med Storring, Høver og Søballe
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Storring har fået en flot ny
legeplads - læs mere side 22

Februar, marts, april og halvdelen af maj 2013

Tillykke til badmintonspillerne fra
Stjær Boldklub - se side 8

Tillykke til ”De Voksne Quinder” med 10 års jubilæet - se side 13
Stjær Avis udgives af Stjær Sogns Borgerforening
Avisen uddeles til 750 husstande i området Storring, Høver, Stjær og Søballe
Næste deadline: søndag d. 28. april 2013. Avisen udkommer i weekenden den 18.-19. maj 2013.
Indlæg modtages på mail adr.: stjaeravis@stjaer.net eller afleveres i postkassen på Østerbro 10.
Avisen kan læses i farver på http://www.stjaer.net

Stjær Avis
Materiale til avisen
kan leveres på:
stjaeravis@stjaer.net
eller i postkassen på
Østerbro 10.
Indsendt materiale må ikke
være over 3500 anslag (hvis
du har noget der er længere,
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.

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

udgives af Stjær Sogns Borgerforening
Redaktionens adresse: Østerbro 10, Stjær, 8464 Galten, stjaeravis@stjaer.net/ 8674 2717 (Christina)
Avisen bliver husstandsomdelt 4 gange om året til ca.
750 husstande i Storring-, Stjær-, Høver- og Søballeområdet. Du kan købe ekstra aviser i Dagli’Brugsen i
Stjær, for 10 kr.
Deadline for næste udgave af Stjær Avis er:
Søndag d. 28. april 2013
Avisen udkommer i weekenden d. 18.-19. maj
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!
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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 tina@kroyerkristensen.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)

Familiearrangement
Besøg hos Arla
Borgerforeningen arrangerer besøg hos Arlas besøgsmejeri i Brabrand i foråret.

Torsdag d. 14. marts, 2013, kl. 17-20.
Afgang fra Stjær forsamlingshus kl. 16:30.
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.

Udflugt for voksne
Besøg hos
bryggeriet Hancock

Galten Lokalarkiv søger
hjælp fra læserne

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.

Hos Galten Lokalarkiv håber man på
hjælp fra læserne til at få identificeret
så mange af personerne på billedet
som muligt. Personerne har nok været
ansat af Hotelforpagter Jørgensen til en
privat fest, sandsynligvis i Høver. Er der
nogle blandt læserne, der kan genkende en eller flere af personerne så kontakt Leo Pedersen på tlf.: 20227633

Onsdag d. 10. april, 2013
Afgang: Stjær forsamlingshus
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.

1. Elna Kristensen ægtefælle Konrad
5. Hotelforpagter Henning Nagbøl Jørgensen
3

Stjær Vandværk indkalder til generalforsamling:
Tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.30
i BaseHouse - Stjær Forsamlingshus.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1)
Valg af dirigent
2)
Formandens beretning
3)
Regnskab for 2011 / 2012 (01.10.2011 - 30.09.2012)
4)
Budget for 2012 / 1203 (01.10.2012 - 30.09.2013)
5)
Indkomne forslag
6)
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Bjarne Schøler Sørensen og Rene Bruhn, der begge modtager genvalg
7)
Valg af 1 suppleant
På valg er Thomas Primdal Toft, der modtager genvalg
8)
Eventuelt
Efter generalforsamlingen byder Stjær Vandværk som sædvanlig på en ”bid brød og en kop kaffe”.

Flet med levende pil til krukker
Lørdag den 16. marts kl. 10.00 -15.00
er der igen mulighed for at lege med pil. Storring Pilelaug inviterer også i år til en dag i skoven, hvor
du kan flette med levende pil til sommer krukkerne. Vi har altid en rigtig hyggelig dag, hvor vi får
snakket, grint, eksperimenteret og samtidig frembragt nogle skønne produkter – så kom frisk!
Vi mødes ved pilemarken, hvor vi starter med at høste den pil, vi skal bruge til dagens fletterier. Vi
har nogle inspirationsbøger med og deler ud af vores erfaringer, men egne ideer er også meget velkomne.
Vi guider, men alle inspirerer hinanden og giver gode råd, så der bliver altid lavet mange spændende, kreative og anderledes ”træer” til glæde gennem sommeren.
Medbring:
Varmt tøj - vi står ude midt i pilemarken/
eller i skovkanten
•
Pilesaks/god skarp havesaks
•
Snor
•
En spand sand med en diameter svarende til dine krukker
•
Evt. en havestol/skammel.
•
Madpakke
•
Drikkevarer
•
Kaffe/the
•

Prisen for hele dagen er 50 kr.
Pilemarken ligger op ad præstegårdsskoven på vejen imellem Storring og Søballe. Nærmere informationer om arrangementet og tilmelding sker ved henvendelse til Kirsten Gade, tlf. 8695 0705 eller
på mail: kirstengade@storring.dk
Man kan også læse mere om Storring Pilelaug på vores hjemmeside: www.storringpilelaug.dk
Kirsten Gade

På Pilelaugets vegne
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Opslagstavlen
Gymnastikopvisning

Generalforsamling
i Landsbysamvirket

LØRDAG d. 16. MARTS
kl.15 i STJÆRHALLEN

TORSDAG d. 21. FEBRUAR
kl. 19.00-21.00

Kom og se Stjærs egne dygtige gymnaster og gæste springhold fra
Thorsø.

Alling Beboerhus
Ringvej 18a, 8680 Ry
Landsbysamvirket i Skanderborg kommune
indkalder til generalforsamling.

Entré 20,- kr.
Mvh. Gymnastikudvalget

Oplæg fra modtagere af støtte fra Landdistriktspuljen.

Nyhed fra
Skanderborg Kulturskole

Punkter til dagsorden ifølge vedtægter.
Læs mere på www.landsbysamvirket.dk

Du kan lære at spille trompet på Stjær
Skole på onsdage med Jesper Andersen,
musiklærer fra Skanderborg Kulturskole.
Der er mulighed for en gratis prøvetid.

Alle er velkomne.
Der er i øjeblikket ikke nogen fast repræsentant for landsbysamvirket fra Stjær.

