
 

 

STJÆR AVIS 
      med Storring, Høver og Søballe  

Nr. 46 – 12. årgang  

Det gamle skilt blev skiftet ud med et nyt - og Dagli’ Brugsen blev til LokalBrugsen.  
Læs mere om LokalBrugsen og nye initiativer på side 6 - 10 

September, oktober og halvdelen af november 2013 

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

Næste deadline: søndag d. 27. oktober 2013. Avisen udkommer i weekenden den 16.-17. november 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 

Stemningsbilleder fra sommeraktiviteter i august måned. Spejderne bygger raftetårn (tv.) 
 - og Harlev Idrætsklub havde arrangeret cykelløb med depot i Stjær (th.) 



 

 

 

 

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 LokalBrugsen i 
Stjær, for 10 kr. 
 
Deadline for næste udgave af Stjær Avis er: 
søndag d. 27. oktober 2013 
Avisen udkommer i weekenden d. 16.-17. november 
 
Deadline-tidspunkt udsendes på Stjær-net - og på 
Brugsens opslagstavle, tre uger før deadline.  
Send gerne stof til avisen i god tid. Det letter 
”avisbrygningen”. 
 
Copyright!  Kopiering er kærkomment - med angivelse 
af kilde! 
 
Redaktion: 
Sponsorer/ distribution/ trykning / Bjarne Schøler/ 
bss@netdesign.dk  / 86 95 08 08 
Høver/ Mogens Kjærskov/ foto/ 
kjaerskov@mail.dk/ 86 94 55 95 
Webmaster/ Roy Blüthgen/ 
webmaster@stjaer.net  / 86 24 02 26 
Søballe/Jan Bardino/foto/ jaba@tdc.dk  
Storring/ artikler/ Merete Pedersen/merete@gefiber.dk 
Kirke/ foto/ Per Reipurth/ 
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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Der er 3 ruter at vælge imellem – 8, 17 og 30 km. 
Vi mødes på pladsen ved forsamlingshuset  
kl. 10.30 hvor det er muligt at blive skrevet op, 
såfremt man ønsker at deltage i konkurrencen 
om fine præmier – det er gratis at deltage! 

 
I samarbejde med: 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
OBS! – Man deltager på eget ansvar,  

mindre børn bør ikke deltage uden en voksen og    Stjær Messen  
vi anbefaler alle deltagere at have cykelhjelm på.     Stjær Sogns Borgerforening 
           Kontakt Peter Person tlf. 41183683 

STJÆR 
MESSEN 

SØNDAG 
D. 20. OKT. 

10.00 Stjær Messen åbner 
11.00 Familiecykelløb - Firkløverruterne 8, 17 og 30 km. (se nedenfor) 
13.00 Judo - opvisning 
15.00 Musikalsk underholdning v. Christian Alvad 
17.00 Stjær Messen lukker 

Kom til Messe i Stjær Forsamlingshus og se de mange stande, hvor du kan 
høre om spændende muligheder og evt. købe produkter. Du kan også være 
med i konkurrencer og vinde præmier, og du kan deltage i familiecykelløbet og 
få motion i hyggeligt selskab. 
Den blændende guitarist Christian Alvad underholder midt på eftermiddagen 
med iørefaldende guitarmusik. Christian Alvad, der har udsendt nogle meget 
roste CD’er, er kendt for temaet til DR-Derude og for sit samarbejde med Niels 
Hausgaard. Alt i alt en dejlig eftermiddag med masser af indhold at være sammen om. 

Fri entré. Info: www.stjaer.net/liviforsamlingshusene 
Øl, vin, vand & kaffe kan købes 
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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 efteråret 2013 bliver: 

 
MANDAG d. 30. SEPTEMBER i Stjær Forsamlingshus 

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

dorthe.skriver@gmail.com 

OPSLAGSTAVLEN 

 

Skal vi have Fjernaflæste vandmålere? 
 
Stjær Vandværk orienterede på generalforsamlingen den 19. marts 2013 om, at vi overvejer at indføre 
fjernaflæste målere, men da dette er en dyr affære, vil det være nødvendigt (hvis fjernaflæsning be-
sluttes), at opkræve gebyr for dette. Hvis vi beslutter at få fjernaflæste målere, foreslår bestyrelsen en 
løbende udskiftning over f.eks. 5-7 år, hvor målere i målerbrønde udskiftes først og herefter de øvrige 
målere. 
Til at dække udgifterne kan man forestille sig 2 muligheder: 
 

1) Der opkræves en årlig afgift på f.eks. DKK 150-200 fra alle forbrugere 
2) Prisen på vand forhøjes med DKK 1,50-2,00 pr. m3 

 
Mulighed 1) medfører, at alle – uanset forbrug - betaler lige meget medens  
mulighed 2) medfører, at de forbrugere, der bruger mest betaler mest. 
 
Bestyrelsen vil gerne opfordre forbrugerne til at bidrage til diskussionen, således at vi i løbet af 2013 
kan træffe en beslutning om fjernaflæsning. 
 
Kommentarer og/eller forslag modtages meget gerne på mail: formand@stjærvand.dk 
eller på vand@stjaer.net 

STJÆR VANDVÆRK - STJÆR VANDVÆRK - STJÆR VANDVÆRK - STJÆR VANDVÆRK 

STJÆR VANDVÆRK - STJÆR VANDVÆRK - STJÆR VANDVÆRK - STJÆR VANDVÆRK 
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Dagplejen søger havefliser 
 

I forbindelse med anlæg af haven ved forsamlingshuset hvor dagplejen leger, mangler vi 
havefliser / sten (da mange katte hygger sig i gruset). Det drejer sig om ca. 10 m2 til ha-
vestien og 15 m2 under halvtaget. Det behøver ikke, at komme som én portion med det ful-
de antal m2. Det kan fint være i 
form af mindre portioner, som vi 
håber på til sammen kan blive til 
mange m2. 
 
Så har du / I nogle brugte havefli-
ser / sten til overs, som du / I gerne 
vil donere til forsamlingshuset / 
dagplejen, vil vi blive meget glade. 
 
Med venlig hilsen 
Ruth Schmidt, tlf.: 86 95 05 14 

Loppemarked på 
Brugsens P-plads 

 
Trænger du til oprydning i gemmerne? Har du lyst 
til at sælge ud af egne kreationer? Eller noget helt 
tredje? Så kom og vær med til loppemarked på 
Brugsens p – plads. 

Lørdag d 28 september fra kl. 10 - 15 
 

Vi starter ud med gratis rundstykker og kaffe fra kl. 9-10. 
Gratis stand. Bord medbringes selv. Tilmelding i Brugsen nødvendig (senest 23/9). 

Der vil blive solgt hotdogs og drikkevarer fra pølsevogn.  

Med venlig hilsen 
Dennis Bødker Pedersen, Lokal Brugsen Stjær 
Tlf. 85950010, 02715@coop.dk 

 

”ArtSale” 
For første gang lancerer Tina Kolding fra Art Jamming nu ArtSale, hvor stedets kursister 
sælger ud af store og små kunstværker til fornuftige priser.  
Kom og gør en god handel i atelieret  

 Søndag den 3.november kl.11-17 
 
Medbring kontanter, da kunstnerne ikke modtager dankort 
Art Jamming – Vesterbro 23B, Stjær – 8464 Galten 
www.artjamming.dk 
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Knap var nyheden kommet ud i dagspressen 
om, at Coop ville omlægge en række af landets 
Dagli’ Brugser til Lokal Brugser, før Dagli’ Brug-
sen i Stjær - som landets første - samlede 10 
personer til et nyt kundepanel i det, der lige før 
sommerferien, blev til Stjær Lokal Brugs. Vi var 
to med fra avisredaktionen til at høre og fordøje 
indtrykkene på dette første kundepanelmøde. 
 
