STJÆR AVIS
med Storring, Høver og Søballe
Nr. 47 – 12. årgang

november og december 2013 + januar og halvdelen af februar 2014

Klar til start. Cykelløbet blev skudt i gang ved forsamlingshuset d. 20. oktober.

Stjær Messen d. 20. oktober var godt besøgt. Der var musik, judoopvisning, god mad, kunst,
pileflet, lokale virksomheder mm. Læs og se mere fra Stjær messen på side 6-7.
Stjær Avis udgives af Stjær Sogns Borgerforening
Avisen uddeles gratis til 750 husstande i området Storring, Høver, Stjær og
Søballe. Næste deadline er søndag d. 26. januar 2013.
Avisen udkommer i weekenden den 15.-16. februar 2014.

Pris i løssalg

Stjær Avis
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 længere, så kontakt
en fra redaktionen).
Indsendt tekstmateriale bedes
leveret i Word eller Publisher
eller en håndskrevet seddel
i postkassen.
Ris og ros modtages også
meget gerne

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

udgives af Stjær Sogns Borgerforening
Redaktionens adresse: Østerbro 10, Stjær, 8464 Galten, stjaeravis@stjaer.net/ 8674 2717 (Christina)
Avisen bliver husstandsomdelt gratis 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 12 kr.
Deadline for næste udgave af Stjær Avis er:
søndag d. 26. januar 2014
Avisen udkommer i weekenden d. 15.-16. februar
Deadline-tidspunkt udsendes på Stjær-net - og på
Brugsens opslagstavle, tre uger før deadline.
Send gerne stof til avisen i god tid.
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/
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Skrift kan gemmes,
tale glemmes
(norsk ordsprog)

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

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

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

Stjær Forsamlingshus
I samarbejde med AOF Skanderborg
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 juledekorationer 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.

lørdag d. 7. december kl.10:00-15:00
(Husk at tage madpakke og drikkevarer med)
Pris: kr. 250 plus materialer
Underviser: Dorte Glerup
Tilmelding på http://skanderborg.aof.dk - søg på hold nr. 13-40516

Vi holder Åbent Værksted på Græsballe 18 i Søballe

søndag d. 1. december kl. 12 - 16
søndag d. 8. december kl. 12 - 16
Der er et fint udvalg af unika gaver : smykker, strik (uldponchoer mm.), masser af billeder (malerier, collager, tuschtegninger). Desuden recyclevarer : produkter fra
D.Y.R.T.( Lavet af bannere). Tasker. Produkter fra Oooh: vaser, potteskjulere osv.
Det er også muligt at komme på andre tidspunkter, hvis det passer bedre.
Ring i forvejen, så laver vi en aftale. 40800546 eller 8695 0546.
Kig evt. på www.helle-bach.dk
Kig indenfor, der er absolut ingen købetvang. Kig efter flaget - indgang over terrassen ved gavlen.
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Nyt fra Borgerforeningen
November 2013, af Jesper Lumbye Andersen

Stjær Messen

Omkring Huset

Stjær Messen blev i år afholdt den sidste søndag i
skolens efterårsferie. Som noget nyt var der arrangeret et familiecykelløb. Der var i alt tredive cyklister, som cyklede ud på de naturskønne firkløverruter i det milde efterårsvejr. Tak til de tre sponsorer
(Lokal Brugsen i Stjær, Fri Cykler i Galten og kunstmaler Birgit Andersen) som havde sponseret gaver
til lodtrækning blandt cyklisterne. Judoopvisningen
med Judo-udøvere i alle aldre fra Sjelle trak mange
tilskuere, som med stor interesse fulgte med i de
kontrollerede flyveture, som de hvid- og blåklædte
judo-udøvere gav hinanden. Christian Alvad rundede dagen af med guitarmusik og anekdoter. Jan
Thøgersen fra Stjær kunne supplere med en ekstra
anekdote fra en fælles tur han havde haft med Christian Alvad i USA. Sidst på dagen blev der fundet
en vinder af købmandskurven i SKT-Bygs konkurrence. Bestyrelsen vil gerne takke alle udstillere og
deltagere for
opbakningen til
arrangementet
samt Peter Person for at have
arrangeret cykelløbet.