Kontakt Jesper på 21776023 eller
jesper.trut@gmail.com

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

MANDAG d. 18. MARTS
Alle er velkomne – med eller uden børn
Er I interesseret i at deltage, så kontakt
Dorthe Skriver på 8618 4733 / 2944 4283
eller på mail: dorthe.skriver@gmail.com
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Kunstskolen Art Jamming
- Nyt tiltag med e-bøger
Den lokale kunstskole i Stjær,
Art Jamming ved Tina Kolding,
har etableret et samarbejde
med Tina Sørensen omkring
udgivelse af e-bøger på deres
forlag TINATINA.
Hvad er en E-bog? E står for elektronisk
og bøgerne udgives derfor kun i digitalt
format (PDF), hvilket betyder, at du fra
din smartphone, tablet, iPad eller PC
kan læse bogen. Du har også mulighed
for at printe bogen ud. E-bogen har flere
fordele i forhold til en fysisk bog. Den
vejer ikke noget, fylder ikke noget og du
kan have den med overalt.
De to Tina´ers samarbejde strækker sig
mange år tilbage, hvor de mødte hinanden på Stjærskolen. Tina Sørensen var
skolesekretær og Tina Kolding mor til tre børn på skolen. De fandt sammen med andre kreative sjæle i byen
og dannede Stjær Billedmagere, som blandt andet udsmykkede Stjær Kirke i forbindelse med pinsen 2006
og lavede flere udstillinger på Galten bibliotek. Nu har de dannet professionelt makkerskab omkring Forlaget
TINATINA, hvor Tina Kolding står for idé og tekst imens Tina Sørensen står for foto og layout.
TINATINA´s e-bøger laves med fokus på tips og tricks til dem, som arbejder med akrylmaleri. Step by Step
viser de med flotte fotos, hvordan du selv kan male billedet vist på bøgernes forside.
På en af de første sider i bogen skriver de: "Alle børn er kunstnere. Det svære er at forblive kunstner, når
man først er voksen."
Derfor er deres idé med step by step
bøgerne, at vise hvor legende let, du
selv kan opbygge spændende og interessante billeder.
De kommer desuden med forslag til,
hvordan lærere og pædagoger kan arbejde med emnet.
Du kan læse meget mere om bøgerne
på Art Jammings hjemmeside, hvor bøgerne ligeledes kan købes for meget
små penge.
www.artjamming.dk
www.ts-art.dk
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Badminton i Stjær Boldklub
Indsendt af Robert Lund
Det går rigtig godt i badmintonafdelingen i Stjær, og
der er propfyldt på næsten alle hold. Uanset om det
er ketsjerleg, ungdomsholdet eller familiebadminton,
er der fuldt hus. Vi har også 3 voksenmotionshold
og der er de 2 helt fyldt. Der er kun et par ledige baner onsdag kl. 21-22. Ved nytårsskiftet talte vi 100
medlemmer i afdelingen, med nogenlunde lige mange børn/unge og voksne.

seelig del af medaljerne. Der blev fightet, som vi
nok aldrig har set vores spillere kæmpe før, så det
var en stor fornøjelse at følge dem og være sammen med dem. Flere finaler blev i øvrigt rene Stjær
opgør, og det blev det ikke mindre spændende af.
Sæsonen er over halvvejs, foråret kommer nærmere, og vi ser nu fremad mod klubmesterskaberne i
Stjærhallen i marts måned. Her skal vi igen dyste
mod hinanden, med deltagelse af alle i badmintonafdelingen som har lyst. Både børn, unge og voksne. Til arrangementet har vi fællesspisning i cafeteriet undervejs i turneringen, og vi hygger os med en
masse kampe, hvor der selvfølgelig er medaljer til
de bedste.

Det er vi meget stolte af og meget glade for. Vi er
også glade for alle de mange frivillige vi har i afdelingen. På alle børne- og ungdomshold er der både
en voksen træner og en ungdomshjælpetræner. Det
er en noget bedre situation end for få år siden, hvor
vi i Stjær kun kunne finde 1 træner til alle børneholdene. Forældrene er også meget villige til at tage
holdledertjansen og køre de unge til holdturneringer
og stævner, hvor endnu flere forældre også møder
op, hjælper til og følger kampene med stor interesse.

Det er fedt at spille badminton i Stjær! Stjærhallen
er et godt sted at være, for ud over fjer, kan vi finde
sammen i en rar atmosfære og have godt kammeratskab. Det skal endelig fortsætte sådan i mange
år.

Seneste stævne børn og unge deltog i var det lokale nytårsstævne i Klankhallen, arrangeret af Galten
Badminton. Stjær stillede med stort set lige så mange badmintonspillere som Galten, og vandt en an-

Badmintonudvalget, Robert Lund
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Rejseberetning fortsat
Gadebørns-projektet er et på mange måder barskt
arbejde at være en del af. Det er næsten ikke til at
fatte, at så mange børn vokser op med gaden som
deres opholdssted, busstationen som deres seng,
og tiggeri / stjæleri som deres vej til mad. Helt konkret tager vi en gruppe på 4-5 unge ude på gaden,
samler de gadebørn vi finder, køber et måltid mad til
dem, beder for dem og viser dem medmenneskelig
kærlighed, hvilket de på ingen måde er vant til! Nogle dage finder vi kun 3-5 gadebørn og andre dage
20-30 gadebørn – det afhænger af, hvilket område
vi søger i. Det er skønt at vise dem, at de er af værdi, men også sørgeligt at se, hvordan de, straks vi
forlader dem, atter hiver limposerne frem og sniffer
sig væk fra deres omstændigheder.

Her følger fortsættelsen af Cecilie Højlund Wibes rejseberetning fra Nepal.
20. november 2012
Kære Jer, der støtter vores tur til Nepal!
Så er det vist på høje tid, at I får en status fra Kathmandu! Tiden flyver af sted, så det er lige med at
finde huller til at åbne e-mailen.
Helt overordnet er vores hverdag her i Kathmandu
en helt anden i forhold til vores hverdag i Gaighat.
Det er som to verdener – med kun en times indenrigsflyvetur imellem. Først og fremmest er selve atmosfæren en helt anden her. Os, støv, bil-larm, tusindvis af mennesker, gadesælgere, alverdens små
butikker og en masse farver fylder billedet. Dernæst
er klimaet helt anderledes. Luftfugtigheden er menneskelig og temperaturen ligger (kun) mellem 20 og 30 grader om dagen (koldt om natten). Man skulle tro, at
forholdene vi lever under også er forbedrede, men sådan ser det ikke helt ud. Badet foregår med en spand is-koldt vand,
sengene er mindst ligeså hårde som i
Gaighat, og køkkenets hygiejne ville få en
meget sur smiley i dansk fødevarestyrelse! Dog vil vi efterhånden kalde os ret
hårdhudede på det punkt, så det tager vi
ikke så tungt.

