STJÆR AVIS
med Storring, Høver og Søballe
Nr. 50 – 13. årgang

September, oktober og halvdelen af november 2014

Læs mere om de spændende planer for forskønnelse af Stjærs bymidte
og se de flotte skitser og fotos på side 6 - 9.

Majestætisk har de store, runde halmballer tronet på markerne omkring Stjær,
Storring, Høver og Søballe i forbindelse med høsten.
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. 31. oktober 2014.
Avisen udkommer i weekenden den 15.-16. november 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

Aktiviteter frem til næste Stjær Avis
Stjær/aktiviteter

Høver/aktiviteter

September
20. kl. 13.00
21. kl. 14.00
27. kl. 11.00
27-28. kl. 10
29. kl. 17.30

Oktober
3. kl. 17.30
4. kl. 09.30
26. kl. 11.00
26. kl. 11.00

Svampetur i Kolskov
Åbent Atelier, Art Jamming
Rollespil i Bakkeskoven
Indendørs loppemarked, Sabro
Fællesspisning, Stjær Forsamlingshus

Børnevenlig fællesspisning
Arbejdslørdag på legepladsen
Blomster gadekunst i centrum
Efterårsudstilling i Beboerhuset

November
7. kl. 18.30 Fællesspisning i Høver Beboerhus
23. kl. 10.00 Julemarked i Høver Beboerhus

Oktober
04. kl. 10.00 Åbent Vandværk i Bakkeskoven
10. kl. 17.00 Sip & Paint, Art Jamming
16. kl. 10.00 Pres din egen æblemost,
Stjær Forsamlingshus
22. kl. 19.00 Foredrag om Nabohjælp,
Stjær Forsamlingshus
26. kl. 17.30 Fællesspisning, Stjær Forsamlingshus
November
02. kl. 14.00 Art Sale, Art Jamming
06. kl. 19.00 Borgermøde om forskønnelse af Stjær,
Stjær Forsamlingshus
24. kl. 17.30 Fællesspisning, Stjær Forsamlingshus

Stjær Avis Sponsorer!
(Fortsætter på bagsiden)
Henvend dig til Bjarne Schøler,
bss@netdesign.dk / 86950808

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

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

I Stjær, v. Dennis Bødker Pedersen
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Kom og vær med…
Stjær Sogns Borgerforening og Jutlander bank arrangerer i samarbejde dette
borgermøde om forebyggelse af indbrud i hjemmet.

Åbent Vandværk
For at fejre, at vi nu har taget den nye boring i Bakkeskoven i brug, vil vi gerne vise boringen og
vandværket frem for vores brugere.

Vi holder derfor Åbent Hus
lørdag den 4. oktober 2014
Hvor vi mødes kl. 10.00 på Vandværket, hvorfra vi går op til
boringen (fornuftige sko – en del af turen er på en markvej),
hvor Peter Gabriel vil fortælle om boringen og Bo Vægter vil
fortælle om jordlagene under selve boringen.
Vi returnerer til Vandværket ca. kl. 11.30, hvor vi skal se de
filtre, som renser vandet for Aggressiv Kulsyre, og hvor der
bliver tid til spørgsmål.
Vi slutter af med en øl/vand og en sandwich.
Af hensyn til forplejningen bedes du/I senest den 1. oktober
2014 sende en mail på vand@stjaer.net og fortælle, hvor
mange I kommer.
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Flæskelaug for mænd i forsamlingshuset
Fredag 31. oktober kl 18.30
pris pr mand 200,og den første øl/sodavand gratis
•
•
•
•

Forret: Marineret sild med karrysalat.
Hovedret: Stegt flæsk og persillesovs.
Kaffe og småkager.
Øl og snaps kan købes i baren, jeg
tror nok også de havde en enkelt
sodavand under disken.

Vi har besluttet at få Hancock øl til denne aften til en pris á 15,- pr glas.
Der ville komme en tilmelding op i Brugsen så vi ved ca. hvor mange vi er.
Med venlig hilsen
Stjær Flæskelaug

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.
Undtagelsen er vores
sommerafslutning,
hvor vi mødes en fredag aften.
Vi skiftes til at lave mad.
Alle er velkomne – med eller uden børn
Fællesspisning dette efteråret bliver:
MANDAG d. 29. september
MANDAG d. 24. november
Er I interesseret i at deltage, så kontakt Dorthe Skriver
på telefon: 8618 4733 / 2944 4283,
eller på mail: dorthe.skriver@gmail.com
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Stort indendørs
LOPPEMARKED
Borum Byvej 76
8471 Sabro
Den 27. og 28. september
Kl. 10 - 16
Søger du stadeplads,
så kontakt:
saac@gefiber.dk

Svampetur i Kolskov
Lørdag den 20. september
kl.13 - ca. 15.30
Mødested: P-pladsen ved Kollens Mølle,
Kollens Møllevej
Årstidens svampe samles, turen afsluttes med fælles gennemgang
af de fundne svampe.
Medbring svampekurv og kniv, og eftermiddagskaffen efter lyst og behov.
Arrangør: Danmarks Naturfredningsforening i Skanderborg Kommune.
Turleder: Hans Gravsholt (DN) og Peter Lange (tlf. 23 35 37 95)

En hilsen fra Conny Andersen
Jeg har med stor glæde modtaget rigtig mange
plasturtepotter, SÅ TAK FOR DET.
Jeg har nok nu, men vender tilbage, når jeg
mangler igen.
Samtidig har jeg en lille EFTERLYSNING: Hvem har lånt min grå Debel limpistol?
Jeg kan ikke huske hvem, men jeg mangler den MEGET.
Har spurgt mange, men ikke den rigtige.
De bedste og varmeste hilsner
Conny Andersen
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Forskønnelse af Stjær
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IRUVN¡QQHOVHWLOHQRSIULVNQLQJRJWLOHQ
UHQRYHULQJ

