
 

 

STJÆR AVIS 
      med Storring, Høver og Søballe  

Nr. 53 – 14. årgang  maj, juni, juli og halvdelen af august 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. 30. august 2015. 

Avisen udkommer i weekenden d. 19.-20. september 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 

Et stort TILLYKKE til årets konfirmander i Storring - Stjær sogn (foto: Jan Thøgersen) 

Se flere billeder fra det flotte rollespil i Bakkeskoven på side 16 (fotos Pil Brudager) 
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Stjær Avis Sponsorer! 
(Fortsætter på bagsiden) 

Stjær/aktiviteter 
 

Maj 
18. kl. 17.30  Fællesspisning, Stjær Forsamlingshus 

20. kl. 20.30   Nattergaletur, P-plads ved Stjærskolen 

29. kl. 16.00   Fredagsbar, Stjærvej 70 

 

Juni 
4. - 7.    Stjær Sportsfest 
19. kl. 17.30   Fællesspisning, Stærekassen 

 

September 
6.   kl. 10.00   Stjær Messe, Stjær Forsamlingshus 

6.   kl. 11.00   Kløvercykelløb, Stjær Forsamlingshus 

Høver/aktiviteter 
 

Juni 
23. kl. 18.00   Skt. Hans bål på legepladsen 

 

August 
14. kl. 18.00   Byfest i Høver, Tur med madpakke 

15. kl. 13.30   Byfest i Høver, Sjov på legepladsen 

14. kl. 18.30   Byfest i Høver, Fest ved beboerhuset 

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 
 

Juni 
23. kl. 19.30  Grill og Skt. Hans bål 
 

August 
15.   Sommerfest (forslag) 

Storring/aktiviteter 
 

Juni 
19.     Fællesdag i præstegårdshaven, hoppepu-

     der mv. for børnehave og dagplejebørn 

23.     Sommerfest i præstegårdshaven 

Rengøringsservice: 
Cinthya Vega Laursen 

 

Trèfle s.m.b.a. 
cvr# 34721734 

mobil: +45 52657607 

e-mail: cinthya@trefle.dk 
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ÅBNINGSRECEPTION 

AKUPUNKTUR MOD SMERTER V/ ANNE MØLGAARD 

LØRDAG DEN 20. JUNI KL 14-17 

Jeg åbner akupunkturklinik i Storring. Det skal fejres, og det vil glæde mig at se 

 mange gode folk fra Storring og Stjær. Alle er meget velkomne. 

Kom og få en snak om, hvad akupunktur kan hjælpe med. Eller kom blot og nyd et 

glas bobler og se de nye lokaler.  

Der vil selvfølgelig også være rigtig gode tilbud 
på akupunkturbehandlinger. 

 
Jeg glæder mig til at se dig. 

 Anne Mølgaard 

www.akupunkturmodsmerter.dk.  
Dronninghøj 1, Storring, 8464 Galten.  

Tlf. 6022 0519 

 

YOGA I STJÆR FORSAMLINGSHUS 

MANDAGE, EFTERÅR 2015 

1. 16.45-18.15 Mindfuld kropstræning  Mulighed for at øge smidighed, styrke, 

balance og  vitalitet, samt sænke det generelle stressniveau. Afspænding, yoga, to-

ning, åndedræt, mindfullness, qi gong mv. 

2. 18.30-20  NYT!  Afspænding, yoga og meditation m. syngeskåle/gong  Kombi-

nation af fordybelse i fysisk afbalancerende øvelser, meditationsøvelser og vellyden 

fra skåle/gong, der afspænder fysisk/mentalt. Kan samlet give ro, stilne sindet og lade 

batterierne op. 

Underviser Lone Groes, zoneterapeut, afspændingspædagog og Peter Hess© klang-

massageterapeut. 

Start: uge 36. Læs mere /tilmeld via AOF  http://skanderborg.aof.dk/ tlf. 86 511977 
Hold nummer 40601 og 40516. 
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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. 18. maj 2015 

  FREDAG d. 19. juni 2015 i Stærekassen 

 

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

Nattergaletur til Tåstrup Sø 

 

 

Tid:   ONSDAG d. 20. maj 2015 kl. 20.30 - ca. 23 

 

Mødested: P-pladsen ved Stjærskolen, Stjærvej 100, Stjær. 
 

Turen går til Tåstrup Sø hvor vi lytter til fuglestemmerne, heriblandt nattergalen. 
Peter Lange, Stjær fortæller om fuglene og især om nattergalen. 
 

Der vil være en lille afstikker til fugletårnet i rørskoven ved søen. Vi skal gå ca. 2 
km til søen og tilbage, så tag fornuftigt fodtøj og en lun trøje på, det bliver ofte 
køligt efter solnedgang. 
 

Medbring også noget varmt på kanden, som kan nydes, mens man lytter til nat-
tergalen, inden den går til ro. 
 

Turleder: Peter Lange, Stjær, tlf. 8695 0341 og 

   Hans Gravsholt, Herskind, tlf. 8695 4155. 
 

Arrangør: DN i Skanderborg Kommune i samarbejde med DOF Østjylland. 
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Har du ikke, må du vente til det bliver din tur. 
Den 29. januar var der Inspirations- og informations-

møde i Veng om temaet ‘Trafikken i din landsby’. Mø-
det var arrangeret af Landsbysamvirket og Skander-
borg Kommunes Vej og Trafik. 
 

