
 

 

STJÆR AVIS 
      med Storring, Høver og Søballe  

Nr. 52 – 14. årgang  februar, marts, april og halvdelen af maj 2015 

Stjær Avis udgives af Stjær Sogns Borgerforening 

Avisen uddeles gratis til 750 husstande i området Storring, Høver, 
Stjær og Søballe. Næste deadline er søndag d. 26. april 2015. 

Avisen udkommer i weekenden d. 16.-17. maj 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 

Planerne om forskønnelse af Stjær bymidte 

skrider frem. Læs mere fra arbejdsgruppen, 

og se de nyeste skitser på side 6 - 8. 

Pris i løssalg 

Pølsevognen var populær, da den nye 

sportshal blev indviet d. 21. november 2014 

Kælkespor i sneen…. At kælke er 

en aktivitet som altid har eksisteret. 

Men hvad lavede unge i Stjær for 

50 år siden? Og hvad laver børn / 

unge i dag? Vi har fået et lille indblik 

fra et ungdomsliv i Stjær fra 60’erne 

og en fortælling om at være skole-

barn i Stjær i 2015. Se side 10 - 11.  



2 

 

Stjær Avis Sponsorer! 
(Fortsætter på bagsiden) 

Stjær/aktiviteter 
 

Februar 
15. kl. 14.00   Fastelavnsfest, Stjær Forsamlingshus 

 

Marts 

17. kl. 19.30   Stjær Vandværk generalforsamling, 
    Basehouse, Stjær Forsamlingshus 

23. kl. 17.30   Fællesspisning, Stjær Forsamlingshus 

 

April 
10. kl. 19.00   Whiskeysmagning, Stjærskolen 

14. kl. 19.00   Generalforsamling, Borgerforeningen 

    Stjær Forsamlingshus 

18. kl. 11.00   Rollespil i Bakkeskoven 

 

Maj 
18. kl. 17.30   Fællesspisning, Stjær Forsamlingshus 

Høver/aktiviteter 
 

Februar 
15. kl. 14.00   Fastelavn i Høver Beboerhus 

 

Marts 

2.   kl. 19.00   Høver Vandværk generalforsamling 

13. kl. 19.00   Ølsmagning i Høver Beboerhus 

18. kl. 19.00   Billedforedrag i Høver Beboerhus 

27. kl. 18.30   Fællesspisning i Høver Beboerhus 

 

April 
14. kl. 19.00   Høver Beboerforening generalforsamling 

25. kl. 13.00   Loppemarked i Høver Beboerhus 

26. kl. 11.00   Loppemarked i Høver Beboerhus 

Aktiviteter frem til næste Stjær Avis 

   

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

Sponsor for Stjær Håndbold U-12 piger 

Kjællingdalsvej 1 Søballe, tlf. 21 60 95 49 

Søballe/aktiviteter 
 

Februar 
23. Fællesspisning 

 

Marts 

10. Generalforsamling i Søballe Vandværk 

11. Generalforsamling i Grundejerforeningen Gyvelhøj 
23. Fællesspisning 

Storring/aktiviteter, Storring Forsamlingshus 

 

Februar 
22. kl. 14.00  Fastelavnsfest, Storring Forsamlingshus 

Rengøringsservice: 
• Hus eller kontor. 
• Ærlig & pålidelig 

• Fair pris 

• Special jobs (rengøring efter fest, forsamlinghus, flytte ud – flytte ind 
osv.) 

• Referencer haves. 
 

Spørg om tilbud på: Invendig bilrengøring og indendørs vinduesvask. 
 

Cinthya Vega Laursen 

 

Trèfle s.m.b.a. 
cvr# 34721734 

mobil: +45 52657607 

e-mail: cinthya@trefle.dk 



 

3 

 

 

Whiskysmagning 
 

STJÆRSKOLEN 
DEN 10. APRIL 

KL. 19.00 
 

Billetpris kr. 350,- 
 

Billetter kan købes på  
 

tlf. 40111688 Erling 

Generalforsamling  
 i Stjær Sogns Borgerforening 

TIRSDAG d. 14. APRIL 

KL. 18.00 / 19.00 

STJÆR FORSAMLINGSHUS 
 

18.00: Borgerforeningen byder på 

     middag 

 

19.00: Generalforsamling 

     dagsorden i henhold 

     til vedtægterne 

Fastelavnsfest 
SØNDAG d. 15. FEBRUAR 

KL. 14.00 

STJÆR FORSAMLINGSHUS 

Borgerforeningen og Lokalbrugsen 
i Stjær inviterer i fællesskab til 
fastelavnsfest. Kom og oplev: 
 

• Tøndeslagning for både børn 
og voksne 

• Godter til børnene 

• Fastelavnsboller 
• Kaffe og te 

• Der er præmie til den bedst 
udklædte 

 

Det er gratis at 
deltage 

 

Tilmeld dig ved 
kassen i Brugsen 
senest fredag d. 
13. februar 

Fastelavnsfest 
SØNDAG d. 22. FEBRUAR 

KL. 14.00 

STORRING FORSAMLINGSHUS 

Obs. Da Carsten Marvig har orlov 
er arrangementet ændret og er i år 
kun i forsamlingshuset. 

 

• Tøndeslagning 

• Kaffe og fastelavnsboller kan 
købes 

• Fastelavnsfest er for alle i sog-
nene 

• Arrangementet koster 20 kr. 
pr. barn 

• Tilmelding er ikke nødvendig 
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Fællesspisning i Stjær 

Kom til fællesspisning i Stjær og nyd et lækkert måltid og det gode samvær 
med andre Stjær-borgere. 

 

Vi mødes 6-7 gange om året 
den sidste mandag i måneden kl. 17.30. 

 

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. 23. marts 2015 

  MANDAG d. 18. maj 2015 

 

Er I interesserede i at deltage, så kontakt Dorthe Skriver 
på telefon: 8618 4733 / 2944 4283, eller på mail: dorthe.skriver@gmail.com 

Stjær Vandværk indkalder til generalforsamling: 
Tirsdag, den 17. marts 2015, kl. 19.30 i  

BaseHouse - Stjær Forsamlingshus 

 

Dagsorden iflg. vedtægterne: 
 

1) Valg af dirigent 
2) Formandens beretning 

3) Regnskab for 2014 

4) Budget for 2015 

5) Indkomne forslag 

6) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 
På valg er: Rene Bruhn, Bjarne Schøler Sørensen, der begge modtager 
genvalg 

7) Valg af 1 suppleant 
På valg er: Thomas Primdal Toft, der modtager genvalg 

8) Eventuelt 

Efter generalforsamlingen byder Stjær Vandværk som sædvanlig på en ”bid 
brød og en kop kaffe”. 

Opslagstavlen 



Rollespil 

i Bakkeskoven
 

Lørdag den 18. april 2015
Indtjek kl 10. Spillet starter kl 11. Afslutning kl. 14.30

Kom og vær med til en super(u)hyggelig, livlig og eventyrlig dag. Uanset om du 
foretrækker at ligge på lur og overfalde din nabo, bestjæle din onkel, lave 

alliancer med fjenden, hygge dig ved bålet, løse gåder, købe bagerkonens friske 
brød eller handle med ting i byen - så er du mere end velkommen. 

Er du voksen, så vær endelig med. Både på sidelinjen - der er kaffe på kanden og 
varme ved bålet - men træd også gerne ind i spillet. Du låner bare en kappe og 

et sværd. Som en af ungerne udbrød efter sidste spil: ”Rollespil i Stjær er sjovest 

- for I har de SEJESTE VOKSNE” 

Find os på facebook. Søg efter Stjær Rollespil. Her lægger vi plot og roller ud - 
så følg gerne med. 

Mange hilsner, Rollespil i Stjær

Obs obs obs Har du tid og lyst til at give en hånd med det praktiske, så giv ger-
ne lyd på helene@simoni.dk
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Om Stjær Bymidte - et forskønnelsesprojekt 
Af Irma Kjeldsen og Hanne Øvlisen 

I Stjær Avis nr. 50 bragte vi et indslag om et forskønnelsesprojekt i Stjær Bymidte. Siden da har der 
været holdt et borgermøde i Forsamlingshuset om projektet. På denne og de 2 følgende sider kan du 
læse om seneste status på projektet. Se den senest opdaterede skitse på siden til højre. 

 

Møde med kommunens vejingeniør 
Vejingeniør Kirsten Andersen ved Skanderborg Kom-
mune har set på sagen - og mange af vores ideer er 
mulige at gennemføre rent vejteknisk. Vi har bl.a. fået 
lov til at gøre vejen smallere - og arealet foran Brug-
sen større. Det muliggør, at man kan etablere skrå-
parkering. Det giver flere parkeringspladser - og man 
kan således inddrage arealet foran Ingolfs have til 

ophold - ‘Bypark’ - som en kile, som går helt hen til kirken. Her kunne man have en anden belægning, som 
understregede det torveagtige og sammenhængen med kirken. Den eksisterende beplantning fjernes, og en 
ny og mere tidssvarende etableres.  I den forbindelse ryddes der op i skilte, flagstænger m.v.  
 

