
 

 

STJÆR AVIS 
      med Storring, Høver og Søballe  

Nr. 48 – 13. årgang  Februar, marts, april og halvdelen af maj 2014 

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. 27. april 2014. 

Avisen udkommer i weekenden den 17.-18. maj 2014. 
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 

 

Pris i løssalg 

Stjær Spejderne i færd med at lære at bruge kompas og lave aftryk af dyrespor i gips. 

Til venstre: Arbejdsdag i Stjær forsamlingshus i februar. Til højre: Dagplejen søgte om 

fliser via Stjær Avis i 2013 - her er arbejdsholdet i gang med at lægge fliserne. 



 

 

 

 
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 eller lign….så skriv og hør uforpligtende nærme-
re på tina@kroyerkristensen.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 gratis 4 gange om året 
til ca. 750 husstande i Storring-, Stjær-, Høver- og 
Søballe-området. Du kan købe ekstra aviser i Lokal-
Brugsen i Stjær, for 12 kr. 
 

Deadline for næste udgave af Stjær Avis er: 
søndag d. 27. april 2014 

Avisen udkommer i weekenden d. 17.-18. maj 
 

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/ 
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/ 
phreipurth@gmail.com/ 40 97 87 19 

Layout/ foto/ Christina Monrad Andersen/cmajla@privat.dk 

Layout/ foto/ Nina Møller Nielsen/
nina.moller.nielsen@gmail.com 

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 



 

3 

Foredrag om S M E R T E L I N D R I N G 

 

 

 

Hvad er smerter og hvordan kan de afhjælpes 

Du kan gøre mere, end du tror 
 

Mød pensioneret overlæge Alice Steinov og kinesiologerne Solveig Vegener og 

Vera Mølgaard, som vil informere om smerter og demonstrere det nyeste indenfor smertelindring: 
Videnskabeligt dokumenterede energiplastre 

 

Aftenens program: 
• Hvilke slags smerter findes? 

• Hvad gør smerter kroniske? 

• Former for hjælp: traditionel behandling og egen behandling 

• Sidste nyt på teknologiens himmel: LifeWaves energiplastre 

• Demonstration af plastrene 

• Spørgsmål og svar 
 

STORRING FORSAMLINGSHUS, Lilleringvej 14, 8464 Galten  
ONSDAG, DEN 12. MARTS 2014 KL. 19.30 

 

Pris: 50,- kr. pr. person inkl. kaffe og te i pausen 

For yderligere oplysninger kontakt: Vera Mølgaard, kinesiolog, molgaard@it.dk, evt. 51945201 (sms)
Kirsten Gade, sygeplejerske, akupunktør, kirstengade@storring.dk 

Tilmelding til: Kirsten Gade senest 08.03.14 

Flet med levende pil 
 

Traditionen tro fletter vi til potter med levende pil, 

lørdag den 22 marts  kl 10-15 

på pilelaugets mark imellem Søballe og Storring. 

Pris: 50 kr. 
 

Medbring: 
• Varmt tøj 
• Evt. en lille stol,  
• 1 spand med sand 

• 1 spand til god arbejdshøjde 

• 1 god rosensaks 

• Evt. piberenser 
• Madpakke og drikkelse 

 

Vi starter med at få lidt inspiration, høst af pil og 
så skal der flettes. 
Vi (pilelauget) deler ud af den viden vi har, og 
evt. nye ideer afprøves. 
 

Med venlig hilsen 

Storring, Stjær og Søballes pilelaug 

Tilmelding: til kirstengade@storring.dk 

eller sms på 2664 3892  



4 

 

Gymnastikopvisning 

Søndag d. 23. marts kl. 14.00 

afholder vi gymnastikopvisning i Stjærhallen. 

Kom og se byens mange gymnaster vise, hvad de har lært i vinterens løb og gå 
ikke glip af årets gæstehold fra Acroteam tst Århus, der vil afslutte opvisningen. 
Vores gæstehold laver sportsacro, der er en kombination af spring, rytme og 
akrobatik. Holdet består af gymnaster i alderen 8-30 år. 

Entré 20,- for voksne. 

Børn gratis. 

Mvh Gymnastikudvalget 

Udfordringer og muligheder for gymnastikken i Stjær 

Søndag d. 2.februar inviterede vi i gymnastikudvalget til en diskussion af de mu-
ligheder og udfordringer gymnastikken i Stjær står over for. Efter mødet tegnede 
der sig et billede af, at der ikke er tilstrækkelig drivkraft til eller interesse for at fø-
re gymnastikken i Stjær videre i sin nuværende form og slet ikke til at udvikle den 
eller se på nye muligheder. 

Som det ser ud p.t., bliver konsekvensen, at vi i næste sæson bliver nødt til at 
reducere holdudbuddet. Det kommer sandsynligvis til at gå ud over spilopperne 
(de 4-5 årige), og måske pigefræs eller drengefræs (0.- 2.kl.) 

Vi håber naturligvis fortsat på, at der er nogen, der har lyst til at være med til at 
holde liv i gymnastikudvalget og gymnastikken i Stjær, og hører derfor gerne fra 
jer. 

Mvh gymnastikudvalget 

Grethe@fiberhjem.dk                   tlf.: 27284955 

Karin.milling@gmail.com      tlf.: 30333932 

Mette@bukballe.dk                        tlf.: 29243203 

Gymnastik 
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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 frem til næste avis bliver: 
 

MANDAG d. 31. MARTS 2014  
i Stjær forsamlingshus 

 

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

dorthe.skriver@gmail.com 

OPSLAGSTAVLEN 

Loppemarked på Bækken 
Lørdag den 3. maj 2014 fra kl. 09:00 til kl. 16:00. 
 

Bækken holder et stort fælles loppemarked.  
Vi har været i gemmerne for at finde ”guldet” frem. 
Kom ind og gør en god handel der kan altid pruttes om prisen. 
 

