
 

 

STJÆR AVIS 
      med Storring, Høver og Søballe  

Nr. 45 – 12. årgang  

TILLYKKE til alle årets konfirmander 

Maj, juni, juli, august og halvdelen af september 2013 

Stjær Avis udgives af Stjær Sogns Borgerforening 
Avisen uddeles til 750 husstande i området Storring, Høver, Stjær og Søballe 

Næste deadline: søndag d. 1. september 2013. Avisen udkommer i weekenden den 21.-22. september 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 

Dette nummer af Stjær Avis er det tætteste vi kommer på et ”skov-
tema”. Læs om: En forårstur i skoven med overnatning i bivuak,  

fældning af asketræer i Stenskoven og Præsteskovene, 
se billederne fra opsætning af fugletårnet ved Tåstrup Sø 

og rund af med at prøve vores skovopskrift! 



 

 

 

 

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

Det er dog mærkeligt hvad der 

kan komme op af et blækhus  

(HC Andersen) 

Hemmeligheden ved en 

journalistisk succes er, at 

gøre læserne så rasende, at 

de selv vil skrive halvdelen 

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

Skrift kan gemmes, 

tale glemmes  

(norsk ordsprog) 

 
Intet stort er nogensin-

de skabt uden entusias-

me. 

(Ralph Waldo Emerson) 

Stjær Avis          
udgives af Stjær Sogns Borgerforening 

 

Redaktionens adresse: Østerbro 10, Stjær, 8464 Gal-
ten, stjaeravis@stjaer.net/  8674 2717 (Christina) 
 
Avisen bliver husstandsomdelt 4 gange om året til ca. 
750 husstande i Storring-, Stjær-, Høver- og Søballe-
området. Du kan købe ekstra aviser i Dagli’Brugsen i 
Stjær, for 10 kr. 
 
Deadline for næste udgave af Stjær Avis er: 
søndag d. 1 september 2013 
Avisen udkommer i weekenden d. 21.-22. september 
 
Deadline-tidspunkt udsendes på Stjær-net - og på 
Brugsens opslagstavle, tre uger før deadline.  
Send gerne stof til avisen i god tid. Det letter 
”avisbrygningen”. 
 
Copyright!  Kopiering er kærkomment - med angivelse 
af kilde! 
 
Redaktion: 
Sponsorer/ distribution/ trykning / Bjarne Schøler/ 
bss@netdesign.dk  / 86 95 08 08 
Høver/ Mogens Kjærskov/ foto/ 
kjaerskov@mail.dk/ 86 94 55 95 
Webmaster/ Roy Blüthgen/ 
webmaster@stjaer.net  / 86 24 02 26 
Søballe/Jan Bardino/foto/ jaba@tdc.dk  
Storring/ artikler/ Merete Pedersen/merete@gefiber.dk 
Kirke/ foto/ Per Reipurth/ 
per.reipurth@gmail.com/ 40 97 87 19 
Layout/ foto/ Christina Monrad Andersen/cmajla@privat.dk 
Artikler/foto/Mette Brandi/ brokbrandi@hotmail.com 
Artikler/foto/Dorthe Skriver/ dorthe.skriver@gmail.com 
Artikler/ foto/layout/Tina Krøyer/ tina@kroyerkristensen.dk 
Korrekturlæsning/ Gitte Reipurth / gitte.reipurth@gmail.com 

 

Materiale til avisen 
kan leveres på: 

 
stjaeravis@stjaer.net 

 
eller i postkassen på 

Østerbro 10. 
 

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

gere, så kontakt 
en fra redaktionen). 

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

i postkassen. 
  

Ris og ros modtages også 
meget gerne 
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Fra onsdag den 19. juni til søndag den 23. juni 
afholder vi - som altid - Sommermøde i forbindelse med Skt. Hans. 
 
HOPPEPUDER og BØRN I HAVEN  
Onsdag, torsdag og fredag kommer dagplejebørnene, vuggestuen og børnene fra Storring og Stjær Bør-
nehaver på besøg i haven og leger, hopper, bager snobrød m.m.  
 
 
PROGRAM FOR FAMILIEDAG I PRÆSTEGÅRDSHAVEN 
Lørdag d. 22. juni kl. 13-16  
 
Stor bagekonkurrence 
Bag en kage efter din egen favoritopskrift og indlever den i kaffeboden. Her vil en komité af professionelle 
og amatører smage og kåre en vinder af årets kage 2013. Der er ingen bindende tilmelding. 
 
Herefter vil kaffe boden åbne, med gratis kaffe, te og saftevand til børnene og det vil være muligt for de 
heldige første at nå at smage af de dejlige kager fra konkurrencen efter først til mølle princippet.  
 
• Vær med når KFUM spejderne kommer og laver lejr, bager snobrød og laver forhindringsbane. 
• Prøv at flette pil under kyndig vejledning af de rutinerede pileflettere fra Storring-Stjær-Høver-

Søballe pilelaug. 
• Leg de gamle lege: Kuglespil, kongespil og mange andre. Har du selv nogle ideer til en god leg, så 

kom, så sætter vi gang i det. 
• Børnene fra Storring børnehave vil tegne nogle fine tegninger, som vi hænger op i rammer i præste-

gårdshaven. 
• Hoppepuderne vil være tændte og klar til kamp. 
 
Tag tæppet med og kom til en hyggelig familiedag i præstegårdshaven, hvor man kan have det sjovt med 
vennerne, få en sludder med naboen over en god kop kaffe, udfordre sig selv på forhindringsbanen og ny-
de lyden af glade børn og duften af sommer. 
 
SØNDAG DEN 23. JUNI 
Friluftsgudstjeneste i ”Æblelunden” kl. 10.30 
 
Efter gudstjenesten får vi ”kirkekaffe”.  
Jørns Busser kører ad den sædvanlige rute fra eftermiddags-
møderne med afgang fra Galten Rutebilstation kl. 10.00 og 
afgang Stjær v. Brugsen ca. kl. 10.15.  
Bussen kører retur efter kaffen kl. ca. 12.15 
 
Skt. Hans aften  
 
Kl. 17.00 Er Grillen klar, medbring selv madkurv 
Kl. 17.30 Dinner musik ved Erik og Per 
Kl. 18.30 Abdul laver - traditionen tro - akrobatik med store 
 og små 
Kl. 19.00 Musik og underholdning med Pole Cats 
Kl. 19.40 Fællesange 
Kl. 19.50 Faldskærmsudspring 
Kl. 20.15 Båltale v. NN 
Kl. 20.30 Bålet tændes + fællessange 
    
Der er Skt. Hans aften som altid hoppepuder, godt vejr, sno-
brødsbagning og mulighed for at købe sodavand, øl og pøl-
ser. 

Sommermøde Storring præstegårdshave 2013 



4 

 

Kontingent til Borgerforeningen 2013 
 
Har du husket at betale dit kontingent til Borgerforeningen? Har du glemt det, så er det ikke for sent. 
Find blot den omdelte opkrævning frem og brug betalingsinformationerne herfra. 
 
Hvis du har fået smidt opkrævningen ud sammen med stakken af gamle reklamer, sender vi gerne en 
ny. Kontakt Dorthe Skriver på kasserer@stjaer.net eller på 29 44 42 83. 
 
Det er naturligvis også muligt at betale kontant til Borgerforeningen, du skal blot 
kigge forbi Kollens Møllevej 34. 

Fællesspisning i Stjær 

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

mad. Alle er velkomne – med eller uden børn 
 

Fællesspisning forår/sommer 2013 bliver: 

 
MANDAG d. 27. MAJ i Stjær forsamlingshus 

FREDAG d. 14 JUNI ved Stærekassen 
 

Er I interesseret i at deltage, så kontakt 
Dorthe Skriver på 8618 4733 / 2944 4283, 

dorthe.skriver@gmail.com 

OPSLAGSTAVLEN 

Stjærskolen efterår:  Afspænding / Opspænding 

Vi  starter igen mandag d. 2. september 2013. 

Vi har to små hold kørende, hvor der tages hensyn til skavanker/gener. Kom og vær med! Der bliver 
grinet og pustet efter evne, vi fordyber os og lader batterierne op. Teknikker fra vestens og østens træ-
ningsformer blandes, så din vitalitet og dit velvære stimuleres på flere niveauer. 

Tidspunkt: Vælg kl. 14.30 eller kl. 16.15. 

Læs mere på http://skanderborg.aof.dk/ 

Tilmelding via AOF tlf. 86 511977, mail.aof-skan@mail.dk 
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OPRÅB  

OPRÅB 

OPRÅB  
 

VIDSTE DU: 
 

At vores Brugs sidste år havde et underskud på 400.000 kr.? 
 

At vores Brugs i år allerede har et underskud på over 100.000 kr.? 
 

DET BLIVER IKKE VED AT GÅ……… 
 

Hvordan vil din hverdag være uden en Brugs i byen? 
 

Hvordan vil huspriserne i Stjær udvikle sig uden en Brugs i byen? 
 