Det er den løsning - i en eller anden form - som der arbejder videre med. 
 

Kirsten Andersen hæfter sig ved, at trafikken faktisk er relativt langsom. Folk skal som regel dreje af mod År-
hus ned ad Tåstrupvej - eller dreje af mod Skanderborg ad Jeksenvej - og er derfor nede i hastighed ved 
Brugsen. Den modsatte vej slår vejen et slag rundt om kirken, hvilket gør udsynet mindre godt. Det bremser 
igen hastigheden. Selvfølgelig er der nogle, der kører hurtigt - i ny og næ - som Kirsten siger. Alt i alt gør den 
relativt langsomme trafik, at arealet vil egne sig godt som en sammenhængende plads, med torvekarakter, 
hvorigennem langsomt kørende trafik kan passere. 
Lige nu er vejen 8 m bred foran Brugsen, hvor den andre steder i Stjær kun er 6 m. 
 

Ved at gøre vejen smallere, må man så pænt holde og vente, når bussen skal samle folk op ved busstoppe-
stedet, da det bliver sværere at overhale eller køre uden om. 

Gravemaskinerne er endnu ikke kørt i 
stilling, men der arbejdes på sagen. Der 
er sket rigtig meget med planlægningen 
af forskønnelsen af Stjær Bymidte siden 
borgermødet i Forsamlingshuset d. 6.11. 



FORSLAG 
til udformning og 
indretning af nyt  
torv i byens gamle 
centrum.

Kommunen har åbnet 
mulighed for at gøre 
vejen smallere såle-
des, at pladsen kan 
indrettes med skrå-
parkering. 

Arealet mellem kir-
ken og brugsen 
indrages til ophold 
og indrettes med 
bænke, cykelstativ, 
træer mv. Arealet 
belægges med f.eks. 
chaussesten - og hæ-
ves let (ca. 10 cm) 
i forhold til parke-
ringspladsen.

Kilen af chaussesten 
fortsættes helt ned 
til Pizzaudsalget, 
og forbinder kirken 
med torvet. 

Langs vejen løber 
en betonkant (40 x 
40 cm) hvorpå der 
monteres bænke. Be-
tonkanten beskytter 
beplantningen mod 
slid og salt - og 
kan derudover bruges 
til at sidde på.

Små cirkler af 
chaussesten danner 
små nicher i bedet 
langs vejen - el-
ler giver plads til 
skiltning ved ind-
kørslen til brugsen.  
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Arbejdsgrupper 
Efter borgermødet d. 6.11. i Forsamlingshuset blev der nedsat et forskønnelsesudvalg. Udvalget havde sit 
første møde d. 9.12. Der var en rigtig god og konstruktiv stemning.  Helene og Heidi fortalte om deres første 
møde med Kirsten Andersen. Hun var meget positivt stemt over for at borgerne i Stjær ønsker at forskønne 
deres midtby, som egentlig er et kommunalt område. Det er første gang en borgergruppe i Skanderborg 
Kommune har taget er sådant initiativ. Vi ser frem til yderligere samarbejde. 
 
Der blev etableret følgende arbejdsgrupper: 
• Tegning og projektering ved Helene Simoni Thorup. 
• Tovholder: Heidi Gargulak  Andersen. 
• Fundraising/økonomi: Christina Monrad Andersen, Conni Jantzen og Mette Dünser. 
• Kommunikation: Irma Kjeldsen og Hanne Øvlisen. 
 
Helene er godt i gang med tegneprocessen. Tegningerne skal danne grundlag for et budget for projektet. 
Fundraiserne arbejder med en projektbeskrivelse og er i gang med at afsøge, hvilke fonde der er relevante at 
søge. For at gennemføre projektet skal der sandsynligvis skaffes lidt mere end 500 000 kr. Ønsker man at 
støtte projektet økonomisk, kan man indbetale et beløb på reg. nr. 9436, konto nr. 2072147041. 
 
Arbejdsgrupperne er åbne og modtager gerne flere interesserede frivillige, der har lyst til at hjælpe med stort 
og småt. Når avisen udkommer har der d. 29.1 været afholdt et møde i Forsamlingshuset, med det primære 
formål at få gode idéer til, hvordan vi kan samle midler ind lokalt.  
 
Brugsens indstilling til projektet 
Både Stjær Lokalbrugs og salgschefen i Dagli’Brugs kæden er positivt stemt over for forskønnelsesprojektet.  
Projektet vil blive præsenteret på Brugsens bestyrelsesmøde i februar måned.  
 

Orientering til borgere 
Arbejdsgruppen har fået lov at opsætte en guldrammet opslagstavle i Brugsens indgangsparti, hvor du/I kan 
følge med i, hvordan projektet udvikler sig. Samtidig forventer vi løbende at holde byens borgere og opland 
orienteret i Stjær Avis. 
 
Kontaktperson og tovholder er  Heidi Gargulak Andersen, som kan kontaktes på: 
heidi@gargulak-andersen.dk eller telefon 20185515 

 

Man kan støtte projektet økonomisk på reg. nr. 9436, konto nr. 2072147041. 

Arbejdsgruppen består lige nu af Irma Kjeldsen, Hanne Øvlisen, Heidi Gargulak Andersen, Conni Jantzen, 
Christina Monrad Andersen, Helene Simoni Thorup, Mette Dünser, Jens Andersen og Rita Joseff. 
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Hvad er din baggrund?  
Jeg er udlært i Kvickly i Ålborg for 20 år siden. Så 
har jeg været souschef i forskellige Coop-

forretninger i Hadsten, Tranbjerg, Silkeborg og Ris-
skov. De sidste 7 år har jeg været Butikschef i Lo-
kalBrugsen i Kragelund ved Silkeborg. En butik med 
mindre kundeunderlag end Stjær Brugs, men med 
en langt større omsætning. 
Jeg er 42 år. Gift med Gitte, og vi har tre børn i al-
deren 2, 5 og 8 år. Vi bor i Skovby, med gode nabo-
er, og har ingen intentioner om at flytte til Stjær. 
Men det betyder ikke, at man ikke kan møde mig i 
alle mulige Stjær-sammenhænge alligevel.  
Jeg bruger gerne tid med familie og venner, og så 
løber jeg! Sidste år blev det til tre halvmarathon’er.  
Det er hyggeligt! I år har jeg foreløbig meldt mig til 
SuperBrugsens d. 14. maj, og City Halvmarathon i 
juni.  
 

Hvorfor søgte du til Stjær Brugs? 
Jeg bor jo i Skovby, og ville gerne have noget der 
var lidt tættere på. Da jeg så, at den var ledig, tog 
jeg lige over og snakkede lidt med Brian i Galten om 
jobbet og endte med at søge det. - Og så blev det 
mig, der fik det  ;-) 
 

Hvad er den lille LokalBrugs’ styrker? 
Styrken er, at vi er lige i nærheden! – og så skal vi 
have de basale varer, som kunden lige står og 
mangler. 
Der er i Stjær en del kunder der gerne vil have øko-
logiske varer. Det er imponerende, hvad vi kan sæl-
ge af økologiske varer i en butik af denne størrelse!  
Og så er der en anden del, der gerne vil have kon-
kurrencedygtige priser. ”Extra”-varerne, med billige 
og gode tilbud, dem kan jeg jo også godt selv lide, 
så det skal vi OGSÅ have. 
Med tiden vil vi arbejde på at få balancen mellem 
SuperBrugsen og Lokal Brugsen til at blive bedre. 
På sigt skal vi gerne gå i plus, så der er balance i 
det hele.  
Der er mange forskellige kundegrupper i byen, og 
det er kun positivt. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for 
at få det til at lykkes.  

 

Hvad forventer du af samarbejdet med Super-
Brugsen i Galten?  
Allerede nu har vi et utroligt godt samarbejde. Hvis 
jeg mangler et tilbud af nogen art, så finder vi ud af 
det. I denne uge har vi f.eks. fælles annoncering 
(uge 5, red).  
Hvis man som kunde føler, at man mangler noget, 
så sig endelig til, så skaffer jeg det fra Galten. Jeg 
har ingen problemer med lige at smutte derover og 
hente. Og så ser vi, om det kan sælges i Stjær. Hvis 
det kan, så tager vi det ind i systemet. 
 

Hvad er dine visioner for LokalBrugsen i Stjær? 
Jeg håber, at vi i 2015 kan ramme et nul, altså in-
gen underskud. Måske er det at tage munden lidt 
for fuld. Men jeg håber.  
Det vil bidrage positivt til Brugsforeningen i Galten, 
og så vil alting være trygt og godt.  
 