Alt i alt er de to projekter, slumskole og gadebørn,
fyldt med udfordringer, barske indtryk og minderige
oplevelser. Fra i denne uge skal vi også i gang med

Indtil nu har vores primære arbejde foregået i slumskolen og blandt gadebørnene.
Selve rummet til slumskoleundervisningen er ikke meget bedre end
selve forholdene i slummen; det er lille,
koldt og mørkt. Ikke et optimalt indlæringsmiljø, men der kommer alligevel mellem 10 og 20 slumbørn hver dag, som vi har til opgave at undervise i engelsk. Undervisningen foregår
hver dag mellem kl. 8 og 11, og skolen ligger midt i
slummen; midt i det, man næsten ikke tør tro, at folk
bor i.

at arbejde med handlede kvinder, hvilket nok skal
blive spændende.
Dog kan vi også mærke, at vi så småt begynder at
glæde os til at komme hjem om kun 3 uger. Selvom
det er sjovt at prøve at leve under så primitive forhold, bliver det nu også rart med en blød seng, et
varmt bad og andet end ris til morgenmad! Og der
findes da ikke noget mere hyggeligt at komme hjem
til, end god dansk jul.
Men inden vi når så langt, skal der ske en masse
endnu, og vi bruger vores sidste kræfter på at gøre
vores til, at de projekter, vi er i berøring med, fortsat
er under positiv udvikling.

I denne skole er vi ikke længere de eneste, der står
for undervisningen. Vi skiftes til det sammen med 2
andre volontører + hende, som leder skolen, og det
er nu meget rart. Arbejdet er utroligt krævende, fordi
børnene (i alderen 2-10) absolut ingen disciplin har.
De slås, larmer og koncentrerer sig kun kort tid af
gangen om seriøst skolearbejde, så det er virkelig
en prøve på tålmodigheden og kreativiteten. Dog
motiverer det at tænke på, hvor vigtigt arbejdet er.
De har ikke anden skole end den, vi laver, så uanset hvad vi gør, kan det kun gå i en positiv retning,
og det er også det, vi ser, at det gør.

Alt i mens må I have det godt hjemme i novemberkulden!
Mange hilsener fra Katrine og Cecilie
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15. december 2012

stadig i arbejdet, men fik lov at få en fridag. Det var
en rigtig hyggelig dag med god mad, sanglege,
dans, gaveuddeling (et tørklæde til hver af kvinderne), forskellige optrædener (bl.a. sang os danske
volontører en julesang!) osv. Dejligt at samle alle
kvinderne med samme fortid, give dem en god oplevelse og styrke deres fællesskab. På samme måde
have vi også en picnic for ca. 40 gadebørn (se billedet herunder). Deres julegave var et tæppe hver
imod nattekulden.

Kære alle I, der har støttet Nepal-turen!
Så er vi vel tilbage på dansk jord igen. I onsdags
rejste vi fra Kathmandu, og kom så hjem til Danmark torsdag.
Lige til det sidste var der en masse spændende på
programmet. Bl.a. var vi ude på et par cabinrestaurants, hvor vi snakkede med og støttede de
helt unge kvinder, der arbejder som prostituerede,
ligesom vi også var inde på en dance-bar, hvor
kvinder helt ned til 13 års alderen danser let påklædt for en flok mænd, og i pauserne står til mændenes rådighed. Det var et enormt beskidt miljø at
være i, og hårdt at snakke med pigerne og høre
dem fortælle, at de i virkeligheden ikke kunne fordrage det liv, de havde. Men havde de andre valg?
Hvordan skulle de ellers tjene penge? I Nepal har
en ko mere værdi end en kvinde - det er ikke engang løgn. Vi fik deres mobilnumre, og dem, som vi
var af sted med, vil nu fortsat holde kontakt til pigerne og arbejde på at få dem der vil, ud af den onde
cirkel.

Afskeden med huset, vi har boet i, og alle de andre
mennesker, vi har brugt tid med, var rigtig trist. Efter
at have boet der så længe, bliver de som ens familie. Dog var det også skønt at komme hjem til vores
egne familier igen - og et stort kulturchok at komme
hjem til Danmark. Trætte og fyldt til randen af indtryk, oplevelser og utallige gode minder.
Alt i alt har det været en virkelig god rejse, vi nu kan
se tilbage på. På alle tænkelige områder føler vi os
både brugte og berigede. Og vi har lært utrolig meget om Nepal. De ting vi før har taget som selvfølger herhjemme i Danmark, står nu i et helt nyt lys.
Når først man er gået ned igennem et slumområde,
blevet venner med gadebørn, der må falde i søvn
på gaderne i Kathmandus nattekulde og snakket
med unge prostituerede kvinder, så er det en overdreven luksus at have en varm seng, få god mad på

Dagen inden vi rejste, holdt vi en picnic for alle de
kvinder, der allerede ér blevet reddet fra livet som
prostitueret. Nogle af de 30-40 kvinder der kom, er
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bordet hver dag, få gratis skolegang (ja, endda med
betaling som studerende), tage et varmt bad osv.
Man indser virkelig, hvor taknemmelige vi bør være!

Det har været en oplevelse for livet, og Nepal er bestemt et land, vi allerede nu ser frem til at komme
tilbage til!

Med denne beretning vil vi for sidste gang understrege, hvor glade vi har været for, at I har støttet
vores projekt. Uden den var vi ikke kommet af sted.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår!
Kærlig hilsen Katrine og Cecilie

Foredrag i Stjær Forsamlingshus
Rejseberetning
fra Nepal
Onsdag d. 27. februar, kl. 19
Cecilie og Katrine har i de seneste to udgaver af Stjær
Avis skrevet om deres oplevelser i Nepal. Denne aften
vil de vise billeder og fortælle om den spændende og
oplevelsesrige tur.
Fri entré. Der sælges kaffe/te og kage mm.
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Nyt fra Stjær Sogns
Borgerforening
Februar 2013, af Jesper Lumbye Andersen
et begrænset antal
pladser, så tilmelding er nødvendig
(se opslag på side 3).

Kontingent til Foreningen
Sammen med denne udgave af Stjær Avis er der
hos dem, der bor i Stjær Sogn vedlagt en blanket til
brug ved indbetaling af kontingent for medlemskab
af Stjær Sogns Borgerforening. Foreningen ejer og
driver Stjær Forsamlingshus og står bag en række
af de aktiviteter, der foregår i forsamlingshuset til
glæde for borgerne i Stjær. I bestyrelsen synes vi
det er vigtigt, at der er en solid forankring i lokalsamfundet bl.a. ved at der er mange medlemmer. Vi
vil i bestyrelsen gerne opfordre dig til at betale til
foreningen, så vi fortsat kan have et fælles sted i
vores landsby at mødes om sociale aktiviteter.

Generalforsamling d. 17. April
Stjær Sogns Borgerforening holder ordinær generalforsamling onsdag d. 17. april kl. 19. Efterfulgt af en
ekstraordinær generalforsamling, da der skal vedtages ændringer i foreningens vedtægter. Disse ændringer omhandler at bestyrelsen fremover på den
ordinære generalforsamling skal fremlægge et årsbudget efter fremlæggelse af årsregnskabet, samt
åbne mulighed for at der kan tegnes støttemedlemskab uden stemmeret for personer, der ikke bor i
Stjær Sogn. Inden generalforsamlingen er foreningen vært for en arbejdsmiddag for foreningens medlemmer. Det er kl. 18 og af hensyn til indkøb er tilmelding til bestyrelsen nødvendig.