Samtidig holdes der åbent hus på Bakkegaarden hvor der bl.a. vil være åbent i SmykkeCafeen og et 
par gamle petroleumsmotorer vil stå og tøffe på gårdspladsen.  

Tomatsovs: 
Et mellemstort hakket løg 

3 dåser hakkede flåede tomater 
2 pressede hvidløgsfed 

En dåse tomatpuré 

1 dl. tomatketchup 

1 tsk. salt 
1 spsk. tørret oregano 

1 spsk. tørret basilikum 

1 spsk. olivenolie 

Peber 

Løgene svitses i olie og de øvrige ingredienser 
tilsættes, sovsen koges ind til en passende kon-
sistens og smages til. 
 

Kødboller: 
500 g. hakket svinekød 

500 g. hakket oksekød 

2 æg 

4 spsk. rasp 

2 spsk. mel 
3 spsk. løgpulver 
2 pressede hvidløgsfed 

2 tsk. salt 
Peber 

Farsen formes til kødboller, som steges i olie. De 
stegte kødboller kommes i tomatsovsen og ko-
ges sammen med sovsen i mindst 20 min. 

Her bringer vi opskrif-
ten på de lækre kød-
boller i tomatsovs fra 
d. 27/1. Opskriften 
kommer fra Klaus 
Andersen og er be-
regnet til 6 personer: 
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Kameraet har vi anskaffet os for at bruge det. Men hvad kan det egentlig? 
Er det kameraet der styrer dig - eller dig der styrer kameraet? 

På dette kursus bliver kameraet din bedste ven. 

lørdag d. 5. april + søndag d. 6. april kl. 10:00-16:00 

Pris: kr. 600 

Underviser: Fotograf Martin Schubert, www.martinschubert.dk 

Tilmelding på http://skanderborg.aof.dk - søg på hold nr. 14-40005 

Stjær Forsamlingshus 

I samarbejde med AOF Skanderborg 

”Bliv en bedre fotograf” 

Gratis foredrag ved advokat Jette Jessen (H) 

onsdag d. 2. april 2014 kl. 19:00 – 21:30  

i Stjær Forsamlingshus, Borgerforeningen er vært med kaffe/the og kage 

Telefonen ringer på advokat Jette Jessens kontor hos Ret&Råd Hinnerup. Det er en fremmed arbejds-
løs jurist, som søger virksomhedspraktik. Jette er straks frisk på idéen, og der indgås hurtigt en aftale 
mellem advokaten og juristen. 
 

Mine privilegerede tre års barsels- og forældreorlov for at passe Jonathan hjemme i Stjærs trygge ram-
mer blev nu udskiftet med plisseret nederdel og attaché-mappe. Ret&Råd Hinnerup er et lille alsidigt 
advokatkontor, som beskæftiger to advokater med hver sin sekretær samt en selvstændig ejendoms-
formidler. Her fulgte jeg Jette i tykt og tyndt i fire uger. Konkret arbejdede jeg med en række familie- og 
arveretlige problemstillinger samt grundforberedelse og research til den afsluttende hovedforhandling 
af diverse retssager. 
 

I løbet af mit praktikophold fik jeg mulighed for at overvære Jette afholde et foredrag om familie- og ar-
veret. Selv som jurist blev jeg overrasket over vigtigheden af at have styr på juraen i privatlivet, og at 
uanset hvor i livet man måtte være og hvordan ens familiære forhold i øvrigt ser ud, er der overvejelser, 
som bør gøres og beslutninger, som bør træffes. 
• Hvordan arver dine, mine og vores børn?  
• Falder der arv til samleveren? 

• Og hvem arver efter barnløse? 

• Skal du giftes og hvad er fordelene ved særeje?  
• Og hvem får egentlig din pension i tilfælde af skilsmisse? 

• Eller ønsker du at sikre dine dyrebare børn ved børnetestamente eller dine gamle forældre ved 
generalfuldmagt? 

 

Alt dette har Jette en særlig evne til at formidle. Hun var frisk på ideen om også at holde et foredrag i 
Stjær. 

 

Jette Jessen er netop fyldt 50. Hun har arbej-
det som advokat i 25 år, de sidste 23 hos 
Ret&Råd i Hinnerup med speciale i familie- og 
arveret. Hun har møderet for Højesteret, hvil-
ket er et prædikat kun for landets allermest 
rutinerede advokater. Privat er Jette mor til to 
store teenagebørn, bosiddende i Brabrand og 
er tidligere basketballspiller på eliteplan. 

Jette Jessen Jeanette Lykke Havholme 
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Tilskud til Gør Det Selv 
 

Hos elselskabet Lokalenergi Handel A/S i Viby J er der kontante tilskud at få til en lang række lønsomme 
energiforbedringer i privatboliger. Tilskuddene gives ikke blot til store projekter som efterisolering og skift 
til nyere varmekilde – vi yder også tilskud til mindre forbedringer som f.eks. udskiftning af halogenspots til 
LED spots eller montering af ur på cirkulationspumpen. Alle boligejere kan søge tilskud til energiforbedrin-
ger, der reducerer deres energiforbrug – og dermed deres energiregning. 
 

Nem ansøgning 
Boligejerne søger tilskud via vores hjemmeside. Vi har lavet en online-løsning, hvor boligejerne hurtigt kan 
danne sig et overblik over, hvad de kan søge tilskud til, og hvor stort et tilskud de kan søge. Med få klik på 
tastaturet er en ansøgning udfyldt og indsendt – den godkender vi inden for 24 timer, og boligejeren kan 
komme i gang med projektet.  
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Bandemedlemmer søges 
Jeg søger Band medlemmer til et "voksen" hygge rockband her i Stjær.  
Jeg mangler en sanger /sangerinde, en bassist, en trommeslager og evt. en guitarist (jeg spiller selv 
guitar). Du skal have en smule erfaring med i bagagen, men ellers er det lysten til at spille, der er væ-
sentlig.  Skanderborg Kulturskole tilbyder assistance af en musiklærer hver anden øvesession, og vi 
kan benytte musiklokalet på Stjær skolen. 
 