Flisebelægning i
Haven
I sidst nummer af
Stjær Avis var der et
opslag om fliser til havegangen og under halvtaget i
haven ved forsamlingshuset, som benyttes af dagplejen. Der kom to henvendelser om brugte fliser,
og det er vi glade for. Bygma i Galten henvendte sig
også og tilbød os 25 m2 nye fliser efter eget valg,
leveret. Der er blevet arrangeret en arbejdsdag i
starten af november, hvor de skal lægges.
Loftet i Anretterrummet
Der har været en vandskade, hvor regn- og smeltevand var trængt ind ved et tagvindue og ned i loftet i
anretterrummet. Vi har fået repareret tagvinduet for
et stykke tid siden, og nu er skaden i loftet i anretterrummet også blevet repareret. Vi havde en forventning om, at hele loftet skulle skiftes. Men det
viste sig heldigvis, at det ikke var så omfattende et
projekt, idet arbejdsholdet kunne nøjes med at udskifte to loftsplader og få repareret loftslyset.
Hoveddøren
Dørpumpen, der sidder på hoveddøren, er meget
kraftig, og havde med tiden fået vristet dørrammen
løs. Det er nu blevet repareret. Vi har i bestyrelsen
overvejet, om det ville være en god idé med et vindfang inden for hoveddøren for at der ikke så let
kommer kold luft ind og man føler træk inde i festsalen om vinteren. Ville det være en god idé? - Kommentarer modtages med glæde.
Gulvet i Festsalen
Gulvet i festsalen er ved at være slidt op. Der er flere steder revner på langs og et enkelt sted et hul,
der er blevet lappet med en metalplade. Vi har fået
en pris på ca. 80.000 kr. for et nyt gulv. Hertil kommer, at vi har overvejet at få det bedre isoleret og at
få gulvvarme for at øge komforten, når man i vinterhalvåret sidder stille og spiser til fester. Det er et
kostbart projekt, som ikke kan rummes i det normale driftsbudget. I det nye år vil vi i bestyrelsen tage
fat på at rejse penge til projektet - har du en god idé
til, hvordan vi kan gøre det, og har du evt. lyst til at
hjælpe med det, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen. Se kontaktinfo på side 27.

AOF Kurser
De to første af efterårets
tre AOF kurser er nu blevet afholdt. Mad med Tang
valgte vi at flytte hen i Stjærskolens skolekøkken,
for at der var optimale faciliteter til de mange
"kokke". Fotokurset blev afviklet i den første weekend i november, hvor godt et dusin lokale fotoentusiaster fik mulighed for at udforske deres teknisk
avancerede kameraers mange muligheder.
I starten af december er der blomsterbinding med
juletema. Der er stadig ledige pladser - se opslag på
side 3 her i avisen.
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Løsningen lå lige for
Af Peter Person
I nr. 46 af Stjær Avis skrev jeg lidt om udveksling af
opskrifter i Brugsen. Tanken var helt konkret at
hjælpe hinanden med at få opskrifter på nye salater.

Sådan gør du:
Læg baconskiverne på en plade med bagepapir.
Steg baconen midt i ovnen i ca. 20 min. ved 200°C
til den er gylden og sprød.
Lad baconen dryppe af på fedtsugende papir. Del
baconskiverne i mindre stykker.

Hver uge producerer Dennis en reklame som placeres umiddelbart inden for døren i Brugsen, resten
deles ud til kunderne i byen. Denne reklame har en
uudnyttet bagside og den vil vi tage i brug nu.

Rosindressing:
Hak rosinerne groft og kom dem i skål. Tilsæt karde
momme, appelsinsaft, eddike, salt og peber.

Det er ikke helt sikkert at bagsiden kun har påtrykt
en opskrift, der kan sagtens snige sig andre emner
ind.

Stil dressingen tildækket i køleskabet mindst 15 min
og smag til.

Lad os se hvad det kan udvikle sig til og skriv endelig hvis du har ideer.

Serveringen: Fordel den groftrevne salat på
tallerkner. Drys med ost og baconstykker.
Kom rosindressingen over salaten og server den
med grissini.
kilde: Arla Karolines køkken.

Vi påskønner indsatsen
Bestyrelsen i Galten Brugsforening vil gerne takke
Lene Severinsen, Hanne Bjerregaard, Dorthe
Hindborg og Tage Borup for deres store indsats i
forbindelse med Brugsens mange spændende aktiviteter.

Salat med ost, bacon og rosindressing
Hvis Din Butik skal forblive et omdrejningspunkt i
byen er det ikke blot indkøbene der skal lægges
der, det er også et must at frivillige trækker i arbejdstøjet og giver Brugsen en håndsrækning.

Forret til 12 personer
•

300 g bacon i tynde skiver

•

1½ liter salat revet i grove stykker, fx friséeradicchio- og feldsalat (ca. 200 g)
200 g cheddar ost 33% (50+) i små tern eller
mellemlagret ost 24% (45+)

•

Det er dejligt at se så mange frivillige kvit og frit bakke op om Stjær Brugs.

Med venlig hilsen
Rosindressing
•
kardemomme
•

150 g store, mørke rosiner

•

1 dl friskpresset appelsinsaft

•

2 tsk hvidvinseddike

•

½ tsk groft salt

•

friskkværnet peber

Galten Brugsforenings bestyrelse

• Tilbehør
•
12 grissini (ca. 175 g)
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Prisfald på 1800 varer i
LokalBrugsen

Dagli´/LokalBrugsen er i mange byer
over hele landet den sidste dagligvarebutik, og selv om kæden de seneste 20
år har klaret sig bedre end forventet, så
vil en faldende omsætning kunne koste
flere af butikkerne livet.

Udover at vi nu har sænket priserne, vil der stadigvæk være masser af lokale aktiviteter til gavn for
lokalsamfundet i Din Butik.

For anden gang i år gennemfører
LokalBrugsen Stjær omfattende sænkninger af priserne.