PHJHWYHONRPPHQWLODWNRQWDNWH+HOH
QHRJ+HLGLHOOHUEDUHGXNNHRSSnYRUHV
Q VWHnEQHERUJHUP¡GH7RUVGDJGHQ
QRYHPEHUNO,)RUVDPOLQJVKXVHW
,WLGHQIUDQXRJWLOYRUHVnEQHP¡GHHU
DOOHPHJHWYHONRPQHWLODWVNULYHWLO+HOHQH
SnKHOHQH#VLPRQLGNHOOHU+HLGLSnKHLGL#
JDUJXODNDQGHUVHQGNRJNRPPHPHG
LQSXWRJJRGHLGHHURJVnRPNULQJ¿QDQ
VLHULQJ

.DQWVWHQHQHHUN¡UWVN YHRJEHGHWPHO
OHPYHMHQRJ%UXJVHQKDUVY UWYHGDW
KROGHWLOPRVWHQQnUF\NOHURJJnHQGH
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RJJHUQHPDQJH RJPnVNHEOLYHUYLRJVn
Q¡GWWLODWEHGH6WM UVERUJHUHRPDWEL
GUDJHWLOGHWWH

,GHHQHUDWVWULNNHGHWKHOHVDPPHQPHG
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Ideoplæg og tegninger ved Helene Simoni Thorup i samarbejde med arbejdsgruppen
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'HUVWnUPDQJHIRUVNHOOLJHWLQJIRUDQ%UXJVHQ)ODJVW QJHUUHNODPHVNLOWHHWEXVVWRSSHVWHG
O\JWHS OHHQSRVWNDVVHVNUDOGHVSDQGHRJF\NHOVWDWLYHUPY0DQJHDIEHGNDQWHUQHHUVN YH
RJEHSODQWQLQJHQHUVOLGWY N+M¡UQHWYHGSL]]DPDQGHQSU\GHVDIHWVN YWF\NHOVWDWLY0DQ
VHUVM OGHQWF\NOHUKROGHKHU3nSOXVVLGHQHUDEVROXWNLUNHQPHGGHÀRWWHNDPSHVWHQVPXUHRJ
GHLPSRQHUHQGHOLQGHWU HURJ,QJROIVK\JJHOLJHKDYH1HGHQIRUVHVHNVHPSOHUSnEHSODQWQLQJL
K YHGHEHGHPHGVOLGVW UNEHWRQNDQW

S-byerne med smuk natur og frisk luft
Af John Haarup Laursen
Fotos fra aktiviteter relateret til Stjær: Annette Thorsted og Jesper Lumbye Andersen

Ja os der bor i Storring, Stjær og
Søballe, behøver ikke at bevæge
os meget langt udenfor hoveddøren, før vi står ude i et fantastisk
landskab og en flot natur, og så
kan vi endda trække vejret, uden at
få for megen bilos i lungerne. Det
er noget, vi skal værne om.
Jeg synes, at det er et rigtig godt udgangspunkt, når man fremadrettet skal finde ud af,
hvad der skal ske med netop de tre byer, vi
bor i. Og når jeg taler om de tre S-byer, så er
det fordi, jeg mener at disse tre byer er tæt
forbundne med hinanden. Alle tre byer skal
fremadrettet kæmpe for, at de ikke ender
som byer med faldefærdige huse, ingen indkøbsmuligheder, børnehave og skole, og jeg
mener at os, der bor i Storring, Stjær og Søballe skal kæmpe sammen, for sammen vil vi
stå stærkere.

Et af de mange frivillige madhold i Café Stjær’ne ved Skanderborg Festival 2014.

Vi bor centralt, tæt på det jyske motorvejsnet,
tæt på de større byer, Århus, Silkeborg og Horsens, og så er der ikke langt til tog og lufthavne, jo
vi bor i et smørhul. Og netop derfor er der mange,
der er flyttet til området indenfor de senere år. I dag
oplever vi, at man har længere på arbejde end tidligere, ja nogen kører endda helt til både Holstebro
og Odense for at kunne passe deres arbejde.

så er der bare andre der løber med ideerne og pengene. Det er vigtigt, at vi er på forkant hvis fx Brugsen igen kommer i fare for at blive lukket. Hvis overbygningen på Stjærskolen bliver flyttet et andet sted
hen, man lukker børnehaverne, fjerner busserne, ja
sådan kunne man blive ved.
Der kan stilles mange skrækscenarier op, og ind
imellem møder man da også nogen, der frygter for
brugs, skole og busforbindelser.

Vi har alle tiders chance for at overleve, for vi har et
rigtig godt fundament at starte på, og det er netop
det vi skal stå sammen om at udvikle. Vi skal alle
være klar til at flytte os og ikke mindst lytte til de ideer, der kommer frem, intet er for småt eller for stort,
alle skal have lov til at komme med deres ideer.

Der er ikke andre til at fjerne denne frygt, kun os der
bor i de tre byer, ingen andre gør arbejdet for os, de
tænker kun på sig selv. Skoene skal kridtes.

Sætter vi os ikke ned og tænker langsigtet på, hvad
vi vil med vore byer, så bliver vi løbet over ende, for

Fra jule-arrangement ved Brugsen

Fra Christian Alvad koncert, Stjær Messe 2013
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Nyt fra
Tina Kolding
Tina Kolding, som driver byens lokale
Kunstskole - Art Jamming, er altid fuld af
gode ideer. Derfor byder efteråret også
på masser af nyheder og udstillinger i
atelieret på byens gamle mejeri.
Søndag den 21.september holder Tina Åbent Atelier
kl.14-17
Her kan du se de malerier, som Tina har malet hen
over sommeren i sit atelier på Fanø og Stjær. Det er
to meget forskellige stilarter, som kommer til udtryk,
men det viser blot den eksperimenterende og alsidige tilgang hun har til maleriet.
Tina holder af at udfordre sig selv og andre, derfor
har hun et netværk af kunstneriske legekammerater, og to af dem er inviteret med til Åbent Atelier.
Tina Sørensen udstiller foto og Sonya Garner udstiller maleri.

Maleri af Tina Kolding
Lillian Jacobsen fra Mindjamming, sammen har de
etableret Art & Mindjamming.
Så leder du efter en original oplevelse, kan Lillian
og Tina tilbyde sjove og kunstneriske oplevelser i
Art Jammings atelier - Fyraftens Paint Party eller Xmas Paint Parties. Til begge arrangementer, kan
man invitere medarbejdere, samarbejdspartnere
eller kunder til at skabe deres egne kunstværker,
samtidig med at man nyder et glas champagne og
konfekt eller julefrokosten.