Øvedagen bliver tirsdag eller onsdag kl 19.30. 
Prisen for at deltage er 475 kr. pr person årligt, hvis vi er 4 medlemmer.   
 

Er du tændt/nysgerrig? 

Ring til mig på telefon nummer 2920 9291 eller send en mail til Bo.vaegter@hotmail.com og hør mere. 
 

Bo Vægter 

Sponsorer søges 
Jeg er begyndt at løbe og har i den forbindelse sat mig for, at denne nye hobby skal føre til noget posi-
tivt ikke kun for mig selv, men også for andre. Jeg fandt muligheden for at løbe som sponsor og har 
derfor meldt mig som sponsorløber til Lillebælt Halvmarathon d. 3. maj, 2014, idet jeg her har mulighe-
den for at støtte op om gode formål. De penge, jeg får ind, går til Børnecancerfonden, Julemærkehjem-
mene, De Danske Hospitalsklovne og Løb4Andre – alle formål, som jeg finder værdige, og som jeg 
håber at kunne støtte med et bidrag, der vil gøre en forskel for mange. 
 

Hvis du synes, at du kan undvære et beløb til et af disse formål – enten som privatperson eller som 
firma – kan du sende mig en besked på 

pischke23@gmail.com eller 40215951, og du vil derefter modtage bankinfo til Løb4Andre, som ind-
samler pengene. Minimumbeløbet er 50 kr. Der gives giverdiplom for beløb fra 100 kr. og op. Der kan 
også købes klistermærker til 25 kr. Du kan læse mere på www.lillebaelthalvmarathon.dk.  
 

Jeg glæder mig til at høre fra dig, så mine anstrengelser vil blive belønnet! 
 

Med venlig hilsen 

David Pischke 

Vedr. nedlæggelse af Storring Børnehave 
 

Vi er en gruppe af forældre i nærområdet, der enten har børn i børnehaven, eller som skal have det 
inden for kort tid, og som finder det meget skuffende at børnehaven nedlægges og i stedet omdannes 
til vuggestue. Storring Børnehave er netop af os prioriteret fremfor Stjær Børnehave grundet de fine 
ydre rammer i form af masser af udenomsplads, funktionelle og for børnene attraktive legeredskaber, 
samt beliggenheden i en skøn natur og uden gene af trafik.  
 

Vi undrer os derfor aldeles over Skanderborg Kommunes prioritering, som virker til at være truffet uden 
inddragelse af de berørte parter. Hvorfor har man ikke overvejet at opretholde børnehaven, således at 
institutionen kom til at rumme både vuggestue samt børnehave? På grundarealet er der rigeligt med 
plads til udvidelse, og en integreret institution med både vuggestue og børnehave, som f.eks. forekom-
mer i Veng, er jo tidens trend således overgangen til børnehave bliver så skånsom som mulig.  
Såfremt I som forældre, enten til et barn der nu går i Storring Børnehave, eller til et barn I havde plan-
lagt skulle gå I børnehaven, vil vi meget gerne have en tilbagemelding, således at vi kan samles og 
derved vise Skanderborg Kommune at det ikke er alle i lokalområdet der bakker op omkring den trufne 
beslutning.  
 

Meld gerne tilbage senest 10. marts 2014. 

Jytte Elisabeth Nielsen    Gitte Østergaard Christensen 

Jytte_en@hotmail.com                             Vesterbro16@gmail.com 
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Fliser 
I starten af november havde vi en arbejdsdag, hvor 
vi lagde nye fliser i haven ved forsamlingshuset, 
hvor dagplejebørnene leger. Vi var godt en håndfuld 
stykker, som havde en hyggelig dag i det friske ef-
terårsvejr. Tak til de, der hjalp med at lægge fliserne 
og til Bygma i Galten samt til Anne Marie og Morten, 
der har doneret fliser.   
 

Arbejdsweekend 

Midt i februar havde vi en arbejdsweekend. Ud over 
at trægulvene fik en omgang olie, blev der arbejdet 
videre med at få omdannet de to små tidligere om-
klædningsrum i kælderen til depotrum for de faste 
brugere i forsamlingshuset. Planen er at få det store 
depotrum i kælderen tømt, så det kan benyttes til 
andre aktiviteter - ideer er velkomne. 
 

Kontingent 
Sammen med denne udgave af Stjær Avis har du, 
hvis du bor i Stjær Sogn, modtaget en kontingentop-
krævning til Stjær Sogns Borgerforening - med min-
dre du tidligere har meldt det til PBS. Vi vil i besty-
relsen gerne opfordre dig til at betale kontingentet 
og dermed støtte op om vores fælles forsamlings-
hus i Stjær, som danner ramme for en masse socia-
le aktiviteter i vores landsby. Det er ca. halvdelen af 
alle husstande i sognet, der er medlem af forenin-
gen og der er dermed en bred opbakning til forsam-
lingshuset i lokalsamfundet. Vær opmærksom på, at 
du som medlem har mulighed for at leje lokaler i 
forsamlingshuset fra blot 300 kr. 
 

Foredrag om familie- og arveret 
Borgerforeningen har i samarbejde med jurist Jea-
nette Lykke og advokat Jette Jessen arrangeret en 
foredragsaften i forsamlingshuset med temaet fami-

lie- og arveret. Fore-
draget henvender 
sig både til ældre, 
som gerne med et 
testamente vil have 
indflydelse på forde-
lingen af en arv til de efterladte børn og børnebørn, 
og til yngre mennesker, som gerne vil forebygge 
økonomiske konflikter ved en eventuel skilsmisse 
o.lign. Der er fri entré til arrangementet og der ser-
veres gratis kaffe/te og kage. Se opslag om tids-
punkt for arrangementet på side 7 i denne avis. 
 