Med et flot udvalg af vel nok landets bedste - eller i 
hvert fald største - sandwiches på bordet til alle de 
fremmødte, blev alle budt velkommen til det første 
kundepanelmøde i forbindelse med Coops beslut-
ning om at omlægge lukningstruede Dagli’ Brugs’er 
til Lokal Brugs’er. Coop stillede selv talmæssigt 
stærkt op med tre repræsentanter fra Coops ledel-
se, Dennis som daglig uddeler i Stjær Brugs samt to 
repræsentanter fra Galten Super Brugs’ bestyrelse, 
som Stjær Brugs i dag hører under. Den ene repræ-
sentant fra bestyrelsen var her fra Stjær. 
 
10 personer var inviterede som kunderepræsentan-
ter til mødet. Typisk personer, som på et tidspunkt 
havde henvendt sig til Dennis med ønsker eller for-
bedringsforslag vedrørende udvalget af varer i bu-
tikken, og som Dennis på den måde havde udset 
som nogen, der havde en mening at bidrage med i 
et kundepanel. 
 
Lokal Brugs konceptet går ud på at drive butikker, 
som i højere grad har mulighed for at tilpasse sig de 
lokale kunders ønsker og behov end i det tidligere 

Dagli’ Brugs koncept. Udvalget i Lokal Brugsen bu-
tikkerne bliver mindre end i Dagli’ Brugsen, men til 
gengæld skulle udvalget gerne blive mere målrettet 
det lokale behov. 
 
Og hvordan finder man så ud af, hvad det lokale 
behov er? Ja - det er her kundepanelet kommer ind. 
Coops idé er at danne et lokalt kundepanel for den 
enkelte Lokal Brugs for at være i dialog med kun-
derne og have fingeren på pulsen med, hvilke øn-
sker de har til udvalget af varer, og hvilken rolle de i 
øvrigt værdsætter at Lokal Brugsen spiller i lokal-
samfundet. 
 
Tilbage til kundepanelmødet i Stjær Lokal Brugs i 
juni måned. De ti kunder blev opdelt i to grupper, 
som hver i løbet af ½ time skulle komme med ideer 
til Brugsen. Ideer om vareudvalg, service i butikken, 
arrangementer som Brugsen kunne stå for, indret-
ning af butikken osv. Ideerne blev fremlagt, og 
umiddelbart derefter skulle hver gruppe prioritere de 
fem vigtigste forslag. Resultatet af aftenen var såle-
des, at Dennis og de andre fra Coop stod med ti 
forslag, som kundepanelet havde prioriteret som de 
vigtigste. 
 
Forslagene ser du her ……... 
 
Der gøres status og følges op på forslagene på et 
opfølgningsmøde i september. 

Fra Dagli’ Brugsen til 
Lokal Brugsen 
Om konceptet og det første møde i kundepanelet, 
af Merete Petersen og Christina Monrad Andersen 
Om opsætning af nyt skilt, af Bjarne Schøler Sørensen 
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En dejlig eftermiddag sidst i juni havde man-
deklubben smøget ærmerne op, for at skifte 
skiltet på taget af Brugsen ud. Det skete 
som forberedelse til skiftet fra Dagli’Brugsen 
til LokalBrugsen den 5. juli. 
Humøret var højt, og der var mange kloge  
meninger om, hvordan det skulle gøres. 
Men ned kom det gamle skilt, og det nye 
blev sat op - og så var alt klart til Stjærs  nye 
LokalBrugsen. 
Dennis er godt tilfreds med skiftet, bl.a. fordi  
LokalBrugsen giver kunderne mulighed for 
at få større indflydelse på varesortimentet. 
Og som nævnt har der allerede været det 
første møde i kundepanelet. 

Så ryger det gamle skilt ned 

Og voila - det nye er på plads ! 

Det slap vi da meget godt fra, ikke? 

Top 10 prioriteringer fra kunde-
panelet (i vilkårlig rækkefølge): 

• Positivt personale ved 
 kassen 

• Frisk frugt og grønt 

• Bredere udvalg af økologi-
ske varer 

• Større udvalg af x-tra varer 

• Rigelige mængder af basis-
varer 

• Pris-fejl skal rettes 

• Aldrig overskreden dato-
mærkning 

• Synliggøre status på omsæt-
ning og over/underskud samt 
nødvendig omsætning pr. 
husstand 

• Husk at vande blomster 

• Gode familiearrangementer 
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At være ung ansat i 
LokalBrugsen i Stjær 

 

Faktaboks: 
 
Fulde navn: 
Tor Kingo Marvig 
Alder: 
19 år 
Uddannelse: 
Er i gang med 3.g på Århus Statsgymnasium 
Hvor længe har du boet her: 
Hele mit liv 
Fritidsinteresser: 
Kammeraterne fra gymnasiet, spille og høre musik. 
Antal år som ansat i Brugsen: 
2 år 
Fremtidsambitioner: 
At blive klogere. 

 
Hvordan føles det at arbejde så lokalt og f.eks. ekspedere venner og fa-
milie? 
- ”Det er rart. Venskabelig kundeservice er nemmere når det er nogen man 
kender. Med en hverdag i Århus er det godt med et lokalt aspekt på arbejdet, 
og bruge muligheden for, personligt, at føre sig lidt ajour med hvad der sker 
lokalt”.  
 
Hvordan vil du karakterisere stemningen i LokalBrugsen i forhold til an-
dre arbejdspladser for unge? 
 
• Stemningen imellem de ansatte 
-”Med få undtagelser, er det generelt lokale der arbejder her. Det giver en god og genkendelig stemning når 
man arbejder med sine kammerater, og omvendt en god kontakt med sine kolleger i fritiden”.  
• I forhold til Dennis? 
-”Det at det er lokale unge, giver Dennis en god mulighed for at følge med i lokalsamfundet. Man kan bedst 
beskrive Dennis som en afslappet og humoristisk chef, der giver sig tid til de unge hvilket giver en god stem-
ning. Han er sjov og ”rap i replikken”. Dennis er én man har lyst til at arbejde for”. 
 
-”De mange skiftende opgaver og den generelt gode stemning, gør det bedre og mere personligt at arbejde 
lokalt frem for i en Netto i byen, hvor man bare sidder ved en kasse hele dagen eller f.eks. er chef for en frugt 
og grøntafdeling”. 
 
Hvordan oplever du ansvaret som ung ansat? Hvilke ansvar har du? 
-”Som ung over 18 har man ansvaret for bixen når Dennis eller Henriette ikke er der. Og så har man nogle 
faste opgaver. Når man er fyldt 18 år får man også åbne- og lukke vagter og man får ansvaret for de medar-
bejdere der er under 18. Men man er godt oplært til det større ansvar og der er altid en sikkerhed i at Dennis 
og Henriette altid er til at få fat på ved tvivl”.  
 
Hvad mener du der skal til for at Brugsen skal overleve på sigt? 
-”Det er en fordel at Brugsen er blevet lokal, da Dennis har fået en større indflydelse på varesortimentet. 
Som noget nyt, er alle medarbejdere begyndt at gå rundt med en QR-kode, så kunder over 18 år kan blive 
medlemmer af COOP med det samme via mobiltelefonen, imens man handler.”  
-”For at redde Brugsen er der brug for en kombination af, at borgerne skal være opmærksomme på fordelene 
ved at handle lokalt og bidrage til overlevelsen, samtidig med skarphed hos Brugsen og medarbejderne, så 
der ikke er overskredne datoer og skiltene er opdateret”. 
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Orientering til borgerne i Stjær! 
På vegne af borgere i Stjær, LokalBrugsen – Peter Person 

Hver onsdag i ULIGE uger 
kl. 17 – 18 kan du købe 

 
 
 
 
 
 
frisk fisk v/Borg´s fiskehandel 

uden for Brugsen. 

