STJÆR AVIS
med Storring, Høver og Søballe
Nr. 51 – 13. årgang

november og december 2014 + januar og halvdelen af februar 2015

Lige om lidt er den her igen, julen. Læs bl.a. om jul
i Storring præstegård. Side 22 - 24

Supermotionister med toplirede cykler, ældre damer med flettede cykelkurve, børn og
unge i en skøn blanding til årets Kløver motionscykelløb ved Stjær messen.
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. 25. januar 2015.
Avisen udkommer i weekenden d. 14.-15. februar 2015.
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

November
18. kl. 19.00
21. kl. 09.00
21. kl. 15.00
24. kl. 17.30

November
23. kl. 10.00 Julemarked i Høver Beboerhus

Familie– og arveret, Stjær Forsamlingshus
Bedsteforældredag i dagplejen
Indvielse af den nye hal i Stjær
Fællesspisning, Stjær Forsamlingshus

December
14. kl. 13.00 Juletravetur
14. kl. 14.00 Julehygge i Høver Beboerhus
31. kl. 24.00 Nytår i Høver Beboerhus

December
3. kl. 19.00 Dialogmøde om Stjær LokalBrugs
Stjær Forsamlingshus
Januar
26. kl. 17.30 Fællesspisning, Stjær Forsamlingshus

Søballe/aktiviteter

Storring/aktiviteter, Storring Forsamlingshus

November
29. kl. 10.00 Spejdernes avisindsamling
30. kl. 16.00 Byens juletræ tændes

November
29. kl. 10.00 Krea-weekend

Januar
14.

Generalforsamling, Søballe Borgerforening

December
27. kl. 14.00 Juletræsfest

Stjær Avis Sponsorer!
(Fortsætter på bagsiden)

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

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

2

Dialogmøde
om Stjær LokalBrugs
I marts måned havde vi et givtigt borgermøde i Stjær Forsamlingshus vedrørende brugsens fremtid i Stjær,
og selv om situationen har ændret sig en del siden sidst, ønsker bestyrelsen for brugsforeningen atter dialog med Stjærborgerne.
Som tidligere skrevet og sagt, bakker bestyrelsen fortsat op omkring LokalBrugsen i Stjær, og det er bestyrelsens ønske, at vi i fællesskab løfter vores egen lokale butik op på et niveau, som alle kan have glæde af.
Efter mødet i marts fik vi i fællesskab sat brugsen på rette kurs. Det kommende møde har til formål at finjustere kursen. Derfor har brugsen brug for, at du kommer og giver din mening tilkende.
Du kan også komme og byde den nye uddeler velkommen, han vil helt sikkert gerne lytte til kundernes behov og ønsker for fremtiden.
Kjeld Kirkedal vil endnu engang stå i spidsen for dette møde, hvor du kan komme til orde og give
din mening til kende. Brugsforeningen byder naturligvis på kaffe, the og vand.

Sæt kryds i kalenderen onsdag d. 3. december.
Mødet begynder kl. 19.00 og slutter kl. 21.30
Dørene åbnes kl. 18.30 – husk at tage naboen med.
Vel mødt i Stjær Forsamlingshus
Galten Brugs

Kom til indvielse af den nye hal i Stjær
Udvidelsen af Stjærhallen, med en lille hal på siden af den gamle, står nu færdig (læs mere om hallen på
side **). Den nye hal er taget i brug af både skolen og idrætsudøvere. Det er derfor med stor glæde, at vi
kan invitere til officiel indvielse:

Fredag d. 21. november kl. 15.00
14.00 - 15.00
15.00
15.15
15.30
17.00

Senior-Håndboldfitness i den store hal - kom og prøv det
Velkomst
Hallen indvies af formand for Kultur– og Sundhedsudvalget, Tage Nielsen
Aktiviteter for børn og unge i begge haller
Håndbold i den store hal - aktiviteter i den lille hal - alle kan være med
Tak for i dag

Der vil blive budt på lidt at spise og drikke. Vi håber at rigtig mange af hallens fremtidige brugere vil kigge
forbi.
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Opslagstavlen
Bedsteforældredag i
dagplejen

Wellness Massage og
Zoneterapi i Stjær

Fredag den 21/11 kl. 9.00-11.30

Det er ren afslapning og velvære.

For andet år i træk har vi planlagt at holde
en "Bedsteforældre Dag"

Kom og prøv en times behandling
for bare 200 kr.

Vi starter dagen med en formiddags bolle
samt kaffe/te.
Derefter synger vi lidt og laver advents
pynt med børnene.

Efterfølgende behandlinger koster 300 kr.
Henvendelse:
Kirsten Holbøll
Tlf. 23352229 eller mail
kirstenholbll@gmail.com

Vi håber der kommer rigtig mange og
glæder os til at vi sammen
kan nyde dagen.
Mange hilsner fra

Venlig hilsen Kirsten Holbøll
Tujavej 12

Tina, Lene, May-Britt, Karin og Ruth

(Læs mere på side 19)

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.
Ved vores sommerafslutning og ved opstart efter
sommerferien mødes vi en fredag aften.
Vi skiftes til at lave mad.
Alle er velkomne – med eller uden børn
Fællesspisning frem til næste avis bliver:
MANDAG d. 24. november 2014
MANDAG d. 26. januar 2015
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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Opslagstavlen
JULETRÆER - PYNTEGRØNT
DEKORATIONER - KRANSE MM.
Sælges fra garagen, Stjær Bakker 89, Stjær
vejen mod Hårby (1,5 km. fra Stjær).
Vi har masser af parkeringspladser.
Fæld eller vælg dit eget flotte juletræ på vores mark.
Det er også muligt at købe grangrene/bundter af
Nobilisgran, metal-juletræer, indendørs/udendørs dekorationer m.m.

Vi holder åbent i advents weekenderne
mellem kl. 10 og 16 :
29. & 30. november
6. & 7. december
13. & 14. december
20. & 21. december
Eller efter aftale.
Linda Jørgensen og Thomas Mikkelsen 6175 4077/ 8695 0026
Vi har gløgg og saft til alle og lidt sødt til børnene
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Kløver Motionscykelløb i Stjær, 2014
Øjenvidneberetning, skrevet af H. V. Nielsen

I dag d. 14/9 2014 var jeg kørt en
tur til Stjær, for at komme lidt væk
fra det flade Midtjylland og forhåbentlig opleve nogen gode bakker
– og det kom jeg til.
Kløver Motionscykelløb er en del af Stjær Messe, som sideløbende med cykelløbet foregår i
forsamlingshuset, hvorfra starten på løbet går.
Ruten køres af 4 ”blade”, deraf navnet Kløver,
som man selv vælger, om man vil køre 1,2,3 og
op til 8 styk af. Tager man bladene 2 gange
hver, kommer man op på en rute på ca. 60 km –
ikke en skræmmende distance, men i mente skal
man huske bakkerne... Jeg valgte det sidste, altså
de ca. 60 km.

onen lykkedes. Vi er 5 mand, som finder ind i et
godt samarbejde og holder et jagtende felt bag os.
3. blad Stillingvej:
Dette er rutens tonser strækning, uden de store
stigninger. Så her skulle vi bare ned i bøjlen og gi’
den gas, men det blev lidt vanskeliggjort af dagens
modvind.