Weekend-fotokursus 

I weekenden 5.-6. april afholder vi i samarbejde 
med AOF et fotokursus i forsamlingshuset. Det er 
en opfølgning til det succesfulde weekend-

fotokursus, som blev afholdt i efteråret. Selv om kur-
set er tænkt som en fortsættelse, kan du sagtens 
deltage selvom du ikke var med på det første kur-
sus. 
Moderne digitalkameraer er meget avancerede og 
har mulighed for at skabe nogle enestående bille-
der, men ofte har vi det bare sat på "auto", da de 
mange muligheder kan virke uoverskuelige. Week-
end-fotokurset hjælper dig med at få styr på teknik-
ken og samtidig få øje for at skabe billeder, der for-
tæller en interessant historie. 
Tilmelding hos AOF: 86 51 19 77 eller  
http://kortlink.dk/dr5c 

 

Generalforsamling 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved tirsdag d. 8. 
april, hvor der er generalforsamling. Se opslag med 
detaljer i brugsen og på stjaer.net ca. to uger før 
generalforsamlingen. 

Nyt fra Borgerforeningen 

Februar 2014, af Jesper Lumbye Andersen 
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Vi søger ny booker  
Annette, der gennem det sidste år har stået for at 
fremvise og tage imod reserveringer af forsamlings-
huset har valgt at stoppe. Vi søger derfor én, der 
har lyst til at stå for det. Det er en meget vigtig op-
gave, da især weekendudlejningerne til fester udgør 
det vigtigste økonomiske fundament for driften af 
forsamlingshuset. Arbejdsopgaverne består i at be-
svare email og telefonopkald samt at fremvise for-
samlingshuset. Der bliver udleveret en mobiltelefon, 
og der er en afløser, der tager over, når du holder 
ferie. Du skal ikke tænke på forhold ifm. den økono-
miske del, som kasseren tager sig af. 
 

Vi søger ny kasserer 
Dorthe, der gennem de sidste ca. fire år har været 
kasserer i foreningen har valgt at stoppe. Vi søger 
derfor én, der har lyst til at stå for det. Vi benytter et 
moderne regnskabssystem, som indeholder en del 
automatik, som letter arbejdet. Arbejdsopgaverne 
tager et par timer om ugen dog lidt mere ifm. års-
regnskab.  
 
Kontakt gerne Jesper (30 28 27 17 eller  
formand@stjaer.net), hvis du er interesseret eller 
har spørgsmål. 
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Hvorfor giver Brugsen underskud? 
Brugsen i Stjær har igennem en årrække givet un-
derskud og forklaringerne på dette problem er man-
ge. Den tidligere uddeler Finn, var på rette vej hvis 
man skæver lidt til regnskabet, blandt andet derfor 
lykkedes det Finn at finde et mere attraktivt job. 
Finn havde efterhånden fået sig skudt ind på kun-
dernes indkøbsvaner og behov. Da Dennis overtog 
biksen pegede pilen opad og Dennis fulgte Finns 
linje, men da lukkeloven gjorde det muligt for et stø-
rer antal dagligvarebutikker at udvide åbningstider-
ne, blev Dennis slået mindst to felter tilbage, og han 
havde knap nok fundet sig til rette i sin nye stilling. 
 

Dennis har forsøgt at få kunderne i tale, blandt an-
det inviterede vores uddeler 10 kunder til et dialog-
møde, hvis formål var at få bedre indsigt i kunder-
nes ønsker, indkøbsvaner og årsagen til at de læg-
ger indkøb andre steder end i Stjær Brugs. De 10 
udvalgte kunder bestod af 5 kernekunder og 5 kun-
der der lægger de fleste af deres køb i andre butik-
ker. Dialogmødet samt andre tiltag har da også haft 
en positiv indflydelse på Brugsens regnskab, men 
det er desværre ikke tilstrækkeligt. 
 

Hvor lang tid vil Galten Brugsforening 
dække underskuddet i Stjær Brugs? 
Galten Brugsforening har igennem en længere år-
række holdt hånden under Stjær Lokal Brugs, men 
da vores Brugs ikke bevæger sig hen imod sorte tal 
hastigt nok, har Bestyrelsen besluttet at 

2014 skal være det år hvor tallene må rette sig 
væsentligt i positiv retning ellers bliver stikket 
trukket ud. 

Bestyrelsen bakker 100 % op omkring Dennis og 
erkender den vanskelige situation, og begge parter 
tror Brugsen har en fremtid i Stjær. Bestyrelsen har 
givet sine bud på hvilke tiltag der kan bringe Stjær 
Lokal Brugs ud af dødvandet og heldigvis er Dennis 
enig i disse bud. Men både bestyrelsen og Dennis 
er også enige om, at det i sidste ende er borgerne i 
Stjær og omegn der bestemmer Lokal Brugsens 
fremtid. Underskuddet i 2013 lød på - 452.000 kr. 
 

Hvilke aktiviteter vil Brugsen diske op 
med i 2014? 
I løbet af foråret vil Stjær Lokal Brugs indkalde bor-
gere i og omkring Stjær til et dialogmøde. Hensigten 
er at få Jeres bud på tiltag der kan redde Brugsen, 
men også at give kunderne en langt bedre indsigt i 
Brugsens situation og udfordringer. 
 

