevægelsens medlemmer, der
fra starten stod fast på deres overbevisning om, hvad der var ret kristelig
lære. Det førte til sammenstød med øvrigheden og strid om brug af de rette lærebøger i skolen. Jørgen Bækgaard vil forsøge at give et overblik
over de væsentligste hændelser fra da stridighederne stod på sit højeste
og frem til hans egen skoletid i Hedensted, hvor ”Palæstina ekspressen” (skolebussen) hentede nogle af mine skolekammerater i ”det hellige
land” (Gl. Sole/Øster Snede)

Julestue for ældre
Tirsdag den 4.december kl. 14
i Stjær Forsamlingshus
Kom og vær med til alle tiders hyggelige julestue i Stjær Forsamlingshus. Vi
hygger os med oplæsning og sange, mens vi drikker kaffe og smager på de
hjemmebagte kager. Vi spiller pakkespil, så tag gerne en gavepakke med til
20 kroner.
Tilmelding senest den 29.11 til:
Rita:
Vibeke:
Benta:

8695 0123 el. 3089 2220
8695 0142 el. 2360 3436
8695 0401 el. 6092 5917

Eller skriv jer på opslaget i Brugsen.
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KIRKENYT
Klik ind på
http://www.storring-stjaer.dk/

Julekoncert
Onsdag den 5. december 2012
kl. 19.00 i Storring Kirke
Vokalgruppen Harperne
Vokalgruppen Harperne som leverer en af
årets hyggeligste julekoncerter, har rødder
tilbage til Aarhus Folkemusikskoles Børne– og
Ungdomskor under ledelse af daværende musikpædagog Vagn Pedersen.
Siden skiftede koret navn til Da Capo Koret og
Afrodite Koret, og endelig i 1992 faldt kvinderne for det tilpas tvetydige navn Harperne.
I dag ledes koret af Allan Dahl Hansen, som til
daglig arbejder som arrangør, kappelmester
og pianist på Aarhus Teater og Den Jyske
Opera samt som akkompagnatør for blandt
andet Dario Campeotto og Tonny Landy.

Luciaoptog
Onsdag den 12. december 2012
kl. 19.00 i Storring Kirke
Vi synger julen ind - med Lucia optog.

Krybbespil

Bedeuge-gudstjeneste

Søndag den 16. december 2012
kl. 16.00 i Stjær Kirke

Onsdag den 9. januar 2013
kl. 19.30 i Stjær Kirke

Minikonfirmanderne opfører årets krybbespil med
musik, sang og drama.

Som et led i bedeugen der denne gang har temaet ”at vandre med Gud”, afholdes bedeugegudstjeneste i Stjær Kirke.
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KIRKENYT
Klik ind på
http://www.storring-stjaer.dk/

Kor-koncert
Søndag den 18. december 2012
kl. 19.00 i Stjær Kirke
Voksenkoret afholder for første gang en
egentlig koncert. Korleder Kirsten Mehlsen vil fortælle om de sange, koret synger, ligesom fællessang vil være et dejligt islæt, så alle kan gå hjem med julestemning i hjertet.

Julens og Nytårets
gudstjenester:
Mandag d. 24. december
Juleaften
Storring: 15.00
Stjær: 14.00 og 16.00
Tirsdag d. 25. december
1. juledag
Storring: 10.30
Stjær: 09.00
Tirsdag d. 1. januar
Nytårsdag
Storring: 14.00
Champagne/kransekage
Stjær: 15.30
Champagne/kransekage

Kirkehøjskole
Torsdag den 31. januar 2013
kl. 14 i Konfirmandstuen
Gudstjeneste i Storring Kirke ved sognepræst Carsten Marvig.
Dernæst foredrag i konfirmandstuen ved generalsekretær, phd.
Morten Thomsen Højsgaard.
Danskernes tro forandrer sig hastigt i disse år. En blød og individuelt tilpasset religiøsitet med forkærlighed for Østens mystik
vinder frem, mens troen på klassiske dogmer i Kirken i stigende grad udsættes for kritik. Er tiden for den gamle Kristendom
ved at rinde ud? Hvad kendetegner danskernes nye religiøse
interesser? Og hvad kan eller skal folkekirken gøre ved udviklingen? Bibelselskabets generalsekretær Morten Thomsen
Højsgaard, der for nylig har skrevet bogen ”Den tredje reformation - fra statskristendom til google - buddhisme”, fortæller om
den nyeste viden om danskernes tro. Samtidig åbner han for
debat om kirkens møde med tidens nyåndelige strømninger.