Havefliser Søges
I forbindelse med anlæg af haven ved den nyistandsatte lejlighed ved forsamlingshuset, mangler vi havefliser - ca. 10 m2 til havestien og ca. 15 m2 under
halvtaget. Det behøver ikke at være samme slags
begge steder. Hvis du har nogle brugte havefliser til
overs, som du gerne vil donere til forsamlingshuset,
vil vi blive glade.

Det dryppede i anretterrummet
Vi har gennem det sidste halve års tid haft en lille
utæthed i taget over anretterrummet. Den har været
svær at lokalisere, men vi mener nu at have fundet
og repareret den. Og vi skal på en arbejdsdag i løbet af foråret have udskiftet de loftplader i anretterrummet, der har taget skade af vandet.

Aftenskole
Samarbejdet mellem AOF og borgerforeningen fortsætter og i dette forår er der tolv gange yoga. Der er
godt en halv snes stykker på holdet, og der er plads
til flere. Kig blot forbi hvis du synes, det lyder spændende, men er i tvivl om det er noget for dig. Det er
tirsdag aften kl. 19.

Opfølgning på Liv i Forsamlingshusene
Liv i Forsamlingshusene, der har været afholdt i en
række forsamlingshuse i Skanderborg Kommune i
efteråret, var generelt en stor succes. Som vi fortalte i sidste nummer af Stjær Avis, havde vi i Stjær et
stort underskud på entré, da der ikke kom nær så
mange som forventet. Men i kraft af succesen i de
fleste andre forsamlingshuse, har kommunen valgt
at dække vores underskud. Det er vi taknemmelige
for.

Arrangementer i Foråret
Rejseberetning fra Nepal
Vi har en række spændende arrangementer her i
foråret. Cecilie, der er opvokset i Stjær, og hendes
veninde Katrine har i det forgangne efterår været i
Nepal, hvor de har hjulpet til i forskellige projekter
bl.a. engelskundervisning af skolebørn. Cecilie og
Katrine har i de sidste to udgaver af Stjær Avis berettet om deres oplevelser og vil onsdag d. 27. februar vise billeder og fortælle i forsamlingshuset.

De Voksne Quinders Klub - 10 år
Vi vil i borgerforeningen gerne ønske De Voksne
Quinders Klub tillykke med deres 10 års jubilæum,
som de fejrede med en reception i midten af januar.
Klubben, der holder til i Basehouse i forsamlingshuset, har ca. 40 medlemmer og har gennem årene
været med til gøre vores forsamlingshus til et hyggeligt sted at være med bl.a. grønne planter og oppyntning til jul. Og har på det seneste hjulpet med til
at holde orden i køkkenet. Vi ønsker held og lykke
frem over.

Mejeribesøg
Vi har reserveret tid hos Arlas besøgsmejeri i Brabrand i midten af marts. Det er et familiearrangement, hvor vi kommer rundt på fabrikken og ser
hvordan en moderne produktion foregår. Bagefter
prøver vi selv at fremstille smør, yoghurt o. lign. Der
er et begrænset antal pladser, så tilmelding er nødvendig (se opslag på side 3).
Bryggeribesøg
Vi har reserveret tid hos ølbryggeriet Hancock i Skive i midten af april. Det er en busudflugt for voksne.
Vi bliver vist rundt på bryggeriet og ser hvordan øllet
bliver brygget. Bagefter er der smagsprøver. Der er

Aktiviteter
Tirsdage: Yoga
27. februar: Foredrag og billeder fra Nepal
14. marts: Mejeribesøg
10. april: Bryggeribesøg
17. april: Generalforsamling
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10 års jubilæum i
”De Voksne Quinders klub”
Indsendt af Rita Josef
tilpas, og
det må siges at være
lykkedes.

De voksne Quinders klub i Stjær har netop afholdt 10 års jubilæum ved en reception for familie og repræsentanter for
Stjær Borgerforening.

Vi har gennem årene
haft mange
tiltag bl.a.
diverse husflid – kulturelle udflugter, korte som længere ture rundt i landet, altid på jagt efter et sted der
kan have flertallets interesse, og meget mere.

Vi har haft til huse i det nedlagte bibliotek i Stjær
forsamlingshus siden den spæde start med ca. 10
medlemmer i 2003 til vi i dag, på jubilæumsdagen
15.1.2013 er over 40 medlemmer. Det er så også,
hvad klublokalet overhovedet kan rumme. Så det er
godt, at alle ikke kommer hver onsdag, selv om
fremmødet er endog meget stort.

Det har også været en glæde for os, at vi har kunnet bidrage til diverse småting som udsmykning og
andre tiltag til gavn og måske aflastning for borgerforeningens mange frivillige, som hver især yder en
stor indsats for at bevare og vedligeholde forsamlingshuset.

Vi har malet og sat i stand og indrettet lokalet med
loppefund, så det i dag fremtræder som et rigtigt
hyggeligt sted for vores ugentlige klubdag.
Det var fra starten hensigten at få samlet mange af
de pensionister dvs. +60 quinder, som vi vidste var
derude i vort lille dejlige samfund, så vi kunne lære
hinanden at kende og være på sludderniveau med
hinanden, når vi mødes i forskellige sammenhænge, og hvor bl.a. de der er alene ville føle sig godt

Og vores tiltag har således også båret frugt, så der i
dag findes en mandeklub, som mødes ca. hver 14.
dag i de samme lokaler.
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Nyt fra dagplejen
Indsendt af Ruth Schmidt, Dagplejen

Ny legestue

Julefest i Stjær

Dagplejerne i Stjær - Storring har haft travlt i efteråret med at gøre lejligheden i forsamlingshuset i
stand.

Den 18/11 - 2012 fejrede vi jul i legestuen. Vi startede i kirken, hvor Carsten som altid fortalte juleevangeliet til stor glæde for både børn og voksne.

Vi har malet lofter, vægge, karme osv., fået lagt nyt
gulv, havelåge, ny trappe og overdækket halvtag og
fået gravet af i haven og lagt stabilgrus. Nu mangler
vi kun nogle småting som bliver lavet i nærmeste
fremtid.

Derefter holdt børn og voksne julefrokost i legestuen med juletræ og musik og dejlig mad og ønskede
hinanden glædelig jul.