Bankospillet i Stjær Forsamlingshus og Juletræsfe-
sten er super populære aktiviteter som Brugsen na-
turligvis gerne ser afviklet. Men da Dennis som ud-
deler er pålagt af bestyrelsen at holde fuld fokus på 

butikkens drift, søger Dennis sammen med aktivi-
tetsgruppen et samarbejde med Borgerforeningen i 
Stjær omkring disse aktiviteter, hvor det er Borger-
foreningen der er tovholder. 
Det er uddelerens og bestyrelsens ønske at hjælpe-
gruppen/aktivitetsgruppen primært afvikler aktivite-
ter der allerede findes i COOP regi eller minder om 
disse. Her kan eksempelvis nævnes aktiviteter som; 
Savannah Storyteller, Smør din madpakke med Se-
bastian, Restaurant GoCook, Stop madspild og 
Änglamark information. Andre aktiviteter der også 
kunne afvikles i Brugsens regi, er øl og vin smag-
ning, altså en præsentation af butikkens kommende 
og eksisterende produkter. 
 

Frivillige  
Brugsen har et aktivitetsudvalg som kalder sig selv 
for en hjælpegruppe. Hjælpegruppen består af Han-
ne Bjerregaard, Dorthe Hindborg, Lene Severinsen 
og Tage Borup.  
 

Dorthe Hindborg og Lene Severinsen stiller op til 
valg på den kommende generalforsamling d. 24. 
april i år. Jeg sidder i bestyrelsen på nuværende 
tidspunkt og er ikke på valg i 2014.  
 

Såfremt det lykkes Dorthe og Lene at komme i 
brugsforeningens bestyrelse, bliver det sandsynlig-
vis nødvendigt at supplere og/eller forny aktivitets-
udvalget. Kontakt endelig Dennis eller en fra udval-
get hvis du er interesseret! 
 

Og så skal vi ikke glemme dem som giver et nap 
med af og til. Tages familie har ofte hjulpet, Conny 
Andersen har også sat sit aftryk og seniorerne tak-
ker vi også. Uanset om I er nævnt her eller ej, så vil 
jeg på Brugsens vegne takke alle der har givet et 
nap med – det betyder virkelig meget. 
 

Bestyrelsesmedlem i Galten Brugsforening 

Peter Person 

 

 Dialogmøde, lukningstruet 
 og fremtidsplaner, Af Peter Person 
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KIRKENYT 

Klik ind på  
http://www.storring-stjaer.dk/  

INFO FRA PRÆSTEN 

 

SAMTALER 

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

KIRKEBIL 

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

Eftermiddagsmøde 

 

”Historien bag gravstenen” 

Tirsdag den 11. marts 2014 

kl. 14.00 i Konfirmandstuen 

 

v. Evald 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.  
 

At finde og fotografere gravstene med specielle historier, 
underfundige tekster og fejlcitater, der ofte i en alvorlig situa-
tion kan kalde smilet frem, er en hobby, som Evald Sønder-
by begyndte at dyrke, da han for mange år siden gik i gang 
med at skrive slægtshistorie, og i den anledning besøgte 
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 disse Evald Søn-
derby vil vise billeder af og fortælle om 11 marts 2014.  

FORÅRETS KONFIRMATIONER 

4. maj kl. 9.30 i Stjær Kirke 

• Asta Gaarde Aggergaard 

• Stine Brandi Bukballe 

• Victor Birk Domino 

• Magnus Hostrup Ellebye 

• Astrid Kristine Høgild 

• Andreas Veldt Kjølhede 

• Phillip Krøyer Kristensen 

• Signe Malling Laursen 

• Christian Møller 
• Naja Buhl Brandt 
• Sofie Rasmussen 

• Mads Sofus Søe Sørensen 

• Viktor Øvlisen  
 

4. maj kl. 11.00 i Storring Kirke 

• Mille Holm Clausen 

• Emil Stabel Henriksen 

• Natazja Jepsen 

• Daniel Hauge Madsen 

• Philippa Victoria Vandborg Skov 
Nielsen. 

• August Parsberg Overbye 

• Oskar Rasmussen 

• Julie de Neergaard Ravn 

• Louise de Neergaard Ravn 

• Josefine Thorsted Busch Sørensen 

• Mai Lodahl Thorsen 

• Anne Patricia Bonadies Thøgersen 

• Sebastian Dichmann Valentin 

• Andreas Urup Vixø 

• Rasmus Holm Magnussen 

• Marco Damgaard Nielsen  

Sæt X i kalenderen-arrangementer 

Fastelavnsgudstjeneste 

Søndag den 2. marts kl. 9.30 

 

Gudstjeneste i Storring kirke. Dernæst er der tøndeslagning 
i Storring Forsamlingshus. Kom gerne udklædt. 

Bedsteforældre-gudstjeneste 

Lørdag den 15. marts kl. 13.00 

 

Kære bedsteforældre, tag jeres børnebørn med til en særlig 
bedsteforældre-gudstjeneste i Stjær Kirke. 
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KIRKENYT 

Klik ind på  
http://www.storring-stjaer.dk/  

 

Gud & fællesspisning 

Torsdag den 27. marts 

Arrangementet begynder med gudstjeneste i Stjær kirke kl. 17.30 

 

Som altid starter vi med gudstjeneste i Stjær kirke med Carstens gode fortællinger. 
Efter familiegudstjenesten følges vi til Forsamlingshuset, hvor vi spiser aftensmad sammen. 
Aftenens menu er pulled pork med alverdens tilbehør.  
Tag naboen og familien under armen og vær med. 
Alle er velkomne, der er ingen tilmelding, og maden er gratis.  
Øl og vand kan købes til rimelige priser. 

Påskemåltid 

Skærtorsdag den 17. april 
kl. 17.00 i Stjær kirke 

 

 

Kom og vær med til at fejre den største kirkelige højtid - påsken - skærtorsdag i 
Stjær Kirke. 
Vi starter med påskegudstjeneste ved Carsten Marvig og drager så i samlet flok til forsamlingshuset, hvor der 
serveres påskelam. For at sikre, at der er mad til alle, er det nødvendigt med bindende tilmelding senest 
lørdag den 12. april. 
Tilmelding kan ske til Kirsten Madsen på tlf.: 8695 0158 eller på email: madsenk@gefiberpost.dk 

  

Påskemåltidet er gratis, øl og vin kan købes til rimelige priser. 