Mange landsbyer i kommunen har problemer med stærk trafik, og 
repræsentanterne fra Vej og Trafik viste eksempler på, hvordan det 
kan løses i hvert enkelt tilfælde, og hvad erfaringerne har været de 
steder, hvor trafikdæmpning har eksisteret et stykke tid. 
 

Løsningerne er individuelle, fordi det ikke er de samme tiltag som 
virker alle steder. Vejbump, skiltning, chikaner og som noget for-
holdsvist nyt: “2 minus 1”-konceptet. “2 minus 1” indebærer, at man 
fjerner midterstriben på vejen og giver mere plads i siderne med krafti-
gere opmalede rabatstriber. Resultatet er, at biler kører midt på vejen 
og skal trække ud over rabatstriberne, når der kommer modkørende.  
 

Selv simple løsninger kan være ret dyre, og kommunens midler (naturligvis) få. Skanderborg Kommune har 3 
millioner om året til forbedring af skoleveje og derudover blot 600.000 til yderligere trafikforbedringer. 
 

Mange landsbyer var mødt op til mødet med hver deres presserende behov. Hos Vej og Trafik har man imid-
lertid allerede en liste med over 120 projekter, så der skal virkelig gode argumenter til for at få sit forslag frem i 
køen. Fra Stjær havde vi fokus på hurtig kørsel ind i byen og mangel på fortove og dårlige oversigtsforhold, 
især på skolevejene. 
 

Fra Vej og Trafik spillede man bolden over til borgerne for at høre, hvad vi selv ville foreslå at gøre. Der kom - 
syntes vi selv - mange gode forslag. Fra Stjær foreslog vi blandt andet at oprette et fliselaug. Kommunen skul-
le bare levere sand og fliser, så ville vi selv sørge for at lægge dem. Men da det kom til stykket, var Vej og Tra-
fik egentlig ikke særligt interesserede i private initiativer, som for eksempel involverede, at borgere skulle ar-
bejde i vejkanten uden de nødvendige signaler og afskærmning (hvilket ironisk nok netop beviser vores behov: 
hvis ikke trafikken var så farlig, ville der ikke være brug for afskærmning). Vej og Trafik opfordrede i stedet til 
fælles finansiering af projekter. Borgere har mulighed for at søge Skøn-puljen, som kan dække udgifter til tra-

fikdæmpning og byforskønnelse 
efter krone til krone-princippet. 
 

Det vil sige, hvis en landsby selv 
kan samle ½ million kroner sam-
men, så kan Skøn-puljen lægge 
yderligere ½ million oveni til et 
godt projekt. 
 

I Stjær kunne det måske lade sig 
gøre at tænke den allerede iværk-
satte byforskønnelse sammen 
med tiltag til sikker trafik? 

 

Link til information om Skøn-

puljen: https://
www.skanderborg.dk/Borger/
Natur-og-miljoe/Skoenpuljen.aspx  

Har du penge, kan du få 

… sikker trafik 

 

Af Gert Skriver 

Der bliver somme tider kørt stærkt ind ad indfaldsvejene til Stjær. 

Der er ikke meget trafik her søndag 

morgen. Anderledes ser det ud på 

hverdagsmorgener lidt før kl. 8.00! 
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Fastelavnsfest 
I forbindelse med Fastelavn var der om søndagen 
familiefest i forsamlingshuset. Det var støttegruppen 
i Lokalbrugsen Stjær, der havde taget initiativ til at 
lave et arrangement i samarbejde med borgerfor-
eningen. Der var i alt tre tønder, der skulle slås ned 
- hhv. små og store børn samt voksne. Arrange-
mentet var en stor succes med ca. 130 deltagere og 
mange flotte og fantasifulde udklædninger. Vi har 
planer om at holde et lignende arrangement til næ-
ste år. 
 

Stjær Messe 
I år afholdes Stjær Messen søndag d. 6. september. 
Vi gentager succesen fra sidste år med at kombine-
re messen med Kløver Motionscykelløbet. Udvalget, 
der arrangerer cykelløbet, har fået sponseret to flot-
te, nye cykler som hovedpræmier - læs mere om 
cykelløbet på www.kløvermotionscykelløb.dk og på 
side 9 her i avisen. 
Der er også åbent for at melde sig til at få en stand 
på messen. Det er gratis. Tanken er, at lokale 
kunstnere og hobbyfolk samt handlende og hånd-
værkere kan udstille og komme i dialog med de lo-
kale borgere. Kontakt Jesper på for-
mand@stjaer.net eller 30 28 27 17, hvis du kunne 
tænke dig en stand på messen. 
Om eftermiddagen kommer Karsten Holm og under-
holder med velkendt og iørefaldende musik - 
www.karstenholm.dk 

 

AOF Kurser til efteråret 
Billedbehandling 
Borgerforeningen arrangerer i samar-
bejde med AOF et weekendkursus i 
uge 43 med titlen Kom godt i gang 
med Photoshop Elements. Baggrun-
den er, at der er mange, der har an-
skaffet sig dette avancerede billedbehandlingspro-
gram, men aldrig rigtig er kommet i gang med at 
bruge det, da det er lidt for kompliceret at gætte sig 
til, hvordan man skal gøre. Der har allerede været 
en stor forhåndsinteresse, så der bliver rift om plad-
serne på holdet. Tilmelding kan ske hos AOF på tlf. 
86 51 19 77 eller på http://kortlink.dk/gn2t  

Yoga og  
Meditation 
Afspændingslærer 
Lone Groes har 
gennem det sidste 
halve års tid haft 
holdet Mindfull Kropstræning i forsamlingshuset. 
Det fortsætter til efteråret, og samtidig slås der et 
nyt hold op med titlen Afspænding, yoga og medita-
tion med syngeskåle og gong. Det er afspænding, 
hvor der ud over fysiske og mentale øvelser også vil 
blive brugt beroligende lyde. Se side 3 her i avisen 
for mere info. 
 