Der er tit blevet snakket om en aften med rødvin og
maling, men det bliver ikke ved snakken længere,
så derfor er der danmarkspremiere på Sip & Paint
den 10.oktober kl.17-22. Tina fortæller os, at aftenens tema bliver ”make fun art, not fine art”
Man medbringer selv vin og Tina sørger for tapas
og chips.

Du kan læse meget
mere på artjamming.dk

Nu bliver det en tradition - for anden gang afholdes
der Art Sale.
Art Jammings kursister sælger ud af store og små
kunstværker til fornuftige priser.
Du inviteres derfor til at besøge atelieret til en kop
kaffe og gøre en god handel – søndag den
2.november kl.14-17

Tina Kolding
Vesterbro 23B - Stjær
8464 Galten
+45 51922563
artjamming.dk

Efteråret byder desuden på flere nyheder i forbindelse med virksomhedsarrangementer.
Tina lancerer to helt nye produkter sammen med

Maleri af Sonya Gardner

Maleri af Tina Kolding

Foto af Tina Sørensen, TS-Art
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Nyt fra Borgerforeningen
September 2014, af Jesper Lumbye Andersen

Booking af Forsamlingshuset

Stjær Messen

Vi er i bestyrelsen glade for at kunne fortælle, at
Noelia Albert har meldt sig til at stå for booking af
forsamlingshuset. Noelia er professionel kok og har
ofte kokkereret i forsamlingshuset til fester. Hun har
derfor fingeren godt på pulsen omkring lejernes behov og kan komme med inspiration og gode tips ifm.
afholdelse af en stor fest, som man som arrangør
ikke altid selv er opmærksom på.

Ved redaktionens
afslutning havde
Stjær Messen og
Kløver MotionsCykelløb endnu ikke været afholdt. Vi vil dog gerne
benytte lejligheden her til at takke alle, der har involveret i realiseringen af messen og cykelløbet.

Nabohjælp
Jutlander Bank og borgerforeningen holder sammen
onsdag d. 22. oktober kl. 19 et borgermøde i forsamlingshuset, hvor politiet kommer og fortæller om
nabohjælp. Nabohjælp handler bl.a. om, hvordan vi
ved at være opmærksomme og betænksomme kan
reducere risikoen for indbrud i vores nabolag.

Pres din egen æblemost
Efterårsferien
aktivitet for børn og unge
Stjær Forsamlingshus
torsdag d. 16. oktober
kl. 10-13
ingen tilmelding - mød blot op

Lav selv Æblemost
Torsdag i skolernes efterårsferie er der mulighed for at
komme og presse æbler (og
andre frugter) til most ved forsamlingshuset. Både børn,
forældre og bedsteforældre er
velkomne. Medbring det frugt,
du selv har samlet og husk en
dunk til mosten samt en skål
eller pose til mosen. Frugtmosen, der bliver til overs fra
presningen, kan koges og bruges til f.eks. morgenmad.

Medbring
æbler (og andre frugter)
flasker eller dunke til æblemosten
bøtter eller fryseposer til æblemosen
Pris: 25 kr. pr. familie
(som går til indkøb af saftpresser mm.)

Foto: www.freedigitalphotos.net

Hjertestarter ved Brugsen
I forsommeren blev jeg kontaktet af en fundraiser,
som gerne ville stå for indsamling af penge fra lokale sponsorer til en hjertestarter i forsamlingshuset.
Men der er jo ikke så langt fra forsamlingshuset
over til Brugsen, hvor der allerede er en hjertestarter. Jeg foreslog i stedet at der blev samlet penge
ind til, at den kunne blive flyttet udendørs i et skab,
så den kunne blive tilgængelig hele døgnet og ikke
blot den halvdel af døgnet, hvor Brugsen er åben.
Det synes hun, var en fin idé. Og i løbet af sommeren blev der samlet penge ind fra lokale sponsorer.
Sidst på sommeren var målet nået, og skabet blev
sat op.

Hold børnefødselsdag
i forsamlingshuset
Medlemmer af borgerforeningen har mulighed for at leje forsamlingshuset i dagtimerne på hverdage til afholdelse af børnefødselsdage - det koster blot 500 kr.
Se mulighederne på
www.stjaer.net/forsamlingshus
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Optimisme og pessimisme!
Af Peter Person, bestyrelsesmedlem i Galten Brugsforening

Sommerferieperioden er altid hård ved
de små lokale butikker på landet og vores Brugs er ingen undtagelse. Det er
der naturligvis taget højde for i budgettet,
men det kniber med handlen her efter
sommerferien. Derfor vil Bestyrelsen i
Brugsforeningen og Dennis bede jer alle
om at skubbe vores lokale supermarked
tilbage på sporet.

Hvis vi i fællesskab
kan ramme niveauet
for omsætningen før
sommerferien, kan vi
ved næste generalforsamling klappe
hinanden på skuldrene og sige ”vi gjorde
det”.
Til efteråret inviterer
Lokal Brugsen atter
til et borgermøde for
endnu engang at høre kundernes uforbeholdne mening om
Brugsens virke. Vi
tager naturligvis også imod råd og kritik i hverdagen, men med borgermødet skaber vi et forum, hvor
vi kan nå længere ind i detaljen.

Efter borgermødet tidligere på året begyndte tallene
for alvor at se lovende ud for Lokal Brugsen her i
Stjær. Tallene viste ganske enkelt, at det sagtens
kan lade sige gøre at drive en sund forretning, hvis
Brugsens personale har fokus på kunderne og deres behov, alt imens kunderne lægger deres primære køb i Stjær.
Dennis og co. har arbejdet benhårdt på at imødekomme kunderne. Butikken er bedre trimmet end
nogensinde før, en ung førstemand er hentet hjem
fra det sønderjyske, varesortimentet er tilpasset
kunderne, delikatessepålæg, økologiske produkter
og hjemmebag ligger klar i butikken.