Uddeler Dennis Bødker Pedersen.
Tlf. 22441597 eller 02715@coop.dk

De nye lavere priser trådte i kraft torsdag den
31.oktober.
Yderligere information:

I januar satte vi i butikken priserne ned på
230 varer i serien X-tra, så de matchede discountbutikkerne. Det medførte en vækst i
salget af disse varer på 20 procent.
Nu sætter vi så priserne ned på yderligere
1800 varer. Det sker dels ved at indføre
mængderabatter på en række af de mest
almindelige dagligvarer, dels ved at sænke
priserne på bleer, babymad og på øl og
vand.
”Det er ingen hemmelighed, at fjernelsen af
lukkeloven 1. oktober har været dyr for vores butik, fordi flere af kunderne i højere
grad er begyndt at køre til de større butikker
om søndagene” udtaler uddeler Dennis
Bødker Pedersen.
Vi ved, at vores kunder værdsætter den personlige service og vores vareudbud, men
mange synes, at vi har været for dyre.
Det gør vi nu op med.
Målet er at ændre vores prisimage, så vi
fastholder de lokale kunder i LokalBrugsen
Stjær, siger Uddeler Dennis Bødker Pedersen.
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Hvor der er vilje er der en vej
Af Peter Person
Tirsdag d. 21. oktober kørte jeg et smut til Alken, for jeg havde nemlig læst og hørt at byens købmand, der
havde været lukket i et par år, atter holdt åben.
Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvorfor byens borgere havde gjort sig så store anstrengelser for at få en
købmandsbutik tilbage i byen, når de havde ladet den gamle lukke.
Mit ærinde var også at høre historien om et lille samfund, der mister sin livsnerve, hvad det betyder for samfundet og hvilke konsekvenser det har.
Da jeg trådte ind i butikken tænkte jeg først, at her var vældig rart at være. Dernæst faldt mit blik på caféområdet, der virkede til at fungere rigtig godt. Butikken er indrettet i et hjørne af forsamlingshuset, og så
vidt jeg kunne forstå, ved hjælp af borgernes egen arbejdskraft.

Der var forholdsvis mange kunder i butikken, og flere af dem var nysgerrige på hvad jeg ville. De kunne jo
se, at jeg ikke var lokal. Jeg fortalte, hvor jeg kom fra og hvilken situation vores Brugs er i, samt hvad jeg ville
med mit besøg. Det første jeg fik at vide var, at vi skulle kæmpe med næb og kløer for vores lokale butik og
at lukningen af købmanden i Alken havde været en traumatisk oplevelse for byen. Det lokale samlingspunkt
forsvandt nemlig sammen med købmanden, huspriserne faldt og byen tabte pusten.
Jeg spurgte naturligvis til den gamle købmand og hvorfor den lukkede. En af de lokale fortalte, at ingen ville
overtage den gamle butik, og at det var den primære årsag. Jeg fik også fortalt, at byens borgere havde en
konto hos den gamle købmand, hvor de satte penge ind for at stive butikkens økonomi af - noget teknisk i
forhold til varelageret. I den sammenhæng tænkt jeg, at der måtte være et solidt sammenhold i denne by og
en vilje til at kæmpe for det lokale liv.
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Klip fra Lokalavisen 17. september 2013
Finansieringen af den nye købmandsbutik var kommet på plads med kundernes egne penge, fundraising
og en indædt arbejdsindsats. I dag har byens borgere ingen penge ude at flyve, og økonomien virkede til at
have fundet et fornuftigt leje. Byens borgere arbejder i øvrigt ulønnet i butikken. Kunderne bestiller deres
indkøb via Osuma, som henter og pakker varerne i Kvickly Ry og transporterer dem til Alken, hvor folk kan
afhente sagerne.
Kunderne i købmandsbutikken kom med ideer til Stjær Lokal Brugs, eksempelvis opfordrede de til dialog
med vores kunder og afdækning af kundernes behov. Andre ideer kom også på banen under den uformelle
snak. Jeg kunne heldigvis også give lidt den anden vej, da vores uddeler, aktivitetsudvalget og adspurgte
kunder i Stjær også har luftet spændende ideer.
Alken har ca. 250 indbyggere og er en klassisk dansk landsby. Byen har et trinbræt, men togene stopper dog
ikke så ofte, som borgerne kunne ønske sig. Busforbindelsen er heller ikke den bedste. Der kører blot en skolebus, som transporterer byens børn til den nærmeste skole et par kilometer borte.
Stjær og Alken minder på mange måder om hinanden. Vi er dog ca. 4 gange så mange borgere i Stjær og
har en velassorteret Brugs. Spørgsmålet er, om Stjærs borgere er friske på at aflægge sig eksisterende
indkøbsvaner. Jeg vil i hvert fald opfordre Stjærs borgere til at kæmpe for vores egen butik, og jeg taler
ikke om støtte-handel, men om at engagere sig og tage ejerskab i Brugsen, så vi kan løfte Brugsen op på et
højere niveau, hvor tallene atter bliver sorte.
Jeg vil opfordre Stjærs borgere til at kigge forbi Alken, evt. nappe en kop kaffe og lade byens liv glide ind i
kroppen, mens I skænker Stjær en tanke. Butikken har åben mandag-fredag klokken 16-19 og lørdag klokken
9-12.
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Ny struktur i Børnehave og Vuggestue
Indlægget er skrevet af Mille Sommer, formand for forældrebestyrelsen