Generalforsamling 
Tirsdag d. 14. april var der generalforsamling i Stjær 
Sogns Borgerforening. Den primære opgave for 
borgerforeningen er driften af forsamlingshuset i 
Stjær. Ca. halvdelen af alle husstande i Stjær Sogn 
støtter op om forsamlingshuset ved at være medlem 
af foreningen. På generalforsamlingen blev der liv-
ligt debatteret, hvordan denne andel kan øges, og 
hvad der kan gøres for, at flere borger engagerer 
sig i at hjælpe med at løse de mange praktiske op-
gaver, der er med at få forsamlingshuset til at fun-
gere. Ud over at være et stort festlokale for ca. 30-

40 private fester om året, er det primære formål 
med forsamlingshuset at danne en god ramme, som 
samler områdets borgere omkring forskellige aktivi-
teter, hvor de sociale relationer i lokalsamfundet 
styrkes. Til generalforsamlingen var der 15 frem-
mødte. Geert Jensen trådte ud af bestyrelsen efter 
at have været med i 16 år, da han har planer om at 
flytte til Galten. Ny i bestyrelsen er Peter Person, 
som det sidste års tid har været suppleant. Peter er 
også med i Brugsens bestyrelse. Foreningens drifts-
regnskab kunne vise et underskud på ca. 500 kr., 
hvilket er en betydelig forbedring i forhold til sidste 
års underskud på ca. 14.000 kr. Vedligeholdelses-
udgifterne holdes i meget stramme tøjler for at be-
grænse foreningens driftsunderskud. Det forventer 
jeg bliver en alvorlig udfordring inden for de kom-
mende år, da huset langsomt forfalder. Bestyrel-
sens beretning, årsregnskabet og referatet fra gene-
ralforsamlingen kan læses i forsamlingshuset. 

Nyt fra Borgerforeningen 

Maj 2015, af Jesper Lumbye Andersen, formand 

Stemningsbilleder fra Stjær Messen og Kløver Motionscykelløb 2014. Foto: Jesper Lumbye 
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Stemningsbilleder fra fastelavnsfest i Stjær Forsamlingshus - mange superhelte og prinsesser var mødt op. 
Arrangeret i et samarbejde mellem støttegruppen i Lokalbrugsen Stjær og Stjær Sogns Borgerforening. 
Foto: Jesper Lumbye 
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Cykling er i de senere år boomet som motionsform 

Gør løbeturene mere og mere nas? 
Så er det måske nu, du skal springe på cyklen 
og udfordre dig selv på ujævne skovstier eller på landevejene. 

 

Gode grunde til at cykle 

Cykeltræning er en fortræffelig måde at trimme kroppen på, og alle uanset niveau kan være med. Så hop i 

sadlen, og tril ud til en rigtig positiv kædereaktion for både krop og sjæl. 
 
 

 

Mød op foran Stjær Brugs kl. 19 

hver tirsdag og lad os cykle en tur. 
 

Info. om rute og antal km!    
De første gange cykler vi på Kløver Motionscykelløbs rute og tager et blad ad gangen. 

Derved kan folk hoppe af i Stjær for hver syvende km. 
 
Kom gerne på havelågen eller hvad du nu ellers har at cykle på.  

 

Børn er også velkomne, hvis der er forældre med – husk hjem! 

Kløver Motionscykelløb 

Vil du med ud og m tionere på cykel? 



     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 efter cykelløbet. 
Fotografer 
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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Først og fremmest vil jeg på 
bestyrelsen vegne sige tak for 
de mange tilkendegivelser 
vedrørende det nye tiltag ved 
generalforsamlingen. 
 

For jer der ikke deltog kan jeg fortæl-
le, at foreningen gav medlemmerne 
mulighed for at komme i kontakt med 
nogle af butikkernes leverandø-
rer umiddelbart efter generalforsamlin-
gen og smage på deres produkter. 
 

For at lokke medlemmer med børn til 
dette arrangement havde brugsforenin-
gen booket Biohuset i Galten, som vi-
ste filmen ”Hjem” og havde bugtaler 
Peter Nørregaard på programmet. Me-
ningen med sidstnævnte arrangement 
var, at børnene kunne blive passet, imens forældre-
ne var til generalforsamling. Desværre var der ikke 
ret mange medlemmer, der benyttede sig af dette 
tilbud, men nu er det afprøvet. 
 

Kritikken i forbindelse med generalforsamlingen 
og det efterfølgende arrangement var hård, men 
også reel. Bestyrelsen tager alle input til sig og ar-
bejder videre med disse. Vi havde besøg af kokken 
Claus Holm, som var ret vild med den direkte kon-
takt med butikkernes medlemmer. Det er nok ikke 
sidste gang, vi inviterer sådan en prominent person 
indenfor i foreningen, for vi har en fælles sag, og 
der er en stadigt større bevidsthed om, hvad vi put-
ter i munden. 
 