Men uden en masse hjælp fra forældre på vores tre
arbejdsdage og andre fra byen samt et godt samarbejde med Borgerforeningen kunne dette slet ikke
lade sig gøre. Så derfor vil vi gerne sige tak til:
•
•
•
•
•
•

Ole Stig (maler)
Steffen (SKT-byg)
Dennis (Dagli’ Brugsen)
Røgen og Sønner
Elsebeth Christensen (for køleskab)
Lyskoncept

Nu har vi et dejligt sted at holde legestue, som foregår en gang om ugen.
Tirsdag d. 27/11 - 2012 havde vi inviteret forældre
til reception i vores nye legestue i Stjær. Vi havde
en dejlig eftermiddag hvor mange forældre kiggede
forbi og så, hvor dejligt vi har fået det.
Der blev også tid til en kop kaffe m.m. og en snak
med hinanden.
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Lokalenergi udlodder hver måned 10.000 kr. til
energi- og miljøprojekter. Opload din idé - og
skaf stemmer!
Hvis beboerforeningen længe har
ønsket sig nye borde og bænke til
baggården, eller det lokale klubhus
trænger til at blive isoleret, så giver
Lokalenergi nu mulighed for at få
ønsket opfyldt
Hos Lokalenergi bakker vi op om den gode
idé - og da særligt, hvis idéen er energibesparende og miljøvenlig. Vi sætter pris på
innovative tanker og kreative indspark,
og vi ser derfor frem til at belønne det projekt, der bliver vinderen af vores idékonkurrence. Lokalenergi donerer 10.000 kr.
hver måned i 2013 til det projekt, der formår at få flest online-stemmer.
Det er derfor ikke Lokalenergi, som udpeger vinderen - men derimod alle jer andre.

Få en god idé – og 10.000 kr.
Hvad enten man er en skole, beboerforening, grundejerforening eller privatperson, kan man få fingrene i de
10.000 kr. Alt, man behøver at gøre, er at få en god idé til et projekt og derefter få flest mulige til at stemme på
den. Projektet skal på den ene eller anden måde skabe et bedre miljø eller spare på energien i lokalområdet.
Det kunne være at plante flere træer og buske, udskifte de gamle gynger på legepladsen eller købe en elcykel til mormor.

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

INFO FRA PRÆSTEN
SAMTALER
Enhver i sognet kan henvende sig til præsten og få en
samtale, når man har brug for det; i ens hjem, på et af
vores sygehuse eller i præstegården. Præster har tavshedspligt. Ring eller skriv til præsten og aftal et tidspunkt
– eller mød blot op i præstegården til en samtale.

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

GUD & SKIPPERLABSSKOVS
Onsdag d. 27. februar i Storring
Gudstjeneste kl. 11.00 i Storring kirke
og efterfølgende spisning i
Konfirmandstuen.
GUD & FÆLLESSPISNING
Onsdag d. 6. marts kl. 17.00
Gudstjeneste kl. 17.00 i Stjær Kirke med
efterfølgende spisning i
Stjær Forsamlingshus.
PÅSKEMÅLTID
Skærtorsdag d. 28. marts i Stjær
Gudstjeneste kl. 17.00
med efterfølgende spisning kl. 18.00
Læs mere i kommende kirkeblad.

26. april Store Bededag
I Storring kirke kl. 10.30 - Galten Friskole
5. maj
I Storring kirke kl. 10.30 - Stjær Skole

SOMMERMØDE 2013

FILMSTUDIEKREDS

Tirsdag den 19. februar
kl. 19.00 i Konfirmandstuen

20. februar, 7. og 26. marts

Hvad skal der ske til det store, årlige sommermøde, Skt. Hans aften. Skal vi stadig ha´ Abdul til at
underholde, skal vi ha tovtrækning og hvordan skal
spejderlejren se ud. Kom til sommermøde og lad
os i fællesskab finde ud af, hvordan vi får det bedste sommermøde nogensinde. Vi har brug for gode
ideer, og har du lyst til at være aktivt med at stable
arrangementet på benene, er du også meget velkommen.
På gensyn i konfirmandstuen.

Vi gentager succes'en og starter igen på filmstudiekreds - foreløbig tre aftner i februar/marts. Som
altid er temaet kristne/medmenneskelige værdier.
Kom og vær med til at se spændende film og til en
snak om filmene bagefter.
Arrangementet starter kl. 19.00 og varer cirka et
par timer.

kl. 19.00 i Konfirmandstuen

EFTERMIDDAGSMØDE
Tirsdag den 19. marts i konfirmandstuen
Lisbeth H. Filtenborg er cand. theol. fra 1989 og fra 1.3.12 sognepræst i Gauerslund ved Vejle. Foredraget med den lidt manende titel tager sit afsæt i litteraturen under synsvinklen: Øjeblikkets tyngde.
Vi møder er gammel kone med lårbensbrud, som elsker at sidde i regnen, en kvinde med rengøringsvanvid som hader maj måned, fordi bestemte øjeblikke ikke kan glemmes, en rejsende norsk psykoterapeut,
som tager temperaturen på vores tid, og elskende hvor øjeblikket aflæses i den elskendes blik. Vi møder
kendte og mindre kendte forfattere fra Inge Pedersen til Jan Kjærstad, og romanpersoner hvor øjeblikket
fastfryses i uendeligheden. Kristendommen har altid betonet øjeblikket. Jesu lignelser og Jesu møde med
mennesker er båret af uigenkaldelighed og frisættelse. Det er et foredrag med tanker til eftertanke om
evighed og flygtighed.
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KIRKENYT
Klik ind på
http://www.storring-stjaer.dk/

KONCERT MED MICHALA PETRI & LARS HANNIBAL
Torsdag den 14. marts - kl. 19.00 i Storring Kirke
Petri/Hannibal DUO med nyt program til de Danske
Kirker!
Duoen fejrede i 2011 deres 20 års jubilæum, og som Duo
er det blevet til mere end 1.500 koncerter rundt om i verden.
En kirkekoncert med Petri/Hannibal DUO er en rejse i
den populære klassiske musiks forunderlige verden blandet med oplysende informationer om musikken de spiller,
deres instrumenter, og fortællinger fra deres karriere og
koncertrejserne rundt om i verden.

BABYSALMESANG
Torsdag den 21. februar kl. 11.30
Vi gentager succesen med babysalmesang i Storring
Kirke med Tine Mynster. Vi starter torsdag den 21. februar kl. 11.30 og fortsætter de følgende 6 torsdage dog pause skærtorsdag.
Tilmelding og nærmere oplysninger på
per.reipurth@gmail.com

TID TIL RETRÆTE!
Fra torsdag den 9.-12. maj 2013 i Skovhuset
Hvad er en retræte? Retræte betyder at trække sig tilbage. En retræte er nogle dage i stilhed, hvor man
trækker sig tilbage fra hverdagen for at give sig selv tid til at overveje de dybere aspekter i livet - livet
som helhed eller i den form eller med det indhold, det for tiden har for den enkelte. Det er lettest at gøre,
når man har hverdagen lidt på afstand, f.eks. som når man
tilbringer nogle dage under andre former og i andre omgivelser i Skovhuset i Sdr. Vissing.