Og husk Lokal Brugsen Stjær er medlemsejet og
derfor vores butik!

Sommerfest 2014
Tusind, tusind tak for en dejlig Sensommerfest det var
helt fantastisk at se så mange, der ville være med. Vi
siger tak og vi ses til næste års sommerfest, næste arrangement i din Lokal Brugsen
Dennis Bødker Pedersen
Østerbro 9.1
8464 Galten
Mobil 22441597

Fest i teltet...

Fest på P-pladsen...

Fest på hoppepuden.
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Forstenet søpindsvin fundet i Stenskoven
Af Jacob Vægter og Bo Vægter
den er i øvrigt den tidsalder, der efterfulgte den store masseuddøen af 75% af alle dyrearter på jorden.

Jacob fortæller: ”Mig og Markus var i stenskoven for at få hugget noget brænde. Vi så vi et træ,
der var væltet. Så tænke vi, at vi kunne hugge lidt
sten ud af rødderne. Så vi begyndte med at kaste
sten på dem. Men så fandt Markus en god pind,
som vi kunne bruge som en hammer. Så var det, at
vi ville holde en pause, og så så jeg en sten. Den
lignede meget et forstenet søpindsvin. Men det troede jeg ikke helt på.

Mange forskere mener, at katastrofen skyldtes et
nedslag af en asteroide på 15 km i diameter der
ramte Mexico for netop 65 mio. år siden. Danmark
er faktisk verdensberømt for at have et par gode
lokaliteter, der bruges i bevisførelsen for asteroideteorien. På grænsen mellem kridttiden og danien er
der et tyndt lag af ler, som er kaldt fiskeleret. I fiskeleret findes der høje koncentrationer af det sjældne
grundstof iridium, og iridium findes meget sjældent
på jorden, men er mere almindeligt i astroider.

Så gik vi eller løb sammen med Markus’ hund Koko
hun var ret hurtig der gik ikke særligt lang tid.
Da vi kom tilbage, gik vi i gang med at hugge mere i
træet, og så var det at vi fandt en underlig sten. Det
viste sig at være pyrit. Da vi var færdige med det
fandt vi ud af at det som vi troede var et forstenet
søpindsvin var et ægte forstenet søpindsvin. Sådan
skete det.”

Danienkalken hvor søpindsvinet har ligget begravet,
er under en af istiderne blevet høvlet op og ført med
isen ind til Stenskoven.
Stenskoven er en kendt geologisk lokalitet på grund
af de stenbestrøninger man kan finde i skoven.
Stenbestrøninger finder man nogle gange i randmorænestrøg, hvor isen har stået og rykket lidt frem og
tilbage. Når isen har smeltet, er det materiale isen
har bragt med sig aflejret med smeltevandet. De
store sten er aflejret først, mens det finere materiale
er ført med smeltevandet længere væk fra isen.

Bo: Søpindsvinet er af arten Echinocorys sulcatus
fra den geologiske tidsalder Danien for knap 65 millioner år siden. Forsteningen er en såkaldt stenkerne, et indre aftryk i flint. Søpindsvinet levede blandt
andet af døde alger der sank ned på havbunden.
Algerne som hedder coccolither havde et kalkskelet
og efterhånden hobede kalkresterne fra coccolitherne sig op på havbunden og dannede sammen med
små kolonidannende dyr, der hedder bryozoer eller
mosdyr, de geologiske lag vi i dag kan se blottet
flere steder i Danmark, fx i Sangstrup klint eller i
Dalbyover kalkgrav syd for Mariager. Danien perio-

Ude på markerne rundt om Stenskoven ser man
ikke mange sten, men det skyldes blot, at mange
generationer af landmænd har slidt deres rygge i
stykker med at samle dem sammen og køre dem
væk.
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27.

SEPTEMBER

ROLLESPIL I STJÆR
Bakkeriget genopstår
Spillet ruller fra kl. 11.00 til ca. 15.00. Indtjekning starter fra kl. 10.00.

Kranoks skjulte skatte
I a˚ret 634 haergede den mest frygtede pirat af alle tider. Han plyndrede til lands og til vands,
og hans skatte begravede han eftersigende her i Bakkelandet. Mange har ledt efter Kranoks skjulte
skatte, men ingen har fundet dem .. i hvert tilfaelde ikke ind til nu.
Kom og vaer med i den fantastiske skattejagt.

Du kan finde flere oplysninger og læse resten af baggrundshistorien på
Tilmelding kan ske på Facebook.
Det koster 40 kr. at være med og betales ved indgangen.

Stjær Rollespil

Menneske, elver, sortelver, ork, goblin, tyv, røver, alfebarn eller måske handlende er nogle af de roller du kan
være ved dette rollespil.
Som sædvanligt kan man i landsbyen varme sig ved bålet, søge provianter i kroen og meget andet.
Du kan handle med ting du selv har med. Du skal have bløde våben og du skal helst være udklædt,
men det behøver ikke være dyrt og fint!
Find os på facebook Søg efter Stjær Rollespil. Her vil du kunne finde billeder fra tidligere rollespil i
bakkeskoven, oplysninger omkring nye rollespil og finde nye venner og allierede.
Alle er velkomne!
Med venlig hilsen
Rollespil i Stjær
Obs obs obs Vi søger som altid praktiske hjælpere til både før, under og efter rollespillet. Har du tid og lyst til
at hjælpe med opsætning fredag den 26. sep. kl. 17-19, med nedtagning lørdag kl. 15-17, eller medbringning
af boller, mm., så kontakt: merete@gefiber.dk eller ring 20 67 29 09
Alt hjælp er tiltrængt og meget velkomment.