På generalforsamlingen var Lisbeth Jensen, Car-
sten Brandt og jeg på valg. Da vi alle ønskede gen-
valg, blandt andet fordi foreningen er inde i en 
usædvanlig spændende udvikling, og fordi vi har et 

fantastisk godt samarbejde i bestyrelsen, var det 
meget positivt, at vi alle kan forsætte vores virke i 
foreningen. Bestyrelsen fik også tilslutning af Ulla 
Pedersen fra Galten egnen, som har bred erfaring 
med bestyrelsesarbejde. Det ser bestyrelsen som 
en forstærkning at holdet. 
 

For at vende tilbage til kritikpunkterne, vil jeg nævne 
nogle af dem, jeg hørte. Folk havde sat næsen op 
efter et foredrag med Claus Holm, hvilket også var 
bestyrelsens hensigt. Men da Claus selv foreslog en 
mere aktiv rolle under arrangementet, lod bestyrel-
sen sig friste af dette initiativ. Mange medlemmer 
var også rigtig glade for den direkte kontakt med 
Claus og havde en god snak med ham. 
 

Flere af medlemmerne, der er lidt oppe i årene, var 
ikke glade for at gå rundt eller stå op i halvanden 
time, og det var nok også lige at stramme den lidt. 
Vi fik sat stole frem og tager kritikken til efterretning. 

Rækkefølgen af smagsprøver blev også 
diskuteret. Folk havde det eksempel-
vis lidt svært med flødeboller til for-
ret. Der kom også mange råd vedrøren-
de placering af standene, og disse råd 
vil vi helt sikkert imødekomme, hvis be-
styrelsen kaster sig ud i et lignende ar-
rangement. 
 

Ideer som eksempelvis, indretning af et 
cafemiljø i forbindelse med et "Smag på 
butikken" arrangement er helt sikkert 
noget, som vi vil arbejde videre med. 
 

Tak til alle herfra - Peter Person  

Generalforsamling i Galten Brugsforening 

Af Peter Person, bestyrelsesmedlem i Galten Brugsforening 
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Bestyrelsen i Galten Brugs vil gerne rette en særlig 
tak til kunderne i Stjær, butiksudvalget og ikke 
mindst uddeler Lars Jeppesen. 
 
Kunderne i Stjær LokalBrugs har for alvor vist, at de 
bakker op om Brugsen og ønsker at holde liv i butik-
ken. Lars Jeppesen har kvitteret med et bredere 
udvalg specielt hvad økologi angår og en lang ræk-
ke af fordelagtige tilbud. 
 
Det var helt fantastisk at se så mange kunder delta-
ge i fastelavnsfesten, som butiksudvalget og borger-
foreningen afholdte i samarbejde med hinanden.  
 
Butiksudvalget har allerede planlagt de fleste af 
årets mange arrangementer, og bestyrelsen 
vil gerne takke for de arrangementer, som udvalget 
allerede har ført ud i livet. De frivillige omkring Brug-
sen yder et uvurderligt arbejde til fordel for både 
foreningen, Brugsen og lokalsamfundet.  
 
Alt tyder på, at Lars Jeppesen har fundet sig godt til 
rette i Stjær. Tallene på bundlinjen vidner i hvert fald 
om, at Lars har fat i den lange ende. Det er besty-

relsen naturligvis ganske godt tilfredse med. Alt i alt 
glæder det bestyrelsen, at tingene går i den rigtige 
retning i Stjær, for bestyrelsen ved jo, hvor vigtig 
butikken er for byen.  
 
SuperBrugsen i Galten ser også frem til et udbyg-
get samarbejde med Stjær LokalBrugs. I dag funge-
re samarbejdet virkelig godt, og sådan skal det na-
turligvis være.  
 
Hvis borgere i Stjær og omegn gerne vil styrke 
Stjær LokalBrugs yderligere, kan dette gøres ved at 
lægge vejen forbi byens lokale supermarked i stedet 
for at handle ind på vej hjem fra arbejde i andre bu-
tikker. Det lader til, at de ældre borgere i området 
benytter Brugsen flittigt. Det sætter foreningen na-
turligvis pris på. Stjær LokalBrugs har efterhånden 
et bredt og spændende udvalg, der sagtens kan 
hamle op med de øvrige butikker i området, så 
hvorfor handle andre steder. 
 
Med venlig hilsen 
Galten Brugsforening 

Et par ord fra bestyrelsen 

I Stjær Brugs går det stille og roligt fremad både 
med omsætning og indtjening. Vi har på de første 3 
måneder forbedret butiksresultatet med 50.000 kr. i 
forhold til de 3 første måneder sidste år. 
 
Vi har ændret åbningstiderne fra 1. april 2015 til kl. 
20.00 lørdag og søndag, hvilket kunderne har taget 
rigtig godt imod. Vores omsætning både lørdag og 
søndag er vokset, hvilket tegner rigtigt, da der kun 
er gået 4 uger med ændrede åbningstider. 
 

Kunderne er gode til at støtte op om Brugsen, hvor 
vi også kan se en fremgang i kunderne. 
 
Jeg er meget imponeret over alle de økologiske va-
rer, vi kan sælge i Stjær brugs, og vi prøver hele 
tiden at finde flere. 
Hvis der er varer, som I gerne vil have i Stjær brugs, 
så kom endelig og sig det. 
 
Vi har fået Hanne tilbage, og hun har indtil videre 
lovet at hjælpe til 1. august. 