Løbet bliver sat i gang kl. 11.00, og alle starter i en
stor pærevælling – den ældre dame med flettet
kurv, den unge knøs på sin nye konfirmations
mountainbike og den toplirede motionist på sin cykel til x-antal 1000 kr.

4.blad Stjær Bakker:
Så kom den: Bakken hvor tingene skulle sættes på
plads. Missionen mislykkedes 1. gang, men anden
gang vi kom forbi, gik det lidt bedre. Selv om de 2
som sluttede foran mig – havde siddet som det tynde øl, i vores ellers udmærkede samarbejde indtil
da. Slet og ret – jeg havde læst dem forkert. Den
kloge narrer den mindre kloge – øv!

Starten er gået. De første par km. skal os på racer
lige ha’ os kørt udenom den unge knøs, og den ældre dame – alt foregår stille og roligt, ingen panik for
ikke at nå med de første.
1. blad Bakkeskoven:
Folk kigger hinanden an, men ikke ret længe. Før
toppen bliver der sat fart på, bl.a. af mig selv, for
lige at få en føler ud. Vi er vel 15-20 mand, som
samlet forsætter frem mod andet blad.

Alt i alt en fin rute, med godt varieret terræn – måske en ekstra runde ville øge deltagerantallet,
60km. er ikke langt.

2. blad Stenskoven:
Her gi’r jeg gas efter, at vi igen er kommet til Stjær
(som man kommer tilbage til efter hvert blad). Missi-

Nogen mente der godt kunne ha været lidt flere
flagposter ude på ruten. Jeg oplevede dog ingen,
som var kørt forkert eller havde haft problemer ved
de lidt mere trafikerede landeveje.
Ruten kører hele tiden til højre, og
derved undgår man at skulle krydse vejen – eller holde tilbage for
trafikken.
Da dette var et gratis løb, var det
uden de store armbevægelser,
med store præmier og festivitas.
Der var ingen tidtagning, men dog
sat en tavle op, som man selv kunne skrive sin tid på. Ærgerligt, når
nu jeg for en gangs skyld kom på
podiet (som der IKKE var noget af)
med min flotte 3. plads.
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Fællescykling
Indsendt af Peter Person
Efter sigende er der usædvanligt mange
borgere i Stjær og omegn der nyder at cykle.

Nu har du muligheden for at dyrke din
interesse sammen med ligesindede og det eneste
du skal gøre er at finde MTBen frem og møde op
foran Stjær LokalBrugs.

*alle søndage vinteren over kl. 10.
Planen er at holde formen ved lige vinteren igennem. Folk kører i forskelligt tempo og finder helt sikkert ryttere på samme niveau at følges med. Længden på turene finder vi ud af hen ad vejen, bogstaveligt talt. Har du
ikke kørt MTB tidligere, er dette også en oplagt mulighed for at komme i gang. Hvis du endnu ikke har en
MTB kan du muligvis låne en af Peter P., ring for at lave en aftale på tlf. 23 74 46 00.

Følg med på hjemmesiden
www.KløverMotionscykelløb.dk
*Hvis folket ønsker vi cykler om lørdagen i stedet, kan vi godt finde på at flytte arrangementet.

Arrangeret af Stjær Sogns Borgerforening.

Kløvermotionscykelløbet 2015
Sæt allerede nu kryds i kalenderen!
D. 6. september 2015 kl. 11.00

Prøv kræfter med venner, bekendte, familien og
ikke mindst dig selv. Du kan cykle 8, 14, 30, 60
eller 90 km. Det er gratis at deltage for børn under 15 år, voksne deltagere må slippe en halvtredser, til gengæld byder borgerforeningen på
en bid mad, vand og lidt frugt efter cykelløbet.
Hilsen Bo Vægter, Thomas Wriedt, Geert Jensen, Bente
Holm, Peter Person og cykeleksperterne Ivan Schriver og
Karsten G. Ottesen.
Make it fun – bliv sponsor for Kløver Motionscykelløb.
Har du kendskab til virksomheder, der mangler lidt opmærksomhed, er du velkommen til at skabe kontakt mellem dem
og borgerforeningens cykelløb. Ring på tlf. 23 74 46 00 eller
skriv til e-mailadressen:
peter.person1808@gmail.com,
hvis du har noget i ærmet.

Hovedsponsor 2013

Hovedsponsor 2014 og 2015
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Gratis foredrag ved advokat Jette Jessen (H)
tirsdag d. 18. november 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 arbejdsløs 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 rammer 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 ejendomsformidler. 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 arveret. Selv som jurist blev jeg overrasket over vigtigheden af at have styr på juraen i privatlivet, og 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 arbejdet som advokat i 25 år, de sidste 23 hos Ret&Råd i Hinnerup med speciale i familie- og arveret. Hun har møderet for Højesteret, hvilket 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.

Jeanette Lykke Havholme

Jette Jessen
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Stjærs nye sportshal er klar til brug
Af Henrik Møller
Samtidig kan Stjærskolen benytte hallen til aktiviteter i skoletiden, hvilket tidsmæssigt falder rigtig godt
sammen med den nye skolereform.
Stjær Boldklub håber også, at der med den nye hal
kan startes nye aktiviteter op som f.eks. senior
idræt, og at hallen vil blive benyttet til kulturelle aktiviteter.

Den nye hal, der bygges sammen med
den eksisterende, stod klar til ibrugtagning 27. oktober 2014. Hallen er en halv
hal, med et gulvareal på 404 m². Det
samlede areal er 535 m², med bl.a. to
omklædningsrum.

Inkluderet i projektet er en renovering af taget på
den eksisterende hal, som der i forvejen var afsat
separate midler til i vedligeholdelsesbudgettet.

Tilbygningen er første etape af en samlet plan med i
alt 3 etaper, som er tænkt ind i projektet for at fremtidssikre det. Anden etape er tænkt som et fællesareal foran den nye tilbygning med cafeteria, fællesrum, mødelokaler etc. Tredje etape indeholder mulighed for, at hallen kan bygges ud
i fuld længde til en hel hal.
Der bliver streget op til en minihåndboldbane (20x12m), to badmintonbaner og en volleyballbane.
Derudover vil alle gymnastikaktiviteter fremover forgå i den nye hal.
Hallen er kommunal, men søgt
bygget af Stjær Boldklub. Første
ansøgning blev sendt i 2008. Primære brugere af hallen er Stjær
Boldklub og Stjærskolen.

Baggrunden for hallen er bl.a. et
stort ønske om udvidelse af idrætsaktiviteter, hvilket blev understøttet Et kig indendørs i den nye halve hal.
af en stor borgerundersøgelse i
2008. Undersøgelsen viste, at der især er behov for
Bygherre: Skanderborg kommune
at dyrke de traditionelle idrætsgrene, som håndbold,
Arkitekt: Frost Larsen A/S
fodbold, badminton og gymnastik.
Entreprenør: Dansk Halbyggeri A/S
Pris: 4,0 mio. kr.