Ulve- og spejdersommerlejr 2014
Foto: Jesper Lumbye
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Åbning af Storring Børnehus
Skrevet af Nina Møller-Nielsen

For snart et år siden skrev vi her i avisen om en ny struktur i dagtilbuddene i Stjær og Storring. Nu er den nye
struktur en realitet og d. 1. august 2014 genåbnede Storring børnehus for de 0-4 årige.
Fakta
•
Den nye afdeling i Storring rummer 34 børn i alderen
0-4 år
•
Børnene kommer fra bl.a. Stjær, Storring, Galten,
Skovby og Veng
•
Medarbejdergruppen er sammensat af personale fra
den gamle Storring børnehave og Stjær vuggestue og
består af 5 pædagoger og 3 pædagogmedhjælpere.
Desuden er der to ungarbejdere som tager sig af noget af det praktiske, som f.eks oprydning
•
Børnene får en ugentlig maddag, hvor de største børn
er med til at forberede maden

Den nye tilbygning

Himlen på sommerens sidste fredag er tung og grå, men indenfor er humøret højt hos både børn og voksne i Stjær-Storring
Børnehus’ nye Storring afdeling. Huset er pyntet med flag og
balloner og bordet dækket med frisk frugt og hjemmebag i anledning af den officielle åbning.
Huset i Storring, der siden 2001 har huset børnehavebørn, er
blevet bygget om for
at tilgodese de nye
brugere. Huset har
fået en tilbygning,
som bl.a rummer et
Der gøres klar til fest
nyt krybberum. Der er
desuden lavet flere indretningsmæssige ændringer inde og på sigt
også ude.
Daglig leder Stine Ellemann Nielsen bød velkommen og dagtilbudsleder Helle Lund-Pedersen holdt tale og netop som regnen
stilnede af, kunne forældre og børn gå med udenfor og se de røde
balloner fare til vejrs over Storring.
Kreative pædagoger på slap line

Helle Lund-Pedersen holder tale..

..og klipper snorene...
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...mens personale, forældre og børn ser til...

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

INFO FRA PRÆSTEN

KALENDER

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 absolut tavshedspligt. Ring
eller skriv til præsten og aftal et tidspunkt – eller
mød blot op i præstegården til en samtale.

Søndag den 21. september
Høstgudstjeneste
Storring kl. 14.00
Præstegårdshaven
Kaffe i konfirmandstuen
Onsdag den 24. september kl. 14.30
Afskedsreception for Svend & Gudrun i
konfirmandstuen

KIRKEBIL
Hvis du ønsker kirkebil, skal du blot kontakte
Skanderborg Taxa på tlf.: 8651 0000

Torsdag den 2. oktober
Gud og fællesspisning
Stjær kl. 17.30
Alle sanglystne børn må gerne komme i god
tid - kl 17.00 - så kan de sammen med
Charlotte (organist) forberede lidt indslag til
gudstjenesten

EFTERMIDDAGSMØDER
”Storm P. - Humor og kunst”
9. september kl. 14.00
Konfirmandstuen

Onsdag den 8. oktober
Koncert med ”Harperne” under ledelse af
Allan Dahl Hansen
Storring kirke kl. 20.00

Lektor P.C .Overgaard kommer og fortæller
meget levende om Storm. P og hans liv med humor og kunst

Onsdag den 19. november
Gud og fællesspisning
Stjær kl. 17.30
Alle sanglystne børn må gerne komme i god
tid - kl 17.00 - så kan de sammen med
Charlotte (organist) forberede lidt indslag til
gudstjenesten

”Historien om giro 413”
21. oktober kl. 14.00
Konfirmandstuen
Vores egen Karsten Holm kommer og holder
sangforedrag om Giro 413.
Glæd jer til at høre historien og Karsten fortolke
dejlige sange, som år efter år glæder os i radioen
hver søndag eftermiddag

Mandag den 1. december
Julestue for ældre i Stjær og Storring
Konfirmandstuen Kl. 14-17

”Trankebar - den gamle danske koloni i Sydindien”
11. november kl. 14.00
Konfirmandstuen
cand.theol Jesper D. Birkler har en række gange besøgt den gamle danske koloni og fortæller træk fra historien og om da Christian IV i 1618 sendte skibe mod fjernøsten og erhvervede den
lille flække Trankebar, hvor der indledtes et broget stykke dansk kolonihistorie, som varede til 1845,
da Danmark afhændede kolonien til England.
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KIRKENYT
Klik ind på
http://www.storring-stjaer.dk/

KIRKEHØJSKOLE
Onsdag den 3. december 2014 kl. 14.00
Gudstjeneste i Storring Kirke ved sognepræst Carsten Marvig.
Derefter foredrag i sognegården ved tidligere biskop over Aalborg Stift Søren Lodberg Hvas:
Det gode liv som senior – en erfaringsnær livsfortælling
Mange mennesker ser i de sidste arbejdsår frem til pension og livet som senior med forventning.
Andre vil helst ikke tænke på det, for hvad skal jeg så stille op?
Fortællingen udfolder en rigdom af muligheder for et aktivt og indholdsfyldt liv som ældre, ligesom
der inddrages erfaringer fra de ikke så få bøger, som i de senere år er udkommet om seniorliv og
alderdom. Bag ved det hele og frem for alt også de livskilder til glæde og livsmod, som bibel, salmebog og gudstjeneste rummer.

KIRKEMUSIKHØJSKOLE
Onsdag d. 8.oktober kl. 20.00
Storring kirke
”Harperne”
under ledelse af Allan Dahl Hansen
Storring kirke danner endnu en gang rammerne for en humørfyldt korkoncert med det entusiastiske kor, Harperne.
Bliv klar til efterårets regn og rusk og lad dig rive med af deres sprudlende og velklingende korsang.
Programmet vil favne vidt med stort og småt, kendt og nyt,
rytmisk og klassisk, og alt sammen under kyndig ledelse af
Allan Dahl Hansen ved klaveret og dirigentstokken.