 
Lars Jeppesen 
02715 
Lokal Brugsen 
 
Østerbro 9 Stjær 
8464 Galten 
86950010 

Et par ord fra uddeler, Lars Jeppesen 
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Fredagsbar 
Det er bestemt ikke gratis at få et nyt torv i Stjær, så kom til fredagsbar d. 
29. maj. Arrangementet er startskuddet til indsamlingen af økonomiske 
midler til det nye fælles torv. Se særskilt indbydelse på siden til højre her-
for. 
 

Siden sidst 
Siden sidste artikel i Stjær Avis har Heidi Gargulak Andersen holdt et mø-
de med Stjær Boldklub og forsikringsselskabet Certus. Der er indgået en 
aftale med forsikringsselskabet om, at man kan få kigget sine forsikringer 
igennem. De har nogle gode ulykkesforsikringer, og derudover kan man 
ved hjemmebesøg få lavet et helhedstjek på sine forsikringer. Konceptet 
er superfint - det er regulære forsikringer i både Thisted og Lloyd. 
 

Forskønnelsesudvalget får 250 kr. til deling med Boldklubben efter hvert 
besøg. Aktuelt arbejdes der på, at vi kan have en stand foran Brugsen 
samt ved Sportsfesten, hvor der kan træffes aftale om et forsikringstjek. 
 
Helene Simoni og Heidi Gargulak Andersen præsenterer de færdige teg-
ninger og budget for bestyrelsen for Galten Brugsforening i maj måned og 
måske også for menighedsrådet for Storring/Stjær. 
 

Helene Simoni har været i gang med at indhente konkrete tilbud på opga-
ven, og på den baggrund er der ved at blive udarbejdet budget. Den sam-
lede pris for projektet ser ud til at blive i omegnen af 1,3 mio. kr. 
 

Fundraisergruppen er i gang med at sende ansøgninger til relevante fonde. Skønpuljen i Skanderborg Kom-
mune har givet tilsagn om at støtte projektet. 
 

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

Stjær Byforskønnelse siden sidst 
Af Irma Kjeldsen og Hanne Øvlisen 

Lærke Øvlisen har lavet denne visualisering af torvet. I forgrunden ses opholdsarealet med bænke foran 

Ingolf og Ingrids have. Herfra er der udsigt til Børnehaven. 
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Fredagsbar 29. maj 
Få en hyggelig start på weekenden og kom til fredagsbar i Stjær! 

Mød din nabo og tag din familie og venner under armen.  Karsten 

Holm vil bidrage til den gode stemning med hyggelig livemusik. Der 

er kolde øl og solskin på lager. Vin, sodavand, og kaffe kan vi også 

klare, og til de lækkersultne er der en flot kage-

bar. Senere vil vi tænde et bål og lave suppe, 

så man kan holde den værste sult fra døren. 

Hvor: Den 29. maj i laden på Enggaard, 

Stjærvej 70 

Hvornår: kl. 16-21. Du kommer, når det pas-

ser, og der er mulighed for at blive hængende. 

Overskuddet går til forskønnelse af Stjær. 

Kom og støt op om det gode initiativ.          

Alle er velkomne - både børn og voksne. Vi glæder os til at se jer! 

Stjær Byforskønnelsesudvalg 
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Danmarkshistoriens største fotoalbum 
ligger nu på nettet. Og de mange bille-
der har selskab af alverdens original-
papirer i form af for eksempel dagbø-
ger, kort, stedbeskrivelser og breve. Al 
materialet kan man let og gratis få 
overblik over på www.arkiv.dk, som gik 
i luften 20. februar 2015.  

På arkiv.dk kan man finde materiale 
fra 550 danske lokal- og stadsarkiver, 
og naturligvis også fra vores lokalom-
råde. Galten Lokalarkiv bidrager med 
materiale fra Stjær, Storring og Høver, 
mens Veng Lokalarkiv bidrager med 
materiale fra Søballe.  

Der er foreløbig offentliggjort næsten 
to millioner dokumenter i form af origi-
nalpapirer, lyd- og billedmateriale på 
hjemmesiden. Alene billederne udgør 
den ene million dokumenter, og der er mange flere 
på vej. Databasen forventes at vokse med 25.000 
nye billeder hver måned. 

Klik ind på www.arkiv.dk og bliv klogere på dit lokal-
områdes historie. 

Skulle du ligge inde med billeder, film og originalpa-
pirer mv., så tager arkiverne med glæde imod arkiv-

materiale af enhver art. Både gammelt og nyt.  

Billederne stammer fra Galten Lokalarkiv og kan 
begge findes på Arkiv.dk 

Af Dorthe Søborg Skriver 

Én indgang til unik dansk kulturskat 

Fastelavnssoldater i Høver Forsamlingshus 1961 
Øverste række fra venstre: Børge Kristensen, Niels Søren Bek, Holger Jacobsen, Bjarne Thorvaldsen. 
Nederste række fra venstre: Finn Pedersen, Svend Jensen, Jørgen Kristensen, Henning Rasmussen, Johannes Jensen. 

Andels Mejeriet Stjernholm, Vesterbro 23, Stjær. Vognen fra Pebbelgården henter 

skyllevand. Fra venstre 2. mejerist Halvor NN og 1. mejerist Heinrich Bodum.  
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Vinteren er ovre, foråret er i fuld gang, og inden vi ser os 
om, er det sommer. Men for at det for alvor kan blive sommer i Stjær 
og omegn, skal vi naturligvis samles på banerne til Stjær Sportsfest. 
 

Udvalget er i fuld gang med planlægningen af årets Sportsfest, og vi glæder os til igen at fejre vores skønne 
nærområde med alle, som skulle have lyst.  
 