DEN ENESTE MÅDE AT FORANDRE DET PÅ 
ER AT HANDLE I VORES BRUGS. 

Opråb fra Stjær Avis - brug vores Brugs! 
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Rejseberetning fra Nepal 
I de seneste par udgaver af Stjær Avis har vi kunnet 
følge Cecilies og Katrines spændende og oplevel-
sesrige tur til Nepal. I slutningen af februar havde vi 
en foredragsaften i forsamlingshuset, hvor de fortal-
te og viste lysbilleder. Der var godt en snes tilhører, 
som oplevede det spændende og bevægende fore-
drag. 
 
Familieudflugt til Arla  
I midten af marts var vi en god håndfuld familier fra 
Stjær inde i Brabrand på Arlas besøgsmejeri, hvor 
der fremstilles yoghurt. Borgerforeningen havde re-
serveret en af de populære rundvisninger for cirka 
et år siden. Besøget var tilrettelagt, så det var en 
oplevelse for både børn og voksne. Ud over rund-
visningen på fabrikken, fik vi forskellige smagsprø-
ver bl.a. på nogle yoghurt- og kvarkvarianter, som 
ikke kan købes i Danmark. Vi prøvede alle selv at 
ryste syrnet mælk til smør og at lave yoghurt med 
forskellige smagsvarianter. 
 
Udflugt til Hancock Bryggeri 
I midten af april havde vi en busudflugt til Hancock 
bryggeriet i Skive. Selve brygprocessen er i dag 
fuldautomatisk, og der er blot fem mand i produktio-
nen. Vi så bl.a. gæringstankene, flaskevaskeren og 
tappemaskinen samt lagertankene, hvor jule- og 
påskebryg ligger halvandet år før det bliver tappet 
og solgt. Den pensionerede ølkusk, der viste os 
rundt, kendte godt til Stjær, og kunne fortælle man-
ge anekdoter fra bryggeriet. Rundvisningen endte i 
barkælderen, hvor der var rigeligt med smagsprøver 
på de cirka tyve forskellige ølvarianter, der brygges. 
 
Ny ovn i forsamlingshuset 
Vi har købt en ny ovn til forsamlingshuset. Den 
gamle ovn var meget slidt. Den nye ovn er større og 
har kapacitet til at lave mad til cirka 140 personer. 
Den har mulighed for damp. Det var nødvendigt at 
flytte køkkenbordet lidt for at få plads til den nye 
ovn, hvilket gav udfordringer for montageholdet. 
 
Generalforsamling 
Der blevet udskiftet et bestyrelsesmedlem. Thomas 
Toft ønskede ikke at genopstille. Vi er glade for det 
arbejde, som Thomas har gjort i bestyrelsen. Ny i 
bestyrelsen er Sara Thofte, der netop er flyttet med 
sin familie til Stjær. Sara er en flittig bruger af for-
samlingshuset med sin deltagelse i fællesspisning 
og yoga. Vi er glade for at have fået Sara med i be-
styrelsen. 
 
Lene Andersen, der gennem de sidste otte år har 
taget mod reserveringer af forsamlingshuset og vist 
det frem, har valgt at træde tilbage. Vi er glade for 
det arbejde, som Lene har gjort. Annette Johansen, 

der gennem nogle år 
har været afløser for 
Lene, har overtaget 
opgaven, hvilket vi i 
bestyrelsen er rigtig 
glade for. 
 
I starten af året rundede vores webportal på Inter-
nettet, stjaer.net, 10 år. Tak til Roy Erik Blüthgen, 
som i sin tid har stået for opbygningen og som sta-
dig står for vedligeholdelsen. Vi  markerede jubilæet 
på generalforsamlingen med en kage til aftenkaffen, 
hvorpå der var et marcipanbillede af stjaer.net-
forsiden. 
 
Referat fra generalforsamlingen kan læses på 
stjaer.net og på opslagstavlen i forsamlingshuset.  
 
Aftenskolekurser til efteråret 
I foråret har der blot været yoga på aftenskolepro-
grammet i forsamlingshuset. Vi er sammen med 
AOF i gang med at planlægge programmet til efter-
året. Planen er at fortsætte med yoga, hvor der er 
plads til og behov for flere deltagere. Ud over yoga 
bliver der udbudt en række forskellige kurser. Pro-
grammet forventes klar i slutningen af juni, hvor vi 
vil gøre mere reklame for det. 
 
Liv i Forsamlingshusene 
Vi har netop ansøgt om at deltage i Liv i Forsam-
lingshusene arrangementet igen i år. Sidste år hav-
de vi succes med Stjær Messen, som vi gerne vil 
lægge kræfter i at styrke i år bl.a. med musikcafé 
om eftermiddagen. Der bliver ikke noget aftenarran-
gement i år, da der var for lille tilslutning til det sid-
ste år. 

Nyt fra Stjær Sogns Borgerforening 
Maj 2013, af Jesper Lumbye Andersen 

Hold børnefødselsdag  
i forsamlingshuset 

Medlemmer af borgerforeningen har mu-
lighed for at leje forsamlingshuset i dagti-
merne på hverdage til afholdelse af bør-
nefødselsdage - det koster blot 500 kr. 

 
Hold mindre arrangementer i Stuen 

Vi er nu færdige med at sætte lejligheden 
i forsamlingshuset i stand, og medlem-
mer 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. 
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Stemningsbilleder fra aktiviteter i Stjær Sogns Borgerforening i foråret. 
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Her den anden dag blev jeg præsenteret for en helt bestemt cykelrute i og omkring Stjær. Jeg cykler jævnligt 

omkring vores dejlige lille landsby, men har egentlig aldrig tænkt på, at Stjærs mange indfaldsveje giver nogle 

helt specielle muligheder. De mange indfaldsveje giver faktisk mulighed for at køre igennem Stjær hele 4 gan-

ge på en cykeltur der strækker sig over ca. 30 km. Og skulle man undervejs miste lysten til at cykle, af en eller 

anden uforståelig årsag, så er det jo bekvemt, at man kommer hjem hele 4 gange på turen ”So to speak”. 

Hvis man følger ruten er man helt sikker på, at møde mindst 5 halv lede bakker, men så kan man til gengæld 

også regne med ligeså mange afslappende nedkørsler. Dertil kan man også forvente modvind, hvis vinden 

altså blæser, men så er der næsten også garanti for medvind på et eller andet tidspunkt. 

Som mange sikkert har lagt mærke til har Stjær en vis tiltrækningskraft på cykellister. Rigtig mange motions-

cyklister bruger deres fritid på, at forcere bakkerne omkring Stjær, her findes udfordringer for hver en smag. I 

gamle dage da byen stadig havde en bager, var der tradition for at rytterne stoppede op og fik et rundstykke 

før de atter drog op i bakkerne. I dag kan man i stedet få en kop kaffe og et lunt rundstykke i Brugsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidt km. info.  

Stjær - Jeksenvej - Jeksen - Stjærbakker 8 km. 

Stjær - Bakkeskoven - Søballe - Vesterbro 8 km. 

Stjær - Stjærvej -  Storring - Stenskovvej 9 km. 

Stjær - Tåstrupvej -  Stillingvej - Kollens Møllevej 5 km. 

 

På opfordring af Kris Andersen kørte jeg turen, og det sjove ved ruten er, at man benytter alle indfaldsveje til 

Stjær. God fornøjelse – Peter. 

Firkløveret ved Stjær 
Vi har modtaget dette indslag om cykelrute fra Peter Person 
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Træfældning i 
Stenskoven 

Nogle har sikkert bemærket en lidt større aktivitet i 
Stenskoven  i denne vinter. 
Det skyldes, at nogle af lodsejerne i Stenskoven har 
valgt, at fælde asketræerne, der er blevet ramt af 
asketoptørre, og samtidig foretage almindelig vedli-
geholdelse/udtynding af skoven.  
Asketoptørre er en svampesygdom, der først blev 
observeret i Polen og Baltikum i 1990’erne. Den har 
siden spredt sig til hele Vesteuropa, og har været 
konstateret i Sverige, Tyskland og Danmark  siden 
2002. Asketoptørre minder meget om elmesygen, 
der huserede i Danmark i 90’erne.  

Man har forsøgt, at afværge sygdommen på alle 
mulige måder, men intet har hjulpet. Alle gode an-
strengelser er alligevel endt med, at træerne er gået 
ud. Derfor kontaktede vi i efteråret 2010 Skovdyr-
kerforeningen Østjylland, for at få dem til at forestå 
skovningen. Stenskoven er omfattet af flere frednin-
ger, bl.a. Natur 2000 fredningen og en gammel 
stenfredning fra 1959, så Skovdyrkerforeningen 
kontaktede naturligvis myndighederne for at få 
grønt lys til udtagningen.  
 
Men den gamle stenfredning kom på tværs, em-

bedsmændene var bekymrede for, at de store ma-
skiner ville lave for meget ravage - og flytte rundt på 
stenene, så vi indstillede projektet. 
 