Nogen særlig besked til områdets beboere? 
Folk har været rigtig søde til at tage imod mig, og fx. 
hjælpe med at få gang i juletraditionerne. Jeg starte-
de jo d. 1. december uden at kende noget til dem. 
Det skal de have stor tak for!  
Jeg tror på en positiv udvikling, og det er det jeg vil 
kæmpe for.  
Vi er ved at få startet et butiksudvalg op, som består 
af lokale folk og jeg er meget taknemmelig for at de 
hjælper .  
 

Velkommen til byen ! 

6 hurtige spørgsmål til vores  

nye brugsuddeler 
Lars Jeppesen er ansat som brugs-
uddeler i Stjær brugs pr. 1. decem-
ber 2014.  
Stjær Avis har været forbi, for at tage 
temperaturen på den mand, der skal 
servicere byen i fremtiden.  
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Skolebarn i Stjær - i 2015 

Af Rasmus Lumbye Andersen 

Rrroarh…! He..he... 
Hvidløg! 

Børge Christiansen, som du kan læse om på side 11 var ung i Stjær i 60’erne. Men 
hvordan er det at være ung i Stjær i dag? - Eller skolebarn? Rasmus har skrevet lidt 
om at være 10-årig i Stjær. Vi vil også rigtig gerne høre, hvordan det er at være ung i 
Stjær, og håber på at nogen i den kategori har lyst til at skrive et par ord om det til 
næste avis... 
 

Fortæl kort om dig selv: 
Hej mit navn er Rasmus Lundbye Andersen. Jeg er 10 år gammel, og her i Stjær bor jeg sammen med min 
mor, far og storebror. Jeg har boet i Stjær i cirka 8 år. Mig og min storebror går på Stjærskolen, og jeg går i 
4.a.    
 

Hvad kan du godt lide at lave i din fritid? 

I min fritid elsker jeg at hygge sammen med min familie og venner. Jeg elsker at: spille, se tv, hoppe på tram-
polin, spille dart, spille fodbold og håndbold. Det bedste af de ting er helt sikkert at spille håndbold. Jeg EL-
SKER bare, når jeg kan få lov til at tyre bolden lige op i hjørnet. Noget andet godt er også at se en film … tro 
mig, det er godt.  
 

Hvad foregår der på en almindelig skoledag?  
På en almindelig skoledag laver vi som regel i dansk, nogle gange diktater. Lige i øjeblikket arbejder vi med 
Astrid Lindgren. Vi har læst romanen Ronja Røverdatter. I matematik har vi en bog, der heder ”Kontext”, hvor 
vi lærer at gange, dividere, plus og minus. Noget nyt som der er kommet er fx. understøttende undervisning 
og lektiehjælp.   
 

Hvad foregår der, når der er ”brudt uge”? 

Når vi har brudt uge, har vi ikke lektier for. Vi skal ikke have det 
som vi normalt gør. Der er et bestemt tema, som vi laver noget 
om. Det kan være årstider, det kan være krige, lande eller no-
get i den stil.  
 

Hvad laver du i weekenderne? 
I weekenden spiller jeg håndbold. Om morgenen går jeg tit ind 
i stuen og ser lidt tv. Bagefter spiser jeg min morgenmad og 
begynder nogle gange at spille lidt guitar eller iPad. Lidt senere 
skal jeg til håndbold. Når jeg så kommer hjem, kan I tro at jeg 
er træt, og så klasker jeg mig ned i sofaen. Nogle gange har vi 
også familie eller venner på besøg, vi tager nogle gange i 
svømmehalen, og et par gange tager jeg også over på besøg 
hos mine venner. 
 

Hvilke tanker har du om fremtiden? 
Jeg vil gerne ønske at bo i Stjær, når jeg bliver stor. Jeg havde 

også tænkt på styrke mig selv i håndbold. Jeg vil rigtig gerne 

arbejde med at være politibetjent, og i min fritid vil jeg gerne 

være håndboldtræner. 

Rasmus til håndboldkamp. 
Foto: Farfar, Hans Lumbye. 

Har du også lyst til at lave en ”stribe” til avisen? Skriv til redaktionen på stjaeravis@stjaer.net 
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Vi har modtaget billeder og 
tekst fra Børge S. Christian-
sen, som kom til Stjær i 1959 
og som i dag bor i Tranbjerg. 
Tak til Børge S. Christiansen 
for at dele minderne med os. 
Og på vegne af Børge spør-
ger vi, om nogen kender til, 
hvor Inger Jensen bor i dag? 

 

Som 19 årig udlært mejerist kom jeg 
til Stjær Mejeri i 1959, hvor jeg boe-
de på mejeriet, til jeg blev gift i 1964. 
 

For første gang i mit ”voksne” liv, føl-
te jeg mig som en del af en familie 
sammen med Jens, Ruth, Egon, Inga og den dejlige 
hund. 
 

Jeg lavede smørret hver dag, hjalp med indvejning 
til smørret var klar til at komme i dritler og lidt ekstra 
til håndpakning til salg i butikken. Ellers hjalp jeg til 
med alt andet, som beskrevet af Erik Madsen i 
Stjær Avis nr. 11, side 12 om Mejeriet Stjernholm
(artiklen er gengivet på de følgende 2 sider, red.).  
 

Jeg begyndte at spille trompet på ostelageret 
(sikken en akustik!), men havde ikke tænkt på, at 
det kunne høres over den halve by. Det hørte Inger 
Jensen fra Bakkegården. Hun spillede lidt sammen 
med Ib fra Søballe, som spillede på harmonika. 
 

Det endte med, at vi kom til at spille til en dobbelt 
konfirmation i Hårby Forsamlingshuse, og mere. 
 

Eleven Vagn V. Pedersen og jeg syntes der mang-
lede trommer i det lille band, så vi udvidede trioen til 
Stjær Amatørband. Medens jeg var i Stjær, var jeg 
med til at starte et nyt band. Pianisten og tromme-
slageren og jeg spillede i 13 år på Harlev/Lillering 
kanten til høstfester. 
 

Livet i Stjær som ung bestod (som jeg husker det) 
af, at pigerne Inger, hendes søster Ester (?) og Ka-
ren fra en gård i byen, bestemte at vi skulle i biogra-
fen i Galten. Altså gik vi en 8-10 stykker i Bio i Gal-
ten. Eller til bal, hvor Inger lånte sin fars bil. 
 

En tak til Viktor Smed for lån af garagen til min bil, 
Ford B 1932 V8. Og en tak til samme, fordi jeg lånte 
plads til min båd, der efter renovering blev kørt til 
lystbådehavnen i Aarhus af vognmand Rohde Laur-
sen og losset i vandet af samme. Det var ikke hans 
skyld, at jeg 5 minutter senere lå i havnen og drev 
rundt, mens jeg ledte efter bundproppen, der lå un-
der de fastskruede bundbrædder. 
 

En tak til Harald Røgen, der vel sidder deroppe med 
de andre og snakker om dengang; fordi han hjalp 
mig med at være selvbygger i Tranbjerg. Da fik han 
brug for hans nyerhvervede rendegraver til min kæl-
der. 
 

En tak til familien Hummeluhr, dem der ikke er her, 
og dem der eventuelt er tilbage. En tak til byen, der 
var med til at gøre mig voksen (sådan da..) 
 

Med venlig hilsen Børge S. Christiansen 

Ung i Stjær - for 50 år siden 

Af Børge Christiansen 

Stjær Amatørband. Børge spiller på saxofon. Inger Jensen på klaver 
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Andelsmejeriet Stjernholm, opført i 1887, var gen-
nem en stor del af det 20. århundrede en travl og 
vigtig virksomhed i Stjær, og ligesom møllen var 
den et markant vartegn i bybilledet. Landmænd fra 
hele oplandet leverede mælk til mejeriet, og byens 
folk hentede mælk, ost og smør i mejeriudsalget. 
Mejeriet fik igennem tiden mange fine pokaler og 
præmier for sit gode smør og velsmagende oste.  
 

Vagn Vestergård Pedersen fra Gislinge startede 
som elev i 1959. Han samlede forskellige notater og 
optegnelser om mejeriets historie. Følgende uddrag 
er fra ca. 1916: 
 

Oprettet 1. Oktober 1887. – Ombygning 1910 
(Statskonsulenten, Arkitekt Lind samt Konsulent 
Skov). – Beboelsen i Mejeribygningen rummer 7 
Værelser, hvoraf 2 er for Personalet. – 115 leveran-
dører med 700 køer. – 10 m dyb Brønd. – De 3 
medarbejdere lønnes med 800 Kr. – Afregning efter 
Vægt. – Rund 22 m Skorsten.  
 