I August 2014 kommer der en ny struktur i
dagtilbuddene i Stjær og Storring.
Vuggestuen på Østerbro lukker og flytter til
Storring, og alle børnehavebørn samles i
Stjær.
I august i år blev det meddelt fra Skanderborg kommune, at byggetilladelsen i Stjær vuggestue ikke kunne
forlænges, hvilket betød, at vuggestuen skulle lukke.
Siden åbningen i december 2008 har vuggestuen haft
stor søgning fra både lokale børn i Stjær og Storring
men også fra børn rundt omkring i kommunen. Trods
snævre forhold har institutionen fungeret godt og det
var derfor med stor beklagelse at ledelsen og bestyrelsen modtog meddelelsen.
Samtidig stod vi med den udfordring, at Storring Børnehave i august 2014 pga. faldende børnetal kun ville
have 14 børn tilbage.
Dette fik Dagtilbuds leder Helle Lund-Pedersen til at tænke hurtigt og kreativt. I stedet for at acceptere kommunens tilbud fandt hun en løsning der kunne bevare den velfungerende vuggestue samtidig med at Storring
kunne beholde et dagtilbud i de skønne omgivelser bagved præstegården.
Efter drøftelse med personalet og bestyrelsen kom der følgende forslag som der aktuelt arbejdes videre med:
1. august flytter vuggestuen til Storring og for at udnytte pladsen i Storring, vil der udover de 20 vuggestuebørn komme en småbørnsgruppe med børn op til 3,5 -4 år.
Stjær Børnehus vil så have de resterende børn. Storringbørn vil være garanteret en plads i Stjær.
Stjær børnehave vil fortsat bestå at den gamle børnehave samt Stærekassen.
Fordelingen er blevet på denne måde fordi lokalerne i Stjær børnehave ikke vil egne sig til vuggestue. Dels
fordi den er i to plan og dels fordi der ikke er plads til at bygge krybberum.
Hvordan tingene helt præcist kommer til at se ud og hvordan personalet bliver fordelt er endnu ikke fastlagt.
Ledelse og personale er i gang med at finde den struktur der giver mest mening for både børn og personale .
Fordi man endnu ikke kender det præcise børnetal for sommeren 2014 kan de endnu ikke fastsætte hvilke
børn der flytter og hvornår.
Der vil løbende blive orienteret om dette i den kommende tid.

For fem år siden prydede dette billede fra etableringen af vuggestuen forsiden af Stjær Avis nr. 27.
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Bogprojekt – fortæl mig din livshistorie!
Janne Grønhøj
Hej Medborgere i Stjær

Der ydes intet økonomisk vederlag i forbindelse
med dette projekt. Skulle jeg være så heldig at få en
udgivelse, er der selvfølgelig et signeret eksemplar
til de deltagende.

I min fritid er jeg i gang med at "lære" at skrive som
forfatter, og jeg har fået at vide, at jeg er god til det.
Derfor søger jeg noget konkret at skrive om.

Jeg selv er en 37-årig kvinde, der bor i Stjær sammen med min kæreste og 2 børn. Jeg har altid haft
en passion for at skrive og drømmer om at udgive
bøger. Jeg er bidt af et godt gys, en dragende roman eller, ja, livshistorier, der giver læseren følelsen
af selv at være hovedpersonen.

Jeg syntes, det kunne være interessant at skrive om
mennesker fra vores nærområde, og derfor søger
jeg frivillige, der tør dele deres livshistorier med mig
– og måske resten af Danmark, hvis jeg er dygtig
nok til at formidle dem.
Tanken er enten at samle livshistorier fra flere forskellige personer i én bog eller evt. at skrive flere
bøger, hvis der er stof nok til det.

Hvis du er interesseret, kan du kontakte mig på:

Så hvis du kunne tænke dig, at dele din livshistorie
med mig, er jeg meget interesseret.

mobil: 29 13 70 50

e-mail: jannegjensen@gmail.com

Forventningsfulde hilsner
Vi tager selvfølgelig en indledende snak, og hvis vi
bliver enige om at fortsætte, vil vi mødes nogle gange, hvor jeg optager samtalerne samt tager noter.
Det er selvfølgelig muligt at deltage under et dæknavn.

Janne Grønhøj
Kommende forfatter
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NYT fra Spejderne
Se billeder fra nogle af de mange aktiviteter hos KFUM spejderne i Stjær og læs om den
spændende tur hos jægersoldaterne i Aalborg sammen med
spejderne fra Veng.
Tekst: Finn Engstrøm, spejderleder for
ulveungerne i Stjær.
I juni blev vi inviteret til at være sammen
med jægersoldaterne i nærheden af Ålborg, hvor de har deres træningsterræn.
Baggrunden for invitationen er vores
samarbejde med Veng spejderne fra
korpslejren sidste år.
Veng spejderne har en pige, hvis far var
jægersoldat. Han blev sidste år dræbt
medens han var udsendt. Forinden havde han lovet Veng spejderne en weekendtur, og det blev så hans kammerater
fra korpset, som arrangerede weekenden
for at ære deres faldne kammerat.
Vi var en håndfuld spejdere fra
Stjærgruppen som havde en fantastisk
weekend med spændende aktiviteter.
Først prøvede vi at hoppe ud fra et 18 m.
højt tårn med en efterfølgende svævebane på ca. 100 m. Derefter så vi deres
øvelsesterræn og indkvartering. Så var vi
på en skydebane og alle prøvede at skyde med 3 forskellige kæmpepistoler/
revolvere.