Vi syntes dog, det var synd, at træet blot skulle råd-
ne og gå til spilde, så vi kontaktede Niels fra NP 
Anlæg. Vi var blevet anbefalet ham, netop fordi de 
havde udført en meget nænsom skovning i præste-
skoven i Sjelle. Og han har til fulde levet op til anbe-
falingerne. I modsætning til de kæmpemæssige 
skovningsmaskiner, som bl.a. HedeDanmark og 
Skovdyrkerforeningen benytter, er træerne blevet 
fældet manuelt og trukket ud med en lille special-
bygget skovtraktor. På trods af ekstremt fugtige for-
hold i starten af året, er det meget begrænsede 
spor, der er efterladt, så ham anbefaler vi gerne til 
andre. 

Stenskoven er en privatejet skov, opdelt i 10 lodder. 
De er ejet af  lodsejere tilhørende gårde i Stjær. 
Lodderne blev udstukket i midten af 1800-tallet i 
forbindelse med udflytningen af gårdene efter land-
brugsreformen. Derudover er der en fælles lod, kal-
det Limgravene, som er opdelt i 18 parter. Navnet 
Limgravene stammer fra jordens beskaffenhed, 
som er meget leret. 
Ordbog over det danske sprog: lim-grav: om sted, 
hvor der graves lim (jordbeg, mergel og lignende). 
Jorden blev bl.a. brugt til at udfylde tavlerne i bin-
dingsværket (tavler er felterne mellem tømmeret). 
Desuden er der fine græsningsmuligheder omkring 
Limgravene. 
 
Kævlerne er nu afhentet, og tilbage er der ”kun” at 
opskære og hjemhente toppene, så det kan gøre 
nytte i brændeovnen til vinter. Som alle 
”hjemmebrændere” ved, er der meget varme i træ, 
man får varmen mange gange undervejs. 
Og det er rigtig dejligt, at gå i skoven en stille, frost-
klar vinterdag og høre spætternes banken, fasaner-
nes skogren og de andre fugles stemmer. De tror 
tilsyneladende, vinteren er forbi, og er godt i gang 
med forårs forberedelserne. 
 
Bjarne Schøler 

Bøge– og askekævler venter på at blive afhentet 

Vinterstemning i Stenskoven 

Der er også blevet en del brændetræ ... 
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Som mange nok har set, er Langskoven nærmest ufremkommelig. Dette skyldes den asketræssygdom der 
har været omtalt i medierne igennem de sidste par år, som er kaldet asketoptørre, grundet det faktum, at de 
første sygdomstegn ses ved, at toppen på asketræerne ”tørre” ud og dør. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Stjær-Storring menighedsråd besluttede sidste efterår at tage konsekvensen af den omfattende svampesyg-
dom, og hyrede et privat entreprenørfirma til at foretage fældningen. De store maskiner har dog udrettet en 
større skade en forventet, hvorfor anlæggelse af nye stier vil tage længere tid end forventet. Muligvis har det 
meget fugtige vejr i efteråret været en medvirkende faktor i den omfattende ødelæggelse. 
Også grundet den store skade der blev forvoldt på langskoven, overvejer menighedsrådet nu, at vente med 
fældningen af asketræerne i søskoven til vejrforholdene er optimale, samt muligvis også ved hjælp af mindre 
maskiner end der blev anvendt i Langskoven. 

  
 
 

Fakta om asketoptørre: 
 
Sygdommen skyldes svampen Chalara fraxinea, der 
angriber unge skud og dræber barken. På angrebne 
træer ses visne skudspidser og døde områder 
(nekroser) på grene og stammer.  
Svampen spreder sine sporer med vinden fra små 
frugtlegemer, som vokser frem på gamle bladstilke fra 
året før. Den eksplosive udvikling af sygdommen ty-
der på, at spredningsmekanismen og svampens in-
fektionsmåde er meget effektiv.  
På unge træer udvikler sygdommen sig hurtigt, og 
symptomerne er meget synlige. Ældre træer har bed-
re evne til at camouflere døde skud. Vanrisdannelsen 
i kronen på store træer kan være så omfattende, at 
det om sommeren delvist skjuler skaden ved første 
øjekast. Kronen ser umiddelbart grøn ud, men ved 
nærmere eftersyn, eller hvis træet fældes, afsløres de 
mange tørre grene og kviste. 

Alt i alt har asketoptørre udviklet sig med katastrofal 
hast i de danske skove. De nyeste data (2010) fra 
Danmarks Skovstatistik viser, at omkring halvdelen af 
de besigtigede asketræer kan anses som skadet. 

Kilde: www.skovdyrkerne.dk 

 

Træfældning i Præstegårdsskovene 
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Først elmesyge og nu asketoptørre, hvad bliver det næste? Flere smukke træsorter der ikke egner sig 
til det danske klima?  
Jeg holder meget af at gå tur i præstegårdsskovene og jeg glæder mig til at kunne færdes i langskoven igen, 
uden at føle at jeg synker i til knæene ved hvert andet skridt. Der er noget meditativt ved at gå en tur i sko-
ven, uanset årstiden, dog gåturer i langskoven vil det nok være en god idé at vente med til der er blevet me-
re tørt, og selv der anbefales det at tage nogle solide vandrestøvler på.  
Hjulsporene er meget dybe og ujævne og de fleste steder i skoven skal man krydse kvas og grene af forskel-
lig størrelse. Lige fra små kviste til hele små træ-
stammer. 
 
 
 

 
 
Billederne taler vist for sig selv.  
 
Men der er håb forude.  
Så snart skoven er kommet sig over det vold-
somme indgreb, bliver der en tid hvor stierne 
skal genetableres og langskoven igen bliver til 
at færdes i, uden frygt for at brække arme og 
ben i et forsøg på at forcere skovbunden. 
Og så må vi håbe at asketræsfældningen i søskoven ikke bliver så omfattende og kan udføres mere næn-
somt. 
 
 

Af Merete Pedersen 
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Det er forår og naturen ban-
ker igen på min dør. ”Jeg 
venter herude!” ”Hvornår 
kommer du?” 

Og jeg må lystre. 

Jeg pakker min rygsæk med 
det allermest nødvendige 
for at klare sig nogle dage. 
Lidt mad og lidt vand, et 
regnslag, et underlag til at 
sove på, lidt varmt tøj, en 
varm sovepose – og selvføl-
gelig min kikkert. 

Med rygsækken på nakken 
hilser jeg farvel og går ud 
ad min køkkendør.  

Det er altid lidt spændende, 
når der bliver kaldt, hvad er 
der af oplevelser, der ven-
ter? Hvad sker der derude? 
Er jeg nu godt nok forbe-
redt? Vil det begynde at 
værke i den gamle krop ef-
ter de første fem km., eller 
kan kroppen klare strabad-
serne? 

Jeg går ud ad landevejen med en følelse af at efter-
lade de dagligdags sorger og bekymringer og være 
fuldstændig åben og forventningsfuld mod det der 
venter forude. Fri, åben til at opleve og suge det ny 
forår ind, mens lærken synger. 

Jeg har naturligvis valgt tidspunktet, så der ikke 
skulle være mulighed for at møde dagsregn eller 
andre vejrmæssige fænomener, der gør turen til en 
overlevelsestur. 

Nogle forårsdage i den danske natur behøves ikke 
at dreje sig om overlevelse. 

Efter fem km. trænger kroppen til hvile. Ved en 
skrænt med udsigt ud over søen, hvor svaner og 
ænder højlydt gør opmærksom på, at de også er 
vågnet op efter vinterdvale, sætter jeg mig, tager et 
stykke frugt frem fra rygsækken og nyder bare at 
være her. 

Videre. Der skal vandres. 

Vandringen tager over, ensformigheden tænder me-
lodier, der dukker op fra de forrige dages baggrun-
de. Tanker begynder at fylde tomrummet, opmærk-
somheden slukkes, og lange passager går med at 
gå. Ind imellem dukker jeg frem til vågenheden, 
som jo var en del af mit formål med at begive mig 

herud, hvor der ikke er an-
dre forstyrrende elementer 
end dem naturen frembrin-
ger. 

Ind imellem spættens kal-
den, bogfinken der flittigt 
synger for at finde en mage, 
og hen mod aften solsorten, 
der blander sig i koret. Jeg 
kan ikke lade være med at 
stoppe op og lytte betaget, 
den kalder så mange min-
der frem, at jeg bliver helt 
overvældet. Den fortæller 
også, at det snart er tid til at 
finde et natlogi.  

Vil det lykkes at finde det 
perfekte sted at sætte bivu-
akken op. Jeg begynder at 
kigge efter muligheder for 
overnatning. 

Et par rådyr er ligeglade, de 
har natlogi, for dem er det 
aftensmåltidet, agtpågiven-
heden og nuet der tæller. 

Jeg lister stille forbi dem 
uden at forstyrre. 

Videre. 

Der begynder at blive stille, nu skal jeg til at beslutte 
mig, og snart er jeg da også der, hvor jeg vil være. 

Skjult for andre, lidt vand i nærheden til morgentoi-
lettet, lidt udsyn og frem for alt -  alene. 