Hvad skal der ske til sommermødet og til Skt. Hans ??? 

 

Har du lyst og tid til at være en del af gruppen, der arrangerer årets festlige sommermøde - 
herunder Skt. Hans - vil vi meget 
gerne høre fra dig! 
 

Vi mangler både kreative planlæggere 
og praktiske hjælpere, så der er brug 
for alle, uanset om du er den fødte bål-
taler, ka' arrangere lege for børn og 
voksne, komme med ideer til program-
met eller optræde som "hoppepude-

vagt". 
 

Meld dig hos Carsten Marvig på 

tlf.: 8695 0074 eller på 

mail: cma@km.dk 

gerne inden 15 marts. 
 

Du er også velkommen til at ringe eller 
maile, hvis du vil vide mere! 
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 Vær med – i forsamlingshuset 
 

Storring Forsamlingshus gør ikke meget væsen af sig - som det står der på bakken øst for kirken på en grå 
vinterdag. Men indenfor har folk fra egnen gennem generationer fejret livets store stunder og brugt huset til 
gymnastik, folkedans, fællesspisning, fredagscafé, generalforsamling, hobby-hygge, juletræsfest og meget 
andet.   
 

På forsamlingshusets loft står stadig kasserne med spil og legetøj fra dengang, hvor pigerne legede i lille sal 
og drengene tumlede omkring bordtennisbordet i store sal, når der var klubaften i forsamlingshuset.   
 

Meget er forandret - og dog. Det er kun få uger siden, at julemanden kiggede ud fra forsamlingshusets lofts-

lem, og kom ned og fik en god snak med byens mindste børn. Som så mange gange før. Og tirsdag formidda-
ge er der igen klubaktiviteter omkring et bordtennisbord i store sal. Spillerne er noget ældre end dengang da 
forsamlingshuset også var en ungdomsklub, men bordet er nyt!  
 

Dette er en opfordring fra forsamlingshusets bestyrelse: Brug dit forsamlingshus! Har du en god idé til nye ak-
tiviteter, så lad os få en snak om det. For tiden arrangerer en kreds af aktive borgere med nysgerrighed om-
kring alternativ behandling foredrag mv. i huset. 
 

Det er vi glade for, for vi vil gerne have så mange som muligt ind og bruge huset - så vi får lokalt liv i forsam-
lingshuset og derved styrker fællesskabet i vores landsby. 
 

Men selvfølgelig har vi brug for indtægter til at drive huset og udvikle det. Derfor må vi også opfordre Storring-
borgere - nye såvel som gamle - til at støtte forsamlingshuset med et medlemskab. For par koster det 300 kr. 
om året - for enlige og for pensionister er det 150 kr. Hvis du betaler dit medlemskab på reg. nr. 9436 kontonr. 
4360 030 526, så dumper der et medlemskort ned i din postkasse få dage senere. 
 

Vores håb er, at vi ikke bare kan beholde vores fælles hus, men at vi også kan bevare de gode traditioner og 
tilføje nye aktiviteter, som kan tiltrække folk fra egnen. Selv om det på én gang er hyggeligt og højtideligt, når 
dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet, så KAN vores fælles hus godt bruges til 
andet og mere… 

 

 

Dét arbejder vi for i bestyrelsen. Vil du være med? 

 

 

 

 

Karina Lauridsen, Solhøjparken 15 (formand), mail karina2c@hotmail.com   
Flemming Staub, Solhøjparken 20 (kasserer), mail flemming.staub@gmail.com  

 

 

 

 

Storring 
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Futsal, når fodbold indtager håndboldbanen. 
Af Francisco Mansilla Castaño 
 
Mange mennesker har sine egne hobbyer, nogle er mere kendte, andre næsten personlige og handler om 
noget man ikke har hørt før. 
Min hobby er sport, stort set alt hvor man kan deltage/konkurrere i…  
En af de sportsgrene, jeg holder mest af, er ikke så kendt her i landet. Den hedder indendørs fodbold eller 

som UEFA kan lide at kalde det: Futsal. 
 
Hvad er futsal for noget? 
Futsal er en form for indendørs fodbold, der adskiller sig en del fra den type fodbold, man spiller mest i Dan-
mark. Futsals historie går helt tilbage til 1930 i Uruguay hvor Juan Carlos Ceriani finder vejen til at spille fod-
bold i en gymnastiksal med målet tegnet på væggen. 
Udvikling af spillet og reglerne går parallel med forskellige forbund og er meget afhængig af, hvad for et kon-
tinent der spilles i. I 1989 arrangerede FIFA det første VM under deres regler, og Brasilien sammen med 
Spanien har domineret den internationale scene siden da med 5 og 2 VM titler hver.  
 
Hvorfor er Futsal en populær sport i verden? 
Futsal kan spilles både udendørs og indendørs på enhver overflade og året rundt. Bare man har en bold og 
samler 5 venner, er man klar. 
I Spanien findes der et hav af turneringer arrangeret både af fodbold forbundet men især privat. Universite-
ter, skoler, regioner og kommuner arrangerer turneringer både på lokalt plan og på landsplan, og især de 
såkaldte 24 timers turneringer, hvor alle kan være med, er populære under byens festaktiviteter. 
 
Hvad er reglerne? 
 

• I futsal er der 5 spillere på banen og en decideret målmand, der kan gribe bolden med hånden in-
den for målfeltet. Op til 12 spillere danner et hold. 

• Banen ligner den fra håndbold, se billedet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Bolden er ude af spillet, hvis den kommer over banens linjer og skal sparkes ind for at fortsætte 
spillet. 