Sportsfesten har resulteret i pæne overskud de seneste år på trods af et begrænset budget. Det er noget, som 
vi alle er glade for - især fordi det er et udtryk for, at lokalområ-
det bakker op om Sportsfesten, hvilket er det absolut vigtigste. 
 

I år har vi hævet budgettet på forskellige poster, hvilket blandt 
andet betyder, at der vil være et større telt.  
 

Sidste år var der så mange folk i teltet lørdag aften, at vi var 
tæt på den maksimale kapacitet. Det har vi taget konsekven-
sen af, og i år har vi prioriteret mere plads.  
 

Der skal være plads til alle ved Stjær Sportsfest, og med det 
nye telt sikrer vi, at der ikke opstår en situation, hvor folk risike-
rer at blive afvist, selvom teltballet forhåbentlig bliver et tilløbs-
stykke igen i år. 
 

Vi vil naturligvis gerne have mange voksne i teltet lørdag aften til den store fest, men det er mindst lige så vig-
tigt, at børnene kan få nogle forrygende dage på boldbanerne. Derfor har vi i år satset ekstra på forskellige 
børneaktiviteter, som i løbet af dagene skal sikre gode oplevelser for alle aldre. Præcis hvilke tiltag, og hvornår 
de vil foregå, kan du læse mere om i det komplette program for Sportsfesten.  
 

Vi har også valgt at bruge ekstra penge på musikken denne gang, og vi har faktisk to store livebands til årets 
Sportsfest. Dette har vi samlet til et generelt tema, som vi har valgt at kalde "Årtiernes Kamp". Dette "slag" bli-
ver udkæmpet over to dage. Fredag har vi hyret et band, som giver os alt det bedste fra 90'erne, og lørdag 
kommer der et band, som spiller alle de store hits fra 80'erne. 
 

Sikke mange nye tiltag - men hvad med...? 

Bare rolig. Alle de ting, der har kendetegnet Sportsfesten de sidste mange år, er selvfølgelig stadig på tapetet. 
Man kan fortsat glæde sig til den første dag på hoppepuderne, fodboldkampene om torsdagen (bl.a. braget 
mellem Stjær og Galten i Serie 2) og de tre b'er om fredagen: Bilorientering, børnedisko og burgere. Lørda-
gens store håndboldstævne og den store fest om aftenen er der naturligvis heller ikke pillet ved, og det samme 

gælder den intense høvdingebold-

turnering, som runder det hele af om 
søndagen. 
 

Vi håber, at vejrguderne vil være med 
os igen i år, men ellers glæder vi os 
bare til at se en masse glade menne-
sker, så vi kan fejre vores skønne 
lokalområde. 
 

Sæt kryds i kalenderen, hold øje med 
programmet, og glæd jer til et brag af 
en Sportsfest – det gør vi. 
 

De bedste hilsner fra Udvalget. 

Sæt kryds i kalenderen 

Stjær Sportsfest 4. - 7. Juni 2015 

Er du også i tvivl om, hvilket årti 
der egentlig har leveret flest 
udødelige hits? 

 

Kom og hør begge bud i teltet 
fredag og lørdag aften. 



STJÆR ROLLESPIL 
Sådan gik det sidst…

Lørdag den 18. april blev der afholdt 
bryllup i Bakkeriget og kamp til stregen 
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
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Digt af Emilie Reelsbo, 6.A på Stjærskolen 

Den dag, den time, det minut, det sekund, det øjeblik, hvor jeg har fri, det 

øjeblik hvor jeg ved at nu skulle jeg hjem og se den familie, den familie der 

aldrig er sammen. Men jeg ved at den skole, den sti, det træ, den park, 

det hus og den bænk jeg går forbi hver dag stadig er der, de står sammen 

med den busk, den fodboldbane og den mark jeg også går forbi hver dag, 

de ting jeg ved er der og bliver sammen. Det hus med den dør, den hæk, 

den hund, det hegn, den bil og den skraldespand der er uden for den de-

stination man kalder hjem, der hvor man spiser, sover, leger, spiller og 

arbejder, alting er så enkelt og det er det der gør det så svært. 

Men på vej til den destination man kalder hjem kigger jeg på den bænk og 
sætter mig bare for at side der på den bænk ved den mark, den skole, den 
sti, det træ, den park, det hus, den busk, den fodboldbane og den dreng 
der pludselig sidder ved min side, men ikke med det hår, det hoved og 
den krop der altid er på en dreng, han var anderledes. Det ansigt, den flot-
te halvbrune krop, det brune hår, de brune øjne, den sødhed man næsten 
kan smage, den anderledes måde at føle på, altid så genert og uskyldig. 
Jeg kigger ham i øjnene og jeg tager hans hånd, han trækker sin hånd 
tilbage, han går jeg fortryder at jeg ødelagde alt nu da vi kunne have væ-
ret venner, den følelse, den branden i halsen, det hjerte der banker. Må-
ske kunne det have endt bedre. Jeg går hjem og kigger i den årsbog med 
de navne, de billeder, de sider og de telefonnumre, jeg tager min telefon 
og skriver hans nummer ind men lader vær med at ringe, pludselig banker 
det på den dør, den indgang til destinationen man kalder hjem, han står 
der i den dør, lige pludselig kommer den følelse, den branden i halsen, det 
hjerte der banker. Vi går tilbage til den bænk ved den mark, den skole, 
den sti, det træ, den park, det hus, den busk, den fodboldbane og den 
bænk hvor jeg sidder med den dreng der kysser mig, han giver mig den 
varme, den følelse, alt det var på grund af kyssebænken, den fik mig til at 
vide at det år, den måned, den årstid, den uge, den dag, den time, det mi-
nut, det sekund, det øjeblik, hvor jeg bare manglede nogen, var ovre nu. 