Jeg giver mig god tid til at sætte natboligen op, gør 
alt parat og sætter mig så og nyder stilheden og den 
spændte forventning, hvad vil naturen diske op med 
af oplevelser i nattens løb? 

Da jeg endelig er klar og lægger mig under regnsla-
get kommer et par grævlinger støjende i jagten efter 
hinanden. To grævlinger på en gang, det ser man 
ikke så tit. 

Haren hopper lidt rundt ude på græsset, og ræven 
skal såmænd også lige forbi. 

Jeg dukker ned i soveposen, synker ned i græsset, 
opsluges af moder jord, forsvinder  ind i en fornem-
melse af tidløshed, hvile og tilfredshed. Af jord er du 
kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen 
opstå – næste morgen. 

I løbet af natten kræver kroppen sit. 

En forårsvandring i sind, krop og natur 
En beretning om en forårsvandring fra Ingolf Bjerreskov 
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Det er lidt koldt mod den side, der vender direkte ud 

mod natten, der hvor regnslaget ikke yder nogen 

beskyttelse, og selv om jeg har samlet lidt tørt græs 

og bregner sammen, bliver det lidt hårdt at ligge på 

samme side. 

Jeg vender mig om, ligger vågen og lytter ud i nat-

ten. Jeg kigger på månen, der ganske stille forsvin-

der ind bag regnslaget, og på stjernebillederne, der 

hver gang jeg vågner og kigger ud har flyttet sig lidt. 

De helt store perspektiver åbner sig og bliver fuld-

stændig synlige. Vores lille roterende planet midt i 

verdensrummet, og jeg der som et lille vågent øje 

ligger og betragter det hele. 

Jeg kan nok ikke komme ret meget tættere på væ-

ren end dette - tror jeg. 

Jeg venter med spænding og forventning på det før-

ste morgenlys, der snart må vise sig på nattehimlen. 

Og jeg bliver ikke skuffet. 

Snart viser det første daggry sig og afslører, at der 
ganske få meter fra mig går et rådyr rundt og nipper 
til knopperne. Jeg ligger lige så stille og følger dets 
gang henover græsset, til det forsvinder i det nær-
meste krat. 

Hvor er det tilfredsstillende at se på et uforstyrret 
vildt dyr, der tror sig helt alene, se hvordan det hele 
tiden vågent og opmærksomt har alle sanser vendt 
ud i omverdenen, mens det går og finder de bedste 
skud, de bedste blade.  

Vågenhed, opmærksomhed, overlevelse. 

En kold morgenvask, en hilsen til den nye dag, lidt 
mad, pakke boligen ind igen, et hurtigt eftersyn, er 
der noget spor efterladt, der viser her har været no-
gen? 

Og videre ud i morgenen, hvor naturen for alvor gi-
ver lyd og fylder den nye dag. 

Fugle, blomster, morgendug, og små stille op-
levelser af dyr, jeg passerer - og så er det alle-
rede blevet formiddag og tid til en pause. 

Selvfølgelig har jeg valgt det smukkeste sted at 
holde pausen. Der kan også blive tid til en lille 
blund, til kompensation for nattens manglende 
søvn. 

Videre. 

Ud blandt menneskene hen ad asfaltvejen. Bi-
ler, nødvendigt, uundgåeligt i vort lille tætbe-
byggede land. Men snart er jeg tilbage på de 
små stier, hvor ikke andre finder ind. 

Det at huske opmærksomheden, bare i øjeblik-
ke, det at opdage jeg går her, det at opleve 

tanker der kommer og går og fylder mellemrumme-
ne, er nok det vigtigste projekt i løbet af dagen. 

Kroppen kræver sit. Pauser og mad med tilpasse 
mellemrum er nødvendigt. 

Naturen skifter karakter. 

Den bliver til en kulturel baggrund for en træt 
vandrer, der egentlig tænker mere på næste nats 
fred end på den verden, der vandrer forbi. 

Naturen bliver til medspiller i tankernes strøm. Jeg 
bliver betragter af det hele, hvor er jeg? Hvad laver 
jeg her? Hvorfor lige her og ikke den anden vej til 
højre i stedet? Det bliver lidt meningsløst - trivielt - 
hverdag. 

Opmærksomheden skal tilbageerobres. Jeg må hol-
de en pause og vende tilbage til kroppen. 

Da jeg kigger op er jeg nået et helt andet sted hen 
og parat til næste nats afbrudte søvn. Til nye ende-
løse tankerækker, der kalder på hvile og fred. 

Men også til nye overraskelser. 

Uendelig smukke udsyn der pludselig åbner sig for 
mig, små oplevelser der afbryder vandringen. 

Efter den sidste overnatning vender jeg næsen 
hjemad, nu længes jeg efter samtale, almindelig 
snak, menneskelig kontakt, og alle vore daglige be-
kvemmeligheder. 

Jeg er parat til atter at indgå i det daglige arbejde, 
der er betingelsen for vort samfund, der er nøglen 
der låser vores bekvemme liv op, der er nerven der 
får samfundet til at vibrere. 

Men jeg ved, at jeg næste år igen skal ud at mærke, 
at livet er andet end det, at livet også er dyb afhæn-
gighed af, at vor planet hver nat drejer videre, og at 
der er nogen til at hilse dagen velkommen. 

Venligst 

Ingolf Bjerreskov 
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Uden en lang række frivillige hænder var vi aldrig nået så langt.  
 
Men i løbet af sensommeren 2012 lykkedes det at bygge såvel egnens flotteste gangbro og få rejst fugletårnet 
i kanten af Tåstrup Sø.  
 
30-40 frivillige om ikke endnu flere var forbi i løbet af byggeperioden. Alle har bidraget med en masse arbejde 
og i alt er der brugt ca. 4-500 frivillige timer på projektet.  
 
Medlemmer af Ejerlavet for Tåstrup Sø, spejderne i Stjær, medlemmer af Dansk Ornitologisk Forening samt 
almindeligt interesserede borgere har givet en lørdag-søndag eller to og har reelt sørget for at projektet kunne 
lykkes.  
 

 
 
 
 

 

Grønt partnerskab - fugletårn ved Tåstrup Sø 
Foto og tekst: Jakob Thulesen Dahl 

Øverst: Frivillige børn fra 
Stjær (venstre) og frivillige 
fra Stjær og Dansk Ornito-
logisk Forening (højre) 
hjælper med at etablere en 
midlertidig adgangsvej ud 
til Tåstrup Sø 

Nederst: Spejderne fra 

Stjær hjælper med at skrue 

planker på gangbroen (den 

blivende) ud til Tåstrup Sø. 
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Frivillige fra Stjær og fra Dansk Ornitologisk Forening hjælper 
entreprenøren Woodways med at etablere en gangbro ud til Tåstrup Sø. 



16 

 

 

Det nye fugletårn 

Herunder: Den nye gangbro ud til Tåstrup Sø og fugletårnet. 

Herover: Spejderne fra Stjær hjælper med at skrue 

planker på gangbroen ud til Tåstrup Sø. 
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Troels Alnor Einarson fra Stjær har været på en 
spændende rejse til Kilimanjaro. Her følger 
hans rejseberetning, som vi har fået lov at brin-
ge i Stjær Avis. 
 

Den 17. februar stod jeg kl. 4 om morgenen i den 
rene, pæne prisvindende lufthavn i Kastrup. Jeg 
skulle med næste fly til Schiphol i Amsterdam, som 
med sine kolossale terminaler gafler sig ud i et hel-
vede af gates. Men til trods for dette sammenfiltrede 
netværk af forbindelser, mennesker, services og 
ikke mindst fly, så fungerede hele skidtet næsten til 
perfektion. Vi skulle lige igennem security et par 
gange uden at vide hvorfor, men det gik jo nok. Det 
drev flyet ud i forsinkelse, men alt blev behandlet 
professionelt, og man var ikke i tvivl om hvornår 
man SKULLE tage bæltet og støvlerne af. Det var 
sidste gang jeg mødte denne rene effektivitet og 
service i et godt stykke tid. 
 
Fra Schiphol var der 8 timer til destinationen der 
ligger i Tanzania, Afrika: Kilimanjaro Airport. Det 
første der mødte mig ved ankomsten var en mur af 
varme. En trykkende blød vind af varm savanneluft 

der fik flere passagerer, mig selv inklusiv, til at smile 
og le i spænding over at være ankommet til en de-
stination så langt fra det velkendte. 
 