Torsdag den 11. april kl. 19.00 i Konfirmandstuen
Introduktions aften, hvor tidligere deltagere og undertegnede vil fortælle om retræte og hvordan det helt konkret foregår når vi holder retræte i Skovhuset.
Der er plads til 10 deltagere i Skovhuset.
Tilmelding skal ske til Marie Cramers:
Tlf. 2331 0334 el. marie.cramers@privat.dk
Carsten Marvig, Retræteleder
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Opskriftsiden - Hjemmebagt leverpostej
Indrømmet:
1) Det er ikke lækkert at hakke rå lever
2) Rå lever og spæk dufter ikke dejligt
3) Du skal afsætte ½ time til at lave selve
leverpostejen…. og lige så lang tid bagefter
til at rydde op

MEN:
1) Den nybagte leverpostej dufter og smager fantastisk!
2) Du kan lave en stor portion og fryse rå
leverpostejer ned, så du kan få nybagt leverpostej ofte - uden at skulle starte fra
bunden hver gang
3) Du får en leverpostej uden mærkelige
farvestoffer og E-numre
4) Det er billigt!

Ingredienser (ca. 6 bakker leverpostej):
1200 g. svinelever
300 g. røget spæk
4 æg
3 løg
5 tsk. salt
peber
5 dl. mælk
4-5 spsk. mel + smør til opbagning
Sådan laver du leverpostejen:
1) Smøret smeltes i en gryde, og melet røres i til en ”smørbolle”.
2) Mælken blandes i under piskning og opvarmes til en opbagt sovs. Afkøles let.
3) Lever, spæk og løg hakkes i kødhakker
4) Salt, peber, æg og sovs blandes i og røres godt rundt - evt. i røremaskine.
Leverpostejen fordeles i foliebakker. Sæt låg på og frys ned.
Når du skal bage leverpostejen:
1) Tag låget af.
2) Sæt foliebakken i vandbad midt i ovnen.
3) Bag leverpostejen ved 180 grader i 50-60 minutter.
VELBEKOMME!

Christina
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af Mogens Kjærskov

Fællesspisning

Foredrag og ølsmagning

Fredag d. 22. marts 2013
Så er der igen dækket op i Høver Beboerhus til en
kulinarisk oplevelse ved næste fællesspisning, der
løber af stablen fredag d. 22. marts.
Prisen vil ligge på samme lave niveau som tidligere,
og børn under 16 år kommer med til halv pris.

GENERALFORSAMLING

Torben Mathews, Kolding, gæster fredag d. 15.
marts, kl. 19.00 Høver Beboerhus med ølsmagning
og foredrag om øl.

i Høver Beboerforening
tirsdag d. 16. april 2013
kl. 19.00
i Høver Beboerhus

Pris kr. 200,00 og alle er velkomne.
Tilmelding senest d. 12. marts til
Mogens Kjærskov på telefon 8694 5595
Vederlaget for at deltage er altomfattende, således at
man blot behøver medtage overtøj (årstids-betinget),
penge til hjemturens taxa (tilstandsbetinget) samt
eventuelt ægte- eller uægtefælle (humør-betinget)!

DAGSORDEN:
•
•
•
•
•
•
•
•

Til en ølsmagning med Torben Mathews må man være
beredt: Det er nemlig ikke kun ens smagsløg, der vil
blive provokeret.
Smilebåndene får sig med garanti ligeledes en
motionstur, idet det sociale element efter Torben
Mathews beskedne opfattelse er en meget vigtig,
integreret del af øllets univers.

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

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen
skal være formanden i hænde senest en uge før
generalforsamlingens afholdelse.
MØD OP OG GØR DIN INDFLYDELSE GÆLDENDE.

Desuden uddeles der ”dunk” til højre og venstre til
såvel frankofile vinleflere, haute-cuisine bevægelsen,
kønsløse
storbryggerier
og
deres
kønsløse
brakvandsbajere og ikke mindst til det spirende
ølsnobberi herhjemme.
Da Torben Mathews aldrig præsenterer øl fra et
bryggeri, han ikke selv har besøgt, krydres foredraget
selvsagt med anekdoter og oplevelser fra de
pågældende produktionssteder og menneskene bag.
Og da en stor del af øllets verden udgøres af
rendyrkede originaler, kan det næsten kun blive
morsomt.
Torben Mathews er en sproguddannet halvenglænder
med hang til fodbold, sproghistorie og øl!
Tyve år som indehaver af værtshuset ”You’ll Never
Walk Alone” i Kolding, et af landets allerbedste
vandingshuller med et unikt udvalg af specialbryg af
egen import.
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Storring

Storring Forsamlingshus inviterer alle interesserede til Hobby-Hygge
Lørdag den 2. og søndag den 3. marts.
Vi kan f.eks.:
Sy - lave ting til Rollespil - forårstune familiens cykler med andre ?
Lave kort/invitationer - flette pil - bage eller kokkerere i køkkenet,
eller bare hygge og spille spil af forskellig art ?
Vi kan også så småplanter til senere udplantning i have eller drivhus - og måske dele sjove frø ?
Kun fantasien sætter grænser, så ... kom og lav det, som DU har lyst til, og lad os gøre det i fællesskab. :-)
Vi er en håndfuld, som ved, vi gerne vil sy. Vi stiller vores symaskiner op i Forsamlingshuset
og hygger med syprojekterne. ;-) Mon ikke, vi kan sparre også ?
Inden weekenden kan vi mødes og kigge mønstre og finde ud af, hvad vi hver især skal have fat i.
Der er masser af plads, så ... kom også gerne og byg ting til Rollespil, lav origami eller kort,
fuglemad, eller hvad du lige synes er sjovt.
Har du mere lyst til at lave f.eks. en stor skudefuld suppe eller gryderet, vi kunne spise sidst på dagen,
eller bage boller eller en kage til eftermiddagen, så gør ENDELIG det.
Hold øje med kalenderen, eller Storring Forsamlingshus på Facebook samt nyhedsmails
fra stjaer.net for præcis info om, hvornår dørene åbnes.
Vil du vide mere, eller har du ønsker til noget, vi skal skrive ud til andre, så kontakt Michèle.
Vi håber at se mange Storring-Stjær borgere i alle aldersgrupper
Hav det godt så længe.
Storring Forsamlingshus
86 95 01 32
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Storring Grundejerforening indkalder
til ordinær generalforsamling
mandag den 11. marts 2013 klokken 20.00
i Storring Forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Alle foreningens medlemmer er meget velkomne.