På opfordring vil Stjær Lokalbrugs 
sælge økologisk grøntsager 
 
 
 
 
 
 

fra Søholm Grøntsager ved Søballe – 
følg med på skiltningen. 

I den nærmeste fremtid vil jeg arbejde med udveks-
ling af opskrifter på salater i Brugsen. 
Jeg ved ikke helt hvordan det skal fungere, har du 
ideer er du velkommen til at kontakte mig, ellers kan 
du følge med på Brugsens opslagstavle.  

Har du kendskab til 
lokale producenter 
af fødevarer eller 

lignende som kunne være kommende leverandør 
til Stjær Lokalbrugs og dermed Stjær borgerne, så 
vil jeg meget gerne have at du kontakter mig. 
Jeg ved ikke om det kan lade sig gøre, men nu 
hvor Stjær Brugs er blevet en Lokalbrugs, kunne 
jeg personligt godt tænke mig, at Brugsen også 
solgte lokalt produceret produkter. 
 
Jeg har kendskab til følgende virksomheder/
producenter: 
• Min Honning 
• Klosterbryggeriet 
• Hårby Slagtehus 
• Søholm Grøntsager 
• Chokolade-fabrikken 
• Sorring Bær  
• KaffeMekka  
• Johannesminde-økologiske gårdbutik 
• Restaurant Vestermølle & Møllelauget 
• Det lille Røgeri-Unisans 
 
Hvorfor lokale varer 
Ved at købe lokale produkter, støtter du ikke bare 
lokalsamfundet – det er også til gavn for miljøet, 
da du derved bidrager til at reducere unødvendig 
fragt og indpakning. Sidst men ikke mindst får du 
mere værdi for pengene, da flere fordyrende mel-
lemled skæres fra. 

Kontakt mig på E-mail: hbjprivat@gmail.com 

Venlig hilsen Peter Person, tlf. 41 18 36 83 

Butikker Netto Rema 1000 Fakta LB Stjær
Iceberg 9,00 10,00 10,00 13,00

Banan 1,95 2,50 1,95 2,50

Mini mælk 5,00 4,95 5,95 5,95

Toiletpapir 8 rul. 12,90 12,90 12,90 12,90

Wc rens 9,95 7,95 9,95 9,95

Oksekød 8-12% 23,95 36,00 24,00 25,00

Medister 18,45 29,00 20,00 25,00

Mel 2 kg.         9.95 9,95 9,95 9,95

Melis 1 kg. 12,25 9,95 10,95 9,95

Rasp 3,95 3,95 3,95 4,25

Smør 250 g. 10,95 10,50 12,95 11,50

Kaffe filter 7,95 8,95 7,95 7,90

Kaffe 400 g. 19,95 19,95 19,95 19,95

Hamburgeryg 140 g. 10,50 10,85 10,95 9,95

Skinke strimler 200 g. 9,95 10,75 10,75 9,95

Dansk vand 2 ltr. 4,95 5,25 5,25 4,95

Rugbrød 950 g. 14,95 15,95 14,95 14,95

Fl. Tomater 4,95 3,95 3,95 4,25

Jordbær yoghurt 12,95 12,95 11,95 11,95

Æble juice 1,5 9,95 9,95 9,95 10,50

Havergryn 1 kg. 9,95 8,95 8,95 9,95

Pommes frites frosne 1 kg. 10,85 11,95 10,85 10,85

Fryse poser 4 ltr. 11,95 11,95 15,95 11,95

Hunde foder 5 kg. 34,95 35,95 35,95 34,95

Frisk pasta 500 g. 9,95 9,95 9,95 10,45

Løg 1 kg. 8,00 8,00 8,00 10,00

Total 300,05 322,95 307,85 312,45
Nummer 1 2 3 4

Fra Dennis - daglig uddeler i 
Stjær LokalBrugsen - har redakti-
onen modtaget denne prissam-
menligning og bonus-info. 
 
Har du ideer eller kommentarer til 
vareudvalget eller lignende er du 
velkommen til at kontakte Dennis, 
fx på mail: 02715@coop.dk 
 

Bonusinfo : Det koster 3,76 kr. pr. kørt 
km. iflg. FDM. Der er 6,2 km til Harlev 
og retur = 46 kr. 
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BANKOSPIL I FORSAMLINGSHUSET 

LOKALBRUGSENS 
BANKOSPIL 
 
5. NOVEMBER 2013 

DØRENE ÅBNES KL. 18.00, MAX 140 PERSONER 

Priser: 

2 plader + Kaffe/the og kage    25,- 

Ekstra plade       10,- 

Øl         10,- 

Sodavand       5,- 

Amerikansk lotteri 10 stk.     25,- 

 

Kom og vær med til en hyggelig aften med en masse gode præmier.  

DU KAN FÅ FLERE OPLYSNINGER VED AT KONTAKTE DENNIS PÅ 86950010 
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Stjær Forsamlingshus 

Kurser - efteråret 2013  

I samarbejde med AOF Skanderborg 

Tilmelding på http://skanderborg.aof.dk - søg på holdnummeret 

Mad med Tang 

Kom og vær med til et spændende og anderledes madkursus, hvor vi skal høre om tangens gode egen-
skaber og få en viden om, at det er vigtigt at spise tang, - idet tang indeholder bl.a omega 3, kostfibre og 
masser af vitaminer m.m. - ikke mindst indeholder tangen umarmi smag. 
Få kendskab til de forskellige tangtyper som findes ved de danske kyster og hvilke retter de passer til. 
Vi laver spændende retter som er tilberedt med tang, - både fra de dan-
ske og udenlandske kyster. 
Medbring evt. forklæde, kokkekniv og drikkevarer. Vel mødt! 
 

Hold 13-40650 lørdag d. 26. oktober kl. 9.00-13.00 
 
Pris: 180 (inkl. materialer) 
Underviser: Mie Rosenmaj  

Bliv en bedre fotograf  

Kameraet har vi anskaffet os for at bruge det. Men hvad kan det egentlig? Hvordan bliver lukketiden og 
blænden vores hjælpemiddel til at opnå de billeder, vi drømmer om at tage? Vi skal også bruge vores fan-
tasi og få inspiration til at tage spændende billeder. På dette kursus lærer du at håndtere kameraet, bruge 
lyset samt at fotografere både inde og ude. Vi vil beskæftiger os med 
temaer, der sætter fantasien i gang og samtidig lærer vi at bruge lukke-
tid, ISO, blænde, beskæring og meget mere. Målet er at opnå det bed-
ste billede. Udover det tekniske vil vi beskæftige os med "det gode bille-
de" -indhold, budskab, beskæring, farver, perspektiv og meget mere. 
 

Hold 13-40518 
lørdag d. 2/11 + søndag d. 3/11 kl. 10.00-16.00 
 
Fotograf Charlotta Miranda-Dam www.mirandafoto.dk  
Lektioner: 12. Pris: kr. 600 

Blomsterbinding. Julekursus 

Kom og få inspiration til at lave en anderledes juledekoration. 
Dorte Glerup fra Søballe, der er uddannet blomsterbinder, vil vise et par bud på nogle forskellige juledeko-
rationer og hvordan de bygges op helt fra bunden.  
Medbring: 
• Dine egne underlag til at lave dekorationer på/i gerne 2-3 forskellige 
• Lys 2-3 stk. Grensaks, hvis du har. 
• Limpistol, hvis du har 
Resten af materialerne kan købes på stedet og 
afregnes med hver enkelt.  
 