I flyet var der blevet udleveret visumpapirer til ud-
fyldning. Dem havde vi alle siddet og besvaret møj-
sommeligt, med alt fra vacciner og forskellige numre 
til forskellige familiemedlemmers stillinger og aldre. 
4 sider blev det til. I visumkontrollen i lufthavnen 
stod vi så med disse papirer i den ene hånd, og 50 
US Dollars i den anden. Det virkede som et totalt 
gedemarked, 350 forvirrede, trætte og lidt ængsteli-
ge turister i et virvar af køer i alle retninger. Og midt 
i al forvirringen gik en lille sort mand rundt, iført en 
uniform kun nordkoreanske ledere værdig, og snup-
pede de 50 $ ud af hænderne på folk. Ligeledes tog 
han mine penge, og lod mig stå i køen. Denne kø 
førte endeligt op til en tyggegummityggende kvinde 
bag glas, der stemplede mine papirer, med en mine 
der minder mest om en søvnig ko en varm dansk 
sommerdag. Herefter skulle jeg over i en anden kø, 
afgive fingeraftryk, forklare at jeg virkelig er 194 cm. 
høj, som der står i passet (det er faktisk forkert, men 
dette var ikke tidspunktet at prøve at forklare situati-
onen). 

Kilimanjaro 2013 
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Ved udgangen stod vores guide, Henrik, og vi fik 
samlet tropperne. 13 mennesker talte vi, plus 
guiden. 
 
I et land så tæt på ækvator kan der blive pokkers 
mørkt. Det var det jeg lagde mærke til på turen ud til 
hotellet. Og det var stort set også det eneste jeg 
lagde mærke til. Kun ved at stikke hovedet ud af 
vinduet og skimte et godt stykke over horisonten 
kunne man se en kæmpe kontur, der virkede ufatte-
lig i sin højde. Dette måtte være Kilimanjaro. Så 
kørte en modkørende bil en hund ned, og vi trak 
hovederne ind i bussen igen. 
 
Hotellet var en lille fæstning, med store porte, pig-
tråd, 24 timers vagt og 4 meter mure. Umiddelbart 
ikke et charmetræk. Men man skal ikke skue hun-
den på hårene. Indenfor var der et paradis uden li-
ge. Man havde kombineret have og opholdsareal på 
bedste facon. Men det var sent, og vi var trætte. 
Den følgende dag gik med at se den nærliggende 
by, Moshi og junglen der lå på den anden side af 
vejen. Det var sjovt nok, men man følte generelt at 
man spildte sin tid. Om morgenen gik min værelses-
kammerat og jeg op på hotellets balkon og så Kili-
manjaro inden den forsvandt i disen. Det vakte en 
spænding. Vi ville bare af sted nu. Og det skulle vi 
også 24 timer efter. 
 
Der er meget strenge regler for oppakning og affald 
i Kilimanjaro National Park. Et bureaukrati jeg hver-
ken så eller hørte magen til i resten af Afrika. Hver 
porter (person der bærer oppakning op ad bjerget) 
måtte maks. bære på 2 x 12 kg. Dette hjalp de mo-
ralske kvaler vi havde, selvom de stadig var et un-

derliggende emne på hele turen. Parkmyndigheder-
ne beregnede hvor meget affald der kunne akkumu-
leres på sådan en ekspedition, og præcis det antal 
kilo, eller mere, skulle bringes ned til vejning når 
man kom ned fra bjerget igen. Ellers blev porterne 
sendt op igen for at finde de resterende kilo. Efter 
en del ventetid, og indskrivning i nogle bøger kom vi 
langt om længe i gang. 
 
Den dag gik vi 1200 højdemeter igennem regnskov. 
Det var lidt monotont, men det gjorde ikke noget. Nu 
var vi i gang, og hele flokken emmede af glæde 
over endelig at have rygsækken og støvlerne på. Vi 
havde 2 lokale guides med, brødrene Victor og 
Freddy. Begge meget forbeholdne og beskedne 
mænd, men ikke desto mindre meget kompetente 
mænd. Det viste sig senere på turen. 
 
Lejr 1 lå i 3000 meters højde, i lav skov. Det kan 
godt være at vi var over malariamyggenes territori-
um, men så var det bare under en anden mygs 
magt, for de flyvende sataner var overalt. Godt med 
effektiv afrikansk myggebalsam. En enkelt indån-
ding af dette, og jeg fik fornemmelsen af at være 
steriliseret helt ned i tarmsystemet. Bærerne havde 
slæbt alt til spisning med herop, inklusiv glas på stil-
ke. Vi nød den solide afrikanske kogekunst, drak en 
masse vand og gik trætte i seng. 
 
Den følgende dag gik vi over trægrænsen, og fik en 
flot udsigt over savannen. Vi fik frokost i 3600 me-
ters højde. Efter nogle klatrepassager og 200 højde-
meter var vi nu på Shira plateauet, og så godt som i 
lejren. Der var indtil videre ingen der følte højdesy-
ge, til trods for at Henrik havde spået dens komme 

omkring nu. Til gen-
gæld var det blevet 
koldt, så jakkerne kom 
frem og vi drak varme 
drikke med stigende 
glæde. Kilimanjaros 
top, Kibo var indhyllet i 
skyer, som det typisk 
bliver over middag. Vi 
måtte derfor vente til 
næste morgen med at 
få et rigtigt syn på ud-
fordringen. 
 
For ikke at få højdesy-
ge skal man vænne sig 
til højden, akklimatisere 
med et flot ord. Det var 
ruten også planlagt ef-
ter. Der går en lige rute 
fra bund til top på Kili-
manjaro, men udover at 
være nedgangssti, så 
ville det også være en 
dum idé at tage denne 
hurtige rute, da man 
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nok ville blive højdesyg i omkring 4500 meter; langt 
under toppen. Derfor gik vores rute op midt på bjer-
get, drejede mod vest til Shira plateauet, og derefter 
hele vejen over på østsiden af bjerget. Det var den 
vej vi skulle nu, og ikke nok med at der var mange 
kilometer at gå, så skulle vi også højt op. Efter fro-
kost krydsede vi passet ”Lava tower” i 4600 meters 
højde. Nu kunne jeg mærke højden for alvor, i al sin 
totalitet. Jeg fik hovedpine og kvalme, og jeg var 
løbet tør for vand. Gudskelov så gik turen ned i høj-
den igen. Planen var faktisk at få højdesyge i den 
højde, for så at gå ned og sove i lavere højde. Jeg 
gik tidligt i seng, godt fyldt op med forskellige medi-
kamenter som et gruppemedlem, ansat i Nycomed, 
kunne traktere med. 

Den følgende morgen var jeg frisk igen, og klar på 
strabadserne som lå forude. Vi skulle over Barranco 
Wall, som er en lodret væg, der førte op til Karranga 
dalen, som vi skulle spise frokost i. Der var ingen 
vej udenom, helt bogstaveligt talt. Vi spiste tiltrængt 
frokost i 4100 meters højde, og fortsatte nu mod 
basecamp, hvorfra topforsøget skulle gøres. Hen ad 
5-tiden ankom vi til Barafu huts, basecamp, i 4600 
meters højde, og nu kunne højden mærkes overalt. 
Det selvoppustelige liggeunderlag var ikke længere 
så selvoppusteligt og min uåbnede alko-gel bøtte 
eksploderede pga. trykket. Bare det at rejse sig, 
snakke, og drikke vand krævede fuldt åndedræt. Ja 
selv det at falde til ro i soveposen tog lang tid. Men 
vi nåede ikke at sove så længe. 

Kl. 23 blev vi vækket af porterne, og vi fik lidt te og 
en kiks i messeteltet. Derefter var det på med ud-
rustningen og få tændt pandelampen. Vi kunne se 
at der allerede var mange på bjerget, som viste sig i 
form af en lysende slange der syntes at sno sig helt 
op i uendeligheden ved stjernerne. 

I 7 lede timer slæbte vi os igennem natten. Op og 
op i en uendelighed. Det er ”by far” det hårdeste jeg 
nogensinde har prøvet. Med den overhængende 
fare for at falde i søvn og falde, så råbte 
og skreg guiderne hele tiden omkring os. 
Både på broget engelsk, dansk og swahili 
blev vi råbt igennem natten, og det blev 
dødpine mig irriterende, men ingen hav-
de kræfter til at tænke længere over det. 

Endelig, efter den længste nat nogensin-
de, nåede vi kraterkanten og solen stod 
op ude i horisonten, over skydækket. 
Verdens mest velkomne syn. Nu fik vi 
fornyet energi, for nu skulle vi bare gå 
200 højdemeter langs kraterkanten til 
Uhuru Peak som er det højeste punkt, 
hvor det famøse skilt står. Og så, om-
kring klokken 8 stod vi på toppen i 5895 
meters højde, nogle i bedre stand end 
andre. Det tog lidt tid at få taget billeder, 
da der rendte en højdesyg nordmand 
rundt og skubbede folk ned fra platfor-
men med skiltet. Men vi fik taget dem, og 

nu fornemmede vi på vores guides at det var på tide 
at komme ned. 

Nu gik det også op for os at vi skulle ned. Man må, 
pga. højden, ikke opholde sig særligt længe på top-
pen. Og vi havde med vores langsomme tempo 
brugt vores kvote op. Rundt om os blev stadigt flere 
og flere eskorteret ned af portere. Enkelte blev end-
da båret arm i arm, med himmelvendte øjne og et 
meget bevidsthedsfjernt smil på læben. Nu blev det 
lidt uhyggeligt, og vi løb hurtigt ned gennem det lø-
se grus. 