• Der spilles to halvlege af 20 minutter, og tiden bliver stoppet, hvis bolden er ude.  
• Bolden vejer 400 til 450 gram, men trykket gør at den ikke hopper for meget, hvilket letter tæmning 

og øger spillernes tekniske egenskaber. 
• Frispark akkumuleres, og fra den sjette af slagsen sparkes frispark direkte på mål og uden mur på 

maks. 10 meter til målet. 
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 Mange ville tro, at hvis man har spillet fodbold før, så er det lige til. Men futsal er præget af teknik, kondi og 
taktik, så man skal vænne sig til den. 
Det siges, at det er nemmere at skifte fra futsal til fodbold end omvendt, og det er ikke nogen hemmelighed, 
at de tekniske evner, som mange Brasilianske og Spanske fodboldspillere har, finder sine rødder i netop 
futsal. 
 
Hvorfor synes jeg så meget om futsal? 
Jeg har selv spillet mange år i Spanien, og jeg var meget glad for spillet. Jeg synes, det hjælper meget, når 
der skal spilles kort og præcist på små områder. Tæmning og aflevering af bolden under pres kan altid bru-
ges på den store bane. 
I Danmark, har DBU for alvor taget sporten til sig og har ansat en landsholdstræner, der har ført holdet til en 
anden plads i UEFA kvalifikationsturnering til EM (dog i den præliminære fase).  
EM spilles i Holland mellem den 28. januar og den 8. februar i 2014. 
 
Der kan læses meget mere, og du kan downloade reglerne på http://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/
alternativ_fodbold/futsal.aspx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er der noget sted i nærheden hvor man kan spille futsal? 
Jeg har set nogle der spiller i Århus og Skanderborg, men det kunne være sjovt, hvis der var noget i Stjær. 
Jeg kunne godt se mig selv som ansvarlig for en eller andet form for træning her i Stjær, hvis der var interes-
se, og hvis der kunne findes et passende tidspunkt i hallen. 
 
 
 

Har du en interesse eller en hobby som 
du har lyst til at fortælle om, eller må-
ske søger deltagere eller ligestillede til, 
er du meget velkommen til at gøre som 
Francisco og sende mig en mail med  
en beskrivelse eller artikel, som jeg kan 
bringe på Storringsiden.  
 
merete@gefiber.dk 
 
Har du svært ved at skrive det selv, vil 
jeg gerne gøre det for dig, hvis du giver 
et interview.  
 



19 

Ølsmagning i Høver Beboerhus 
Fredag d. 28. feb. kl. 19.00  
Aftenen kommer til at handle 
om Thisted Bryghus gennem 
tiden og så med fokus på de øl 
man kan smage om aftenen. 

Thisted Bryghus har i dag 
mindst 20 forskellige øl i 
sortimentet - lige fra de lyse lette hvede øl til de 
mørke kraftige portere. En ting er dog tilfælles for 
dem alle: En øl fra Thisted Bryghus skal være en 
smagsoplevelse, hver eneste gang den åbnes og 
nydes. Sådan har det været siden 1902, og sådan 
skal det være de næste 100 år. 

Pris kr. 100,00 og alle er velkomne. 

Tilmelding senest d. 25. februar til 
Mogens Kjærskov på telefon 8694 5595 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Så er alle         børn og voksne i Høver inviteret til at 
slå katten af tønden, søndag d. 9. marts 2014,  
kl. 14.00 i Høver Beboerhus. 

Kom udklædte, der er præmier til den bedst 
udklædte, og selvfølgelig også til Kattekongen. 

 

Madaften på børneniveau 

Onsdag d. 5. marts og d. 2. april 
kl. 17 til ca. 19 i Høver Beboerhus 
Vi mødes til en hyggelig madaften i 
Høver Beboerhus. 

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. 

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. 

Børnevenlig Fællesspisning 
Fredag d. 28. marts kl. 17.30 

 

Så er der igen dækket op i Høver 
Beboerhus til en lidt mere børnevenlig 
fællesspisning. Spisningen begynder 
denne gang allerede 17.30, hvor der 
bydes på mad fra buffet.  

Prisen vil ligge på samme lave niveau 
som tidligere, og børn under 16 år 
kommer med til halv pris. 

 

GENERALFORSAMLING 
i Høver Beboerforening 
tirsdag d. 8. april 2014  

kl. 19.00 i Høver Beboerhus 
 

DAGSORDEN: 

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

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen 
skal være formanden i hænde senest en uge før  
generalforsamlingens afholdelse. 

MØD OP OG GØR DIN INDFLYDELSE GÆLDENDE.  
 

af Mogens Kjærskov 

Søndag d. 9. marts 
kl. 14.00  

i Høver Beboerhus 
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Referat fra generalforsamling i Søballe Borger-

forening af 1999 den 15. januar 2014 

 