Hold 13-40516 lørdag d. 7. december kl.10:00-15:00 
 
(Husk at tage madpakke og drikkevarer med) 
Pris: kr. 250 plus materialer 
Underviser: Dorte Glerup 
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AOF Kurser i efteråret 
Vi har til efterårssæsonen fået sammensat et bredt 
og alsidigt program af AOF-kurser. Efter at vi har 
fået den tidligere bestyrerlejlighed omdannet til akti-
vitetslokaler, er det nu blevet muligt at holde kurser i 
weekender, selv om festsalen er lejet ud. Det benyt-
ter vi os af, og der vil blive afholt et lørdags- eller 
weekend-kursus i hver af de kommende tre måne-
der. Det er kurser, der ikke tidligere er blevet udbudt 
i Stjær Forsamlingshus, og vi håber, I synes de er 
spændende og har lyst til at være med.  
Mad med Tang åbner en helt ny verden af sunde 
smagsoplevelser. 
Foto-kurset henvender sig bl.a. til dem, der har fået 
et avanceret kamera med potentiale til at tage nogle 
spændende og kreative billeder, men som alligevel 
altid har det til at stå på "auto". 
Blomsterbinding ligger i juletiden og giver dig mu-
lighed for at kreere nogle spændende juledekoratio-
ner, både til at pynte op hos dig selv og til at bruge 
som værtindegave ved nogle af julens mange arran-
gementer. 
Se separat annonce for kurserne på side 11 i denne 
avis. 
Der har også været slået yoga og EDB kurser op, 
som skulle køre med en fast ugentlig kursusgang 
over en halv snes uger, men der har desværre ikke 
været tilstrækkelig interesse til at holdene kunne 
blive oprettet. For yoga-interesserede er der et al-
ternativ i Storring Forsamlingshus, hvor der kører et 
AOF pilateshold onsdag aften. 

Stjær Messe 
Igen i år holder vi Stjær Messen i forsamlingshuset. 
Det foregår den sidste søndag i skolens efterårsfe-
rie. Ud over messen i forsamlingshuset er der om 
formiddagen arrangeret et familiecykelløb over Fir-
kløverruterne, som blev beskrevet i sidste udgave af 
Stjær Avis (kortlink.dk/cumm). Og i år har vi fået 
Christian Alvad til at komme og underholde med 
iørefaldende guitarmusik om eftermiddagen.  
På messen har vi en café, hvor der er mulighed for 
at købe frokostsandwich, kage og forskellige drikke-
varer.  
Listen over udstillere på messen vokser løbende og 
på stjaer.net/liviforsamlingshusene kan du løbende 
holde dig opdateret. Kunne du tænke dig at have en 
stand på Stjær Messen, er du velkommen til at kon-
takte formand@stjaer.net. 
Se også separat annonce for Stjær Messen på side 
3 i denne avis. 

 

Omkring Huset  
Ny skydedør 
Da vi for et par år 
siden fik nye borde i 
forsamlingshuset, fik vi udvidet døråbningen ind til 
depotrummet. Vi har nu fået sat en stor ny skydedør 
i, så det ikke ser så rodet ud, når man opholder sig i 
entreen. Det er SKT-Byg i Storring, der har sat den 
op, og det er blevet en rigtig god løsning, hvor dø-
ren skydes ind i en "kasse", så den ikke tager unø-
dig plads op inde i depotrummet. 

Loft i Anretterrum 
Sidste år fik vi i forsamlingshuset en vandskade, 
hvor der begyndte at komme regn- og smeltevand 
ind ved et tagvindue og trænge ned i loftet i anret-
terrummet. Vi har fået tætnet tagvinduet, men loftet i 
anretterrummet har taget skade. Vi har nu fået sam-
let et arbejdshold, som vil reparere loftet i løbet af 
efteråret. 
Mus 
I foråret havde vi besøg af mus i forsamlingshuset. 
Forsamlingshuset er mere end 100 år gammelt, og 
med tiden kan der komme små revner og sprækker 
rundt om, hvor de adrætte små dyr kan klemme sig 
ind. Vi nåede at fange en håndfuld mus, inden en 
opmærksom nabo spottede en defekt krybekælder-
ventilationsrist, som straks blev skiftet. Vi har siden 
haft besøg fra kommunens skadedyrsbekæmpelse, 
og alt er nu i orden igen. 
Fældning af Birketræer 
I forsamlingshusets have har der stået nogle birke-
træer. Gennem årene havde de vokset sig flotte, 
men også rigeligt store. Et hold frivillige fældede 
træerne, og efter samråd med dagplejerne lod de 
det nederste af stammerne stå tilbage, så dagpleje-
børnene nu har glæde af dem til hængekøjer. Det 
har givet lidt mere lys ned i haven, at de store birke-
træer nu er væk. 
 
 

Liv i Forsamlingshuset 
September 2013, af Jesper Lumbye Andersen 
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Om Stjær Sogns Borgerforening  

og Stjær Forsamlingshus 

Borgerforeningen ejer og driver Stjær 

Forsamlingshus. Det er lejet ud til fe-

ster ca. 30-40 weekender om året. 

Herudover danner Stjær Forsamlings-

hus rammen for en masse aktiviteter 

for borgerne i Stjær: Hver uge mødes 

byens dagplejere til legestue. De 

voksne Quinder mødes en formiddag 

hver uge og Stjær Seniorklub 

(Mandeklubben) mødes en formiddag 

hver anden uge. Der er Fællespisning 

hver anden måned og Gud og Fælles-

spisning nogle gange i løbet af året. 

Her ud over er der en række enkelt-

stående arrangementer i løbet af året, 

som bl.a. AOF-kurser, foredragsafte-

ner, Brugsens banko og Stjær Mes-

sen.  

Der er en masse frivillige som hjælper 

med til at få huset til at fungere. Der er 

også en gruppe frivillige, som laver 

Stjær Avis, og en som står for Inter-

netportalen stjaer.net. 

Det er cirka halvdelen af husstandene 

i Stjær Sogn, der er medlem af borger-

foreningen, og dermed støtter op om 

Stjær Forsamlingshus - rammen for 

disse mange sociale aktiviteter. Kunne 

du tænke dig at blive medlem af bor-

gerforeningen, så send blot en email 

til kasserer@stjaer.net. 

Besøg hos Materielgården 
Kort før sommerferien var vi på virksom-
hedsbesøg hos Materielgården i Skan-
derborg. Materielgården står bl.a. for 
vedligeholdelse af de grønne områder 
langs de kommunale veje og for sneryd-
ning. Vi fik en spændende rundvisning, 
hvor vi så de mange store maskiner, og 
vi fik forklaret, hvordan de forskellige 
aktiviteter bliver prioriteret. 
Vi er i gang med at arrangere det næste 
virksomhedsbesøg, som vil blive annon-
ceret senere. Har du ideer til virksom-
hedsbesøg, er du velkommen til at kon-
takte Thomas (22123642). 
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Oplev Islands natur og kultur gennem skitsebogen  

Rejsearrangører og guider 

Kristin Björk       www.bjoerk.net  

Tina Kolding      www.artjamming.dk 

Vi har planlagt 2 rejser: 

A   31.maj – 6.juni  

B   07.juni – 13.juni 

Island er kontrasternes land.  