På tur til jægersoldaterne i
Aalborg: Matthias i tårnet og
på vej i svævebanen.

Om aftenen lavede vi mad på enkel vis med forsvarets feltrationer, hyggede os ved bålet og nåede lige
at falde i søvn, før vi blev vækket til natløb fra
01.00 til 04.00.
Næste dag sejlede vi i gummibåde og væltede
med dem i en af søerne i Rold Skov.
Så var det tid at køre hjem igen - en kæmpe
oplevelse rigere.
En stor gestus fra jægerkorpset og en stor gestus af Veng spejderne at invitere Stjær gruppen med. Vi siger mange tak for det.
Mvh Finn Engstrøm

På tur til jægersoldaterne i Aalborg: Bålhygge
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På tur til jægersoldaterne i Aalborg: Søbadning

På fugletur ved Aarslev Engsø

På oprykningstur i Jeksendalen
15

Stjær Avis’ redaktion konstaterer med glæde, at næste generation af kommende skribenter til avisen
allerede er gået i gang med at skrive. Vi har fået lov til at bringe 3.A’s første avis - præcis som den
er skrevet af eleverne fra 3.A..
God fornøjelse med læsningen! Og godt gået 3.A!

3.A’S AVIS
Årgang 2013
I denne avis kan du læse om
Stjærskolen. God fornøjelse.

Julie, Albert, Caroline, Samir, Emma,
Valentin, Marie S., Jacob M., Emilie,
Asbjørn, Mathilde, Waldemar, Marie
R., Mathias, Markus, Malte, Emil,
Rasmus S., Rasmus L. og Jacob V.

Nr. 1

I dette nummer kan du læse om:
Traditioner
Svømning på Stjærskolen
Skolens regler
Kontoret
Huler
Elevrådet
Skolens historie
Lærer på Stjærskolen
Musik

3.a
Det er os, der har
skrevet artiklerne.
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s. 1
s. 2
s. 3
s. 4
s. 5
s. 6
s. 7
s. 8
d. 9

3.A’S AVIS side 1 og 2

Side 2 fra 3.A’ avis
Side 1 fra 3.A’ avis.
(Sætte-nissen har vist spist en linje ☺)
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3.A’S AVIS side 3 og 4

Side 4 fra 3.A’ avis
Side 3 fra 3.A’ avis.

18

3.A’S AVIS side 5 og 6

Side 6 fra 3.A’ avis

Side 5 fra 3.A’ avis.
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3.A’S AVIS side 7, 8 og 9
Side 5 fra 3.A’ avis.

Side 9 fra 3.A’ avis

Side 8 fra 3.A’ avis
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Opskriftsiden
En rigtig dejlig og julet chokoladekage

En rigtig efterårsgodbid:

Brombærmuffins - ca. 18 stk.

Rød fløjlskage (Red velvet cake)

Ingredienser:

- 12-18 muffins eller en 24 cm springform

4 æg
3 dl sukker
1 spiseske vanillesukker

Ingredienser:
60 g smør
150 g sukker
1 æg
10 g kakaopulver
20 ml rød frugtfarve
½ vanillestang
1 1/4 dl kærnemælk
150 g hvedemel
½ teske fint salt
½ teske natron
1½ teske hvidvinseddike

Piskes hvidt og skummende
250 g groftrevet marcipan
4 dl hvedemel
1 teske bagepulver
150 g smeltet afkølet smør
150 g groft hakket hvid chokolade
Blandes i æggemassen
Dejen fordeles i muffinsforme, der skal være ca.
2/3 fyldt. Herefter trykkes 3-4 hele brombær ned i
dejen i hver muffinsform.

Pisk smør og sukker godt, tilsæt ægget og pisk
grundigt igen.
Rør kakao, frugtfarve og vanille til en tyk pasta og
tilsæt det til smørblandingen.
Tilsæt mælk og mel skiftevis.
Bland salt, natron og eddike i en lille skål som du
holder over dejen, da det nemt kan bruse op. hæld
det i dejen og pisk grundigt.

Kagerne bages ved 175 grader i ca. 25 minutter til
de er gyldne og fine.
——————————————————————
Hvis du har travlt er disse rigtig gode og nemme

Muffins: 150-170 grader i 20-25 minutter
Kage: 170-180 grader i ca. 50 minutter afhængig af
kagens tykkelse.
Kagen må hellere bages lidt for meget end lidt for
lidt.