Den nye sportshal set udefra.
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Oprykningslejr for
ulve og spejdere
Oktober 2014
Foto: Jesper Lumbye
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Nyt fra Borgerforeningen
November 2014, af Jesper Lumbye Andersen
den kunne bruges
på morgenmaden.
Vi er blevet kontaktet af beboerforeningen i Jeksen om at
starte et samarbejde
op omkring æblemostning - det arbejder vi videre
med.

Stjær Messen
Stjær Messen blev i år afholdt lidt tidligere, så der
var bedre chance for godt vejr til cykelløbet. Vejret
var med os, og der var dobbelt så mange cyklister
som sidste år. Løbet blev sat i gang af Lars fra Jutlander Bank. Messen havde også flere besøgende
end sidste år, og vi skønner, at der har været mere
end 250 gæster. Dato for Stjær Messen 2015 er
allerede fastsat til søndag d. 6. september. Sig gerne til, hvis du er interesseret i at have en stand på
messen.

Foredrag om familie- og arveret
Tirsdag d. 18. november holder vi et foredrag om
familie- og arveret i forsamlingshuset. Det er advokat Jette Jessen, som arbejder med det til dagligt,
der kommer og fortæller, hvad man skal være opmærksom på i forhold til lovgivningen. Se annonceringen af arrangementet på side 8.

Nabohjælp
Jutlander Bank og borgerforeningen afholdte sammen med politiet en temaaften i slutningen af oktober om nabohjælp og forebyggelse af indbrud. Poli-

Vedligeholdelse af Forsamlingshuset

tiet fortalte, at der forholdsmæssigt bliver begået
mange flere indbrud i Danmark end i andre lignende
lande. Sydøstjyllands Politi har udviklet et tryghedsog indbrudsforebyggelseskoncept, som man som
vej- eller grundejerforening kan benytte sig af. Kontakt politiet for mere info på
SOJYL-kriminalprsek@politi.dk

Vi er i gang med en udskiftning af to af de tre toiletter i kælderen. Vi har gennem længere tid døjet
med, at de løber. Vi får nu nye toiletter, som også
har vandspareskyl. Det sidste toilet venter vi med at
skifte, da vi ikke har råd til at skifte det nu. Den
gamle skorsten ved fyrrummet er netop blevet revet
ned. Den har ikke været brugt i mange år og var
begyndt at forvitre.

Lav selv æblemost
Torsdag i skolernes efterårsferie var seks familier
samlet omkring borgerforeningens nye æblepresse.
De, der ikke selv havde æbler med, havde fået lov
til at gå på rov et par steder i byen. En trillebør æbler kunne give ca. 5 liter most. Nogle af deltagerne
tog den friske æblemos med hjem og kogte den, så

Familie- og Arveret
Foredrag v. advokat Jette Jessen
Stjær Forsamlingshus
Tirsdag d. 18. november, kl. 19.
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STJÆR ROLLESPIL
Sådan gik det sidst…
Bakkeriget genopstod
lørdag d. 27. september år 634
Vi havde et fantastisk spil som ikke var blevet til uden de smukke
omgivelser, de mange frivillige og alle spillerne der mestrede at
leve sig ind i uhyggelige, sjove og mærkværdige roller!
En stor TAK skal gå til de mange skovejere, de medvirkende og
alle hjælperne før, under og efter spillet.

Følg med på

Stjær Rollespil

NÆSTE SPIL
forventes

18. april

2015

Fremtidens landsbysamfund
Af Pil Brudager

Ser vi for os et sted hvor der er rum og aktivitet og brug for alle aldre - eller skal skolebørnene væk efter 6. Klasse og de gamle eksporteres til nærmeste større by?
”Sætter vi os ikke ned og tænker langsigtet på, hvad vi vil med vore byer, så bliver vi
løbet over ende, for så er der bare andre der løber med ideerne og pengene.”
Citat fra artikel om S-byerne af John Haarup Laursen i sidste Stjær Avis.
Det var dejligt at læse to artikler om noget med fremtid, i sidste Stjær Avis: Den flot anlagte bymidte, der vil
blive alles daglige glæde, (hvis) når den en dag bliver en realitet! Og artiklen om at nu skal vi til at komme i
gang med at tænke langsigtet i vores lille, naturskønne, storbynære smørhul. Og vi vil komme længst ud af
det spor, hvis vi er mange der lægger kræfterne sammen - derfor vil Storring, Stjær og Søballe være et oplagt
landsby-kraft-center i den smukke øst-jyske natur. Tæt på alting!
Det er ligesom disse tanker om fremtiden dukker op i bølger med års mellemrum. Måske når noget har været,
som det er, i mange år. Pludselig er børn blevet nye unge, unge blevet nye voksne og voksne blevet nye
gamle. Så må der fornyet tænkning og fornyelse til, også i de ydre fysiske rammer. Hver generation har brug
for at sætte sit aftryk og drive udviklingen videre.
Noget fornyelse kommer af sig selv, fordi det gamle har udspillet sin rolle og nye tider kræver nye ting….?
Jeg synes fx flg. avisklip (fra 70’erne??) taler sit tydelige sprog om den form for udvikling. Men prøv at nærlæse tredje spaltes øverste halvdel. Den giver stof til eftertanke. Tænkte de meget langsigtet dengang … eller
var de måske synske på en fjern fremtids vegne ….. hvem ved? ——————————————————->
Den mere overordnede planlægning af fremtidens landsbysamfund og af den kollektive infrastruktur i kommunen, der spiller en afgørende rolle for unge og gamle, hvis de skal bo på landet. Hva’ med den?
Her må vi nok indrømme, at denne vigtige del af fremtiden har vi parkeret hos politikere og nogle få frivillige,
der synes det giver mening, at arbejde med overordnede strategier for landdistrikternes udvikling.
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Der har netop været indbudt til en række ”udviklingssaloner” her i sensommeren 2014, hvor bl.a. alle landsbysamfund i Skanderborg kommune, store og små, blev opfordret til at sende repræsentanter til den salon, der
handlede om landområderne. Jeg deltog som en selvbestaltet, for længst pensioneret ildsjæl, som sendebud
fra Stjær, sammen med 10 personer fra kommunens andre landsbyer. Og jeg kan bl.a. fortælle, jeg citerer fra
referatet: ”Hårene er lidt grå i toppen på de fleste af de 11 mennesker der er taget ind til Skanderborg fra hver
deres landsby, for at diskutere hvordan man skaber de bedste landsbyer fremadrettet.” Sagt direkte: Der
trænger til nyt blod i den menneskegruppe, der interesserer sig for landdistrikternes udvikling!
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Nå, ideen med udviklingssalonerne var, at samle viden til byrådets udviklingsstrategi, som skal sætte retningen for de næste fire år fra 2014-2017. Det er ikke vildt langsigtet, men dog et forsøg på fremsynethed.
I udviklingsstrategien for 14-17, står der bare ikke noget væsentligt om landdistrikterne – selv om 1/3 af befolkningen i kommunen bor på landet i 50 landsbyer og småsteder. I stedet står der meget om de fire gamle
rådhusbyer Ry, Galten, Hørning og Skanderborg, men ingenting om, at udvikle landdistrikterne og disse større byer i en sund balance, hvor man ikke udsulter landsbyerne, men sørger for at decentralisere - og også
udvikler en kreativ, livlig infrastruktur, der dækker hver en afkrog af kommunen, så det bliver muligt at leve og
dø over det hele.
Der er, i kommunens strategi, nærmest et tomrum omkring det bæredygtige landsbysamfund. Det Stjær kunne være: En stor landsby med opland, der har det antal indbyggere der skal til at ”bære” en skole, en børnehave, en brugs, foreninger mv. – uden det bliver Tordenskjolds soldater, der mødes i alle bestyrelserne – og
uden man hele tiden skal samle sine kræfter i kampen for at beholde det ene eller det andet – men i stedet
kan bruge energien på at gøre landsbyen smuk, levedygtig og velfungerende, med et godt liv for alle aldersklasser.
Jeg tror, vi er mange der mener, at en stor landsby har unikke betingelser for at opfostre trygge, glade børn
med selvværd - ustressede, veltilpassede voksne - og glade, livskraftige selvhjulpne gamle, der er brug for.
De unge forsvinder i uddannelsesårene - men rigtig mange vender hjem til ”den store landsby” og bosætter
sig på ny, når de skal danne familie og have børn.
Vores beliggenhed med under 20 km til Århus midtby, er en yderligere gevinst. Man kan arbejde eller uddanne sig i Århus eller en anden stor by - og bo på landet i et levende, vedkommende landsbysamfund, helt ude
på landet!
Hvad kunne det være for tiltag, der kunne få ”Landsbycentret Storring-Stjær-Søballe” til at vokse i vores bevidsthed og danne sig i den fysiske virkelighed?