BØRNEKOR
Alle sangglade piger/drenge får nu mulighed for at synge i det nye børnekor. Vi er allerede startet,
og vi synger på livet løs og har det sjovt hver onsdag kl 15.30-16.30 i konfirmandstuen v/Storring
præstegård. Så passer det med skolebussen fra Stjær (kl 15.10) og evt. tilbage til Stjær med rute
309 (kl 16.46).
Vi kommer helt klart til at lave Luciaoptog (og drenge kan altså godt være med!) og vi vil enkelte
gang medvirke til gudstjenester/spisegudstjenester. Vil du gerne lige se, hvad det er for noget, så
kom bare og prøv det!
Glæder mig til at se dig/jer,
Organist Charlotte Sejthen,
kontaktes på mobil 28219820 eller på charlotte.sejthen@gmail.com
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KIRKENYT
Klik ind på
http://www.storring-stjaer.dk/

BABYSALMESANG
For babyer i alderen 0-10 mdr. og deres mor/far eller bedsteforælder!
6 torsdage kl 10-11 i Stjær kirke.
Vi starter torsdag d. 25.september!
Vi synger morgensalmer, vuggeviser, dåbssalmer og små sjove sange. Til nogle vil der være fagter,
til andre vil der være bevægelse. Vi lærer rim og remser, leger med rasleæg og farvestrålende tørklæder og meget, meget mere. Og I må gerne komme med ønsker!
Vi er i gang i ca. 45 min. og runder af med en lille forfriskning og hyggelig snak.
Deltagelsen er gratis og der kræves ingen forudsætninger - bare lysten til en dejlig stund med den
lille!
Der er plads til max 10 babyer
tilmelding sker ved henvendelse til mig senest 18.september!
Vi springer efterårsferien over (uge 42), så sidste torsdag bliver 6.nov. Reservér også gerne søndag
formiddag d. 9.november, hvor jeg håber, I vil være med i starten af gudstjenesten kl 10.30, så søskende, bedsteforældre og andre kan se, hvad det er, vi har lavet.
Organist Charlotte Sejthen
mobil 28219820 - charlotte.sejthen@gmail.com

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Som tidligere omtalt i kirkebladet er Gudrun, vores husalf i konfirmandstuen fratrådt her ved efterårets begyndelse og Svend som præstegårdens havemand følger efter, når havesæsonen slutter.
Derfor vil vi i menighedsrådet sige tak for mange års trofast tjeneste ved en lille sammenkomst i
konfirmandstuen
onsdag den 24. september kl. 14.30
Alle er velkomne til at komme og kippe med flaget for de to når de nu indleder deres otium. Der vil
afgå bus fra Galten og Stjær som til eftermiddagsmøderne, så ingen behøver blive hjemme.

NYE MEDARBEJDERE
Samtidig har vi i menighedsrådet den glæde at kunne byde velkommen til to nye medarbejdere.
Som husalf i konfirmandstuen er fra 1. september ansat Lene Jensen fra Stjær og som havemand i
præstegårdshaven er Kurt Larsen fra Storring blevet ansat. Begge er folk fra sognene og vil være
velkendt af mange, og menighedsrådet byder Lene og Kurt velkommen i medarbejdernes kreds og
håber på et godt samarbejde og at de vil falde godt til blandt både medarbejdere og menighedsråd
20
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af Mogens Kjærskov

Tidlig fællesspisning
Fredag d. 3. oktober kl. 17.30
Børnevenlig fællesspisning, hvor vi starter tidligere af
hensyn til børnene.
Så er der igen dækket op i Høver Beboerhus til en lidt
mere børnevenlig fællesspisning. Spisningen begynder
denne gang allerede kl. 17.30.

Blomster gadekunst
og efterårsudstilling

For at gøre oprydning lettere bedes deltagerne
medbringe eget bestik og service.
Prisen vil ligge på samme lave niveau som
tidligere, og børn under 16 år kommer
med til halv pris.

Søndag d. 26. okt. kl. 11.00
En ny blomsterbevægelse spreder sig med
stor fart rundt om i verden og kommer nu
som et af de første steder i Danmark også
til Høver.

Tilmelding senest
tirsdag d. 30. september til:
Susie Frank Nørgård: 60 85 07 90 eller
Søren Skovhus: 22 74 23 30

Blomster - som Streetart - hvor der udsmykkes med
blomster i byen. Det kan være nedløbsrør der bliver
dekoreret eller det kan være trapper, lygtepæle ol.
hvor blomsterkunstnere udfolder deres kunst.

Arbejdslørdag på legepladsen
Lørdag d. 4. oktober kl. 09.30

Omkring 20 blomsterdekoratører fra Århus Blomsterhandlerforenings studiekreds, med lokale Susie Frank
Nørgård i spidsen, vil søndag d. 26. oktober
udsmykke
centrum
af
Høver
med
smukke
dekorationer.

Inden vinteren for alvor melder sin ankomst skal vi
have gjort den nyindrettede legeplads færdig.
Der skal graves ud til mere faldsand foran gyngestativet, og så skal legepladsen gøres vinterklar,
bænksættene skal sættes ind for vinteren, og så er
der nok også en række småting, der trænger til
reparation.

Initiativet til Floral Streetart er taget af de to kendte
tyske blomsterkunstnere Klaus Wagener og Jürgen
Herold. Floral Streetart blev lanceret i Berlin i 2013 og
er allerede på vej verden over.

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

Får du lyst til at se Floral Streetart, så er det bare at
komme til Høver og følge blomsterkunstnernes
arbejde i området omkring Høver Beboerhus søndag
den 26. oktober fra kl. 11.00 til 15.00.

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

Floral Streetart udsmykningerne starter/ender i Høver
Beboerhus, hvor Tage K. Sørensen i lighed med
tidligere år har arrangeret efterårsudstilling.

Fællesspisning

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

Fredag d. 7. november kl. 18.30
Så er det tid for årets sidste
fællesspisning i Høver
Beboerhus.

Udstillingen er åben fra kl.
11.00 til 15.00

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

Der er gratis adgang.
Alle er velkomne.
I caféen serverer Høver
Beboerforening kaffe og
kage til billige priser.

Prisen vil ligge på samme lave niveau som tidligere,
og børn under 16 år kommer med til halv pris.
Kokke der vil være interesseret i at hjælpe til med
arrangementet bedes henvende sig til bestyrelsen.
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Dit forsamligshus
er meget mere
end suppe-steg og is…

De fleste ved, hvor deres landsby forsamlingshus ligger – de ved nok også
hvordan det ser ud. Men ved de, hvad
forsamlingshuset kan tilbyde? Bruger
de deres forsamlingshus, ved de, hvilke tilbud der er i forsamlingshuset
eller er det bare en bygning til
konfirmation og juletræsfest??
Idéen bag forsamlingshuset opstår omkring
århundredskiftet, da der blev udsendt et
cirkulære, det såkaldte
”mundkurvcirkulære” der forbød at man
brugte skolen til byens aktiviteter. Der blev
opført ca. 1600-1700 forsamlingshuse, der er i dag ca. 1000 aktive huse tilbage,
hvor Storring forsamlingshus er et af dem.