 
1) Valg af dirigent 

Hans Lück blev valgt 
 

2) Bestyrelsens beretning 

Medlemsmæssigt har 2013 været næsten lige så 
godt som året før, idet der ud over medlemmerne 
fra de 2 grundejerforeninger har været 17 fra 
resten af byen der frivilligt har meldt sig ind. 
Fastelavn blev som traditionen foreskriver holdt i 
Søgårdens lade med rigtig fint besøg. 
Sct. Hans var derimod lidt af en fuser, idet kun 
ganske få var mødt op til fællesspisning (der var 
udsigt til regn) – men mon ikke vi holder fast i 
denne årlige tradition alligevel. Til bålafbrændin-
gen var der som sædvanlig god tilslutning. 
Sommerfesten var derimod velbesøgt og gav godt 
600 kr. i overskud til foreningen. Stor tak til ud-
valget der endnu en gang trak i arbejdstøjet og 
arrangerede en fest for hele byen. Adolf stegte 
kød og Per og Søren stod for at få teltet rejst.  
Vi overvejer at investere i et nyt telt, da det gam-
le efterhånden har nogle år på bagen og er ved at 
være slidt.  
En enkelt arbejdsdag blev det også til i juni måned 
– med pænt fremmøde. Foruden bestyrelsens re-
paration af vores half pipe. 
Affaldsindsamlingen på datoen for DN’s landsdæk-
kende indsamling, fik vi også arrangeret i år. Og 
selv om det ikke umiddelbart ser rodet ud på vores 
indfaldsveje, lykkedes det alligevel at samle ad-
skillige poser affald fra grøfter og skovkant. 
Der er slået græs gennem hele sommeren – tak til 
Søren, Jesper og Adolf som i år har klaret denne 
opgave lidt på skift. 
Så har vi også fået nyt asfalt på vejene gennem 
byen – ikke noget vi har haft indflydelse på, men 
dejligt er det da. 
Juletræstændingen med dans om træet og efter-
følgende samling i Søren og Lenes garage var der 
vanen tro rigtig fint fremmøde til. Vi har investe-
ret i nye lyskæder i år og har nu lys i 2 træer – 
både det der køres til og sættes op samt det lille 
træ der på et tidspunkt skal klare opgaven alene. 

Vi har søgt om, og fået bevilget penge fra Skan-
derborg Kommunes Landdistriktpulje – nemlig max. 
4.000,- kr. til en såkaldt M-station. Pengene dæk-
ker 2/3 af anskaffelsessummen. Den sidste tred-
jedel skal vi selv betale. Pengene skulle faktisk 
have været brugt i 2013 med vi har fået forlæn-
get fristen. Bevillingen har også medført at vi har 
skullet anskaffe CVR nummer, oprette NemID-
administrator og oprette en Nemkonto, for i det 
hele taget at kunne modtage tilskuddet. 
 

3) Fremlæggelse af regnskab 

Fint regnskab med overskud, mod forventning. Det 
skyldes blandt andet at vi ikke nåede at købe den 
planlagte M-station inden nytår. 
Regnskabet godkendes 
 

4) Indkomne forslag 

Bestyrelsen kunne have foreslået indkøb af nyt 
telt, men grundet overskud på kontoen fandt be-
styrelsen det ikke nødvendigt. 
 

5) Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet fastholdes på kr. 350,- 
 

6) Valg af bestyrelse 

Kim og Knud er på valg og genvælges begge. 
 

7) Valg af revisor 

Rasmus genvælges 
 

8) Eventuelt 

Vores nye M-station skal som start sættes fast til 
pælen på betonområdet med hængelås. 
Kan så evt. flyttes ved behov. 
Måske skal der på sigt laves et anker på græsplæ-
nen, hvis det er bedre. 
 
Fyrværkeri: Der henstilles til, at man koncentre-
rer affyringen af fyrværkeri til nytårsaften, da 
det er meget generende for dyrene i byen. 
Maria har haft kontakt til kommunen vedr. at der 
ikke kommer bus til byen i ferierne, det er nu ble-
vet ændret, så vi har bus i ferien. 
 

Referent Lene Brand

Søballe-siderne  
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M-Station 

 
 Kim, Jakob og Jan samler og afprøver stationen. Den sættes op til foråret. 
 
 
 

Kommende arrangementer i Søballe. 

1. marts, Fastelavn i Søgårdens lade 

12, marts, generalforsamling i Grundejerforeningen Gyvelhøj 

13. marts, generalforsamling i Søballe Vandværk 
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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 

 

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! 
Henvend dig til Bjarne Schøler,  
bss@netdesign.dk / 86950808 

Stjær/aktiviteter 
Marts 
23. kl. 14.00   Gymnastikopvisning i Stjærhallen 
31. kl. 17.30   Fællesspisning, Stjær Forsamlingshus 
 
April 
2.   kl. 19.00   Foredrag med advokat Jette Jessen 
    Stjær Forsamlingshus 
5.   kl. 10.00   Rollespil i Bakkeskoven 
5. + 6. kl. 10   Bliv en bedre fotograf, AOF kursus 
    Stjær Forsamlingshus 
11. kl. 19.00   Whiskeysmagning, Stjærskolen 
24. kl. ?   Generalforsamling i Brugsen 
 
Maj 
3.   kl.   9.00   Loppemarked på Bækken 

Høver/aktiviteter 
Februar 
28. kl. 19.00   Ølsmagning i Høver Beboerhus 
 
Marts 
5.   kl. 17.00   Madaften på børneniveau 
9.   kl. 14.00   Fastelavn i Høver Beboerhus 
28. kl. 18.30   Fællesspisning i Høver Beboerhus 
 
April 
2.   kl. 17.00   Madaften på børneniveau 
8.   kl. 19.00   Høver Beboerforening Generalforsamling 
26. kl. 13.00   Loppemarked i Høver Beboerhus 
27. kl. 11.00   Loppemarked i Høver Beboerhus 

Aktiviteter frem til næste Stjær Avis 

 

 

www.lokalenergi.dk 

 

 

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

Sponsor for Stjær Håndbold U-12 piger 

Kjællingdalsvej 1 Søballe, tlf. 21 60 95 49 

 

 

Rådgivning og skræddersyede løsninger, der sikrer 

din virksomhed energieffektiv belysning af højeste 

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

 

 

Storring/aktiviteter 
Marts 
12. kl. 19.30   Foredrag om smertelindring, 
    Storring Forsamlingshus 
22. kl. 10.00   Flet med levende pil, pilelaugets mark 



 

 

 

Stjær Avis Sponsorer! 

 

 

 

 

� Bogføring 

� Momsindberetning 

� Lønadministra�on 

� 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 e0er 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…. 
Ring i forvejen, så du ikke går forgæves. 
Om sommeren har vi åbent i Stakladen i Besser på Samsø 

 

 

Alt murer- og 

entreprenørarbejde 
udføres 

Mail: fn-byg@mail.tele.dk 
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