Børnene skal kunne cykle fra by til by i sikkerhed, så der må cykelstier langs landevejene, med en belægning
der også kan rulles på rulleskøjter på. Sikke en tur hele trekanten rundt….!
Vi må kunne vandre i naturen imellem og omkring byerne uden at gå på asfaltveje – så der må laves vandreruter/-spor i naturen – måske med små ”rastebænke”, hist og pist.
En rigtig bondegårdsbørnehave med levende dyr – og levende pensionister, der passer dyrene.
Hvis landsbybørn ikke skal kende bondegårdsliv og omgås dyr til daglig – hvem skal så?
Og den gamle børnehave i Stjær kunne indrettes til ungdomskollegium – hvorfor ikk’?
I den forbindelse kunne der tænkes i kreative ordninger på, hvordan man kan komme til og fra byen på alle
tidspunkter af døgnet – ellers forsvinder de unge.
Vi må også sørge for kørsel til de gamle, når de skal ud af reservatet. Vi kan ikke forlade os på den kollektive
infrastruktur kommunen tilbyder. Men tilsammen har vi jo masser af biler i de tre landsbyer….
Et kontorfællesskab eller et kontorhotel vil måske fremme hjemmearbejdspladser og enmandsfirmaer i området……?
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Spændende små klyngehuse eller bofællesskaber med mindre huse, til dem der har holdt guldbryllup – og
gerne vil leve resten af deres liv på landet, her hvor de har deres netværk.
Det vil frigøre store huse, så nye småbørnsfamilier kan flytte til og fylde op i børneinstitutioner og skole.
Og klynger af jordbrugslodder til de unge, der vil binde an med lidt jordnært landliv…..
Lidt jord lagt ud til fælles u-sprøjtet selvforsyning – hvor dem der har tid og lyst til at dyrke og måske oplære
børn i skolehaver… Stjærs nyttige haver, måske med et kolonihavehus som samlingssted.
En frokostcafé eller en cafédag: Unge laver ældres livretter - bare en gang om ugen. Der kan serveres eller
der kan tages med hjem….
Besøgsvenneordning, genbrugs- og bytte- og færdigheds central, reparationsværksted….
Jeg stopper nu – ellers tror I jeg er en drømmer (- det er jeg også) – men tænk selv videre på, hvad smørhulssamfundet Storring-Stjær-Søballe kunne drive det til, i løbet af de næste 10 til 20 år. Nye ideer vil opstå
undervejs, ud af det vi tør kaste os i ud.... det vil blive en spændende vej…………!
Og det er rigtigt som John Laursen siger, der er masser af penge at søge til nytænkende, spændende fremtidsprojekter! En fonds-raiser-gruppe vil være et must!
Efter udviklingssalonerne blev der afholdt en konference, hvor alle der arbejder frivilligt var indbudt. Det foregik på Sølund. Efter konferencen udkom en sammenskrivning af forslag fra borgerne til Skanderborg kommunes fremtidige udvikling. Den hedder: De 1000 fællesskabers land. Her er tre sider med anbefalinger til de
mindre bysamfund – og en opfordring til, at det skal gøres mere attraktivt at bo på landet.
Hvis du vil læse den rapport, kan du gå ind på kommunens hjemmeside og søge på Byrådets udviklingsstrategi 2014-17 – her finder du også sammenskrivning af Sølundkonferencen, De 1000 fællesskabers land.
Tør vi ”tænke ud af boksen”, som det hedder i nutids-sprog.
Tør vi her i vores lille trygge del af verden lave vilde, spændende og nytænkende projekter, der kan tiltrække
flere mennesker til vores område. Måske skal vi være 1500 mennesker i Stjær – i stedet for de ca. 900 vi er?
Og er der også vokseplads- og lyst til at blive flere, i Søballe og Storring?
Vi ved, fra seriøse undersøgelser, at mange storbymennesker siger, at når de bliver lidt ældre, vil de ud og bo
på landet. Og vi ved, at netop vores område har en meget stor tilbageflytningsrate, dvs. dem der er vokset op
her i Søhøjlandet vender ofte tilbage, når de selv har fået børn og disse skal i børnehave og skole. Man skal
lige ud og uddanne sig og ”vende i verden” – og så kan man alligevel ikke finde et bedre sted at lade sine
børn vokse op end her, hvor man selv har været barn!
Men vi er jo i fuld gang, vil I som læser dette nok sige: En ny stor sportshal – en Stjærmesse i september, der
boblede af energi og spændende tiltag – alle vore foreninger og specielle grupperinger – gedigne netværk i
modne kvinders klub og modne mænds klub og man kunne blive ved at nævne gode ting – og det er fantastisk – vi har et rigtig godt udgangspunkt………!
Men hvad rører der sig af visioner, ideer og fremtidige udfordringer i de tre landsbysamfund?
Skulle vi give det en tanke, at lave et fælles visions- eller landsbyråd for de tre byer..?
Det er prøvet før, i de enkelte byer – men nu er det en ny tid, nye unge, nye voksne, nye gamle og nye udfordringer der rækker ind i fremtiden.
Så hvorfor ikke prøve at lægge hovederne sammen ”i en trekant”?
Pil Brudager