Stribe, af Jakob Vægter Jensen, 4.A på Stjærskolen 
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Vægterdesign begyndte med en idé om at genanvende og redesigne noget af alt det træ og andet byggema-
teriel, jeg har i hænderne hver dag. Jeg er tømrermester og har altid brugt byggemateriel i indretning – både 
hjemme og hos kunderne. Hver dag ser jeg materialer, der har været brugt på byggepladserne, som over tid 
har udtjent deres funktion og derfor er til overs. Jeg fik lyst til at forsøge at give materialerne en ny chance, 
ved at formgive dem til bæredygtigt genbrug og designe nogle lækre, funktionelle møbler som jeg selv gerne 
vil have stående i mit eget hjem. Jeg kan lide det rå, nærmest uforarbejdede træ, og det er netop dét, jeg øn-
sker at fremhæve med Vægterdesigns møbler. 
 

Møblerne er primært lavet af gamle tralle stilladser og konstruktionstræ. De er udformet ud fra en tømrers 
indgangsvinkel og fremstår enkle, rå, moderne og rustikke. Alle vores produkter er skabt med respekt for det 
specifikke materiales individuelle karakter, derfor er ikke to møbler ens, og derfor kalder vi det ”Det unikke 
møbel.”  
 

Ved at forandre materialerne til nyt bæredygtigt design og give dem nyt liv og en anden sammenhæng, gør 
vi op med 'brug og smid væk' tendensen. Samtidigt ligger tanken at reducere spild og skåne miljøet os gan-
ske nært. “Upcycling frem for forbrug kendetegner nutidens bevidste køber, og vi vil gerne være med til at 
understrege vigtigheden af, at gammelt ikke nødvendigvis betyder ubrugeligt.   
 

I dag ønsker vi i høj grad at boligindretning skal afspejle vores stil. Vores hjem og valg af interiør fortæller 
meget om, hvem vi er, og derfor er det også vigtigt, at vi har mulighed for at vælge unikke møbler med karak-
ter og personlighed. Vi syntes at træet passer godt til det nordiske enkle og rå look, som Danmark er kendt 
for. Træ er et levende materiale, der over tid revner, får sætninger og vrid – alt det er netop er med til at give 
vores møbler det signifikante og rustikke udtryk, vi elsker.  
 

Vægterdesigns møbler kan findes på vores hjemmeside, diverse blogs og på forskellige messer. Vi samar-
bejder med møbelhuse, interiør-, brugskunst-, upcyling- og designbutikker over hele landet - og i den kom-
mende tid vil Vægterdesign også så småt starte op i Norge. 
 

Jeg håber, at I finder min historie og mine møbler interessante og vil meget gerne uddybe informationerne og 
udgangspunktet for mine ideer. 
 

Følg Vægterdesign ApS på: 
 

Web:    http://vægterdesign.dk eller vaegterdesign.dk 

Facebook: https://www.facebook.com/vaegterdesign 

Instagram: https://instagram.com/vaegterdesign.dk/ 
Twitter:  https://twitter.com/vaegterdesign 

Vægterdesign ApS - Bæredygtigt, nyt og unikt 
 
Indsendt af Søren Vægter 
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Hos Anne Mølgaard i klinikken 
”Akupunktur mod smerter” kan man 
få behandlinger mod blandt andet 
spændingshovedpine, rygsmerter, 
svimmelhed, angst, uro i kroppen, 
allergi og mange andre former for 
ubehag og smerter. 
 

Anne anvender behandlingsformer-
ne posturologi, akupunktur og 
øreakupunkter, som har det til fæl-
les, at det drejer sig om, at behand-
le ubalancer i kroppens positur og 
energicirkulation. I disse behand-
lingsformer arbejdes med kroppens 
egen evne til helbredelse, og be-
handlingerne udgør altid en kombi-
nation af symptombehandling og 
årsagsbehandling. Anne supplerer 
med lysterapi, bl.a. når der er tale 
om stress, depression og smerter. 
 

Om blot en måned åbner Anne en helt ny klinik i 
den nye tilbygning til huset på Dronninghøj 1 i Stor-
ring (se invitation til åbningsreception på side 3). 
Den nye klinik danner en god ramme for behandlin-
gerne med to behandlerrum, et venteværelse og et 
badeværelse. I oktober måned i år afslutter Anne 

uddannelsen som akupunktør og bliver dermed re-
gistreret alternativ behandler. At uddannelsen ikke 
er tilendebragt betyder dog ikke, at det er en uerfa-
ren akupunktør, man lader sig behandle af, hvis 
man møder op i Annes klinik. Anne har bygget erfa-
ring op via studiegrupper, praktikforløb, erfaringsud-
veksling med etablerede akupunktører og via egne 

klienter. Ud over selve akupunktør-
uddannelsen har Anne taget eksa-
men i Anatomi og Fysiologi samt 
Sygdomslære på sygeplejerniveau. 
 

Anne er oprindeligt uddannet antro-
polog, og systematikken og de ana-
lytiske egenskaber kan også bruges 
i forbindelse med behandler-
gerningen til at få stillet den rette 
diagnose. Det er vigtigt at spørge 
bredt ind til symptomer, spisevaner, 
søvnmønster og helbredsmæssige 
forhold for at danne et helhedsbille-
de og sætte ind med den rigtige be-
handling. 
 