Men hvordan ser situationen ud for Storring
forsamlingshus i dag? Bruger vi det som
landsbyen samlingspunkt, eller er der ikke brug for det mere ? Er vi kun sociale online og har forsamlingshuset en plads i fremtidens Danmark
Vi fangede formanden Karina Engelbrechtsen og stillede hende 5 skarpe fra skuffen…
Hvilke udfordringer står forsamlingshuset over for?
Den største udfordring p.t. er at få medlemmer nok. Vi kan desværre se, at vi har færre medlemmer end tidligere, hvilket er en belastning for økonomien - og dermed budgettet. Vi har forsøgt at være tydelige og opsøgende ved hjælp af arrangementer og nyhedsbreve, men desværre mangler vi stadig medlemmer.
Hvordan er den nuværende situation for huset?
Lige p.t er der godt med udlejninger. Vi har også en del arrangementer. Senest var det byvandring, senere på
året afholder vi loppemarked og krea-weekend. I december har vi vores årlige juletræsfest og i februar vores
fastelavnsfest. Desuden har vi fællesspisning ca. en gang om måneden for alle interesserede, store som
små, i omegnen. Men de manglende medlemmer kan som sagt mærkes på økonomien.
Hvad kan man bruge huset til?
Alt lige fra barnedåb, bryllupper, runde fødselsdage, reception eller andre festlige lejligheder. Vi har også et
godt samarbejde med henholdsvis kirken (jvf. fastelavnsfest) og grundejerforeningen. Huset bruges også til
fredagscafé, gymnastik, pilates og bordtennis for medlemmer. Tidligere har vi haft leg, dans og rytmik for små
børn, som p.t holder pause. Men det kan bruges til mange forskellige aktiviteter
Hvad kan Storring forsamlingshus tilbyde ?
Storring Forsamlingshus har service til 80 mennesker, men det optimale er at være max. 60-70, ellers sidder
man alt for tæt. Man kan leje huset på både dags, aften og weekendbasis.
Hvad er formandens visioner for forsamlingshuset?
Mine visioner for forsamlingshuset er at samle medlemmer nok og derved bevare huset i fremtiden, så det har
en eksistensberettigelse! Vi bor i en fantastisk smuk, lille landsby med et godt sammenhold, som vi skal værne om. Jeg vil ønske, at flere vil bidrage til - og bruge huset, så det kan være omdrejningspunkt for byens
sociale aktiviteter, arrangementer og liv.
Så opfordringen herfra er: Kom med idéer og forslag til aktiviteter, udvid syklubben, lav en ølsmagning eller
støt op om allerede opslået arrangementer, så byens forsamlingshus kan bestå i fremtiden.
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"Må jeg spørge dig om noget?" Sådan spurgte en
stor skolepige mig i Stjærhallen en dag sidst i
august - og fortsatte: "Hvorfor
er der ikke flere vejfester i
Storring? Det må du godt gøre
noget ved!"

Vejfest for børn

Jeg har tænkt over opfordringen og giver den gerne videre. For hun har helt
ret. For nogle børn er en traditionsrig
vejfest ligesom juleaften. Man glæder
sig i ugevis - og dagen efter bliver man
helt trist, fordi der nu er et helt år til næste gang...
Andre børn må undvære vejfesten, fordi der i deres kvarter tilfældigvis ikke
var et par voksne, der fik indledt traditionen i sin tid. Men det er jo aldrig for
sent at teste, om ens ti nærmeste naboer kan lokkes med på en eftermiddagsudflugt med konkurrencer for store
og små - og grillmad under teltdugen
om aftenen.
Når voksne naboer mødes og hygger
sig med hinanden, hygger deres børn
sig også. Når Poul inde ved siden af
bygger en flødebollekatapult til vejfesten, bygger han samtidig gode barndomsminder til de børn, der deltager i
festen.
Når nye naboer flytter ind, er det godt for dem at vide, hvem der bor i de andre huse. Måske er der hjælp at
hente, måske gemmer der sig en legekammerat eller en barnepige inde ved siden af. Eller bare den sækkevogn, man lige pludselig har brug for at låne.
Det er godt at være glad for sit hus. Men det er endnu bedre, hvis man også er glad for det sted, man bor med naboer og kendskab til hinanden på tværs af generationer.
Netop de forskellige generationer rummer muligheder. Det har stor værdi, hvis man som voksen kan tale med
alle - både unge og gamle. Jeg tror det er lettest at lære, hvis man begynder tidligt. For nogle kan oplevelser
med et bredt persongalleri i barndommen udvikle sig til fantastiske historier. Mon ikke Astrid Lindgren som lille
har kendt både Tyttebær-Maja og fru Petrell - eller nogen, der ligner?
Også derfor skal børn have mulighed for at være sammen med mennesker, der er forskellige fra dem, de ellers møder i familien og vennekredsen.
Nabolaget er et godt sted at begynde, hvis man kender hinanden. Gør man dét, får den seks-årige måske lov
at spille kort med Margit inde ved siden af i stedet for at tage med forældrene på indkøb?
Og hvis man ikke kender hinanden, ja, så skulle man måske overveje at invitere til vejfest...
PS. Held og lykke, Lærke!
(Og tak for sidst til vores naboer i nr. 12, 14, 15, 16, 18, 22 og 27.)
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Søballesiderne
Redigeret af Jan Bardino

Røvballefest i Søballe.
Tekst: Tanja Peters. Foto: Finn Hansen

Byen blev dog hurtig forenet og forsonet over et dejligt kaffebord, med kagebidrag fra bagelystne Søballer.

Så skete det igen, ligesom det nu er sket i de sidste
mange år 3. weekend i august – omkring 70 Søballesjæle valgte i år at bruge en lørdag i selskab med andre hyggelige naboer.