Historie:
Hvis nogle er interesserede i vores områdes historie: Vi bor midt på den østjydske israndslinje, som er fremkommet efter de sidste to istider, for henholdsvis 15000 og 17000 år siden…. så kan I bl.a. læse om det på
www.stjaer.net, Stjær By-Portal. Det løfter det hele lidt, at se det langsigtede perspektiv: Hvad kommer vi
fra….? Hvor skal vi hen?
I menupunktet Historiske arkiv ligger rapporten: Stjær – en landsby i provinsen. Åbn’ pdf’filen – så er der billeder og tegninger. Her kan I læse noget af vores fælles historie og også om ideer og mulige veje vi kan vælge
at gå. Rapporten er fra 1997 – 98.
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Stjær massage og
Zoneterapi
I løbet af sommermånederne er det blevet
muligt at få zoneterapi og massage i Stjær.
På Tujavej har Kirsten Holbøll genoptaget
sin gamle passion for zoneterapi, og
kombineret det med massage.
Kirsten Holbøll har i over tyve år arbejdet som
sundhedsplejerske.
Nu er hun gået på efterløn, og hun har fået
mere tid til at arbejde med zoneterapi. I mange
år brugte hun det blandt andet til børn med kolik
og astma.
I tilgift har hun taget en uddannelse som
massør, og det betyder at hun i egne lokaler
tilbyder individuel behandling i massage og
zoneterapi.
Men hvorfor massage, oveni zoneterapi? Joh,
de to discipliner er gode sammen, og Kirsten
har i årevis, når hun var på rejser, fået massage
af mange forskellige slags, i lige så mange
lande.
”Jeg kan godt lide at prøve lidt forskelligt”
fortæller Kirsten, ”og da jeg selv skulle til at
uddanne mig, var jeg ikke i tvivl om, at det
skulle være ”Nordlys-massage”.
Undgå infektioner
Det er en massageform der består af rolige
strygninger, som er afstressende, og rigtig god
hvis man trænger til at booste kredsløbet her
om vinteren, og undgå infektioner og
deprimerede tanker.
Hvis man vil have mere dybdegående
massage, kan man naturligvis også få dét.

Stjær Massage og Zoneterapi
v/ Kirsten Holbøll

Kirsten lægger stor vægt på at afstemme
forventninger inden behandling, og få afklaret
hvor der skal sættes ind. Man betaler for en
times behandling, som kan være ren zoneterapi
eller massage, eller en blanding, hvis det er dét
der er brug for.

Tujavej 12, Stjær
Tlf: 2335 2229
Pris for en times behandling:
300 kr.

Ud over sin nye klinik, bruger Kirsten tid på at
være Farmor for 5 børnebørn, rejse ud og se
verden, dyrke en masse dans og cykle og
vandre i skoven.
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Af Merete Pedersen

Nu har vi altså jul igen...
…….det lar´ sig ikke skjule.
Og nogen er vældig med på den, og nogen synes det mest er noget, der skal overstås og virker stressende
og med alt for mange forventninger, som er svære at leve op til.
Personligt er jeg en af dem, der holder utroligt meget af julen og glæder, mig som et lille barn. Hvem kan
ikke huske den glade barndoms jul, hvor tiden gik så uendeligt langsomt. Det var svært at sove om natten af
bare spænding og den mest fantastiske forløsning juleaften med mad, juletræ og gaver.
Som voksen kan jeg godt selv få svært ved at nå alle de ting, som jeg oplevede som traditioner hjemmefra.
Så jeg har måttet sortere i traditionerne og skabe mine egne, efter jeg har fået min egen familie. Min mor
var hjemmegående, og der var altid tid til at hygge efter skoletid. Vi klippede og klistrede og bagte og smagte, så det var en ren fornøjelse.
Da jeg blev gammel nok, blev det mig, som skulle stå for at lave dej til 7-8 forskellige slags småkager, selv
om vi hvert år snakkede om, at det var for meget.
Den dag i dag har jeg stadig svært ved at begrænse mig. Min mor og jeg bager stadig sammen til jul,
en tradition jeg slet ikke kan undvære.
Mine børn vil også gerne julehygge og klippeklistre.
Men jeg er ikke hjemmegående, så det skal planlægges nøje, hvornår vi gør hvad. Et år kom vi flere
dage ind i december, før vi fik pyntet op. Det har
været svært for børnene at tilgive mig for det.
I min familie skal julen starte den 27. november, for
da er det mormors fødselsdag, og der må man begynde at spille julemelodier. Lige fra min tidligste
barndom har jeg kunnet huske, at det første der
skulle ske den dag, efter vi havde sunget fødselsdagssang, var Søren Banjomus der gjaldede ud af
højtalerne til morgenmaden.
Ved besøg rundt omkring ved naboer, venner og bekendte er det tydeligt at se, hvor forskelligt man pynter
op til jul. Nogen synes man skal følge moden og bruge årets farver. Her er selv juletræet holdt helt i rødt eller helt i hvidt. Et år kan jeg huske, at farven sågar var helt sort. Mange steder har en hel samling af gamle
nisser eller engle, som skal stå på den samme plads hvert år. Nogen har en tradition med, at der skal pyntes op en bestemt dato hvert år og efter et helt bestemt mønster og noget helt bestemt, man skal hyggespise imens.
Hos os er julepynten en stor sammensurium af gammelt, nyt, hjemmelavet og moderne. Jeg kan også godt
finde på at skifte både form og farve på adventskransen og juledekorationerne alt efter, hvilken farve der er
moderne lige det år. Dog må jeg indrømme, at jeg aldrig har lavet en sort dekoration, men holder mig nok
mest til de hvide, røde, lilla og grønne farver. Heldigt at
der så findes et utal af nuancer i de farver.
Noget moderne jeg er helt vild med, er Etly Klarborg
nisserne. Jeg har efterhånden så mange, at de står
spredt rundt i hele huset.
Som noget gammelt har jeg nogle dråbeformede glaskugler til juletræet, som er fra mine bedsteforældres tid.
Min juletræstopstjerne har min mor kniplet til mig, og
den har en helt utrolig affektionsværdi for mig, så jeg
håber, at den bliver et arvestykke igennem flere generationer.
Duften af appelsiner med nelliker i er et absolut must
hjemme hos os. Dog skal de skiftes ofte, ellers bliver
duften markant anderledes...
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Noget andet som både er gammelt og
har affektionsværdi, er de gamle juleplakater fra mine bedsteforældres hjem. De
har efterhånden fået en fast plads i gangen og er allerede bestemt til hvem af
ungerne der skal have hvilken plakat
med sig når de engang flytter hjemmefra.
Hvis altså de har lyst…..
Brammingnisserne er helt nyt hjemme
hos os i år. Jeg kan huske, at vi havde
dem hjemme som kravlenisser, da jeg
var barn, og det var en hel retrofølelse,
der gik igennem mig, da jeg så dem igen
i butikkerne. Dem måtte jeg selvfølgelig
bare have. På billedet ses de store nisJuleplakat - fra mine bedsteforældrenes tid.
ser, der er til at hænge op i vinduerne og
kalenderlyset til spisebordet. Selvfølgelig fik
jeg også købt dem som kravlenisser, som mine børn måske vil kunne huske når de bliver voksne, som noget vi havde i vores hjem.
Noget andet der fylder meget i vores
hjem er tv´s julekalendre.
I år er der tale om en nyopsætning fra
DR, som hedder ”Tidsrejsen”, og er klart
produceret med de større børn for øje. I
ren retrostil kommer der ”Jullerup Færgeby” på Ramasjang for de mindste, og jeg
glæder mig. Den så jeg nemlig også som
barn og kan stadig huske sangen om de
”4 strømper uden fod, en tomat så rød
som blod og en gammel gulerod, kan du
få for en krone” og ”Anton, du har revnet
dine bukser”. Jeg kan slet ikke lade være
med at trække stort på smilebåndet ved
tanken.
På tv2 er der endnu engang lagt op til
Pyrus i ”alle tiders Julemand”. Pyrus er
Brammingnisserne - som kravlenisser og på kalenderlys
skøn og drilagtig, men det er ligesom om at
den har vi set. Alligevel har vi købt lågekalenderen, også den fra DR, da købene støtter et rigtig formål og er en del af julepyntningen.
Når man siger jul, er der flere der vil
tænke ”Jul i Nøddebo Præstegård. Der
findes indtil flere filmatiseringer af den
og et utal af teateropsætninger. Mon
ikke der snart kommer en ny filmatisering med nutidens dygtige skuespillere. I
så fald håber jeg, at der vil være tale om
en nyfortolkning, med nutidens studerende og den moderne præstegård. Ville
det holde vand i dag med en hjemmegående præstefrue, hvis eneste mission i
livet var, at opvarte præsten og gæsterne og sørge for at pigebørnene bliver
godt gift??
I den forbindelse er det jo oplagt at spørge vores egen pastor om, hvordan der
bliver afholdt jul i Storring præstegård.
Dette års lågekalender fra DRs julekalnder ”Tidsrejsen”
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Jul i Storring præstegård
Af Merete Pedersen
Jeg mødte Carsten Marvig i præstegården, en dejlig efterårs dag i oktober for at høre, hvordan der fejres jul
i Storring præstegård.
Der er her tale om en moderne præstefamilie, hvor der er 3 børn og to jobs der skal passes. Dog må man
sige, at børnene efterhånden er blevet så store, at de for det meste kan passe sig selv.
Carsten fortæller, at der i præstegården er en klar forskel på advent og jul. Advent for lov til at være advent, og betyder, at vi venter på jul, og at det ikke er jul endnu.
Den egentlige jul nås først lige inden juleaften……. og det gælder
også indkøb af julegaver.
Det med oppyntning til jul er forskelligt fra år til år, ligesom i alle
andre travle familier. ”Nisser siger mig ikke så meget, men engle
har en vigtig plads. Specielt Kirsten Dissing Overgaards engle skal
bare op. En slags papirengle, der bare er helt specielle” fortæller
Carsten.
2 Adventskranse skal der også til, og Charlotte laver dem selv. En
i køkkenet, som vist nok er i adventsfarven lilla hvert år, som er
tændt hver dag ved spisetid, og en i stuen hvor farven vist kan
skifte fra år til år. Carsten mener ikke, jeg må hænge ham op på
det med farverne, da han ikke mener det lige er hans område. Juledekorationerne laver Charlotte også selv.