Her finder man både Reykjavik med et pul-

serende tempo, levende kulturliv, museer 

og det nyeste design, og samtidig finder 

man modsætningen i den fantastiske natur 

med de store vidder, små fiskerbyer og bon-

degårde med heste og får. 

Rejsen til Island sætter den storslåede natur 

i højsædet men krydrer skønheden i natu-

ren med oplevelser og historier fra kulturen. 

På vandringer i det smukke landskab ople-

ver vi storheden gennem skitseblokken, og 

giver plads til øjeblikke med fordybelse og 

plads til tanken. 

Rejsen er for en eksklusiv gruppe på 6 per-

soner, som bor privat i Kristins lejlighed og 

transporteres rundt på Island i minibus. 

Oplevelser: 

• Den blå lagune 

• Den gyldne cirkel 

• Kunstmuseer og shopping 

• Kulturhuset Harpa 

• Kunstnerbesøg 

• Jökulsáarlón og vandfald 

• Bjergvandring 
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Oplev Island fortsat…..  

Vi arbejder i skitsebogen med 
forskellige teknikker og mate-

rialer under hele rejsen. 

Et mindre udvalg af akrylmaling, akva-
relmaling, kridt og kul samt pensler er 
til fri afbenyttelse i lejligheden.                  

Der er mulighed for at købe store ark 
papir og mindre lærreder. 

 

Pris kr. 12.500 pr person 
Inkluderet i prisen er følgende: 

• Fly Billund – Keflavik t/r 

• Transport i privat mini bus 

• Overnatning med halvpension inkl. 
sengetøj og håndklæder 

• Den blå lagune  

• Goodiebag med bl.a. skitsebog, blyant og tegnetusch 

• Kunstnerbesøg 

Entre på museer, svømmehal og aftensmad er ikke inkluderet 

Vigtige datoer: 

15.november 2013  sidste dag for tilmelding på mail til                    

tina@artjamming.dk eller kristin@bjoerk.net 

01.december 2013  1.rate 2.000 kr. betales til North Travel  

01.februar 2014 2.rate 4.200 kr. betales til North Travel 

01.marts 2014  3.rate 2.000 kr. betales til Kristin Björk 

01.april 2014  4.rate 2.300 kr. betales til Kristin Björk 

01.maj 2014  5.rate 2.000 kr. betales til Kristin Björk 

I løbet af foråret inviterer vi til en informationsaften. 

Med forbehold for ændringer 
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”Yoga & Art” 
Søndage kl. 9:30 - 15:30 

  
Tilmelding og betaling foregår i webshoppen http://artjamming.dk/online-tilmelding 

  
Yoga & Art er et samarbejde mellem 

Tina Kolding, Art Jamming og Heidi Egelund, Egelund Yoga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mal med din intuition  
  

Søndag den 22. september 
  

På dette kursus lader vi intuitionen styre både pensel og motiv. 
Og vi varmer op med yoga og meditation ved yogalærer Heidi Egelund. 

Vi mærker bedst vores intuition og kreativitet, når vi er opfyldt af en indre ro. Derfor starter 
vi denne søndag med en omgang meditativ og blid yoga. Vi stresser ned og lader op med 

blide øvelser, hvor alle kan være med. Du behøver intet kendskab til yoga. 
Oplev, hvilke motiver du kan skabe med din intuition. 

Dagen afsluttes med en lille meditation. 
Medbring yogamåtte. Der er mulighed for at leje en yogamåtte (pris 20,-) 

   
pris: kr. 650 

inkl. en sandwich til frokost 
 
 
 
 
  

  Bring lyset ind i dine billeder 
  

Søndag den 10. november 
  

I november bliver dagene for alvor kortere, så på dette kursus vil vi arbejde med lys. 
Vi skal fange lyset med vores pensler, og vi kommer også til at opleve vores eget lys og 

energi, da yogalærer Heidi Egelund indleder kurset med undervisning i yoga og Tratak, en 
unik meditation, som styrker øjnene, giver klarhed og ro. 

Vi skubber vintermørket på afstand og lader op med blide yogaøvelser, hvor alle kan være 
med. Du behøver intet kendskab til yoga. 
Dagen afsluttes med en lille meditation. 

Medbring yogamåtte. Der er mulighed for at leje en yogamåtte (pris 20,-) 
  
   

pris: kr. 650 
inkl. en sandwich til frokost 
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Den ”hemmelige” 
busrute 
 
Vi har fået dette fra Gunvor Juul i Storring. Hermed 
er opfordringen til at benytte denne - for de fleste - 
ukendte udvidelse af busdriften givet videre. 
 

”Måske vil det være en idé at slå lidt på 
tromme for en fin (omend lille!) udvidelse 
af busdriften til Stjær / Storring. 
Der er nu kommet en direkte afgang fra Aarhus og hjem om eftermiddagen. Desværre kun én gang 
hver eftermiddag, men det er bedre end ingenting. 
Den kører som (den ny) rute 109 indtil Hørning, hvor den skifter til at hedde 309 resten af vejen. Den 
kører f.eks. fra Park Allé kl. 15:24, og betjener alle stop på 109´erens rute. 
Sidste stop på ruten er Storring kl. 16:16. Dvs. den fortsætter ikke til Skovby og Galten. 
I øjeblikket er vi kun meget få, der bruger den længere end til Hørning. Hvis den direkte tur skal blive 
ved med at være der - og måske blive suppleret med flere, så må vi bakke op om den. 
Pudsigt nok er den faktisk ikke med på rejseplanen, da jeg tjekkede i dag........... så den kan blive 
ved med at være den "hemmelige forbindelse", hvis den ikke får reklame på anden måde ;-) 
M.v.h. Gunvor Juul, Storring” 

 
I redaktionen har vi også forsøgt at finde ruten via rejseplanen.dk uden held. Men med lidt detektivarbejde 
kan den findes som tur nr. 310 + 3017 i køreplanen for 109 hhv. 309 - se herunder. 

 

Arkivfoto af 109’eren 
bragt første gang i Stjær Avis nr. 37 
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I efteråret 2012 hang Stjær Sportsfest i en tynd tråd. 
Sportsfestudvalget var reduceret til fire medlemmer, 
og der var brug for flere hænder, hvis den traditi-
onsrige begivenhed skulle fortsætte i den velkendte 
form. Udvalget så sig nødsaget til at bede borgerne 
i Stjær og Storring om hjælp - Sportsfesten var tru-
et. 

Udvalgets bønner blev heldigvis hørt. En gruppe 
engagerede unge fra lokalområdet meldte sig straks 
under fanerne, og sammen med de rutinerede kræf-
ter lykkedes det at holde liv i Stjær Sportsfest. 

-  De unge mennesker har meldt sig på banen. 
De samlede bolden op og på glimrende vis gik 
de ind i det. De har gjort et stort stykke arbej-
de, siger Henrik Møller, der er formand for 
Stjær Boldklub. 

Der blev kæmpet for at bevare det sociale sommer-
lige samlingspunkt, som lokale ildsjæle har grund-
lagt gennem flere årtier. Kampen for at bevare 
Sportsfesten bar frugt, og arrangørerne kan nu løfte 
sløret for et flot økonomisk resultat. 

-  Vi havde et overskud på 41.000 kroner. Det er 
rigtig godt, og det er mere, end vi havde regnet 
med. Det er dobbelt så meget som sidste år, 
og overskuddet går jo til rejsepuljen, så egen-
betalingen minimeres på børne- og ungdoms-
afdelingens ture, forklarer Henrik Møller. 

En hær af frivillige 

Sportsfestudvalget har modtaget 
mange roser for afviklingen af 
2013-udgaven, og i udvalget er 
man ikke i tvivl om, at baggrunden 
for succesen især skal findes 
blandt de trofaste folk, der hvert 
eneste år yder en ekstraordinær 
indsats, som er essentiel for 
Sportsfesten. 