Havregrynskager i bradepande
Ingredienser:

Creamcheese frosting:

300 g smeltet smør eller margarine
300 g sukker
400 g havregryn

300 g flormelis
50 g smør
250 g kold flødeost
½ vanillestang
Citronsaft

Alle ingredienserne blandes sammen og fordeles i
en bradepande (altså den store der passer i ovnen
;-) hvor dejen trykkes lidt sammen, så det er en
jævn fast overflade.
Bages ved 200 grader i ca. 15-20 minutter

Pisk smør og sukker på lav hastighed, tilsæt flødeost og pisk til det er rigtig luftigt. Tilsæt vanillekorn
og citronsaft efter smag.

Skæres ud i tilpas størrelse tern imens de er varme.

Mmmmm smager godt oven på kagen eller som
creme imellem lagene af kage.
Rigtig god fornøjelse og glædelig jul
Merete Pedersen
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KIRKENYT
Klik ind på
http://www.storring-stjaer.dk/

INFO FRA PRÆSTEN

JULENS GUDSTJENESTER

SAMTALER

Søndag den 15. dec. kl. 16.00 i Stjær Kirke
Krybbespil - familiegudstjeneste.
Minikonfirmanderne fra 3. klasse skal igen i år
opføre et musisk julekrybbespil under kyndig
ledelse af Helen Thomsen. Glæd jer!

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

Tirsdag den 17. dec. kl. 10.00 i Storring Kirke
Storring Børnehave-gudstjeneste
Onsdag den 18. dec. kl. 9.30 i Stjær Kirke
Stjær Børnehave-gudstjeneste

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

Fredag den 13. dec. kl. 9.30 i Stjær Kirke
Dagpleje og vuggestue-gudstjeneste
Fredag den 20. dec. kl. 8.15 og kl. 9.15
i Stjær Kirke
Stjærskolen

EFTERMIDDAGSMØDER

Juleaften - den 24. dec.
Storring Kirke kl. 15.00
Stjær Kirke kl. 14.00 og kl. 16.00

”Jeg elsker den brogede verden”
Tirsdag den 21. januar 2014
kl. 14.00 i Konfirmandstuen

1. juledag - den 25. dec.
Storring Kirke kl. 10.30
Stjær Kirke kl. 9.00

v. Niel Peter Holm
Niels Peter Holm vil holde et foredrag der tager udgangspunkt i hans eget spændende liv. Det handler
om originaler på hans vej, livsbekræftende oplevelser som sygeplejerske på en kræftafdeling, plejehjemsleder gennem 8 år og de sidste 15 år som
bedemand i Kerteminde, med et indhold der spænder fra dyb alvor til herlig latter

Nytårsdag - den 1. jan.
Storring Kirke kl. 14.00 (champagne/kransekage)
Stjær Kirke kl. 15.30 (champagne/kransekage)

”Historien bag gravstenen”
Tirsdag den 11. marts 2014

”Kerstin Ekmans forfatterskab”

kl. 14.00 i Konfirmandstuen

Tirsdag den 18. februar 2014
kl. 14.00 i Konfirmandstuen

v. Ewald Sønderby
Når man færdes på en kirkegård, er det som at stå
foran et lokalhistorisk arkiv. Hver gravsten kan fortælle en historie, som det blot drejer sig om at finde
frem.

v. Forfatter Doris Ottesen
Fortælling om Kerstin Ekman og hendes forfatterskab fra de første kriminalromaner i 1960'erne over
1970'ernes romaner Hekseringene, Springkilden,
Englehuset og En by af lys til Hændelser ved vand
og den seneste romansuite, Ulveskindstrilogien.
Endvidere om Kerstin Ekman som civilisationskritiker . Doris Ottesen følger Ekmans forfatterskab,
kristendommens fortællinger præger i varierende
grad samtlige værker. Ottesen har en række væsentlige indsigter og refleksioner over forfatterskabets kristne tematikker. Tolkningerne har desuden
et smittende engagement, man får helt enkelt lyst til
at gå på opdagelse i Ekmans bøger.

At finde og fotografere gravstene med specielle historier, underfundige tekster og fejlcitater, der ofte i
en alvorlig situation kan kalde smilet frem, er en
hobby, jeg begyndte at dyrke, da jeg for mange år
siden gik i gang med at skrive slægtshistorie, og i
den anledning besøgte jeg mange kirkegårde for at
kigge efter gamle familiegravsteder. Det er efterhånden blevet til mange specielle gravstene med
hver sin historie bag. Det er et udvalg af dem jeg vil
vise billeder af og fortælle om 11 marts 2014.
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KIRKENYT
Klik ind på
http://www.storring-stjaer.dk/

SYNG JULEN IND

BEDEGUDSTJENESTE

Onsdag den 4. december 2013
kl. 19.00 i Stjær Kirke

Onsdag den 8. januar 2014
kl. 19.30 i Stjær Kirke

Kom og syng julen ind sammen med koret og
kom i adventsstemning med De Ni Læsninger

Som et led i bedeugen afholdes bedeugegudstjenesten
i Stjær Kirke. Bedeugens tema er ”at vandre med Gud”.

JULEHJÆLP
Kirkerne i Gl. Galten kommune har med hjælp fra Lions fået mulighed for at tilbyde en julekurv til dem i vores
sogne, der har allermindst. Julekurven indeholder det vigtigste til et godt juleaftens måltid, kurven vil blive
bragt ud umiddelbart inden jul. Rent praktisk foregår det sådan, at man henvender sig til sognepræst Carsten Marvig, på telefon 86 95 00 74 - læs mere i det kommende kirkeblad!