Festen fortsatte i det nyindkøbte telt, som Borgerforeningen havde valgt at bidrage med. Det nye fine
telt betyder, at Søballerne er sikret teltly i årene
frem.

Festen blev i år skudt i gang med en rundboldkamp.
Den gamle del af Søballe, havde valg at udfordre den
nye del til en rundboldkamp. Selvom den gamle del snedigt nok havde smugtrænet igennem hele sommeren,
fik de nye hurtigt overtaget og det endte med et nedslående resultat for de ellers så selvsikre gamle.

Der var heldigvis også mange børn, som var mødt op til
fest.
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De muntrede sig, i en skøn og harmonisk blanding af
store og små, på fodboldbanen og i hoppeborgen. Senere samledes børnene omkring bålet, hvor der blev
bagt udsøgte snobrød. - Sorte udenpå, rå indvendige,
præcis som et ægte snobrød skal være.

Det er sjovere, tryggere, hyggeligere og langt, langt
mere interessant at vide lidt mere om sine naboer end
blot hvilken bil, de kører i.

Den hele gris, som havde stået det meste af dagen og
næsten passet sig selv over grillen, blev spist sammen
med salater og meget lækkert brød. Nu var alle
mætte og glade og det var blevet tid til at skåle og
drikke dus med sine naboer.

Kom igen næste år til en hyggelig dag med dine naboer.
Mødregruppen anno 2005

--Fra Bestyrelsen for Søballe Borgerforening skal lyde
en stor tak til planlægningsgruppen.
En lille forklaring på ”den gamle og nye del af Søballe”.
Skellet gik ikke på personernes alder. Man hørte til
den gamle del, hvis ens hus blev bygget for mere end
50 år siden.
Der er mange flere billeder på Søballes hjemmeside,
både fra sommerfesten og fra mange andre aktiviteter i landsbyen.
http://søballe.dk/billedarkiv.html
Sådan gik det til, at 70 Søballer ved fælles hjælp fik
pustet endnu mere hygge, varme, fællesskab og glæde
i deres lille landsby.

Mailliste og hjemmeside

Det var den brugte tid værd, det var bøvlet værd, det
var hver eneste flaske Asti, drukket under planlægningsmøderne, værd. Det var det hele værd:

Hvis man ønsker at blive orienteret om arrangementer
og nyheder på Søballes hjemmeside (http://søballe.dk) kan man komme på vores mailliste. Send en
mail til:
soeballe.borgerforening@gmail.com,
og få også din nabo til at tilmelde sig.

Det gik mødregruppen og deres mænd igen og blev
enige om, da de endnu engang mødtes 3. søndag morgen i august for at sætte væk, tage ned, køre tilbage......
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Foreninger, grupper, råd, udvalg og institutioner
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 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

med nøglepersoner…

Stjærskolen 8794 2600
Tina.haslev@skanderborg.dk
Nils.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

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

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

HØVER

Indre Mission
Repr. i Stjær: Karen Marie Boye
8695 0470

Høver Vandværk
Rasmus Laursen/ 86 94 38 75

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

STORRING
Stjær Vandværk
Stjær Vandværk
Bent Skovsende / 3125 1010
FEJLMELDING: Peter Gabriel
2113 2327 / vand@stjaer.net
www.stjærvand.dk

Storring Forsamlingshus:
Karina Lauridsen, 22 51 19 70
Udlejning:
Michèle Vandborg Nielsen / Solhøjparken
27, Storring / 86 95 01 32

Toftkærvej og Pebbelparkens
Grundejerforening
John Monrad/ john@monrad.dk

Storring Grundejerforening:
Flemming Staub. Tlf. 86125556.
e-mail: flemming.staub@gmail.com

Nygårdsparken Grundejerforening
Gerth Christensen/ 21 96 09 58

Storring Fællesspisning:
Michèle Vandborg Nielsen
86950990
michele@storring.dk

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

Gymnastik:
Instruktør: Ellen Mikkelsen
86 95 02 15
Folkedans:
Lillering Folkedansere
Formand: Hans Jørgensen
86 94 16 05

Aarhus Aadals Golfklub, 8694 2677
repr. i Stjær: Bodil Brandt/ 8695 0035
bodil@brandt-metal.dk

Storring-Stjær-Søballe-Høver
Pilelaug
Kirsten Gade, 8695 0705
kirstengade@storring.dk

Løbeklubben
Jesper Notlev / jno@juno.dk

A.M.B.A. Stjær Brugsforening
Dennis Bødker Pedersen/ 8695 0010
02715@coop.dk
hjemmeside: www.coop.dk

Storring Vandværk
Formand: Leif Christoffersen
86 95 03 67
solhoej@storring.dk

Motions-Vandreture-Nørkleklub
Fra/i klubhuset/ Susanne Røgen
8695 0414

Voksenkoret
kontakt Rita Joseff
rita@joseff.dk

Storring Børnehave
8794 2085
stjaer.boernehave@skanderborg.dk

Skanderborg ErhvervsUdvikling
www.s-e-u.dk

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

Menighedsråd:
www.storring-stjaer.dk
Formand: Leif Christoffersen
86 95 03 67
solhoej@storring.dk

Stjær Boldklub
Henrik Møller/ 8695 0175
formand@stjaerboldklub.dk
Hjemmeside:
www.stjaerboldklub.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
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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. 31. oktober 2014
Avisen udkommer i weekenden d. 15-16. november
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
Artikler/ Janne Grønhøj/ jannegjensen@gmail.com
Artikler/ foto/Henriette Jensen/pandamor11@gmail.com
Korrekturlæsning/ Gitte Reipurth / gitte.reipurth@gmail.com

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 eller lign….så skriv og hør uforpligtende nærmere på tina@kroyerkristensen.dk.
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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 Avis Sponsorer!

Unikke gaver - 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

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

Alle former for bogholderiopgaver udføres e0er dit behov






Bogføring
Momsindberetning
Lønadministraon
Periode- og årsregnskaber
Selvangivelse

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

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

KVALITET
ERFARING

VIGGO RAVNS

Alt murer- og
entreprenørarbejde
udføres

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

Mail: fn-byg@mail.tele.dk