Rockgudstjeneste i Storring Kirke tirsdag den 5. februar kl. 19.00
Bandet ”Holy Macaroni” opfører rockgudstjenesten "fix You”
”Når du gør dit bedste, uden at det lykkes; når du mister noget, der ikke kan erstattes; når du elsker nogen, der ikke elsker igen, så kan det næsten ikke blive værre”, kan man oversætte noget af det Coldplay
nummer, der lægger titel til årets første rockgudstjeneste, ”Fix You”. Nummeret handler om, hvordan vi
kan finde trøst og blive ”repareret” - fixet af bl.a. lyset. Der er hjælp i en mørk tid.
Bandet ”Holy Macaroni” spiller dette og andre numre af bl.a. Coldplay og The Fray. Bandet består af gymnasieeleverne Laura Eske, sang, Silas Emil Bertelsen, guitar, Malthe Raaby, bas, Jonathan Brun Meyer,
trommer og Lars på keyboard.
Kom og deltag i en anderledes gudstjeneste med lyrisk rockmusik og billeder.
Arrangør sognepræst Carsten Marvig og ungdomspræst Peter Tast
Følg med på facebook: ”Ungdomspræsten Skanderborg”
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Søballe-siden
Julen nærmer sig.
Selvom det kun er november, må vi konstatere at
julen nærmer sig, og dermed er det også tid for
den store juletræstændingsfest. Som sædvanlig
mødes vi 1. søndag i advent og tænder lysene i
byens juletræ, synger et par sange omkring træet og slutter af med gløgg eller kakao og æbleskiver i garagen, Gyvelhøjvej 1.
Om formiddagen mødes bestyrelsen og får sat
lys på træet. Selve arrangementet begynder når
mørket sænker sig kl. 16.

Hjertestarterkursus
Nu er der fundet en dato for vores hjertestarterkursus, det bliver den 14. november, og alle medlemmer
får en nærmere invitation. Der er et begrænset antal
pladser som tildeles i den rækkefølge man melder sig
til.

(billeder fra tidligere år)

Huller i vejen - igen
I forrige nummer skrev jeg om de mange huller i vejene omkring Søballe. Jeg prøvede også at melde nogle
af dem ind på denne hjemmeside: http://hulivejen.dk.
Om det er det der har hjulpet, eller der blot er kommet en bil forbi med lidt overskydende asfalt, vides
ikke. Vi kan blot konstatere at, hvis man ser rigtig
godt efter, vil man opdage at nogle tilfældigt udvalgte
huller er blevet lappet. Vi håber på at det er en begyndelse på et større renoveringsarbejde.

Kommende arrangementer i Søballe.
14. november, hjertestarterkursus
2. december kl. 16, byens juletræ tændes
16. januar 2013, generalforsamling i Søballe Borgerforening
20. februar 2013, generalforsamling i Grundejerforeningen Søballe Villaby
13, marts 2013, generalforsamling i Grundejerforeningen Gyvelhøj
medio marts 2013, generalforsamling i Søballe
Vandværk
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af Mogens Kjærskov

Billedforedrag i Høver Beboerhus

Juletravetur

Nordkorea

Søndag d. 9. dec. Kl. 13.00

torsdag d. 22. november Kl. 19:00

Når julen kommer tættere på, og vi alle går en
stresset tid i møde med julegaveindkøb, julebagning
og alle de andre juleforberedelser, giver Høver
Beboerforening muligheden for at stresse af et par
timer søndag eftermiddag d. 9. dec.

Torsdag den 22. november kl. 19 viser Knud Nielsen,
Galten, billeder og fortæller lidt fra en rundrejse, der
fandt sted i en del af Nordkorea.
Nordkorea, eller Democratic People´s Republic of
Korea, DPRK, som det i virkeligheden hedder, er et af
de sidste lukkede lande i det kommunistiske system.
Landet er dog ved at blive lukket op, så det er muligt
at besøge det som turist.

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

Den tur der fortælles om
foregik i den vestlige og
sydlige del af landet, med
besøg
på
bjerget
Myohyangsan
som det
nordligste, og grænsen til
Sydkorea
som
det
sydligste.

Efter traveturen slutter vi
af med julehygge i Høver
Beboerhus, hvor juletræet
vil stå pyntet, så der kan
danses om juletræet med alle børnene.
Der er gratis slikposer til alle børnene.

På trods af manglende muligheder for at bevæge sig
rundt på egen hånd, oplevede Knud Nielsen og frue
et meget smukt land med sine begrænsninger.

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

S ø nd a g d . 2 5 . no v e m b e r
Fra kl. 10.00 til kl. 16.00
Snart nærmer julen sig med raske skridt, og samtidig
også tidspunktet for det store Julemarked i Høver.
Høver Beboerhus vil være fyldt til bristepunktet med nisser,
julegaveideer, juletræspynt, papirklip, dukker, smykker, juledekorationer og
masser af andre spændende ting.
I den hyggelige cafe vil der dagen igennem være mulighed for at nyde både
vådt og tørt.
Tag familien eller naboen med og få et par hyggelige timer i Høver Beboerhus,
Ryvej 107, Høver.
Arrangementet er åbent for alle, og der er gratis adgang.

16

Nytårsaften
Som det efterhånden er blevet en tradition, åbner
Høver Beboerforening kl. 24.00 igen dørene til Høver
Beboerhus, så der bliver mulighed for at mødes med
naboer, genboer og de øvrige Høvere, og ønske
hinanden godt nytår.
Høver Beboerforening vil være vært ved en øl eller
vand i Beboerhuset.
I lighed med tidligere år, vil der være fælles affyring af
fyrværkeri på legepladsen kl. 24.00
Medbring dit eget fyrværkeri, så vi får en flot oplevelse
ud af en fælles affyring.
Beboerforeningen sørger for der er affyringsrør til
raketterne.