FLYGELKONCERT
I KONFIRMANDSTUEN
Søndag den 24. november 2013
kl. 16.00
Festlig koncert til indvielse af det nye flygel! Med assistance af violinist Birgitte
Bærentzen Pihl fra Aarhus Symfoniorkester og Niels Henrik Nielsen, cello, vil
kirkens egen organist, Charlotte Sejthen, der også er uddannet pianist, stå for
et festligt program med både soloklaver, duo med cellisten og endelig som et
festfyrværkeri: Antonin Dvoráks Dumky-trio.

JULESTUE
Mandag den 2. december 2013
2013 kl. 14 - 17
Vi vender i år tilbage til Stjær forsamlingshus med
Julestue for ældre i Stjær og Storring. Som sædvanlig vil vi hygge om jer
med lidt godt til kaffen og lave lidt underholdning såsom, oplæsning, sang
og musik eller hvad vi nu finder på.
Det traditionelle pakkespil (pakke medbringes max kr. 20,-) skal vi også
nå, så vi håber på god opbakning til denne hyggelige eftermiddag.
Nærmere om tilmelding vil også fremgå af Folkebladet når tiden nærmer
sig.
Kirken og frivillige kvinder byder velkommen indenfor. Tilmelding allerede
nu og frem til 22. november til:
Inger Møller:
Metha Eriksen:
Rita Joseff:

8695 0124
8695 0110
8695 0123
el. mail: rita@joseff.dk
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Halloween

Søballesiden

Den 31. oktober var der igen gang i græskarbedet i
Søballe. Om det var den store græskarmand der var
med rundt, vides ikke, men festligt så det ud. Man
fristes til at tro at støjen fra de udklædte, var et
forsøg på at dæmpe uhyggen for deltagerne i mørket.

Julen nærmer sig.
Selvom det kun er november, må vi konstatere at julen
nærmer sig, og dermed er det også tid for den store
juletræstændingsfest. Som sædvanlig mødes vi 1.
søndag i advent og tænder lysene i byens juletræer,
synger et par sange omkring træerne og slutter af
med gløgg eller kakao og æbleskiver i garagen, Gyvelhøjvej 1.
Om formiddagen mødes bestyrelsen og får sat lys på
træerne. Selve arrangementet begynder når mørket
sænker sig kl. 16. I år er det plantede juletræ blevet
så stort at det vil få sin egen lyskæde, men der kommer selvfølgelig også et stort træ. (billede fra sidste
år)

Spændende initiativ i Søballe.
Denne gang var det ikke åben have for planternes
skyld. Det var Birgit Tjalve der holdt åbent hus og
have for at vise, hvad hun kan tilbyde indenfor foredrag, kunst og musik. Se mere her:
http://www.eskildtjalve.dk/bt/birgit-tjalve.htm

Fredningsforslag og naturvandring.
Her i oktober havde Danmarks Naturfredningsforening arrangeret en naturvandring i området mellem
Lillering Skov og Taastrup Sø. Hensigten var at vise
rundt i det område som indgår i et fredningsforslag
DN har udarbejdet sammen med Aarhus og Skanderborg Kommune. Formålet med at rejse fredning for et
skov- og naturområde syd for Harlev er at skabe et
større sammenhængende naturområde med gode adgangsmuligheder for offentligheden ved at binde to
adskilte habitatområder sammen. Fredningen begrundes i områdets mange fine kvaliteter af både national
og international karakter, såvel som truslerne mod
disse. Hele fredningsforslaget kan ses her:

Åbent Værksted
Igen i år holder Helle Bach Andersen åbent værksted
op til jul. 1. og 8. december fra kl. 12 til 16 er der mulighed for at købe julegaver på Græsballe 18. Der er
et fint udvalg af unikagaver: smykker, strik (uldponchoer mm.), masser af billeder (malerier, collager,
tuschtegninger). Desuden recyclevarer: Tasker fra
D.Y.R.T. (Do You Recycle Too). Vaser, potteskjulere
osv. fra Oohh. Se hjemmesiden: www.helle-bach.dk
Kig indenfor, der er absolut ingen købetvang. Kig efter
flaget – indgang over terrassen ved gavlen.

http://www.dn.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles
%2fFiler%2fNatur%2fFredning%2fFredningssager_2012%2fFredni
ngsforslag_120425_FN.doc

Kommende arrangementer i Søballe.
1. december kl. 16, byens juletræ tændes
1. og 8. december kl. 12 til 16 Åbent værksted,
Græsballe 18
16. januar 2014, generalforsamling i Søballe Borgerforening
medio februar 2014, generalforsamling i Grundejerforeningen Søballe Villaby
12, marts 2014, generalforsamling i Grundejerforeningen Gyvelhøj
medio marts 2014, generalforsamling i Søballe
Vandværk

Hjertestarter
Det er nu et år siden vi afholdt kursus i brug af byens
hjertestarter. Her er lige en påmindelse om at den er
placeret på Ivans garage på stien mellem Vengevej og
Græsballe. I bestyrelsen overvejer vi stadig om vi vil
tilmelde os oversigten over hjertestartere rundt om i
landet.
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af Mogens Kjærskov

Madaften på børneniveau

Juletravetur

Første onsdag i hver måned
Kl. 17 til ca. 19 i Høver Beboerhus

Søndag d. 15. dec. Kl. 13.00
Når julen kommer tættere på, og vi alle går en
stresset tid i møde med julegaveindkøb, julebagning
og alle de andre juleforberedelser, giver Høver
Beboerforening muligheden for at stresse af et par
timer søndag eftermiddag d. 9. dec.