Udmattede, søvnige, dehydrerede, sultne og trætte 
ankom vi efter 2 timers nedstigning til basecamp. 
Her sov jeg ½ time, drak det vand der nu var, og 
spiste lidt suppe. Derefter var det på den igen. 

Vi skulle helt ned i 3000 meter, hvor vi skulle over-
natte den sidste nat. Hen ad eftermiddagen ankom 
vi til træerne, og nu blev lungerne på størrelse med 
fodboldbaner. Man kunne ganske enkelt spise luften 
med en ske, eller sådan føltes det. Det var til at bli-
ve helt høj af. 

Næste dags march var en hyggelig ”sejrstur” om 
man vil, med masser af snak og tid til billeder. Por-
terne var nu også tæt på at færdiggøre deres job, 
så de fejrede det ved at fyre op for noget tung afri-
kansk cannbis. Hele ruten duftede svagligt af røgen 
derfra, og lyden af porternes små radioer, der var 
indstillet på afslappet reggae, fyldte luften. Da vi 
kom ned ventede vi kort på bussen, og ellers hjem 
til hotellet, få et velfortjent bad, en Gin ’N Tonic og 
så ellers løbe begivenhederne igennem med hinan-
den igen. 

Flyet på vej hjem var forsinket med 4 timer, og vi 
kunne ikke få nogen information ud af personalet i 
lufthavnen, men det gjorde ikke det store, for det var 
”african time”, og det skulle man bare tage helt 
”hakuna matata”. 
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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 vo-
res sygehuse eller i præstegården. Præster har absolut 
tavshedspligt. Ring eller skriv til præsten og aftal et tids-
punkt – eller mød blot op i præstegården til en samtale. 
 

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

PINSE 2013 
 
Pinsedag d. 19. maj i Storring 
kl. 9.00 og Stjær kl. 10.30 
 
2. Pinsedag d. 20. maj fælles 
gudstjeneste i haven i Galten 
præstegård for alle sognene i 
Gl. Galten. Kor fra alle sognene 
medvirker i ét stort fælleskor. 

 

Cash i kirken med Karsten Holm m.fl. 
 
Onsdag den 5. juni 2013 kl. 19.30 i Storring Kirke 
Denne koncert vil, ligesom ”Elvis i kirken”, blive bygget op med 10-15 min. foredrag/fortælling og 45-50 
min. musik. Karsten Holm vil fortælle om Cash’s tro, om hans dæmoner, såsom piller og stoffer, hans 
kamp for at holde dem nede, en evig kamp mellem det gode og det onde. Om hans forhold til kærlighe-
den, konen og familien og mange andre ting. 
Musikalsk er der valgt at fokusere på de sidste 10 år af 
Johnny Cashs karriere. Sangene fra disse sidste år indehol-
der også mange religiøse sange og sange som får helt ny 
dybde og nyt udtryk på den måde Cash fortolker dem. 
Vi vil også komme til at høre nogle af de store hits i hans 
velkendte ”Boom Chicka Boom” stil - så som ”Ring of fire” og 
”Get Rhythm”. 
Sammen med Karsten Holm kommer flg. tre musikere: 
• Martin Blom – diverse guitarer og kor 
• Bjørn Bønne Petersen – kontrabas og kor 
• Knud Erik Fuddi Steengaard - violin  

 Retræte 
 
I Kristi Himmelfarts dagene er vi igen i år en gruppe mennesker fra Storring og Stjær der er taget på re-
træte i Skovhuset ved Sdr. Vissing 
 
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. Til det 
formål er Skovhuset ideelt, huset ligger i naturskønne omgivelser. Huset ligger gemt i et skovområde med 
et rigt plante- og dyreliv og med masser af muligheder for at færdes ude i naturen, hvor kun fjerne lyde 
minder en om hverdagen. Huset er enkelt indrettet med eneværelser, fællesrum og et særligt andagts-
rum. 
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KIRKENYT 
Klik ind på  

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

 
 
 I 40 år har Stjær Kirke måttet undvære sit våbenhus.  
Det blev revet ned i 1971, da man ville frilægge den unikke granitportal på kirkens sydside. Siden har 
menigheden savnet våbenhuset meget stærkt. 
Den frilagte granitportal skal stadig respekteres, og derfor foreslår menighedsrådet et nyt våbenhus tilfø-
jet kirken på nordsiden. Det skal først og fremmest give mere værdige adgangsforhold for kister i forbin-
delse med begravelser. Det skal også muliggøre opstilling af ekstra stole ved konfirmationer, begravel-
ser og andre lejligheder, hvor kirkerummet ofte har vist sig at være for lille.  
 
Funktion og indretning 
Ved hjælp af en storskærm i våbenhuset vil flere få lejlighed til at deltage i gudstjenester og kirkelige 
handlinger. Derudover skal indrettes et handikaptoilet og en kogeniche til brug ved kirkekaffe, små mø-
der og lignende. Der er tale om ca. 35 m2, så det drejer sig ikke om hverken konfirmandstue eller egent-
ligt arrangementsrum.  
 
Bortset fra en fast muret gavl ud mod kirkegården bliver alle facader af glas, dog med udvendige forsky-
delige skodder, der hindrer generende ud- og indblik i forhold til kirkegårdsgæster. Der tænkes faste 
bænke langs facaderne og enkelte cafeborde og -stole. Der vil  kunne opstilles 25 ekstra siddepladser 
ved kirkelige handlinger. 
 
Projektforslaget 
Med respekt for den middelalderlige kirke placeres våbenhuset i passende afstand fra nordfacaden, så 
kun en helt transparent glasbygning danner forbindelse og med minimal kontakt til granitkvadrene i den 
gamle kirke.  
Ideforslaget er udarbejdet af E+N Arkitektur A/S i Århus, og det er netop fremsendt til Skanderborg 
Provstiudvalg med anmodning om 
principgodkendelse. Det er vigtigt at 
understrege, at alt dette er tanker, 
ideer og drømme, der er aldeles af-
hængige af, at myndigheder og Natio-
nalmuseet giver tilladelse dertil. 
 
Grundlæggende overvejelser 
Når menighedsrådet ovehovedet gør 
sig tanker om at få lov af Nationalmu-
seet til at bygge til en middelalderlig 
kirke, er det fordi Stjær Kirke ikke er 
så middelalderlig endda. Hele yder-
muren på kirkens skib og en del af 
koret er nedrevet og genopført i slut-
ningen af 1800 tallet, så der er ikke 
rigtig noget middelalderligt tilbage, 
bortset fra at det selvfølgelig var de 
oprindelige granitkvadre, der blev 
genanvendt. 
 
Sognets inddragelse 
Der blev afholdt møde om projektet for alle sognets beboere i kirken den 2. maj. Her fremlagdes ide og 
projekt fulgt op af en spørgerunde og debat. Der var meget bred tilslutning til at lade menighedsrådet 
arbejde videre med visionen. 

FORSLAG TIL NYT VÅBENHUS TIL STJÆR KIRKE 
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Opskriftsiden 

Skovsyre. Find den i løvskove under bøgetræerne, 

når anemonerne er færdige med at blomstre. 

Ramsløg. Find den i løvskove, hvor den vokser vildt i skovbunden. 
OBS: Ramsløg kan forveksles med liljekonval, som er giftig! Gnid bladene mellem fingrene og duft. Ramsløg 
dufter af hvidløg - det gør liljekonval ikke! 

Fiskesauce med skovsyre 
En sauce som er velegnet til at dryppe over fisk og 
skaldyr.  
 
• 1 skalotteløg 
• 25 g. smør 
• 1 dl. tør hvidvin 
• 1½ dl. tør vermouth 
• 1 dl. fiskebouillon (færdigkøbt) 
• 2½ dl. piskefløde 
• 4 brændenældetopskud 
• 1 håndfuld skovsyreblade med stilk 
• Salt og peber 
 
Hak skalotteløget fint og sauter det klart i smør. Til-
sæt hvidvin, vermouth og bouillon. Kog ind til det 
halve for lavt blus. Tilsæt fløde og lad saucen små-
koge videre, til den har en cremet konsistens. Blan-
cher nældeskuddene i kogende vand og tilsæt dem 
sammen med skovsyren lige før servering. Blend 
saucen med en stavblender, si den og smag til med 
salt og peber. 
 
 

Ramsløgpesto 
Pesto med basilikum er en gammel kending. Prøv 
at erstatte basilikum med ramsløg og udelad hvid-
løg. Smager godt til nye kartofler eller til friskbagt 
brød. 
 
• 1 god håndfuld ramsløg 
• 50 g. parmesanost 
• 100 g. pinjekerner eller mandler 
• 2½ dl. rapsolie 
• Lidt citronsaft 
• Salt og peber 
 
Skyl ramsløgene, og dup dem tørre. Snit dem groft. 
Kom ramsløg, parmesanost, kerner og olie i en 
blender og blend det. Smag til med citronsaft, salt 
og peber. 
 