»Sinus«, »Fix« og »Silkeborg« Balancevægt. – For-
varmer og Pasteurer med Snekketræk fra Silkeborg. 
Ringkøler fra Fr. Christensen. – 2 Alfa Laval Centri-
fuger. – Kærneælteren »Silkeborg«. – Kedel og Kul-
syre Kølemaskine (20.000 V.E) fra Th. Th. Sabroe. - 
Caroc & Leth Maskine. – Firkantede Træostekar. – 
Egetræs Flødetønder. – Aluminiums Kølere og Sy-
retønde til Syren. - Elektricitet (220 Volt). -  Kul. 
 

Formand: Gaardejer Johs. Møller, Stjær, Harlev, 
siden 1908. 
Bestyrer: Kn. Rønde Hedegaard, født 20. Maj 1885. 
Siden 1. November 1908 Bestyrer og Kasserer for 
Stjernholm. Formand for Sygeplejeforeningen og 
Styrelsesmedlem for Andelskassen i Stjær. 
Det første år blev der indvejet 0,8 Millioner kg mælk 

og lavet 29 tons smør. I åre-
ne 1900-1914 blev der i gen-
nemsnit indvejet 1,9 Millioner 
Kg mælk og lavet 70 tons 
Smør. 
I 1916 startede man med 
osteproduktion, 8,18 tons 
blev det til det år. Produktio-
nen I tiden op til 1930 steg til 
2,81 millioner kg indvejet 
mælk. Der blev solgt 518.090 
kg mælk og 11.100 kg smør 
til bysalg (Århus), og 14.307 
kg mælk og 500 kg smør 
blev langet over disken i me-
jeriudsalget i Stjær. 
  
Ruth fortæller, at da Jens 
Hummeluhr startede som 
bestyrer den 1. marts 1950 
var der et værelse over det 
gamle osteri, hvor der boede 

4 ansatte. For at komme derop måtte de op ad en 
rørstige, og på værelset var der en gammel kakkel-
ovn. Den var i ringe stand, så det røg og svinede og 
stank skrækkeligt, selv om mejeristerne selv prøve-
de at reparere lidt på den, med stumper hentet ovre 
fra smedens skrotbunke. 
Det ville Jens ikke byde de ansatte, så han fik lavet 
3 fine værelser til dem med bad og toilet over det 
nye ostelager mod Vest. Det var meget fine forhold 
dengang. 
Det var hårdt arbejde at være mejerist, de mange 
tunge spande med mælk skulle løftes og tømmes, 
og i starten foregik osterøringen med håndkraft. Så 
gik de rundt og rundt om ostekarret og rørte med 
nogle store ostegrebe. Der skulle røres konstant i 
en halv time. 
Om foråret var der ekstra meget mælk, så lavede 
de 2 hold oste. Det første ostekar blev startet kl. 3 
om natten 

 

Mejeristerne og eleverne var på fuld kost og logi, så 
Ruth skulle sørge for mad og tøjvask til mange folk. 
Midt i 50´erne fik vi 2 halvautomatiske Ferm vaske-
maskiner i Stjær. Den ene var Viktor Smeds, som 
os i den vestlige del af Stjær lejede.  Den blev kørt 
på en lille vogn fra sted til sted, så havde man den 
en dag eller to. I den anden ende af byen havde de 
købt en i fællesskab, og Peter Smed havde lavet en 
vogn til den. Der skulle hældes varmt vand fra grue-
kedlen op i den, og så vaskede den tøjet. Der var 
en vrider ovenpå, så det meste vand kom ud af tø-
jet, når det blev kørt igennem valserne. 
 

Det var en stor lettelse, da vi fik den første fuldauto-
matisk vaskemaskine i 1967, mindes Ruth. Den 
gamle Ferm fra Viktor Smed har Ruth stående i 
kælderen, lettere ombygget fungerer den nu som 
strygerulle. 

Andelsmejeriet Stjernholm 
Genoptryk af artiklen fra Stjær Avis nr. 11, november 2004 , skrevet af Bjarne Schøler Sørensen 
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Gulvene skulle tit skylles over for at fjerne spildt 
mælk, så der var konstant vådt. Mejeristerne gik i 
mejeritræsko, de var lavet af noget specielt træ og 
læder, som ikke sugede så meget vand og bedre 
kunne tåle at være våde. Men om vinteren var det 
en kold fornøjelse med bare fødder i våde træsko. 
Det var virkelig en stor lettelse, da gummistøvlerne 
blev opfundet. 
 

Kedlen til fyret skulle renses 2 gange om året. Ke-
delrenserne kravlede ind i fyret forfra, og når de 
kom ud af den anden ende, var de helt kulsorte. De 
startede ved middagstid, når kedlen var kølet lidt af, 
og var så færdige til aften. I starten blev der fyret 
med kul, men lige efter Jens var startet, skiftede de 
til olie. Oliefyret larmede og brølede, så det kunne 
høres over hele byen. 
 

Mælkekuskene hentede mælken hos landmændene 
tidligt om morgenen. Mellem halv syv og otte ankom 
de i fast rækkefølge med deres traktorer og vogne 
(Arvid Madsen med hestevogn!) fyldte med mælke-
spande. De læssede spandene af på den første 
perron, hvor 2 mejerister vejede mælken ind, på 
den anden perron fik de så spandene retur, nogle af 
dem fyldt med valle. Valle er restproduktet fra oste-
produktionen. 
 

Erik Madsen startede på mejeriet i 1963. Inden han 
mødte kl. halv syv, havde han fodret og malket sine 
køer, og så arbejdede han på mejeriet til ved 2-

tiden. Jeg vejede mælk ud, både valle og smør og 
kærnemælk, som landmændene fik med tilbage, 
fortæller Erik. Det kunne være koldt om vinteren, 
portene stod åbne, og det blæste ind. Erik Eriksen 
var ved indvejningen, og ingen af os kunne arbejde 
med handsker, for vi skulle hele tiden skrive i proto-
kollerne. Vi havde en spand stående med kogende 
vand, som vi stak hænder og støvler ned i en gang 
imellem, for lige at blive tøet op. 
 

Ofte kom Sigrid fra fryseboksen med noget, kuske-
ne skulle have med. Eller fra Brugsen. Mælkekuske-
ne blev flittigt benyttet som bude. Denne artikels 
forfatter nød også godt af det som avisbud, for om 
søndagen tog de aviserne med ud på landet. Det 
var jo nemmere at stikke dem ind under låget på 
spandene, end at cykle rundt i oplandet! 
 

Betalingen for mælken fik landmændene en gang 
om ugen. I kontanter. Pengene blev lagt i en kuvert, 
der blev sat fast i låget på en spand. Når spandene 
blev sat af ude ved vejen, kunne de godt stå der i 
flere timer, inden landmanden hentede dem. Men 
det er aldrig sket, at pengene er blevet stjålet!  
 

Byen vågnede, når lågene kom af spandene, fortæl-
ler Erik. Så kom folk gående med deres egen lille 
mælkespand eller flasker og fik dem fyldt op. I meje-
riudsalget, mellem beboelsen og mejeriet, solgte 
Anne Lise Skov mælk og ost, nykærnet smør og 
rigtig kærnemælk. Der var åbent 2 timer hver mor-
gen. 
 

Når vi var færdige med ind- og udvejning, arbejdede 

vi på ostelageret. Ostene skulle vendes hver dag, 
og vaskes af med saltlage 2 gange om ugen i de 6-

8 uger, de var på lager. Til sidst blev de skrabet og 
paraffineret, Jens Hummeluhr pakkede ostene ind i 
ostepergament, og ostegrossisten afhentede dem. 
 

Andelsmejeriet Stjernholm lukkede i 1969, og Jens 
Hummeluhr kom over på Klank Andelsmejeri, hvor 
han det første år arbejdede med indvejning. Deref-
ter på kontoret, hvor han var, indtil han fyldte 70. 
Jens havde altid været god til tal og regnskaber, 
bl.a. havde han i mange år været bestyrer i Stjær 
Sogns Spare- og Lånekasse sammen med Anton 
Kristensen. Den holdt til i Forsamlingshuset. Jens 
overtog posten i Sparekassen efter lærer Larsen i 
1956. Erik Madsen fortsatte som landmand til 1984, 
hvor han kom over på Klank Mejeri, arbejdede der 
til 1989, og sluttede på Arla, hvor han gik på pensi-
on i 2002. Andelsforeningen Stjernholm solgte me-
jeriet til H. H. Werner nogle år senere. Han indrette-
de det gamle mejeri med kontor og reoler, og havde 
der et stort reservedelslager til lastbiler. 
 