Listen over hjælpere er heldigvis 
lang. Hver dag bliver der stillet ma-
skiner og grej til rådighed fra lokale 
erhvervsdrivende og landmænd, 
der bogstavelig talt holder hjulene i 
gang. Inden man får set sig om, er 
det bolsjestribede telt rejst på bold-
banerne, og opsætningsholdet ska-
ber i tæt samarbejde med elholdet 
de fysiske rammer, som er helt 
uundværlige for Stjær Sportsfest. 

En række spørgsmål melder sig automatisk, hvis 
man funderer over betydningen af den frivillige ar-
bejdsindsats: 

Ville det overhovedet være interessant at tage til 
Stjær Sportsfest, hvis der ikke var håndboldstævne, 
fodboldkampe, hoppepuder, boder og barer? 

Ville det være en rigtig fest, hvis ikke flagholdet hver 
eneste morgen kørte rundt og hejste Dannebrog i 
og omkring byen?  

Hvordan ville Sportsfesten være uden opbakningen 
fra den lokale Brugs? 

Ville Sportsfesten være den samme uden biloriente-
ring, burgere og brunch? 

Hvordan ville boldbanerne se ud, hvis ikke der blev 
samlet skrald om lørdagen? 

Ville oprydningen om søndagen være overskuelig, 
hvis ikke folk trofast troppede op og hjalp hinanden 
med at pakke sammen? 

-  Sportsfesten ville være helt uladsiggørlig uden 
den store hær af frivillige, som tropper op år 
efter år. Sportsfestudvalget og boldklubbens 
bestyrelse sørger for at sætte tingene i gang, 
men rent praktisk kunne det ikke lade sig gøre 
uden de hundredevis af folk, der hjælper til. 
Folk vil gerne give et nap med, og det er den 
indstilling, der bærer Sportsfesten, siger Hen-
rik Møller, der samtidig understreger, at Stjær 

Sportsfesten lever på de frivilliges nåde 
Stjær Sportsfest blev reddet i sidste øjeblik. Nu kan arrangørerne præsentere et stort overskud, som 
det synlige resultat af den lokale opbakning. 

Tekst og foto: Mathias Hove Andersen  

Sportsfestudvalget er blevet tilført nye, unge kræfter. Blandt andre 

Charlotte Holst (tv.) og June Kempel. 
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Som mange nok har opdaget, eller måske håbet på, har der været en del snak om et muligt rollespil i Bakke-
skoven allerede her til efteråret 2013.  
Det har bestemt ikke været interessen der har manglet, men det har desværre ikke været muligt at få samlet 
et hold med tid til alle de forberedende øvelser der skal til, for at få gennemført et rollespil. Derfor har vi set 
os nødsaget til at rykke spilledatoen til en gang i April 2014. 
 
Vi håber den længere tidsfrist kan åbne for muligheden, at flere kan have tid til at deltage i de indledende 
øvelser, så vi igen kan åbne for Bakkeriget og et spændende og udfordrende eventyr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har fastsat næste planlægningsmøde til d. 13. november 2013.  Skulle nogen finde tid og lyst til at deltage 

så mail til: Louise - louiseklaus@hotmail.dk eller Merete - merete@gefiber.dk 

Er vi mange nok kan der forhåbentlig blive nok kræfter til at få planlagt og gennemført et super rollespil, som 

så mange gange før.     

Stjær Rollespilsforening 

Rollespil i Stjær 

Bakkeriget forventes genoplivet til April 

Ærens mark 
 

Ifølge legenden levede der engang en mægtig konge  
i Bakkeriget. 

Hans magt lå i et sværd, som efter hans død,  
blev indkapslet i en sten. 

Kun en sand konge vil kunne trække sværdet op af  
stenen igen og få den magt der ligger i sværdet. 

Et rygte vil vide at sværdet i stenen måske er set i  
Bakkeriget……….. 
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KIRKENYT 
Klik ind på  

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

Luksusvagabond gennem Jylland 
(i Steen Steensen Blichers fodspor) 

Tirsdag den 17. september 
kl. 14.00 i Konfirmandstuen 
 

v. Lis Ingemann 
 
Lis gik på landevejen med en gammel barnevogn 
12 år i sin sommerferie . Hun fortæller hvad hun 
oplevede, om naturen, om de mennesker hun mød-
te efterhånden som hun kom op gennem Jylland og 
om Steen Steensen Blicher. 
Det er et ganske muntert foredrag, men 
også med stof til eftertanke. 
 
 

Humor og livsmod 

Tirsdag den 22. oktober 
kl. 14.00 i Konfirmandstuen 
 

v. John Engelbrecht 
Filosof, forfatter og foredragsholder 
 
Et foredrag som fornyer og forynger dit livssyn. Et 
farverigt portræt af humorens mangfoldighed, om 
humor som kompetence, om livsmod og langsom-
hed, om kunsten at skynde sig langsomt for at nå 
at blive hurtigt færdig.. 
Hvordan kan kreativ langsomhed bekæmpe stress 
med omtanke, livsglæde og humor? Hvordan kan 
positiv tænkning ændre mismod til livsmod? 

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 abso-
lut tavshedspligt. Ring eller skriv til præsten og aftal et 
tidspunkt – eller mød blot op i præstegården til en samta-
le. 
 

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

Tro og fornuft -  
hinandens modsætninger? 

Tirsdag den 19. november 
kl. 14.00 i Konfirmandstuen 
 
v. Poul Martinsen, Præst og kernefysiker 
 
”Videnskaben kan aldrig bevise eller modbevise 
Guds eksistens. Derfor er det forkert at tro, at hvis 
vi ikke kan beskrive det videnskabeligt, så findes 
det ikke. Jeg blev sidste år bedt om at skrive en bøn 
om skabelsen, som siden er blevet en slags trosbe-
kendelse for mig som både præst og fysiker. Og 
den kommer netop ind på forholdet mellem den fysi-
ske skabelse og den skabende Gud. 
Den lyder: Tak Gud! Du skabte tiden og rummet. Du 
giver dynamik og frihed. Fra  stråling og lys til stjer-
ner, planeter, galakser, så vi aner din storhed. Af 
stjernestøv skabte du solen, månen og jorden, så 
livet kunne træde frem. Og mig, mennesket, gjorde 
du til et guddommeligt eksperiment af støv og ånd, 
skabt i dit billede, med tankens kraft og mulighed for 
at undres over rummets krumning og kvantets ufor-
udsigelighed. Men lad mig aldrig tro, at jeg kan se 
det hele med dine øjne, og lad mig aldrig glemme, 
at du er større, mere nærværende og kærlig end 
min forstand kan rumme"! 

Således skriver Poul Martinsen.  

FIRE SPECIELLE GUDSTJENESTER 
Sæt kryds i kalenderen 
 
Søndag den 20.9 kl. 14.00 

Høstgudstjeneste i præstegårdshaven 
 
Søndag den 3.11 - Alle helgens dag 
Storring kl. 10.30, Stjær kl. 16.00 
 
Onsdag den 9.10 kl. 17.30 
Gud og fællesspisning i Stjær 
 
Torsdag den 14.11 kl. 17.30 
Gud og fællesspisning i Stjær 

EFTERMIDDAGSMØDER 
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KIRKENYT 
Klik ind på  

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

KIRKEHØJSKOLE 

Tirsdag den 8. oktober 2013 
kl. 14.00 
 
Gudstjeneste i Storring Kirke ved sognepræst 
Carsten Marvig. 
 