Engel lavet af Kirsten Dissing
Overgaard

Der bliver vredet klejner og bagt vaniljekranse og brunkager som en fast tradition. Men det sker først i de
sidste dage inden jul.
Juletræet er de seneste år blevet købt lokalt, altså lige ved naboen, og ifølge Carsten kan træet aldrig blive
stort nok. Hvornår det bliver købt er heldigvis begyndt at være, når forhandleren ringer og fortæller, at de
har et træ reserveret og klar til dem. Der kan ellers godt gå til sidste øjeblik med at anskaffe træet, så Carsten er meget taknemmelig for denne ordning.
Carsten prøver at følge med i tv's julekalender, for at få inspiration til
juleprædikenerne. Men i takt med at børnene er blevet store. er det
blevet sværere at huske det der med at se børnetv. Ofte kommer det
til at foregå over internettet og på mere passende tidspunkter.
Carsten fortæller, at dagene op til jul i Storring præstegård foregår
med, at manden i huset sidder dybt begravet i arbejdet på kontoret,
imens konen har travlt med indkøb, bagning, oppyntning osv. Ganske som i gamle dage, med undtagelse af, at her har konen så også
et arbejde at passe.
Lillejuleaften er det dog Carsten selv, der vil sætte juletræet på fod.
Dette skal så klares imellem udarbejdelsen af juleprædikenerne samt
gaveindkøb og indpakning, der ikke er nået.
Charlotte må alligevel hjælpe hvert år, da hun i virkeligheden er mere
håndværker end Carsten. Når træet så endelig er på fod, kan Charlotte pynte træet, nogle gange sammen med børnene og efter nøje
traditioner.
Charlotte fortæller, at hun aldrig pynter træet i farveorden og at pynten helst skal være en skøn blanding af alle mulige farver og former.
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Der kommer altid gæster fra Fyn, og der skiftes imellem nogle fra
Carstens familie og nogle fra Charlottes familie i en dejlig sammenblanding. Da familien kommer langvejs fra, skal de fleste overnatte.
Carsten fortæller, at han arbejder uafbrudt og glimrer ved sit fravær i forberedelserne, som Charlotte styrer med en kærlig og travl
hånd...
Carsten laver masser af udkast til juleprædikenerne, som alle sammen bliver forkastet af Charlotte, lige til den sidder i skabet.
Juleaftensdag til frokost skal man spise en mad med varm leverpostej og rødbeder med en øl til. Det er en tradition, som Charlotte
har ført med sig fra hendes familie.
Gæsterne, som drysser ind i løbet af dagen, bliver sat til at folde
sanghæfterne til gudstjenesterne om formiddagen, og logistikken
skal gå op, så alle kan nå i kirke, ”så er det heldigt at der er tre
gudstjenester” siger Carsten og griner.
Carsten fortæller, at julen ligesom skal synges ind i ham og med 3
gudstjenester, hvor de samme sange synges ved hver gudstjeneste, er der en god mulighed for masser af julehumør, når han kommer hjem.
Efter gudstjenesterne falder der ro på. Det dufter af mad, og julehyggen spreder sig. Dog med lidt fart de
juleaftner, hvor der er mindre børn med.
Inden maden starter man med en sang ,og så starter hele den dejlige julemiddag. Til Julemiddagen i præstegården serveres der and, der forsteges d. 23.dec. Medister og flæskesteg hører der også til, og Carsten
glæder sig vildt til et ædegilde, hvor specielt sovsen har en særlig plads. Alt hvad der hører til af brune og
hvide kartofler, surt og sødt og rødkål står selvfølgelig på bordet.
Når der er spist til der ikke kan spises mere, kommer ris ala manden på bordet. Og der snydes ikke med
mandlen. Kirsebærsovsen er der selvfølgelig også. Og en mandelgave, som Charlotte har stået for. Og det
er sjovt nok aldrig Carsten, der finder mandlen. Mandelgaven er kun vundet en gang i hans liv, kort efter
Carsten fik stillet diagnosen diabetes.
Velkommen igen, Guds engle små (1)
Tekst: N. F. S. Grundtvig, 1825
Melodi: A. P. Berggreen, 1832