Den 15. november 1996 købte Jens Peter og Tina 
Kolding mejeriet. Efter utallige timers hårdt arbejde 
med nedrivning og ombygning er det gamle mejeri i 
dag forvandlet til 5 moderne boliger. Varmesyste-
met er udskiftet, der er isoleret, og den gamle skor-
sten tjener som effektivt dræn mod syd. Ulla og 
Henrik bor i bestyrerboligen, og i det ”nye” ostelager 
er der indrettet 3 flotte lejligheder. 
Jens Peter og Tina bor selv i det gamle mejeri. Det 
er ombygget og indrettet med imponerende sans for 
detaljer og dyb respekt for ånden i det oprindelige 
mejeri. F.eks. er mange af de fine, hvide klinker på 
væggene bevaret i det fascinerende køkken/alrum, 
der går i 2 etager helt op til taget, hvor også de frit-
lagte saksespær er bevaret. 
 

Sjælen fra det gamle mejeri lever videre i bedste 
velgående! 
 

Tak til Ruth Hummeluhr, Erik Madsen og Jens Peter 
og Tina Kolding, fordi I ville dele Andelsmejeriet 
Stjernholms historie med os. 
 

Bjarne. 

75 års jubilæet. Marius Rasmussen fik præmien for 
den flottest udsmykkede vogn. 
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Affaldsordningen i Skanderborg 
Kommune (Renosyd.dk) 

Restaffald 

Restaffald er den del af dit affald fra husholdningen, 
der er tilovers, når alt det der kan genbruges eller 
genanvendes er sorteret fra. Beholderen tømmes 2 
gange om måneden 

 

Emballage 

Beholderen benyttes til genanvendelige emballager 
af glas, metal og hård plast, f.eks. 

- Konservesdåser, øl- og sodavandsdåser, metallåg  

- Vinflasker, syltetøjsglas og lignende 

- Plastdunke og –flasker, plastbakker og lignende 

Emballagerne skal være skyllede.  

Beholderen tømmes en gang om måneden.  

Emballagebeholderen er obligatorisk, når du bor i 
Skanderborg Kommune. 

 

Papir og Pap 

Beholderen hentes enten en gang om måneden el-
ler hver anden måned - det afhænger af, om du bor 
på i byen eller på landet. 

Den kan bruges til pap og papir. Det er bl.a. aviser, 
papkasser, idsskrifter, kartonemballage, reklamer 
og magasiner.  

Papirindsamlingen er brugerfinansieret, du betaler 
et årligt gebyr for at være med i ordningen 

 

Storskrald 

Storskrald er kasserede møbler, elektronikaffald og 
forskellige genanvendelige materialer. Har du ikke 
selv mulighed for at komme på genbrugspladsen og 
aflevere dit storskrald, tilbyder Renosyd at hente det 
på din adresse op til 8 gange årligt. 

Det er gratis. 

 

Haveaffald 

Renosyd tilbyder at hente dit haveaffald, hvis du 
ikke selv vil kompostere affaldet hjemme i haven 
eller køre det på genbrugspladsen. 

Indsamlingen af haveaffald foregår i minicontainere. 
Du vælger selv en beholderstørrelse afhængigt af 
behov. Vi tømmer 8 gange årligt i perioden marts til 
oktober.  

Indsamlingen af haveaffald er brugerfinansieret. Du 
betaler et årligt gebyr afhængig af beholderstørrel-
se. 

 

 

 

Kompostering  

Hvis du vil have mere plads i beholdere  til restaffald 
- eller synes dit grønne køkkenaffald skal komposte-
res istedet for at køres til forbrænding, kan du købe 
en kompostbeholder. F.eks på genbrugsstationen i 
Skovby.  Kompostering kan spare miljøet (& kom-
munen) for belastningen af knap halvdelen af din 
dagrenovation og en hel del af dit finere haveaffald 
(kilde: humus.dk) 

 

Kompostorme 

Kompostorme fremmer processen og frembringer 
en næringsrig kompost, der kan anvendes som 
gødning i haven, eller i potteplanten, i tynde lag på 
ca. 1- 2 cm. Hvis ikke du kan få kompostorme fra 
din nabo, kan de købes på nettet. I løbet af ca. 1 år 
vil ormene have formeret sig til tusindvis af orme  - 
alternativt kan du bare lade de naturligt forekomne 
mikroorganismer (bakterier, svampe, tusindben, 
regnorme og andre levende organismer) gøre arbej-
det, det tager bare lidt længere tid.  

 

Hvad kan komposteres?   

Her er et udsnit af det, der er velegnet til hjemme-
kompostering (kilde: biobagworld.com). 

- Rester af frugt og grøntsager  

- Brød,  gryn, ris, mel, korn og pasta 

- Planterester, træflis, blomster, blade, halm og hø 

- Naturfibre (bomuld, uld og hør) 

- Hår (fra mennesker og dyr) 

- Fjer 

- Gødning fra planteædere 

- Kaffegrums og -filtre samt teblade og -poser  

 

En lille afstikker. 

Græsafklip kan genbruges direkte ved at lade det 
ligge i plænen, når du klipper den. Afklippet består 
af 90 % vand og nedbrydes hurtigt, hvilket frigiver 
næringsstoffer svarende til en eller to gødskninger 
om året. 

 

PS. Hvis ikke du har en have kan du sagtens kom-
postere alligevel. Se f.eks http://samvirke.dk/article-

group/kompost.html 

 

 

Bæredygtighed 
Af Nina Møller-Nielsen 

Og hvad med madspild?  
Kom med dine ideer til hvordan madspild kan 
reduceres i hjemmet, i skolen, i hallen, i forsam-
lingshuset, i Brugsen - ja hvor som helst! 
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Fastelavnsfest 
Søndag d. 15. februar holder borgerforeningen og 
Brugsen fastelavnsfest i Stjær Forsamlingshus. Vi 
glæder os til at se mange festlige, kreative og op-
findsomme udklædte børn til tøndeslagning. Se op-
slag på side 3 med flere informationer om arrange-
mentet. 

Æblemostning ved forsamlingshuset i efterårsferien. 
 

Kontingent 
Sammen med denne udgave af Stjær Avis har alle 
borgere i Stjær modtaget et girokort til betaling af 
kontingent til Stjær Sogns Borgerforening. Ved at 
være medlem af borgerforeningen støtter du vores 
forsamlingshus, som ud over at blive brugt til private 
fester i weekenderne også er rammen for en lang 
række sociale aktiviteter i vores by. Forsamlingshu-
set benyttes bl.a. til foredragsaftener, borgermøder 
og aftenskole, af klubber for seniorer og dagplejen 
samt til fællesspisning. Endelig står borgerforenin-

gen også bag udgi-
velsen af Stjær Avis. 
Vi har de sidste to år 
haft underskud på 
driften af forsam-
lingshuset og opfor-
drer derfor alle til at støtte op om vores fællesskab 
ved at betale kontingent til borgerforeningen. 
 

Generalforsamling 

Tirsdag d. 14. april kl. 19 er der ordinær generalfor-
samling i Stjær Sogns Borgerforening. På valg til 
bestyrelsen er Geert, Annalise og Sara. Annalise og 
Sara genopstiller, men Geert ønsker ikke at genop-
stille. Geert har været med i bestyrelsen i 10 år og 
har bl.a. varetaget viceværtopgaver. Geert har dog 
tilbudt at fortsætte med at varetage viceværtopga-
verne lidt endnu. Jeg vil gerne takke Geert for den 
store indsats han har lagt i forsamlingshuset gen-
nem årene. 
 

Foredrag om familie- og arveret 
I november blev der afholdt et foredrag om familie- 
og arveret med advokat Jette Jessen. Foredraget 
var blevet til på initiativ af Jeanette Lykke Havhol-
me, som bor i Stjær. Der var en snes deltagere til 
arrangementet. Jette delte ud af sin store viden, og 
fortalte bl.a. hvad man skal være opmærksom på i 
moderne familier. Som noget overraskende for de 
fleste, fortalte hun også om, hvordan mange børne-
familier bliver tvunget til at sælge huset ved en for-
ælders dødsfald, og hvordan det kunne været und-
gået, hvis man havde lavet et testamente. 
 

AOF-kurser 
I løbet af vinteren og foråret kører AOF-holdet Mind-
ful Kropstræning mandag eftermiddag i forsamlings-
huset. Kontakt AOF for mere info. 

Nyt fra Borgerforeningen 

Februar 2015, af Jesper Lumbye Andersen 

Om Stjær Sogns Borgerforening  

og Stjær Forsamlingshus 

 

Borgerforeningen ejer og driver Stjær 

Forsamlingshus. Det er lejet ud til fe-

ster ca. 30-40 weekender om året. 

Herudover danner Stjær Forsamlings-

hus rammen for en masse aktiviteter 

for borgerne i Stjær: Hver uge mødes 

byens dagplejere til legestue. De 

voksne Quinder mødes en formiddag 

hver uge og Stjær Seniorklub mødes 

en formiddag hver anden uge. Der er 

Fællespisning hver anden måned og 

Gud og Fællesspisning nogle gange i 

løbet af året. Her ud over er der en 

række enkeltstående arrangementer i 

løbet af året, som bl.a. AOF-kurser, 

foredragsaftener, Brugsens banko og 

Stjær Messen.  