H U S K
Beskyttelsesbriller til børnene

Fællesspisning
Fredag d. 25. januar kl. 18.30
Årets første fællesspisning i Høver
Beboerhus løber af stablen fredag
d. 25. januar 2013, så sæt allerede
nu kryds i kalenderen til en
fornøjelig aften med god mad, og
hyggeligt samvær med naboer og
andet godtfolk.

Foredrag i Høver Beboerhus:

Carsten Marvig
torsdag d. 7. februar kl. 19.00
Tidligere har det været
en
stor
succes,
når
sognepræst
Carsten
Marvig har besøgt Høver
Beboerhus
med
sine
muntre foredrag.

Sædvanen tro er menuen indtil videre
en velbevaret hemmelighed, men der
er ingen tvivl om, at der venter
deltagerne en kulinarisk overraskelse.

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

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

For at vores kokke kan have den
rette mængde mad klar, samt få
dækket op til det rette antal, er det
nødvendig med tilmelding.

Så reserver allerede nu torsdag d. 7. februar 2013, kl.
19.00 til et muntert og humoristisk foredrag med
Carsten Marvig, som han denne gang har valgt at
kalde: ”Livet i alvor og munterhed”

Deltagelse efter princippet: Først til
mølle. Tilmelding skal ske senest
onsdag d. 23. jan. 2013.

Med udgangspunkt i såvel muntre som mere alvorlige
citater fra Storm P. til Jesus, og mange derimellem, vil
Carsten Marvig fortælle om
det forunderlige
menneskeliv.

Mere om tilmelding fremkommer senere.

Der er gratis adgang og alle er velkomne.
Find Høver Beboerforening på Facebook:

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

www.facebook.com/HoeverBeboerforening
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Foreninger, grupper, råd, udvalg og institutioner

med nøglepersoner…

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

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

Børnehaven
stjaer.boernehave@skanderborg.dk
Stjær Børnehus - Østerbro 87942080
Stjær Børnehus - Vesterbro 87942088

SØBALLE

Stjær Skole 8794 2600
Tina.Haslev@skanderborg.dk
Niels.Vangkilde@skanderborg.dk
stjaerskolen@skanderborg.dk
Hjemmeside: www.stjaerskolen.dk

Grundejerforeningen
Søballe Villaby
Kim Elgård / 8695 0546

Søballe vandværk/ Gorm Larsen
going@anarki.dk 86950484

Grundejerforeningen Gyvelhøj
Rasmus Lübech Christensen/ 86950904

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

Søballe Borgerforening
Kim Elgård / 8695 0546
HØVER

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

Høver Beboerforening
Peter Nordheim
86 94 62 85 / pno@aarsleff.com

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

Høver Vandværk
Rasmus Laursen/ 86 94 38 75

Indre Mission
Repr. i Stjær: Karen Marie Boye
8695 0470
Stjær Vandværk
Stjær Vandværk
Bent Skovsende / 4027 4611
FEJLMELDING: Peter Gabriel
2113 2327 / vand@stjaer.net
www.stjærvand.dk
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
Dennis Bødker Pedersen/ 8695 0010
02715@coop.dk
hjemmeside: www.coop.dk
Voksenkoret
kontakt Rita Joseff
rita@joseff.dk
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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

Aktiviteter
Stjær/aktiviteter

Høver/aktiviteter

November
26. kl. 17.30 Fællesspisning, Stjær Forsamlingshus

November
22. kl. 19.00 Rejseforedrag i Høver Beboerhus
25. kl. 10.00 Julemarked i Høver Beboerhus

December
1. + 2. kl. 10 Julemarked i Stjær, Nygårdsparken 23
1. + 2. kl. 10 Åbent i SmykkeCaféen, Bækken 8
lør + søn kl. 10 Juletræssalg, Stjær Bakker 89

December
9. kl. 13.00 Juletravetur, Høver Beboerhus
31. kl. 24.00 Nytårsaften i Høver Beboerhus

Januar
28. kl. 17.30 Fællesspisning, Stjær Forsamlingshus

Januar
25. kl. 18.30 Fællesspisning i Høver Beboerhus
Februar
3. kl. 14.00 Fastelavnsfest i Høver Beboerhus
7. kl. 19.00 Marvig foredrag i Høver Beboerhus

Søballe/aktiviteter
November
14.
Hjertestarterkursus

Januar
16.

December
2. kl. 16
Byens juletræ tændes

Februar
20.

Generalforsamling i Søballe Borgerforening

Generalforsamling i Grundejerforeningen
Søballe Villaby

Stjær Avis Sponsorer!

Malekurser for børn og voksne i kreative
omgivelser på Stjernholm mejeri

”Finder værdi i energien”
www.lokalenergi.dk

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

ÅBENT ALLE UGENS 7 DAGE

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

Alle former for bogholderiopgaver udføres efter dit behov






I Stjær, v. Dennis Bødker Pedersen
I Stjær, v. Finn Lorentzen

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