Velkommen igen, Guds engle små,
fra høje himmelsale,
med dejlige solskinsklæder på,
i jordens skyggedale!
Trods klingrende frost godt år I spå
for fugl og sæd i dvale!
Vel mødt under sky på kirkesti,
på sne ved midnatstide!
Udbære vor jul ej nænner I,
derpå tør nok vi lide.
O, ganger dog ej vor dør forbi,
os volder ej den kvide!

Da vandre Guds engle op og ned
på salmens tonestige!
Da byder Vorherre selv Guds fred!
til dem, den efterhige!
Da åbner sig himlens borge-led,
da kommer ret Guds rige!
O, måtte vi kun den glæde se,
før vore øjne lukkes!
Da skal, som en barnemoders vé,
vor smerte sødt bortvugges!
Vor fader i himlen! lad det ske!
lad julesorgen slukkes!

Det var hjemme hos mormor, hvor der selvfølgelig var lavet en sukkerfri portion, hvor mandlen var kommet i. Carsten har aldrig fået
fred fra fætre og kusiner, der lader ham høre for den uretfærdighed
hver gang, de har mulighed for det.
Efter et langt måltid bliver det tid til juletræ og sang og gaver. Hele
seancen starter selvfølgelig med, at man leder efter de altid forsvundne sanghæfter. Dørene bliver lukket ind til den gule stue,
hvor juletræet står, og Carsten tænder juletræet. Når dørene åbnes
udbryder alle et stort ”næææ”.
Hele repertoiret af sange skal igennem, endda ”Jeg gik mig over sø
og land” kører i flere vers. Familiemedlemmerne vælger på skift,
hvad der skal synges.
Carstens yndlings salme er ”velkommen igen Guds engle små” af
Grundtvig, samt ”julen har bragt” af Ingemann. Dansen sluttes, traditionen tro af med ”Nu er det jul igen”, hvor der løbes igennem hele huset og ind i hvert rum.
Og så er det vist svært at vente længere med gaveregnen, specielt
for familiens yngste medlemmer. De har godt nok været igennem
flere systemer i et forsøg på at få orden på gaveorgiet, men det ender altid med lidt af et leben.
De yngste børn, med hjælp fra de større børn, deler gaverne ud til
de andre, der har sat sig rundt omkring i den blå stue.
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Efter alle taksigelserne for gaverne laves der kaffe med alt, hvad der dertil hører af hjemmelavet konfekt og
kager. Dem der kan tåle det får en øl, og børnene drikker sodavand. Carsten går altid i seng inden midnat
for at kunne komme tidligt op og arbejde. Næste gudstjeneste er lige om hjørnet.
Nerven i julen er for Carsten julemorgen, hvor juleroen i kirken er det mest fantastiske, man kan forestille
sig. Så er det JUL I STORRING PRÆSTEGÅRD.
Hele familien, der har overnattet, deltager i gudstjenesten juledag, hvorefter turen går til Fyn til Carstens
forældre, hvor farmor har kogt en god gammeldags suppe med tilhørende peberrodsovs med oksespidsbryst og kylling. En tradition der har været holdt i hævd i mange, mange år.
Her deltager den del af familien, der ikke har været
med juleaften også. Der danses igen om juletræet,
og der synges igennem et kæmpe repertoire af salmer og andre julesange, inklusive ”Nu er det jul igen”
engang til. Og så spilles der turnering i bobspil.
Carsten ynder at lære de andre, at han er den bedste
til det spil og gnider sig gnækkende i hænderne,
mens han fortæller om det. Imens den store turnering
udspilles, bliver der samtidig smovset og drukket kaffe til den helt store guldmedalje.
Så er vi kommet til 2. juledag hvor der afholdes julefrokost i Charlottes familie. En traditionel julefrokost
med sild, snaps og alt hvad der dertil hører, og hvor
alle er kommet med hver sin ret til et overdådigt fælles frokostbord.
Frokosten sluttes af med en pakkeleg, der går rimeligt heftigt til, men alligevel uden snyd og sure miner. En
rigtig festlig omgang. Kaffe og konfekt hører selvfølgelig til her også.
Imellem jul og nytår er der tale om almindelige arbejdsdage. Specielt for Carsten, men også de seneste år
for Charlotte, nu hvor børnene er blevet så store, at det ikke længere er bydende nødvendigt med juleferie. I
disse dage er der også en tradition for, at der kommer venner og bekendte forbi, hvor juletræet igen bliver
tændt, og man lige nyder julen lidt mere.
”Juletraditionerne fylder godt og rigtigt i denne familie” siger Charlotte med et varmt smil.

Glædelig Jul
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Storring

Der udover er der…..

Krea-weekend – lørdag d. 29. november kl. 10-16
Få inspiration og hjælp til flotte juledekorationer og byg dem selv i godt selskab i forsamlingshuset. Interesserede, der kan sådan noget, er meget velkomne til at byde ind. Alle er meget velkomne uanset alder, køn
og bopæl.
Det bliver julehyggeligt!
Tilmelding til Michèle Nielsen på tlf. 86 95 01 32
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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.

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

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

Mandag den 1. december
Julestue for ældre i Stjær og Storring
Konfirmandstuen Kl. 14-17
Jul og nytår 2014
Læs mere om julens gudstjenester og de
øvrige arrangementer i kirkebladet, som
udkommer i begyndelsen af december

EFTERMIDDAGSMØDE
”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.