Der er en masse frivillige som hjælper 

med til at få huset til at fungere. Der er 

også en gruppe frivillige, som laver 

Stjær Avis, og en som står for Inter-

netportalen stjaer.net. Borgerforenin-

gen støtter også op om Stjær Byfor-

skønnelsesprojekt og lægger lokaler til 

borgermøder og hjælper med prakti-

ske aspekter omkring pengeindsamlin-

gen. 

Det er cirka halvdelen af husstandene 

i Stjær Sogn, der er medlem af borger-

foreningen, og dermed støtter op om 

Stjær Forsamlingshus - rammen for 

disse mange sociale aktiviteter. Kunne 

du tænke dig at blive medlem af bor-

gerforeningen, så send blot en email 

til kasserer@stjaer.net eller indbetal 

kontingentgirokortet, som du har fået 

sammen med denne udgave af Stjær 

Avis. 



     Kløver Motionscykelløb 2015   
Præsenteres af Stjær Sogns Borgerforening 

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen søndag d. 6. september kl. 11 og hold 

øje med hjemmesiden www.kløvermotionscykelløb.dk eller lokale medier med 

hensyn til tilmelding. 

 

Hovedsponsor 2015 

  

 

NYT 

Prisen for deltagelse i Kløver Motionscykelløb 2015 er 50 kr.  Bemærk max. 
deltagerantal 200 personer – så meld dig til i god tid. 

Børn og unge under 15 år deltager gratis - se mere på www.kløvermotionscykelløb.dk  

På opfordring tilbyder vi følgende ruter: 8 km. 30 km. 60 km. og 90 km. 

Tidtagning stod højt på ønskelisten sidste år, så det arbejder vi naturligvis på at opfylde. 

Hovedpræmie for betalende deltagere bliver i år en racercykel fra Fri BikeShop Galten – se 
mere på hjemmesiden. 

En juniorhovedpræmie til de yngste, altså børn og unge under 15, arbejder vi også på - følg 
med på hjemmesiden og find ud af om det lykkes.  

Vi mangler frivillige, så har du lyst til at være en del af teamet bag motionscykelløbet er du 
meget velkommen – kontakt Geert Jensen tlf. 20 33 06 96 eller Peter Person tlf. 23 74 46 00 

 

Vi søger eksempelvis frivillige til følgende: 

Flagposter på ruten. 
Depotet. 
Udlevering af startnumre. 
Udlevering af forplejning ved forsamlingshuset efter cykelløbet. 
Fotografer - også dem der kan noget med Facebook. 
Førstehjælp – vi kunne godt bruge en sygeplejeske eller læge i forsamlingshuset på 
løbedagen. 
Tidtagning -  
De fleste opgaver har maksimalt en varighed af 5 timer og du kan sagtens være publikum 
imens du passer din post. 
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Så er alle         børn og voksne i Høver inviteret til at 
slå katten af tønden, søndag d. 15. februar 2015,  
kl. 14.00 i Høver Beboerhus. 

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

 

Ølsmagning i Høver Beboerhus 
Fredag d. 13. marts kl. 19.00  
Så gentager vi succesen med 
en aften, hvor vi smager på øl 
fra Thisted Bryghus. 

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

Pris kr. 100,00 og alle er velkomne. 

Tilmelding senest d. 10. marts til 
Mogens Kjærskov på telefon 8694 5595 
 

Billedforedrag i Høver Beboerhus 

Grønland 
onsdag d. 18. marts kl. 19.00  
Naturlæge og fotograf Preben Heiring, Skanderborg, 
fortæller og viser billeder fra sin første rejse til 
Grønland i 1954. Han var udsendt af GTO (Grønlands 
Tekniske Organisation) til Vejrtjenesten på Øst 
Grønland - i Angmagssalik (i dag bruges det 
grønlandske navn Tasiilaq).  

Næsten to års ophold i dette smukke land, og mødet 
med den fantastiske grønlandske befolkning, kom til 
at danne en vigtig basis for Preben Heirings videre 
livsrejse. 

Der er gratis adgang, og alle er velkomne.  

I pausen står Høver Beboerforening klar med det 
berømte Høver kaffebord til billige priser. 

Fællesspisning 
Fredag d. 27. marts kl. 18.30 
Så er der igen dækket op i Høver 
Beboerhus til en kulinarisk oplevelse 
ved næste fællesspisning, der løber af 
stablen fredag d. 27. marts, kl. 18.30.  

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

 

GENERALFORSAMLING 
i Høver Beboerforening 

tirsdag d. 14. april 2015  

kl. 19.00 i Høver Beboerhus 
 

DAGSORDEN: 

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

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

MØD OP OG GØR DIN INDFLYDELSE GÆLDENDE.  
 
 

NYT FRA HØVER 
af Mogens Kjærskov 

Søndag d. 15. februar 
kl. 14.00  

i Høver Beboerhus 
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Referat fra generalforsamling i Søballe Borger-

forening af 1999 den 14. januar 2015 

1) Valg af dirigent 

Hans Lück blev valgt 
 

2) Beretning for året 2014. 

Medlemsmæssigt ligger vi på linje med året før. 
Det er jo sådan, at 34 husstande (24+10) er fødte 
medlemmer gennem de respektive 2 grundejerfor-
eninger. Resten af byen og omegnen indmelder sig 
på frivillig basis. Her har vi pt. 16 medlemmer. 
Hen over året har vi i Søballe nogle faste arran-
gementer og fester. 
Fastelavn blev traditionen tro holdt i Søgårdens 
lade, og med rigtig flot fremmøde – vi har efter-
hånden lært lige at vente en 5-10 minutter over 
annonceret tid for at få de sidste med. Husk at 
dette års fastelavnsfest er lørdag d. 14. februar. 
Modsat året før var Sct.Hans 2014 kendetegnet 
ved et rigtig flot fremmøde. Knud og Birthe havde 
assisteret af Adolf sørget for bord og bænke. 
Bålet er jo et projekt som Knud står for gennem 
året – via alt vores grenaffald. Husk venligst at I 
kun må køre grenaffald ned i graven. 
Sommerfesten var i år ganske velbesøgt, og der 
skal lyde en meget stor tak til de familier der end-
nu en gang trak i arbejdstøjet og sørgede for en 
sommerfest i byen. I den forbindelse måtte vi 
sande, at vores gamle telt ikke duede længere, 
hvorfor vi valgte at investere et for foreningen 
større beløb i et nyt telt. Den store budgetover-
skridelse I vil kunne se på regnskabet om lidt 
stammer her fra. 
Den årlige affaldsindsamling på indfaldsvejene til 
Søballe blev også i år gennemført på datoen for 
DN’s landsdækkende indsamling af affald. Selv om 
der måske ikke ser specielt rodet ud på vores veje, 
lykkes det hvert år at samle en pæn stak affald 
som bilister og andre bare har smidt i grøften. 
Vi har også haft en enkelt arbejdsdag i løbet af 
året. Her vil vi gerne efterlyse en bedre opbak-
ning. Vi kan se, at rigtig mange bruger vores lege-
plads og fællesareal, så det burde være muligt 
med lidt flere hænder, når opgaverne skal løses. 
Det ville også være rart, om jer der bruger area-
let sammen med jeres børn ville bruge en 10-15 
minutter til at rydde ukrudt i faldsandet, når I nu 

alligevel er på pladsen. Vi skal her i 2015 have lavet 
et større check på vores legetårn. 
Juletræstændingen tror jeg slog alle rekorder i 
år. Rigtig mange børn og voksne var mødt op for at 
se træet blive tændt i tusmørket og efterfølgen-
de en lille dans omkring træet. Derefter traditio-
nen tro Gløgg, kakao og æbleskiver i Søren og Le-
nes garage. 
Omkring fornyelser på fællesarealet har vi i år 
fået den såkaldte M-Station – en boldtræner. Vi 
har kun selv betalt ca. 1.000 kr. og som nævnt sid-
ste år fået de resterende 4.000 kr. fra kommu-
nens Landdistriktpulje. M-Stationen er sat ind for 
vinteren. 
På fællesarealet er vi gennem sommeren afhængi-
ge af, at der er nogle der for en relativ symbolsk 
betaling vil slå græsset. Årets græsslåning er ble-
vet klaret af Søren og Adolf – stor tak til jer for 
den indsats. 
Stjær Avis udkommer jo også her i Søballe – tak 
til Jan for det redaktionelle til Søballesiden. Det 
er også Jan, der sørger for at opdatere såvel vo-
res hjemmeside, som Søballe-mail samt står for 
kassererjobbet, som jo nu også er blevet omfattet 
af CVR, NemId og Nemkonto – så helt ”Nemt” er 
det ikke at være kasserer. 
Vores egen lille flyer – Søballen der bliver omdelt, 
når der er arrangementer på programmet, er også 
udkommet nogle gange i løbet af året. Tak til Mads 
for omdeling af denne samt Stjær Avis. 
Vores hjertestarter er blevet opdateret med ny 
software samt dens placering tilmeldt Hjertestar-
ter.dk. 
En ting vi ikke fik startet op i 2014 var velkomst 
til de nye beboere der flytter til byen – vi har lo-
vet hinanden at tage fat på dette her i 2015, hvor 
vi jo allerede nu ved at der er mindst 3 nye famili-
er på vej til byen. Lykkeligvis er der tilsyneladende 
kommet lidt gang i hussalget her i Søballe. 