Derefter foredrag i konfirmandstuen ved forfatter og 
ph.d i religionsvidenskab: 

Iben Krogsdal: De ny myter 

Danskere tror ikke længere på Gud som før. Mange 
gør op med traditionel religion og dyrker i stedet en 
ny form for religiøsitet. Dette foredrag handler om 
danskernes religiøsitet anno 2012, hvad de afviser i 
den ’traditionelle kristendom’, og hvad de tror på i 
stedet. Der bliver i foredraget stillet skarpt på den 
nye religiøsitet, som handler om at blive autentisk. 
At blive sig selv. At finde ind til sine indre potentialer 
og resurser og at leve sit inderste ud. Foredraget vil 
diskutere den nye religiøsitet og give plads til efter-
tanke og et oplyst og kritisk blik på den senmoderne 
verdens fokus på den enkeltes potentialer og vækst. 

FLYGELKONCERT 
I KONFIRMANDSTUEN 

Søndag den 24. november 
kl. 16.00 
 
Festlig koncert til indvielse af 
det nye flygel! Med assistance 
af violinist Birgitte Bærentzen 
Pihl fra Aarhus Symfoniorke-
ster og Niels Henrik Nielsen, 
cello, vil kirkens egen organist, Charlotte Sejthen, 
der også er uddannet pianist, stå for et festligt pro-
gram med både soloklaver, duo med cellisten og en-
delig som et festfyrværkeri: 
Antonin Dvoráks Dumky-trio. 

KIRKEMUSIKHØJSKOLE 

Søndag den 6. oktober 
kl. 15.00 i Storring Konfirmandstue 
 
Ny inspiration til Salmebogen 
 
Organist Poul Raaby og sangerinde 
Fie Pilgaard Raaby 
 
Poul Raaby har høstet mange flotte anmeldelser for 
sine mange nye salmemelodier, der er en god blan-
ding af rytmiske såvel som ”traditionelle”. Til koncer-
ten bliver der rig mulighed for at stifte bekendtskab 
med mange af melodierne, når komponisten sætter 
sig bag Storrings nye flygel eller egen guitar. Han 
har sammen med datteren Fie Pilgaard Raaby fun-
det deres egne favoritter frem, som de vil præsente-
re i en blanding af koncert, fortælling og fællessang. 
 
Der er kaffepause undervejs og mulighed for at er-
hverve deres ny-indspillede CD såvel som node-
samling. Poul Raaby er bosat i Skanderborg og ar-
bejder bl.a. som kirkemusiker og –sanger ved Stil-
ling Kirke. Fie Pilgaard Raaby er uddannet sanger 
fra konservatoriet og bor og arbejder i dag i Aalborg.  

PRØV VORES HJEMMESIDE  
….hvis du vil vide mere! 
Vi er stolte af vores kirkeblad, og vi får da osse man-
ge positive kommentarer til det. Men det trykte blad 
har sine begrænsninger: det er ikke altid super aktu-
elt, fordi det laves “i forvejen” og dækker en længere 
periode, der er begrænset plads på de 20 sider, og 
så har bladet - naturligt nok - sine begrænsninger, 
når det gælder video og lyd!! Alle disse “mangler” er 
vores hjemmeside derimod ikke begrænset af. Her 
kan vi med dags varsel ændre og tilføje, vi kan uden 
problemer bringe reportager med både musik og le-
vende billeder. Prøv den - det er ikke spor svært! 
Du finder vores hjemmeside på www. storring-
stjaer.dk Og selv om du er ny på computer-fronten 
eller lidt uvant ned den nymodens måde at kommuni-
kere på, synes vi, at du skal gi’ det en chance. 
Det er faktisk både meget nemt og enkelt at finde 
rundt på hjemmesiden! Og måske kunne kirke-
hjemmesiden lige præcis være den gode lejlighed til 
at komme i gang med for alvor at bruge pc’en - som 
er et rigtigt godt redskab til rigtig mange ting; lige fra 
at holde kontakt og “se” børn og børnebørn, selv om 
de er langt væk, til at “gå i banken” og til at finde svar 
på stort set et hvilket som 
helst spørgsmål på Inter-
nettet. Skulle du alligevel - 
mod forventning - finde 
det problematisk at finde 
rundt på vores hjemmeside, 
er du meget velkommen til 
at kontakte præsten eller 
menighedsrådet, så skal vi 
nok hjælp dig i gang. 
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Nyt fra Storring grundejerforening 
 
Storring grundejerforening har haft rettet henvendelse til Skanderborg kommune, for at undersøge muligheden 
for at sætte et spejl op overfor udkørslen fra Solhøjparken, så man kan se hvad der kunne komme af trafik fra 
Stjær.   

 
Kommunen valgte at lave en hastighedsmåling som viste at gennemsnitshastigheden er ca. 44 km/t på 
strækningen over vejbumpet ind og ud af byen. I kommunens svar var dette: ”I forbindelse med vurdering 
om der bliver kørt for stærkt på en strækning, kigger vi altid på 85 % fraktilen. Dette angiver den hastighed 
som 85 % af trafikanterne holder sig under. For Kirkebakken er 85 % fraktilen målt til knap 57 km/t”. 
 
I spørgsmålet om der måtte sættes et spejl op, var svaret: ”Generelt er vi ikke så glade for trafikspejle, da 
erfaringer viser, at de giver en falsk tryghed. Løsningen vil nok være yderligere hastighedsdæmpende for-
anstaltninger på Kirkebakken omkring Solhøjparken, men den konkrete udformning vil blive undersøgt nær-
mere i forbindelse med opdateringen af trafiksikkerhedsplanen”. 
 
Pt. venter grundejerforeningen på yderligere svar i forbindelse med hvad der reelt skal gøres for at øge sik-
kerheden. Men ifølge kommunen vil lokaliteter hvor der er registreret uheld, blive prioriteret højst, og der er 
Storring heldigvis ikke, og kommer det forhåbentlig heller ikke, hvis vi gør en fælles indsats og sætter farten 
ned, på vej ind i byen fra Stjær siden.   

Storring 

Det sker i Storring forsamlingshus 
 

Oktober 
 

Søndag den 6.oktober: 
Skovtur 
kl. 14.00. 

Vi mødes i Storring Præstegårdsskov, 
hvor Søballevej krydser gennem skoven. 

Undervejs på skovturen kigger vi efter svampe og 
andre skatte. 

 
Onsdag den 30. oktober 2013: 

Generalforsamling  
kl. 19.30. 

November 
 

Fredag den 1. November. 
Fredagscafé for voksne 

kl.18 
Hverdagsmad og fredagshygge! 
Tilmelding til Karina Lauridsen på  

karina2c@hotmail.com  
eller på 

tlf.22511970  
Senest den 16.oktober. 

December 
 

Lørdag den 28. december: 
Juletræsfest 

kl. 14.00. 
Følg med på stjaer.net eller på 

www.facebook.com/StorringForsamlingshus 

 
STORRING FORSAMLINGSHUS, 
LILLERINGVEJ 14, STORRING. 

UDLEJNING: 86950132 
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Madaften på børneniveau 

Første onsdag i hver måned 
Kl. 17 til ca. 19 i Høver Beboerhus 
Onsdag d. 2. okt., d. 6. nov. og d. 4. dec. kl. 17.00 til 
ca. kl. 19.00 mødes vi til en hyggelig madaften. 

Tá en ret med til et fælles madbord. 

Vi spiser kl. 17.30 og leger/spiller i salen bagefter. 

Medbring drikkevarer og ketcher/bold/spil eller lign. 