Onsdag d. 4. dec. kl.
17.00 til ca. kl. 19.00
mødes vi for sidste gang i
år til en hyggelig madaften i Høver Beboerhus.

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

Tá en ret med til et fælles
madbord.
Vi spiser kl. 17.30 og
leger/spiller
i
salen
bagefter.

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

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

Der er gratis slikposer til alle børnene.

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

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

Søndag d. 24. november
Fra kl. 10.00 til kl. 16.00
Snart nærmer julen sig med raske skridt, og samtidig
også tidspunktet for det store Julemarked i Høver.
Høver Beboerhus vil være fyldt til bristepunktet med nisser,
julegaveideer, juletræspynt, papirklip, dukker, smykker, juledekorationer og
masser af andre spændende ting.
I den hyggelige cafe vil der dagen igennem være mulighed for at nyde både
vådt og tørt.
Tag familien eller naboen med og få et par hyggelige timer i Høver Beboerhus,
Ryvej 107, Høver.
Arrangementet er åbent for alle, og der er gratis adgang.
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Foreninger, grupper, råd, udvalg og institutioner

med nøglepersoner…

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

Dagplejen
Karin Beyer-Pedersen/ 8695 0656
kwrabp@gmail.com
Og Ruth Hildebrandt Schmidt/ 8695 0514

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

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

SØBALLE

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

Grundejerforeningen
Søballe Villaby
Kim Elgård / 8695 0546

Søballe vandværk/ Gorm Larsen
going@anarki.dk 86950484

Grundejerforeningen Gyvelhøj
Rasmus Lübech Christensen/ 86950904

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

Søballe Borgerforening
Kim Elgård / 8695 0546
HØVER

KFUM Spejderne i Stjær
Koordinator Mette Dünser
6170 6275 / mette.dunser@skolekom.dk

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

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

Høver Vandværk
Rasmus Laursen/ 86 94 38 75

Indre Mission
Repr. i Stjær: Karen Marie Boye
8695 0470
Stjær Vandværk
Stjær Vandværk
Bent Skovsende / 3125 1010
FEJLMELDING: Peter Gabriel
2113 2327 / vand@stjaer.net
www.stjærvand.dk
Toftkærvej og Pebbelparkens
Grundejerforening
John Monrad/ john@monrad.dk
Nygårdsparken Grundejerforening
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
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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

Aktiviteter frem til næste Stjær Avis
Stjær/aktiviteter

Høver/aktiviteter

November
25. kl. 17.30
29. kl. 15-19
30. kl. 10-16
30. kl. 10-16

November
24. kl. 10.00 Julemarked i Høver Beboerhus

Fællesspisning, Stjær Forsamlingshus
Julemarked, Nygårdsparken 19
Julemarked, Nygårdsparken 19
Juletræer sælges, Stjær Bakker 89
Også 1., 7., 8., 14., 15., 21. og 22. dec.

December
4. kl. 17.00 Madaften i Høver Beboerhus
15. kl. 13.00 Juletravetur
24. kl. 24.00 Nytårsaften i Høver Beboerhus

December
7. kl. 10.00 Blomsterbinding - julekursus,
Stjær Forsamlingshus

Søballe/aktiviteter
December
1. kl. 16.00 Byens juletræ tændes
1.+8. kl. 12-16 Åbent Værksted hos
Helle Bach Andersen, Græsballe 18

Januar
27. kl. 17.30 Fællesspisning, Stjær Forsamlingshus

Januar
16.
Generalforsamling i Søballe Borgerforening

Stjær Avis Sponsorer!
Der er plads til flere sponsorer af Stjær Avis ☺
Henvend dig til Bjarne Schøler, bss@netdesign.dk / 86950808

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

Sponsor for Stjær Håndbold U-12 piger

www.lokalenergi.dk
27

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

Unikke gaver - til dig og dem du holder af...

Smykker, billeder, strik m.m.

Kig forbi og lad dig inspirere - absolut ingen købetvang….

Helle Bach Andersen

Græsballe 18, Søballe - Tlf. 4080 0546 - www.helle-bach.dk

Alle former for bogholderiopgaver udføres efter dit behov






I Stjær, v. Dennis Bødker Pedersen

KVALITET
ERFARING

VIGGO RAVNS

TRADITION
NYTÆNKNING

FORRETNING A/S

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

Bogføring
Momsindberetning
Lønadministration
Periode- og årsregnskaber
Selvangivelse

Nygårdsparken 25 • Stjær
Tlf. 23 25 85 42 • 86 95 03 42
pmp@pmpregnskab.dk
www.pmpregnskab.dk