 

3) Fremlæggelse af regnskab og budget 

Jan fremlægger regnskabet. Underskuddet skyl-
des køb af et nyt telt, dog er der penge i kassen 
og derved ser det fint ud. Der forventes mindst 1 
nyt medlem i 2015 
Regnskab og budget godkendes 
 
 

Søballesiderne  
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4) Indkomne forslag 
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag 

 

5) Fastsættelse af kontingent 
Kontingentet forbliver uændret 

 

6) Valg af bestyrelse 

Jan, Gorm og Lene er på valg, alle genvælges 
Helle, Græsballe 18 vælges som suppleant 

 

7) Valg af revisor 
Torben Grindsted vælges 

 

8) Eventuelt 
- Der spørges til det træ der er blevet kørt ned på 
legepladsen, hvornår det bliver genplantet, besty-
relsen går videre med sagen. 
 
- Det bemærkes, at der er en stor vandpyt udfor 
vandværksgrunden, der er ikke taget hensyn til 
dette, da vi fik ny asfalt på vejen. Bestyrelsen 
kontakter Teknisk Afdeling ved kommunen for at 
få det lavet. 
 
- Fartdæmpning: Det er efterhånden flere år si-
den vi havde en fartmåling i byen, og bilerne kører 
stadig meget hurtigt, selvom vi har 40 km be-
grænsning.  Det bemærkes, at der i de fleste 
landsbyer omkring os i en radius på 5-8 km, er der 
opsat trafikdæmpning. Der foreslås striber i vej-
kanten, således får fodgængere bedre kår. 
Bestyrelsen anmoder kommunen om en ordning 
 
- Søballes hjertestarter hænger på garagen ved 
Vengevej 15. Der bliver vist film om hvordan hjer-
testarteren virker, og det er muligt at stille 
spørgsmål til Ingeborg som er samarit, og det var 
også muligt at afprøve hjertemassage på en dukke. 
 
- Nabohjælp: Trygfonden har ”Nabohjælp” som er 
netbaseret. Man tilknytter 5-6 naboer til sin profil 
som så modtager besked når man er på ferie, det 
betyder så at naboen er ekstra opmærksom på 
huset mens man er væk, går evt. en tur rundt om 
huset eller fylder lidt affald i skraldespanden m.v. 
Der opfordres til at man tilmelder sig ordningen, 
det koster ikke noget. 
 

 
Referent Lene Brandt 
 

Fællesspisning i Borgernes Hus 
Efter et par års pause er der igen et hold fra Sø-
balle der koordinerer fællesspisning. 
Det er for alle borgerne i vores lokalsamfund (vest 
for Stjær). Det er ren afslapning og hyggeligt at 
deltage, og så er det billigt. Det foregår en gang 
om måneden, altid mandag aften. Indkøb og tilbe-
redning af maden går på skift. 
På den annoncerede dag møder man op i Borgernes 
Hus senest kl. 18.00, og sætter sig til bords, spi-
ser den veltillavede mad og får en snak med andre 
fra lokalsamfundet. 
Husk blot at tilmelde og betale senest onsdagen 
før. Det er Tanja Stjærvejvej 13, der tager imod 
betaling og sørger for fælles tilmelding for Søbal-
le.  
Børn op til 5 år er gratis, børn fra 6-11 år koster 
25 kr., øvrige kan spise med for 50 kr. Der kan 
købes øl, vin og sodavand til rimelige priser. 
Der afholdes fællesspisning den 23. februar, hvor 
Nr. vissing står for maden, tilmelding senest den 
18., samt den 23. marts, hvor spejderne står for 
maden, tilmelding senest den 18. 
 
Hjertestarter, link til video 
Som nævnt i referatet fra årets generalforsam-
ling, viste vi en video om brugen af vores hjerte-
starter. Hvis man skulle få lyst til at se videoen 
findes den på YouTube, søg efter heartsine 500. 
Direkte link til videoen er her:  
https://www.youtube.com/watch?v=7yMWsoqVRxs 

 
KOM SÅ DRENGE !!!  

 
Vi har ledige 
pladser på herre-
gymnastikholdet – 
Herrefræs - 
tirsdag aften kl. 
20 på skolen i 
Veng 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kommende arrangementer i Søballe. 
23. februar Fællesspisning 
10. marts, generalforsamling i Søballe Vandværk 
11, marts, generalforsamling i Grundejerforeningen Gyvel-
høj 
23. marts Fællesspisning 
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KIRKENYT 

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

INFO FRA PRÆSTEN 

 

SAMTALER 

Enhver i sognet kan henvende sig til præsten og få en samtale, når 
man har brug for det; i ens hjem, på et af 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. 
 

(Under sognepræstens nuværende sygeorlov rettes henvendelse til 
sognepræst Laura Gylden-Damgaard i Galten; tlf. 86945105) 
 

KIRKEBIL 

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

”MAF flyver for livet 
i 33 u-lande” 

17. februar 2015 kl. 14.00 

Konfirmandstuen   
 

Lars Fuglsang, næstformand i MAF - 
Mission Aviation Fellowship 

(fælleskirkelig flyvende missionsfor-
ening) 
 

Som det første sted i Danmark har vi 

fået mulighed for dette foredrag. 

MAF er en international hjælpeorgani-

sation, som yder effektiv flytransport til 

nødhjælpsorganisationer, kirker, 

hospitaler og missionsselskaber i de 

mest isolerede områder i 4 verdens-

dele. Kom og hør om deres fantastiske 

arbejde. 

EFTERMIDDAGSMØDE 

Sognepræsten er pt. 
bevilget sygeorlov og 
ventes tilbage i løbet af 
februar. Opdatering herom 
vil blive bragt på sognenes 
hjemmeside 

www.storring-stjaer.dk.  
 

Med hensyn til 
gudstjenester henvises til 
kirkebladet og navnlig den 
ugentlige kirkekalender i 
Folkebladet. 

Fællesarrangementet i Storring mellem kirken og forsamlingshuset varetages i år af forsamlingshu-
set. Læs mere på side 3 i avisen. 

FASTELAVN 
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KIRKENYT 

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

KONCERT I STJÆR KIRKE 

 

Lørdag d. 7. marts 2015 kl. 16.00 

 

To fantastiske violinister gæster Stjær kirke og 
giver en garanteret spændende musikalsk ople-
velse på et højt professionelt niveau. 
 

Gitana Aksionova-Balaban er uddannet i Litau-
en, Kajetan Marek Balaban i Polen og de har 
begge spillet i en del år i Odense Symfoniorke-
ster. 
 

Deres program omfatter en bred vifte af klassi-
ske perler for 2 violiner, men også ragtimes eller 
Irish Fiddle Tunes vil være at høre. 
 

Endelig bliver der også musik for violin og orgel, 
hvor kirkens egen organist træder til.    
 

PÅSKENS GUDSTJENESTER 

 

Læs nærmere om påskens gudstjenester i Galten Folkeblad i ugen før påske. 
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STJÆR 

 

Stjær Sogns Borgerforening 

Jesper Lumbye Andersen 86742717 

formand@stjaer.net  
 

Udlejning af forsamlingshus: 
tlf.: 2925 2665 eller  
forsamlingshus@stjaer.net 
 

Stjær Avis kontaktperson:  
Christina Monrad Andersen 

8674 2717, stjaeravis@stjaer.net 
 

Stjær Byportal: www.stjaer.net 
Roy Erik Blüthgen / 8624 0226 

webmaster@stjaer.net 
STRIT gruppen/ kontakt Roy 

 

Netcamp-gruppe 

netcamp@stjaer.net  
Helle Fårup / 8695 0360 

 

Kultur-Gruppe 

Helene Simoni -Gunilla Maunsbach 

kultur@stjaer.net 
 

Teater-Revy-Gruppe 

Marianne Andersen/ 8695 0677 

mba@justsen.dk 

 

Fællesspisning i Forsamlingshuset 
Dorthe Skriver 
8618 4733 /2944 4283  
dorthe.skriver@gmail.com 

 

De Voksne Quinders Klub 

(DVQK) Vibeke Ottosen 

8695 0142/ oot@mail.dk 

 

Stjær Billedmagere/ Art-Jam 

Tina Kolding/ 8695  0630 

tina@tinakolding.dk 

 