Bålhygge i det grønne
Sidste sommer afholdte Storrings grundejerforening en dag med bålhygge, snobrød, pølser og drikkevarer.
Der mødte rigtigt mange op og gjorde dagen munter og jovial.
Som en lidt forsinket nyhed, skal det her nævnes at John Andersen vandt konkurrencen om byens bedste
skraldespandsplads. Stort tillykke til John. Det kan varmt anbefales at slå et smut omkring Kirkebakken 12 og
se hvilken løsning John valgte, som indbragte ham 1 god flaske vin.
Grundejerforeningens bestyrelse håber at lave bålhyggedagen til en tradition som alle kan se frem til. Så velmødt i sommeren 2013.
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Nyt legehus på legepladsen i Storring
Som mange nok har opdaget er der er en tom plads der hvor det gamle legehus befandt sig ved sandkassen
på legepladsen. Grundejerforeningen er gået i samarbejde med forsamlingshuset om at bestille et nyt legehus, da det gamle var ved at rådne væk.
Forsamlingshuset sendte en ansøgning om tilskud fra Skanderborg Kommunes Landdistriktspulje 2012 hvor
der blandt andet stod følgende:
"Storring Forsamlingshus og Storring Grundejerforening ønsker at opføre et nyt legehus i god kvalitet til de
mindste børn i alderen 1-6 år. Legehuset skal stå på en lille legeplads på det grønne område midt i Storring.
Det grønne område er et yndet udflugtsmål både for byens små og store borgere og for gæster i byens forsamlingshus, der ligger i kort afstand fra området.
Legehuset tænkes opført som et lille A-hus udført i douglas kalmarbrædder m. oliebehandling, med gulv (hul
i midten), 2 bænke udvendigt, dør og vindueshul."
"Projektet går ud på at skaffe de mindste børn et nyt legehus for at styrke det grønne områdes tiltrækningskraft som et attraktivt mødested for ikke mindst nye familier og gæster i byen. Det er med til at øge sammenholdet i byen og oplevelsen af en levende landsby, hvor det er godt at bo. Af samme grund har der de seneste år været flere bestræbelser på at forny legepladsen og også skabe fælles arrangementer på det grønne
område"
Kommunen svarede:
Det blev besluttet at bevilge en underskudsgaranti på op til 4000 kr. til dokumenterede
udgifter, som budgetteret i ansøgningen.
Et eventuelt restbeløb skulle betales af grundejerforeningen, som allerede havde budgetteret med det i regnskabet for 2012.
Der blev indhentet et tilbud på et lige så specielt legehus som det gamle, fra et lige så specielt værksted. Legehuset er blevet lavet af træværkstedet tilhørende PGU Rosenholm som holder til i Hornslet og er et uddannelsessted for unge med særlige behov. PGU står for Praktisk Grund-Uddannelse og tilbyder anderledes
og individuelt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov over 18 år. Som navnet antyder, er uddannelsen primært bygget op omkring
tilegnelsen af praktiske færdigheder frem for teoretiske/boglige færdigheder. Alle uddannelsesforløb
hos PGU er helhedsorienterede.
Dvs. at man styrker alle aspekter
af de unges udvikling under et uddannelsesforløb.
Ud over træværkstedet består
PGU Rosenholm af 7 bofællesskaber, et gartneriværksted med tilhørerne butik, et medieværksted,
samt driften af kantinen på Hornslet rådhus.
Billedet her er taget af
legehuset, imens det
var under opførelse
på træværkstedet.
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Legehuset er nu på plads og klar til brug

PGU-drengene kom med huset fredag d. 1.
februar og satte det på plads efter grundejerforeningens anvisning.
Drengene satte sig på huset for at tynge det
ned i sandet og jorden, for at sikre at huset står
stabilt og sikkert for børnene.

Se vores flotte legeplads…..
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Søballe-siderne
Referat fra generalforsamling i Søballe Borgerforening af 1999 den 16. januar 2013
Valg af dirigent
Hans Lück blev valgt

medlemskab. Og selvfølgelig at endnu flere melder
sig ind.
Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fastholdes på kr. 350,-

Bestyrelsens beretning
Borgerforeningen har i det forgangne år, haft det
største medlemsantal siden sin stiftelse. Udover
de tvungne medlemmer fra de 2 grundejerforeninger, Søballe Villaby og Gyvelhøj er der yderligere
17 husstande, der valgte at være medlem af borgerforeningen.
De faste årlige arrangementer som fastelavn, Skt.
Hans og juletræstænding var alle pænt besøgt.
Den ellers varslede sommerfest blev ikke til noget,
og i bestyrelsen kan vi tvivle på om byen egentlig
har brug/lyst til sommerfest.
Der har været 3 fælles arbejdsdage på fællesarealet, den 1. gang mødte kun bestyrelsen frem, men
efter vi lavede et lille opråb, kom der de næste 2
gange mange der gerne ville hjælpe, og det betød
at vi fik en ny babygynge hængt op, vi fik malet
hele klatretårnet, der blev luget ukrudt og vi fik
en masse god snak med vores naboer.
Vi har fået kr. 2000,- fra Hårby Brugs for sidste
gang, midlerne er opbrugt og foreningen nedlagt.
Nogle borgere deltog i den årlige affaldsindsamling
som Danmarks Naturfredningsforening arrangerer,
vi må endnu engang indse at der smides rigtig meget affald på vejene omkring Søballe.
Vi har fået hængt en hjertestarter op på siden af
Ivans garage (Vengevej 15). Vi har afholdt et kursus i brug af hjertestarteren med 20 deltagere. Vi
håber, der er nogle af dem, der har deltaget, der
vil stå til rådighed i en akut situation – vi håber at
kunne lave en liste med frivillige.