Hvad er mere nærliggende end at runde skov-

temaet af med en opskrift, hvor ingredienserne 

kan findes i skoven -  og på den årstid vi har net-

op nu. Opskrifterne er fra ”Naturens Spisekammer” 

af Anette Eckmann. 
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Kontingent til forsamlingshuset  
Tak til alle, der allerede har betalt deres kontingent til Storring Forsamlingshus. Det har været en glæde at 
tage imod jeres bidrag, som vi skal forvalte med omhu. Til alle andre, der gerne vil støtte vores lokale møde-
sted og være medlem af forsamlingshuset: Kontingent modtages på foreningens konto i Sparekassen:  reg. 
nr. 9436  konto nr. 436 003 0526. Kontingentet er 300 kr. pr husstand, dog enlige samt pensionister 150 kr. 
På forhånd tak, 
  
Karina Lauridsen, formand og 
Flemming Staub, kasserer. 
  

 

Storring 

 
Forår over Storring 

 
Skovanemonerne er sprunget ud og der er knopper 
på træerne. Solen skinner og jeg begynder så småt 
at blive utålmodig for at  alt det der med nattefrost er 
et overstået kapitel. 
Krukker står gabende tommer og bare venter på 
sommerblomsterne. Og drivhuset er rengjort og klar 
til den mere sarte del af havebeplantningen. 
Nu er jeg så en af de heldige der har mine tulipaner 
tæt op af en varm mur, så de står i fuld flor, som det 
eneste der ikke er forsinket i år. 
 
Nu kommer også tiden hvor man kan mødes med 
naboen over hækken med en kold i hånden og dis-

kutere årets forventninger til højden på hækken, og om der skal fældes eller beskæres store træer og små 
buske, der enten har haft det svært med den kolde vinter eller måske bare skæmmer udsigten. 
 
Noget af det bedste jeg ved, ved foråret er lyden af glade børn der kommer ud af deres vinterhi af store 
mængder af overtøj, der får dem til at ligne små michelinmænd, tage forårsjakker på og cykler rundt i byen 
og leger i haver og på den fælles legeplads. 
 
Ikke mindst duften af forår er ikke til at stå for. Fugtig sol-
lunet jord, regnbyger efter en lang dag med solskin, kølige 
morgener hvor solen lige er ved at stå op i horisonten og 
duggen ligger som et lille tyndt lag glasur på græsplænen og 
nyslået græs. 
 
Efter en lang og trættende vinter, glæder jeg mig til en lige så 
lang og varm sommer. Glæder mig til at mødes med mine 
naboer og lege med mine børn. Glæder mig til at plante og 
se det vokse.  Rigtig glædelig forår til jer alle. 
 
  
 

Af Merete Pedersen 
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Søballe-siden  
Redigeret af Jan Bardino 

 
Affaldsindsamling 
Igen i år deltog Søballe i Danmarks Naturfrednings-
forenings store affaldsindsamling. Sidste år var ”ud-
byttet” ca. 50 kg affald, blandt andet mere end 200 
øldåser. Årets høst var glædeligvis nærmest en halve-
ring. Vi samlede 22 kg blandet affald og 120 dåser, 
heraf 85 med pant, men også en enkelt majsdåse!? 
Årets 8 indsamlere ses på billedet nedenfor. 
 
 

 
 
Vinterliv i Søballe 
På nuværende tidspunkt er der allerede født 2 børn i 
Søballe i år, og der er tegn på at der er yderligere 2 
på vej. Og der er endda ikke blevet meldt om besøg af 
storke i år. Derimod har vi haft adskillige sangsvaner 
og gæs til at fouragere på markerne omkring byen. De 
er dog trukket væk nu. I stedet er der observeret en 
kredsende havørn over området. 
 

 
 

Arrangementer i Søballe. 
Bestyrelsen for Søballe Borgerforening har besluttet 
at årets første arbejds-/hyggeaften med vedligehol-
delse af vores fællesareal bliver 4. juni kl. 19.00 
 
Sædvanen tro er der sankthansbål den 23. juni. Kl. 
19.30 er grillen klar. Vi sørger for bord og en del sid-
depladser, tag evt. selv en stol med. Man kan stege sin 
egen mad på grillen ligesom man selv skal medbringe 
tilbehør og drikkevarer. Kl. 21.00 tændes det store 
bål. 
 
Sidste år blev der ikke afholdt sommerfest, men alle-
rede nu har en flok gæve kvinder besluttet at vi skal 
have en sommerfest i Søballe i 2013. Datoen er fast-
sat til den 17. august. Løjerne kommer til at foregå på 
byens fællesareal. Programmet er indtil videre hem-
meligt, men mon ikke der kommer en hoppeborg? Alle 
husstande får en indbydelse til august, ligesom arran-
gementet annonceres på opslagstavlen ved vandvær-
ket, og så selvfølgelig på Søballes hjemmeside 
http://søballe.dk og en mail, hvis man har meldt sig til 
vores mailingliste, som man tilmelder sig ved at sende 
en mail til soeballe.borgerforening@gmail.com. Al ud-
sendelse af mails fra listen sker naturligvis anonymt. 
 

  
Orkideture har tidligere været en tilbagevendende 
forårsaktivitet i Søballe, og i forbindelse med af-
faldsindsamlingen annoncerede Birthe Gammelgaard at 
hun vil tage initiativ til at arrangere en aftentur for 
at se på Præsteskovens orkideer i dette forår. Tids-
punktet besluttes med kort varsel, da det skal afpas-
ses efter vejret og, selvfølgelig, at blomsterne er 
sprunget ud. Annoncering sker via mailinglisten (se 
ovenfor). Har man ikke selv mail, er der sikkert en 
venlig nabo der vil give beskeden videre. 
 
Avisindsamling 
Spejderne i Veng samler aviser og blade til genbrug 
den 8. juni fra kl. 10. 
 
Hurra for den nye vejbelægning!! 
Nu er det ganske vist! Vi har fået ny belægning på alle 
vejene i og omkring Søballe. Det er en ren svir at cyk-
le på den nye asfalt uden hele tiden at risikere at væl-
te eller skade cyklen i et af de mange huller. Det var 
virkelig tiltrængt og vi kan glæde os over at vi allere-
de er kommet med i den første pulje af vejrenovering 
i hele Skanderborg kommune. 

I mangel af 
orkideer er 
her en ane-
mone 
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Generalforsamling i 
Høver Beboerforening 
Den årlige generalforsamling i Høver Beboerforening 
blev afholdt d. 16. april i Høver Beboerhus med 
deltagelse af 22 medlemmer. 

Formandens beretning ved Peter Nordheim og 
kassererens aflæggelse af regnskabet ved Mogens 
Kjærskov affødte ingen kommentarer og blev 
efterfølgende godkendt.  

På valg til bestyrelsen var Kay Henriksen, Ralf Bruun, 
og Maja Tønning Stelman. Kay Henriksen og Ralf 
Bruun var villige til genvalg. Søren Skovhus og Susie 
Nørgård blev foreslået som kandidater til bestyrelsen, 
og begge, blev efter afstemning, valgt sammen med 
Kay Henriksen. 

Som suppleanter opstillede Rikke Lauridsen og Ann 
Jette Riis til de to pladser, og begge blev valgt uden 
afstemning. 

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

Stort loppemarked i Høver 
I weekenden d. 20. - 21. april afholdt Høver 
Beboerforening det årlige store loppemarked i og 
omkring Høver Beboerhus, hvor der igen i år var stor 
trængsel allerede et godt stykke tid før åbningen.  

Lørdag, som var årets første rigtige forårsdag, med 
høj sol det meste af dagen, var der de første par 
timer, en livlig handel, både i og udenfor 
Beboerhuset, samt i den hyggelige cafe, hvor der blev 
serveret både frokostretter og det store ta’ selv 
kaffebord. 

Søndag var der knap så travlt, men dagen igennem 
var der dog en del mennesker, der i det fortsat flotte 
forårsvejr, lagde søndagsturen forbi loppemarkedet, 
så der blev også denne dag lavet en del gode handler.  

Høver Beboerforening 25 år 
I 1988, d. 4. juni helt 
nøjagtigt, blev Høver 
Beboerforening stiftet på 
initiativ af 7 mødre med 
små børn, der ville 
forsøge at etablere en 
legeplads til byens 
stigende antal børn. 

Et græsareal midt i byen blev lejet af en lokal 
gårdmand, og ved hjælp af en masse frivillig 
arbejdskraft, blev legepladsen etableret i løbet af et 
par weekends. 

Det er nu 25 år siden, og det skal fejres lørdag d. 8. 
juni, hvor jubilæumsdagen både om eftermiddagen på 
legepladsen, samt om aftenen i Beboerhuset vil blive 
fejret på behørig vis. 

Arrangementet er lagt i hænderne på den nyvalgte 
bestyrelse, som senere vil fremkomme med et 
endeligt program.. 
 

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

Vi starter på legepladsen kl. 16:00, hvor børnene kan 
lave deres egen Skt. Hans heks til afbrænding på 
børnebålet. Senere kan børnene bage snobrød og 
riste pølser. Medbring gerne jeres egen madpakke. 