Landsbysamvirket 
www.landsbysamvirket.dk 

 

Ejerlav for Tåstrup sø 

Jakob Thulesen Dahl/ 86950027 

jd@skanderborg-gym.dk 

 

Stjær Boldklub 

Henrik Møller/ 8695 0175 

formand@stjaerboldklub.dk  
Hjemmeside: 
www.stjaerboldklub.dk 

 

Løbeklubben 

Jesper Notlev / jno@juno.dk 

 

Motions-Vandreture-Nørkleklub 

Fra/i klubhuset/ Susanne Røgen 

8695 0414  
 

Skanderborg ErhvervsUdvikling  
www.s-e-u.dk  
 

Dagplejen 

Karin Beyer-Pedersen/ 2829 1942 

kwrabp@gmail.com  
Og Ruth Hildebrandt Schmidt/ 8695 0514 

 

Børnehaven 

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

 

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 

 

Kirken: Carsten Marvig 

8695 0074/ cma@km.dk 

OBS: Under Carsten Marvigs sygeorlov 
rettes henvendelse til Laura Gylden-

Damgaard 8694 5105 

hjemmeside: www.storring-stjær.dk 

Menighedsråd: Leif Christoffersen 

solhoej@storring.dk 

 

Indre Mission 

Repr. i Stjær: Karen Marie Boye 

8695 0470 

 

Stjær Vandværk 

Stjær Vandværk 

Bent Skovsende / 3125 1010 

FEJLMELDING: Peter Gabriel 
2113 2327 / vand@stjaer.net 
www.stjærvand.dk 

 

Toftkærvej og Pebbelparkens 

Grundejerforening 

John Monrad/ john@monrad.dk  
 

Nygårdsparken Grundejerforening 

Gerth Christensen/ 21 96 09 58  
 

Kræftens Bekæmpelse 

Repr. i Stjær: Susanne Røgen/ 86950414 

 

Det Danske Haveselskab 

Repr. i Stjær: Conny Andersen 

connya-1957@hotmail.com 

 

DOF Dansk Ornitologisk Forening, 
lokalafd. Århus Amt. Lokal kontakt: 
Peter Lange/ 86 95 03 41 

peterlan@post6.tele.dk 

 

Aarhus Aadals Golfklub, 8694 2677 

repr. i Stjær: Bodil Brandt/ 8695 0035 

bodil@brandt-metal.dk 

 

A.M.B.A. Stjær Brugsforening 

Lars Jeppesen/ 8695 0010 
02715@coop.dk 

hjemmeside: www.coop.dk 

 

Voksenkoret 
kontakt Rita Joseff 
rita@joseff.dk 

 

Stjær Senior Klub/”Mandeklubben” 

Poul Nygaard Kristensen /5859 3803 

nygaard50@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

SØBALLE 

 

Søballe vandværk/ Gorm Larsen  
going@anarki.dk 86950484 

 

Grundejerforeningen  
Søballe Villaby 

Kim Elgård / 8695 0546 

 

Grundejerforeningen Gyvelhøj 
Rasmus Lübech Christensen/ 86950904 

 

Søballe Borgerforening 

Kim Elgård / 8695 0546 

 

HØVER 

 

Høver Beboerforening 

Peter Nordheim 

86 94 62 85 / pno@aarsleff.com 

 

Høver Vandværk 

Rasmus Laursen/ 86 94 38 75 

 

STORRING 

 

Storring Forsamlingshus: 
Karina Lauridsen, 22 51 19 70 

Udlejning: 
Michèle Vandborg Nielsen / Solhøjparken 
27, Storring / 86 95 01 32 

 

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

 

Storring Fællesspisning: 
Michèle Vandborg Nielsen 

86950990 

michele@storring.dk 

 

Gymnastik: 
Instruktør: Ellen Mikkelsen 

86 95 02 15 

 

Folkedans: 
Lillering Folkedansere 

Formand: Hans Jørgensen 

86 94 16 05 

 

Storring-Stjær-Søballe-Høver  
Pilelaug 

Kirsten Gade, 8695 0705 

kirstengade@storring.dk 

 

Storring Vandværk 

Formand: Leif Christoffersen 

86 95 03 67 

solhoej@storring.dk 

 

Storring Børnehave 

8794 2085 

stjaer.boernehave@skanderborg.dk 

 

Menighedsråd:  
www.storring-stjaer.dk 

Formand: Leif Christoffersen 

86 95 03 67 

solhoej@storring.dk  

Foreninger, grupper, råd, udvalg og institutioner  med nøglepersoner…  
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Vi synes det er rigtig sjovt at lave områdets lokal-avis. 
Har du lyst til at bidrage med indslag, så send dem til 
stjaeravis@stjaer.net 
 

Alt modtages med glæde. Indslag, artikler, ideer,  
omtaler, fotos, eller bare en lille vits!!!! Jo flere der  
deltager med små eller store ting, desto mere alsidig 

bliver avisen….. 
Kunne du tænke dig at deltage i redaktionsarbejdet, 
få dig en ”fast spalte”, eller bare deltage med kvartalets 
vittighed eller lign….så skriv og hør uforpligtende nærme-
re på tina@kroyerkristensen.dk. 

Det er dog mærkeligt hvad der 

kan komme op af et blækhus  

(HC Andersen) 

Hemmeligheden ved en 

journalistisk succes er, at 

gøre læserne så rasende, at 

de selv vil skrive halvdelen 

af din avis. (C.E.M. Joad) 
 

Skrift kan gemmes, 

tale glemmes  
(norsk ordsprog) 

 Intet stort er nogensin-
de skabt uden entusias-
me. 
(Ralph Waldo Emerson) 

Stjær Avis          

udgives af Stjær Sogns Borgerforening 

 

Redaktionens adresse: Østerbro 10, Stjær, 8464 Gal-
ten, stjaeravis@stjaer.net/  8674 2717 (Christina) 
 

Avisen bliver husstandsomdelt gratis 4 gange om året 
til ca. 750 husstande i Storring-, Stjær-, Høver- og 
Søballe-området. Du kan købe ekstra aviser i Lokal-
Brugsen i Stjær, for 12 kr. 
 

Deadline for næste udgave af Stjær Avis er: 
søndag d. 26. april 2015 

Avisen udkommer i weekenden d. 16-17. maj 
 

Deadline-tidspunkt udsendes på Stjær-net - og på 
Brugsens opslagstavle tre uger før deadline.  
Send gerne stof til avisen i god tid. 
 

Copyright!  Kopiering er kærkomment - med angivelse 
af kilde! 
 

Redaktion: 
Sponsorer/ distribution/ trykning / Bjarne Schøler/ 
bss@netdesign.dk  / 86 95 08 08 

Høver/ Mogens Kjærskov/ foto/ 
kjaerskov@mail.dk/ 86 94 55 95 

Webmaster/ Roy Blüthgen/ 
webmaster@stjaer.net  / 86 24 02 26 

Søballe/Jan Bardino/foto/ jaba@tdc.dk  
Storring/ artikler/ Merete Pedersen/merete@gefiber.dk 

Kirke/ foto/ Per Reipurth/ 
phreipurth@gmail.com/ 40 97 87 19 

Layout/ foto/ Christina Monrad Andersen/
christina.monrad@gmail.com 

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 

 

Materiale til avisen 

kan leveres på: 
 

stjaeravis@stjaer.net 
 

eller i postkassen på 

Østerbro 10. 
 

Indsendt materiale må helst 
ikke være over 3500 anslag 

(hvis du har noget der er læn-
gere, så kontakt 

en fra redaktionen). 
 

Indsendt tekstmateriale bedes 
leveret i Word eller Publisher 
eller en håndskrevet seddel 

i postkassen. 
  

Ris og ros modtages også 
meget gerne 



 

 

Stjær Avis Sponsorer! 

 

 

� Bogføring 

� Momsindberetning 

� Lønadministra�on 

� Periode- og årsregnskaber 

� Selvangivelse 

Nygårdsparken 25 • Stjær 

Tlf. 23 25 85 42 • 86 95 03 42 

 

pmp@pmpregnskab.dk 

www.pmpregnskab.dk 

Alle former for bogholderiopgaver udføres e0er dit behov 

 

 

   VIGGO RAVNS FORRETNING A/S 

 

GALTEN INSTALLATIONSFORRETNING A/S 
Nicolai Bilde, El-installatør - viggoravn@mail.dk - www.viggoravn.dk 

Torvet 8 - 8464 Galten - Tlf 8694 3600 / 8694 3777 

TRADITION 

NYTÆNKNING 

KVALITET 

ERFARING 

 

 Alt murer- og 

entreprenørarbejde 
udføres 

Mail: fn-byg@mail.tele.dk 

 

Rådgivning og skræddersyede løsninger, der sikrer 

din virksomhed energieffektiv belysning af højeste 

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