KIRKEHØJSKOLE
”Det gode liv som senior - en erfaringsnær livsfortælling”
Onsdag d. 3. december kl. 14.00
Gudstjeneste er i Storring Kirke ved sognepræst Carsten Marvig
Derefter foredrag i sognegården ved tidligere biskop over Aalborg Stift, Søren Lodberg Hvas.
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.
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KIRKENYT
Klik ind på
http://www.storring-stjaer.dk/

JULESTUE FOR ÆLDRE I STJÆR OG STORRING
Konfirmandstuen mandag den 1. december 2014 kl. 14 - 17
Som sædvanlig vil vi hygge om jer med lidt godt til kaffen og lidt underholdning så som, oplæsning, sang og
musik eller hvad vi nu finder på.
Det traditionelle pakkespil (pakke medbringes: max kr. 20,-) skal vi også nå, så vi håber på god opbakning til
denne hyggelige eftermiddag.
Af hensyn til planlægningen beder vi om tilmelding til nedenstående senest 24. november 2014
Rita Joseff
Tove Nielsen
Vibeke Ottesen
Benta Bonde

8695 0123
8695 0404
8695 0142
8695 0401

rita@joseff.dk
tovenielsen@post.dk
vio@mail.dk

VI INVITERER I ÅR TIL KRYBBESPIL I STJÆR KIRKE
Torsdag d. 11. december kl. 18.30
Vi - minikonfirmanderne - har øvet os flittigt, så vi ser frem til at rigtig mange vil
komme og se resultatet.
På gensyn
Minikonfirmanderne

SYNG JULEN IND
Vi synger traditionen tro Julen ind i Storring Kirke
17. december kl. 19.00
Det er en aften, hvor børnekoret går Luciaoptog, og hvor de synger alene og sammen med voksenkoret.
Men ikke mindst skal vi alle synge nogle af julens mange dejlige salmer.
Så kom i julestemning sammen med os.
På gensyn
Børne- og voksenkorene
Under ledelse af Charlotte Sejthen og Kirsten S. Mehlsen
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Julen nærmer sig.

Søballesiden

Selvom det kun er november, må vi konstatere at julen
nærmer sig, og dermed er det også tid for den store
juletræstændingsfest. Som sædvanlig mødes vi 1. søndag i advent. Vi tæller ned og tænder lysene i byens
juletræer, synger et par sange omkring træerne og
slutter af med gløgg, kakao og æbleskiver i garagen,
Gyvelhøjvej 1.
Om formiddagen mødes bestyrelsen og får sat lys på
træerne. Selve arrangementet begynder når mørket
sænker sig kl. 16. For andet år skal det plantede juletræ have sin egen lyskæde, men formentlig for sidste
gang kommer der også et stort fældet træ. Fremover
vil vi klare os med det stationære træ. Vi skal nok allerede nu overveje at få plantet afløseren så denne
tradition kan fastholdes med levende træer. Her er et
billede fra sidste år med lys i 2 juletræer og fuldmåne
(det syn får vi ikke i år).

Tekst og foto: Jan Bardino

Halloween

Ord er vist overflødige, herlig tradition når der bliver
udvist så megen fantasi og mod til at færdes ude i
mørket, UHHHH

Hjertestarter og HLR
Hvis der er interesse for det, vil vi i bestyrelsen arbejde med en genopfriskning af hvordan vores hjertestarter virker. Som bekendt(?) er den placeret på
Ivans garage på stien mellem Vengevej og Græsballe.
Vi har registreret hjertestarteren i den landsdækkende oversigt (hjertestarter.dk), det betyder at
vagtcentralen vil henvise til den, hvis der skulle opstå
behov for sådan en maskine i nærheden. HLR står for
HjerteLungeRedning, som er den officielle betegnelse
for genoplivning. Den ultrakorte version af HLR siger
ved bevidstløshed uden vejrtrækning:
• Ring eller få andre til at ringe til 112
• Start hjertemassage og indblæsning, 30 tryk
og 2 indblæsninger gentages til den tilskadekomne selv begynder at trække vejret eller
redningsfolk når frem og overtager
• Få evt. fat i hjertestarteren tryk på startknappen og følg anvisningerne, den fortæller
hele tiden hvad man skal gøre.

Skal vi have nye aktiviteter på fællesarealet?
Har du forslag til nye aktiviteter eller nye legeredskaber på vores fællesareal, så sig frem. Send en mail til
soeballe.borgerforening@gmail.com eller kontakt et
medlem af bestyrelsen. Vi har lidt penge i kassen, og
der er også mulighed for at få tilskud fra kommunen.
For nylig fik vi tilbudt at købe den hoppeborg, som vi
hvert år lejer til sommerfesten. Ideen var sådan set
udmærket, men den valgte vi dog at takke nej til, da
den type udstyr kræver en del vedligeholdelse og administration i forbindelse med udleje.

Selvom det virker voldsomt, skal man huske at
man ikke kan gøre noget forkert, det vigtigste
er at gøre noget, tænk blot på alternativet!

Kommende arrangementer i Søballe.
29. november, spejderne samler aviser fra kl. 10
30. november kl. 16, byens juletræ tændes
14. januar, generalforsamling i Søballe Borgerforening
25. februar, generalforsamling i Grundejerforeningen
Søballe Villaby
11, marts, generalforsamling i Grundejerforeningen
Gyvelhøj
medio marts, generalforsamling i Søballe Vandværk
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af Mogens Kjærskov

Søndag d. 23. november
Fra kl. 10.00 til kl. 16.00
Snart nærmer julen sig med raske skridt, og samtidig
også tidspunktet for det store Julemarked i Høver.
Høver Beboerhus vil være fyldt til bristepunktet med nisser,
julegaveideer, juletræspynt, papirklip, dukker, smykker, juledekorationer og
masser af andre spændende ting.
I den hyggelige cafe vil der dagen igennem være mulighed for at nyde både
vådt og tørt.
Tag familien eller naboen med og få et par hyggelige timer i Høver Beboerhus,
Ryvej 107, Høver.
Arrangementet er åbent for alle, og der er gratis adgang.

Juletravetur

Nytårsaften

Søndag d. 14. dec. Kl. 13.00

Som det efterhånden er blevet en tradition, åbner
Høver Beboerforening kl. 24.00 igen dørene til Høver
Beboerhus, så der bliver mulighed for at mødes med
naboer, genboer og de øvrige Høvere, og ønske
hinanden godt nytår.

Når julen kommer tættere på, og vi alle går en
stresset tid i møde med julegaveindkøb, julebagning
og alle de andre juleforberedelser, giver Høver
Beboerforening muligheden for at stresse af et par
timer søndag eftermiddag d. 14. dec.

Høver Beboerforening vil være vært ved en øl eller
vand i Beboerhuset.

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

I lighed med tidligere år, vil der være fælles affyring
af fyrværkeri på legepladsen kl. 24.00
Medbring dit eget fyrværkeri, så vi får en flot
oplevelse ud af den fælles affyring.
Beboerforeningen sørger for der er affyringsrør til
raketterne.

Kl. 14.00 er der julehygge i
Høver Beboerhus, hvor
juletræet vil stå pyntet, så
der kan danses om juletræet
med alle børnene.

H U S K

Der er gratis slikposer til alle børnene.

Beskyttelsesbriller til børnene

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

Fællesspisning
:

HUSK: Årets første fællesspisning, fredag d. 30. januar 2015
kl. 18.30 i Høver Beboerhus
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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. 25. januar 2015
Avisen udkommer i weekenden d. 14-15. februar
Deadline-tidspunkt udsendes på Stjær-net - og på
Brugsens opslagstavle tre uger før deadline.
Send gerne stof til avisen i god tid.
Copyright! Kopiering er kærkomment - med angivelse
af kilde!
Redaktion:
Sponsorer/ distribution/ trykning / Bjarne Schøler/
bss@netdesign.dk / 86 95 08 08
Høver/ Mogens Kjærskov/ foto/
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