Valg af bestyrelse
På valg er Jan Bardino, Lene Brandt og Gorm Larsen – alle genvælges.
Valg af revisor
Rasmus Lübech genvælges.
Eventuelt
Jørgen Jansen anbefaler, at det står i Stjær Avis,
at det er muligt at blive medlem af Søballe Borgerforening.
Jan Bardino er vores lokale redaktør på Stjær
Avis, og hvis man har noget man gerne vil have med
i avisen, er man meget velkommen til at rette henvendelse.
Der er mange huller i vejene omkring Søballe, men
kommunen har lavet en plan for ny asfalt på alle
disse veje i løbet af 2013.
Der vil blive lavet en kort brugsvejledning til brug
af hjertestarteren.
Hvis der er nogen der kender til lokale fonde, som
man kan ansøge, når vi har nye tiltag på legepladsen er man også meget velkommen til at rette henvendelse til borgerforeningen
Hans Lück anbefaler, at man i stedet for en planlagt sommerfest kunne lave en spontan fest hvis vi
nu var inde i en periode med godt vejr, så vil der
blive stillet en grill op på fællesarealet. Borgerforeningen vil naturligvis bakke op om dette både
økonomisk, hvis der er det behov, og med omdeling
af beskeden.
Hans pointerer også, at der er ganske få fremmødte til generalforsamlingen – og hvordan mon
det ser ud om 10 år – der skal unge mennesker til!
Kunne man eventuelt lægge generalforsamlingerne
for Borgerforeningen og Vandværket samme aften? – i så tilfælde vil det være nødvendigt at ændre på vedtægterne i Borgerforeningen.
Referent Lene Brandt

Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse
Regnskabet fremlægges og der redegøres for den
store udgift til møder, det er kurset der blev afholdt i forbindelse med opsætning af hjertestarteren. Borgerforeningen har fået hjertestarteren
betalt af kommunen med den forudsætning at vi
selv afholdt udgifter til et kursus.
Vi håber meget at de ekstra mange medlemmer
der har været i år har lyst at fortsætte deres
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Hjertestarterkursus
Som bekendt fik vi sidste år indkøbt og opsat en
hjertestarter midt i Søballe. For at leve op til aftalen med kommunen, havde vi hyret en professionel underviser til afvikling af et kursus i såkaldt
hjerte-lungeredning. Den 14. november mødtes 20
Søballeborgere i sognehuset ved Veng kirke til 4
timers kursus med praktiske øvelser. Thomas havde 4 undervisningsdukker med og en hel kasse ”ansigter” til de praktiske øvelser.

Når man først får ”dyret” ud af tasken og trykker
på startknappen, bliver man guidet igennem trin
for trin. Først om placering af de to elektroder,
derefter, hvornår der skal gives hjertemassage,
hvornår der skal blæses luft ind, og hvornår der
skal gives elektrisk stød for at få styr på den
naturlige hjerterytme.
Midtvejs i kurset blev der serveret kaffe med
Knuds hjemmebagte kage, det gav fornyet energi
så alle var fuldt koncentrerede om resten af
kurset.
Efter kurset håber vi at deltagerne vil være med
på en tilkaldeliste der placeres ved hjertestarteren, så det altid er muligt at få fat i en der har
set udstyret før.
Det føles lidt underligt at gøre så meget ud af
noget som alle håber ikke bliver nødvendigt, men
det er betryggende at vide.
Huller i vejene igen igen igen
Den 23. oktober underskrev Skanderborg
Kommune en kontrakt med NCC om asfaltarbejde i
de kommende år.
Fakta om aftalen
Kontraktperiode: Fra 1. november 2012 - 31. oktober
2027.
Økonomi: Opgaven beløber sig til i alt 118.980.000 kr.
over 15 år
Det svarer til en årlig udgift på 7,932 mio.
Omfang: Der bliver lagt asfalt på i alt 500 km vej og 73 km
stier.
2
Der bliver udlagt 1.300.791 m asfalt i perioden.

Genoplivning med hjertestarter skal kombineres
med både hjertemassage og indblæsning af luft i
lungerne, derfor hedder det hjerte-lungeredning.
Vi fik gennemgået alle grundreglerne for en ”korrekt” genoplivning, men også pointeret at det er
bedre at gøre noget, lidt forkert, end ingenting.
Efter de indledende trin med at standse ulykken,
konstatere bevidstløshed, få nogen til at fremskaffe hjertestarter og tilkalde hjælp, går man i
gang med hjertemassagen og indblæsningen (30-2).

Læs mere her: http://www.ncc.dk/da/Materialer-og-services/Asfaltog-belagning/Funktionskontrakter/Skanderborg-Kommune/
Her er der også en liste over de veje der allerede
her i 2013 skal have en behandling. Alle de offentlige veje i og omkring Søballe er nævnt. Nu håber
vi så at det bliver en fornuftig reparation, og ikke
blot lapning af enkelte huller hist og her, som vi
har set det hidtil.
Bemærk også at der på den nævnte hjemmeside er
mulighed for at indberette huller. Gør det endelig!

Kommende arrangementer i Søballe.
20. februar, generalforsamling i Grundejerforeningen Søballe
Villaby

7. marts, generalforsamling i Søballe Vandværk
9. marts Spejderne samler aviser
13, marts, generalforsamling i Grundejerforeningen Gyvelhøj
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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-stjær.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 / 3125 1010
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

Februar
21. kl. 19.00 Generalforsamling Landsbysamvirket,
Alling Beboerhus
27. kl. 19.00 Rejseberetning fra Nepal,
Stjær Forsamlingshus
Marts
14. kl. 17.00 Familiebesøg hos Arla
16. kl. 10.00 Pileflet, Pilemarken - Præstegårdsskoven
16. kl. 15.00 Gymnastikopvisning i Stjærhallen
18. kl. 17.30 Fællesspisning, Stjær Forsamlingshus
19. kl. 19.30 Generalforsamling Stjær Vandværk
Stjær Forsamlingshus, Basehouse
April
10. kl. 18.00 Udflugt til bryggeriet Hancock
17. kl. 19.00 Generalforsamling i Stjær Sogns
Borgerforening, Stjær Forsamlingshus

Marts
15. kl. 19.00 Ølsmagning i Høver Beboerhus
22. kl. 10.00 Fællesspisning i Høver Beboerhus
April
16. kl. 19.00 Høver Beboerforening Generalforsamling
20. kl. 13.00 Loppemarked i Høver Beboerhus
21. kl. 11.00 Loppemarked i Høver Beboerhus

Storring/aktiviteter
Marts
2. + 3. kl. ? Hobby-Hygge i Storring Forsamlingshus
11. kl. 20.00 Storring Grundejerforening Generalforsamling, Storring Forsamlingshus

Søballe/aktiviteter
Februar
20. Generalforsamling i Grundejerforeningen
Søballe Villaby

Marts
7.
Generalforsamling i Søballe Vandværk
9.
Spejderne samler aviser
13. Generalforsamling i Grundejerforeningen
Gyvelhøj

Stjær Avis Sponsorer!

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

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

ALT INDENFOR REPARATION, DÆK, AIR CONDITIONING, ELEKTRONIK MM.

Sponsor for Stjær Håndbold U-12 piger
Kjællingdalsvej 1 Søballe, tlf. 21 60 95 49

Alle former for bogholderiopgaver udføres efter dit behov






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

VIGGO RAVNS

TRADITION
NYTÆNKNING

FORRETNING A/S

GALTEN INSTALLATIONSFORRETNING A/S
Nicolai Bilde, El-installatør - viggoravn@mail.dk - www.viggoravn.dk
Torvet 8 - 8464 Galten - Tlf 8694 3600 / 8694 3777

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