Telefonnummer hvis du har spørgsmål:  
Marie: 27 50 98 89 eller Susie 60 85 07 90 

Mød bare op – der er ingen tilmelding 

PS! Vi er fælles om anretning og oprydning, så er det 
hyggeligt for alle – og vi kan overskue det på en 
hverdagsaften. 
 

 
 

Billedaften 
Onsdag den 25. sep. kl. 19.00 

Flere har spurgt til, om vi igen kunne vise 
billedshowet over Høver Beboerforenings første 25 år, 
som blev vist under spisningen ved 25 års 
jubilæumsfesten i juni. 

Nu efterkommer vi ønsket, og 
afholder en billedaften onsdag d. 
25. sep. kl. 19.00, hvor vi vil 
vise en lidt udvidet udgave af 
billedshowet. 

Der vil blive mulighed for at købe 
øl, vand, kaffe og kage.  

Arbejdslørdag på legepladsen 
og i Beboerhuset 
Lørdag d. 5. oktober kl. 09.30  

Inden vinteren for alvor melder sin ankomst skal vi 
have gjort den nyindrettede legeplads færdig.  

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

I Beboerhuset skal der gøre hovedrent  
og så der en række småændringer og  
reparationer vi skal have lavet.  

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

Vi starter som sædvanlig med kaffe og  
rundstykker i Beboerhuset kl. 09:30. 

 

Efterårsudstilling  
i Høver Beboerhus 
Søndag d. 20. okt. kl. 10.00 
I lighed med tidligere har Tage K. Sørensen igen i år 
arrangeret maleriudstilling i Høver Beboerhus. 

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

Udstillingen er åben fra kl. 10.00 til 17.00 

Der er gratis adgang og alle er velkomne.  

Høver Beboerforening serverer kaffe og  
kage til billige priser.  

 

Fællesspisning 
Fredag d. 1. november kl. 18.30 

Så er det tid for årets sidste 
fællesspisning i Høver 
Beboerhus.  

Sæt allerede nu kryds i 
kalenderen til en fornøjelig 
aften med god mad, quiz og 
hyggeligt samvær med naboer 
og andet godtfolk. 

Tilmelding senest tirsdag d. 29. okt.  
til: Ann Jette tlf.: 6166 1071 eller 
Lonnie tlf.: 2680 6820  
  

NYT FRA HØVER 
af Mogens Kjærskov 
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Sommerfesten 2013 i Søballe. 

Den 17. august holdt vi årets sommerfest på en fanta-
stisk sommerdag. Der herskede nogen betænkelighed 
fredag aften, og vinden gjorde det ekstra besværligt 
at få rejst festteltet. Lørdag formiddag var grå, men 
fra middag og resten af dagen var det det fineste 
sommervejr med sol og varme.  
 

 

 
 
Som det fremgår af billederne havde Helle arrangeret 
cykelringridning, der blev afviklet i forskellige alders-
grupper til stor fornøjelse for både tilskuere og del-
tagere.  
 
 
 
 

 
Her en sej tek-
nik med lansen i 
munden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Ind imellem aktiviteterne kunne børn og barnlige sjæ-
le forlyste sig på hoppeborgen.  
 

 
 
De mange forskellige kager på eftermiddagskaffebor-
det, gjorde også stor lykke. 
 
For dem der havde tilmeldt sig til fællesspisning, stod 
menuen på helstegt gris med et rigt udvalg af tilbehør.  
 

 
 
Superlækkert. Til dessert var der pandekager bagt 
over bål. 

Her de mindste ringriddere 

SøballeSøballeSøballeSøballe----sidesidesidesiderne  
Redigeret af Jan Bardino 

… og her de 
”store” 
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Fra Bestyrelsen for Søballe Borgerforening skal lyde 
en stor tak til planlægningsgruppen. Vi håber I også vil 
arrangere sommerfest næste år. 
Der er flere billeder på Søballes hjemmeside. 
 
 
M-station. 
Vi har modtaget et forslag om at indkøbe en såkaldt 
M-station til fællesarealet. Det er et ”apparat” til 
træning af teknik for fodboldspillere. Fordelen er at 
man kan spille fodbold med sig selv eller nogle få an-
dre. Der behøver ikke at være deltagere til to hold. 
Prisen for en M-station ligger mellem 5.000 og 
20.000, afhængig af hvor professionel den skal være. 
Vi har ansøgt om tilskud fra Skanderborg Kommunes 
landdistriktpulje. 
 

 
 
 
Arbejdsdage på fællesarealet. 
Der var flot fremmøde til vores annoncerede arbejds-
dag på fællesarealet, og de fleste af de planlagte op-
gaver blev løst. Desværre var materialerne til repara-
tion af skateboardbanen ikke nået frem, så bestyrel-
sen måtte tage en ekstra tørn den følgende uge. 
Som det fremgår af billedet er det hårdt arbejde at 
presse pladerne i den rette form. 
 

 

Sankthansfesten 
På grund af dårligt vejr, var der stort set ikke nogen 
der benyttede sig af grillen. Men da bålet skulle tæn-
des dukkede der en hel del op til en kølig midsommer-
aften. 
 
 
Mailingliste og hjemmeside 
Hvis man ønsker at blive orienteret om arrangementer 
og nyheder på Søballes hjemmeside 
(http://søballe.dk) kan man komme på vores mailingli-
ste. Send en mail til: 
soeballe.borgerforening@gmail.com,  
og få også din nabo til at tilmelde sig. 
 
 
Åben have. 
Et fint eksempel på mailinglistens anvendelse, så de 
tilmeldte da Ingrid på Vengevej fik rundsendt en fin 
plakat som invitation til Åben Have den 20. juni. Der 
var rundvisning og mulighed for en snak og erfarings-
udveksling om de mange planter Ingrid har i haven. 
Godt initiativ som gerne må følges op af andre, der 
har lyst til at vise deres have frem. 
 

 
 
 
Vandværket. 
Godt nok lidt sent, men nu er materialerne fra årets 
generalforsamling i Søballe Vandværk opdateret på 
hjemmesiden. 
 
 
Arrangementer i Søballe. 
Næste planlagte arrangement er juletræstænding 1. 
søndag i advent, mere om det i næste nummer 
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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 
Koordinator Mette Dünser 
6170 6275 / mette.dunser@skolekom.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 
September 
22. kl.   9.30  Yoga & Art, Art Jamming 
28. kl. 10.00  Loppemarked, LokalBrugsens P-plads 
30. kl. 17.30  Fællesspisning, Stjær Forsamlingshus 
 
Oktober 
20. kl. 10.00  Stjær Messen, Stjær Forsamlingshus 
26. kl.   9.00  Mad med tang, AOF kursus 
    Stjær Forsamlingshus 
 
November 
2. + 3.            Bliv en bedre fotograf, AOF kursus 
    Stjær Forsamlingshus 
3.   kl. 11.00  Art Sale, Art Jamming 
5.   kl. 18.00  Banko, Stjær Forsamlingshus 
10. kl.   9.30  Yoga & Art, Art Jamming 

Høver/aktiviteter 
September 
25. kl. 19.00    25 års jubilæums billedshow 
 
Oktober 
5.   kl. 09.30   Arbejdslørdag 
20. kl. 10.00   Efterårsudstilling 
 
November 
1.   kl. 18.30   Fællesspisning i Høver Beboerhus 
24. kl. 10.00   Julemarked i Høver Beboerhus 

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 

 

Storring/aktiviteter 
Oktober 
6.   kl. 14.00   Skovtur i Præstegårdsskov 
 
November 
1.   kl. 18.00   Fredagscafé for voksne 
    i Storring Forsamlingshus 

 

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! 

 

 

 

 

 

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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