Det store bål tændes kl. 20:00. 

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

Der er gratis adgang, og alle er velkomne. 

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

HUSK: Medbring selv en gren til snobrød.  
Høver Beboerforening leverer gratis snobrødsdej. 

 
 

af Mogens Kjærskov 
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STJÆR 
 
Stjær Sogns Borgerforening 
Jesper Lumbye Andersen 86742717 
formand@stjaer.net  
 
Udlejning af forsamlingshus: 
tlf.: 2925 2665 eller  
forsamlingshus@stjaer.net 
 
Stjær Avis kontaktperson:  
Christina Monrad Andersen 
8674 2717, stjaeravis@stjaer.net 
 
Stjær Byportal: www.stjaer.net 
Roy Erik Blüthgen / 8624 0226 
webmaster@stjaer.net 
STRIT gruppen/ kontakt Roy 
 
Netcamp-gruppe 
netcamp@stjaer.net  
Helle Fårup / 8695 0360 
 
Kultur-Gruppe 
Helene Simoni -Gunilla Maunsbach 
kultur@stjaer.net 
 
Teater-Revy-Gruppe 
Marianne Andersen/ 8695 0677 
mba@justsen.dk 
 
Fællesspisning i Forsamlingshuset 
Dorthe Skriver 
8618 4733 /2944 4283  
dorthe.skriver@gmail.com 
 
De Voksne Quinders Klub 
(DVQK) Vibeke Ottosen 
8695 0142/ oot@mail.dk 
 
Stjær Folkedansere 
Søren Kristensen/ 
86 94 33 41  /  marso@mailme.dk 
 
Stjær Billedmagere/ Art-Jam 
Tina Kolding/ 8695  0630 
tina@tinakolding.dk 
 
Skanderborg Kultursamvirke 
Henvendelse til 
Skanderborg Kommune 
 
Landsbysamvirket 
www.landsbysamvirket.dk 
 
Ejerlav for Tåstrup sø 
Jakob Thulesen Dahl/ 86950027 
jd@skanderborg-gym.dk 
 
Stjær Boldklub 
Henrik Møller/ 8695 0175 
formand@stjaerboldklub.dk  
Hjemmeside: 
www.stjaerboldklub.dk 
 
Løbeklubben 
Jesper Notlev / jno@juno.dk 
 
Motions-Vandreture-Nørkleklub 
Fra/i klubhuset/ Susanne Røgen 
8695 0414  
 
Skanderborg ErhvervsUdvikling  
www.s-e-u.dk  

 
Dagplejen 
Karin Beyer-Pedersen/ 8695 0656 
kwrabp@gmail.com  
Og Ruth Hildebrandt Schmidt/ 8695 0514 
 
Børnehaven 
stjaer.boernehave@skanderborg.dk  
Stjær Børnehus - Østerbro 87942080 
Stjær Børnehus - Vesterbro 87942088  
 
Stjær Skole  8794 2600 
Tina.Haslev@skanderborg.dk   
Niels.Vangkilde@skanderborg.dk   
stjaerskolen@skanderborg.dk   
Hjemmeside: www.stjaerskolen.dk 
 
SFO og Stjær Fritidsklub 
Lone Borgkvist 
SFO 87942603/ Fritidsklub 87942605 
lone.borgkvist@skanderborg.dk 
 
KFUM Spejderne i Stjær 
Kjartan Einarson 
86 95 07 07 / astridogkjartan@mail.dk 
 
Kirken: Carsten Marvig 
8695 0074/ cma@km.dk 
hjemmeside: www.storring-stjær.dk 
Menighedsråd: Leif Christoffersen 
solhoej@storring.dk 
 
Indre Mission 
Repr. i Stjær: Karen Marie Boye 
8695 0470 
 
Stjær Vandværk 
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 
Gerth Christensen/ 21 96 09 58  
 
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 

 
 
Stjær Senior Klub/”Mandeklubben” 
Poul Nygaard Kristensen /5859 3803 
nygaard50@gmail.com 
 
SØBALLE 
 
Søballe vandværk/ Gorm Larsen  
going@anarki.dk 86950484 
 
Grundejerforeningen  
Søballe Villaby 
Kim Elgård / 8695 0546 
 
Grundejerforeningen Gyvelhøj 
Rasmus Lübech Christensen/ 86950904 
 
Søballe Borgerforening 
Kim Elgård / 8695 0546 
HØVER 
 
Høver Beboerforening 
Peter Nordheim 
86 94 62 85 / pno@aarsleff.com 
 
Høver Vandværk 
Rasmus Laursen/ 86 94 38 75 
 
STORRING 
 
Storring Forsamlingshus: 
Karina Lauridsen, 22 51 19 70 
Udlejning: 
Michèle Vandborg Nielsen / Solhøjparken 
27, Storring / 86 95 01 32 
 
Storring Grundejerforening: 
Flemming Staub. Tlf. 86125556. 
e-mail: flemming.staub@gmail.com 
 
Storring Fællesspisning: 
Michèle Vandborg Nielsen 
86950990 
michele@storring.dk 
 
Gymnastik: 
Instruktør: Ellen Mikkelsen 
86 95 02 15 
 
Folkedans: 
Lillering Folkedansere 
Formand: Hans Jørgensen 
86 94 16 05 
 
Storring-Stjær-Søballe-Høver  
Pilelaug 
Kirsten Gade, 8695 0705 
kirstengade@storring.dk 
 
Storring Vandværk 
Formand: Leif Christoffersen 
86 95 03 67 
solhoej@storring.dk 
 
Storring Børnehave 
8794 2085 
stjaer.boernehave@skanderborg.dk 
 
Menighedsråd:  
www.storring-stjaer.dk 
Formand: Leif Christoffersen 
86 95 03 67 
solhoej@storring.dk  

Foreninger, grupper, råd, udvalg og institutioner  med nøglepersoner…  
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Stjær Avis Sponsorer! 

Stjær/aktiviteter 
Maj 
27. kl. 17.30   Fællesspisning, Stjær Forsamlingshus 
30.                  Sportsfest 
 
Juni 
14. kl. 17.30   Fællesspisning, ved Stærekassen 
1. + 2.            Sportsfest 
 
September 
2.                   Afspænding, Stjær Skole 

Høver/aktiviteter 
Juni 
8.       25 års jubilæumsfest 
23. kl. 16.00   Skt. Hans bål på legepladsen 
 
August 
2.   kl. 18.00   Byfest i Høver, Cykeltur med madpakke 
3.   kl. 13.30   Byfest i Høver, Sjov på legepladsen 
3.   kl. 18.30   Byfest i Høver, Fest ved Beboerhuset 

Aktiviteter 

 

  
 

OUTDOOR-BUTIKKEN I HÅRBY 
din lokal-leverandør i alt til  
rejse- og friluftsliv 
 

Telte, rygsække, soveposer,  
vandrestøvler, beklædning, kogegrej, klatreudstyr. 
www. OUTDOOR-BUTIKKEN.dk 
Hårbyvej 44 – Hårby - 8660 Skanderborg – 86 51 15 35 

www.lokalenergi.dk 

Søballe/aktiviteter 
Juni      
4.   kl. 19.00   Arbejds-/hyggeaften på fællesarealet 
8.   kl. 10.00   Spejderne samler aviser og blade 
23. kl. 19.30   Skt. Hans bål 
 
August 
17.    Sommerfest 

 

Storring/aktiviteter 
Juni 
19. - 23.         Sommermøde 

 

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

Sponsor for Stjær Håndbold U-12 piger 

Der er plads til flere sponsorer 

af Stjær Avis ☺ 

Henvend dig til Bjarne Schøler, 

bss@netdesign.dk / 86950808 



 

 

 

 

Stjær Avis Sponsorer! 

 

I Stjær, v. Finn Lorentzen 

 

 

 

 

Rådgivning og skræddersyede løsninger, der sikrer 

din virksomhed energieffektiv belysning af højeste 

kvalitet. Kontakt hk@lyskoncept.dk, 41 65 39 10 

 

� Bogføring 

� Momsindberetning 

� Lønadministration 

� Periode- og årsregnskaber 

� Selvangivelse 

Nygårdsparken 25 • Stjær 

Tlf. 23 25 85 42 • 86 95 03 42 

 

pmp@pmpregnskab.dk 

www.pmpregnskab.dk 

Alle former for bogholderiopgaver udføres efter dit behov 

I Stjær, v. Dennis Bødker Pedersen 

 

 

   VIGGO RAVNS 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 

TRADITION 
NYTÆNKNING 

KVALITET 
ERFARING 

 

 

Helle Bach Andersen Græsballe 18, Søballe - Tlf. 4080 0546 - www.helle-bach.dk 
Unikke gaver Unikke gaver Unikke gaver Unikke gaver ---- til dig og dem du holder af... til dig og dem du holder af... til dig og dem du holder af... til dig og dem du holder af...    

Smykker, billeder, strik m.m. 
Kig forbi og lad dig inspirere - absolut ingen købetvang…. 
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