Du kan læse mere om behandlinger, 
priser og kontaktinfo på 
www.akupunkturmodsmerter.dk 

Akupunktur mod smerter 
V. Anne Mølgaard 

Tekst af Christina Monrad Andersen 

Kort om: 

• Posturologi: Handler om at rette skævhederne i 

kroppen, fx skulder og hofte (postur / positur / positi-

on, stilling) vha. nåle i øret, øvelser og afspænding 

af spændte muskler 

• Akupunktur: Handler om energicirkulation i kroppen 

og foregår ved at påvirke bestemte punkter på krop-

pen med tynde nåle og derved stimulere energicirku-

lationen via  meridianer, interne forbindelser, forbun-

det med organerne 

• Øreakupunktur: Er en vestlig behandlingsform, hvor 

man behandler særligt smerter via nervesystemet. 

Anne: ”Er det ømt her?” 
Mig: ”Njaa...hov… dér, ja, lige dér er det ømt” 
Anne: ”Så kommer der et lille prik” 
Mig: ”Uu - hi..hi, ja - der kom det” 
De hårtynde nåle er nænsomt, men sikkert, sat i på ud-
valgte steder. Og jeg ved, at lindring er på vej... 

Den nye klinik står klar til indvielse d. 20. juni i år 
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...er Stjærs løbeklub, som startede med et enkelt 
opslag på facebook midt i marts af Johanne Char-
nock. Hun ville blot forhøre sig, om der var andre 
som hende, der havde intentioner om at starte med 
at forårsløbe. Inden dagen var omme, var der 30 
personer, der havde meldt sig. 
 

En stor gruppe af deltagerne er nybegyndere eller 
er lige startet op med at løbe efter en lang pause. 
De løber tre gange om ugen efter app`en 5K, og et 
meget brugt udtryk på app`en er: "You`re awesome" 
- deraf navnet på løbegruppen. Og i skrivende stund 
mangler gruppen kun en uges træning, før de når 
op på de 5 kilometer, og hvis du ser gruppen kom-
me gående ind og ud af byen, så er det altså fordi, 
de altid starter og slutter med gående "warm up" og 
"cool down" ☺ De løber skam resten af turen. 
 

Awesome runners er nu oppe på 48 deltagere og er 
for alle lokale, der har lyst til at løbe, og der er plads 
til alle. I facebookgruppen kan man slå op, hvornår 
man gerne vil ha` en løbepartner og hvor langt, man 
agter at løbe. Nogle medlemmer har påbegyndt nye 
løbediscipliner, bl.a. trail, og andre har forøget de-
res distancer og deres kendskab til løberuter be-
tragteligt. 
 

Desuden ligger forummet på facebook også op til at 
informere hinanden om forskellige løb og eventuelt 

planlægge i fællesskab at tage afsted. En del læg-
ger også deres løberuter op, så man kan blive inspi-
reret til at løbe ad nye uprøvede veje. Der er også 
stadigvæk nye løbere, der lige er startet med at lø-
be, så der er stor mulighed for, at man kan lave lø-
beaftaler og finde folk på sit eget niveau. 
 

Og er det ikke fantastisk, at man ved et enkelt op-
slag på facebook kan få så stor opbakning i en så 
lille by - og det ser ud til at folk holder fast - keep 
running ☺  

Awesome runners.. 
 
Af Mette Brandi 
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Vi bor i et smørhul. Her er skønne mennesker, landskaber og udsigter. De to byer Stjær og Storring ligger på 
hver deres side af Aarhus Ådal, der strækker sig fra Aarhus til Søhøjlandet. Stjær ligger på sydsiden og Stor-
ring på nordsiden af Aarhus Ådal. Begge byer ligger højt i landskabet i omkring 100 meters højde. For at kom-
me fra den ene by til den anden må man passere et dalstrøg, hvor der er vandskel. Vandet løber ud i enten 
Aahus Å eller Gudenåsystemet. Bakkeskoven, Stenskoven og Storring Præstegårdsskov indrammer Stjær og 
Storring i en trekant. 
 

Vi er begavet med runde bløde bakker, stejle skråninger, vandløb, landbrugsland, enge og skove indenfor et 
lille område. At vandre i naturen er sundt for både krop og sjæl på alle årstider og i al slags vejr. Der er aldrig 
to ture, der er ens. Nok kan man vandre ad den samme sti, men oplevelsen er altid ny og anderledes. 
 

I Stjær har en ny gruppe under Borgerforeningen set dagens lys. Det er Stjær Trampesti Laug. Missionen er at 
gøre det endnu mere attraktivt at bo i Stjær og Storring ved at etablere sammenhængende trampestier mellem 
landsbyerne og mellem de tre skove (Bakkeskoven, Stenskoven og Storring Præstegårdsskov). Stjær Tram-
pesti Laug ønsker at skabe kendskab til landskabet og naturen i lokalområdet, værne om den og bruge den 
hensigtsmæssigt. 
 

Gruppens medlemmer er lige nu Hans-Brok Brandi, Helene Simoni Thorup og Hanne Øvlisen. Gruppen er 
åben for flere medlemmer. Har du lyst til at være med, kan du kontakte os på: 
 

Hans Brok-Brandi: brokbrandi@hotmail.com 

Helene Simoni Thorup: helene@simoni.dk 

Hanne Øvlisen: hanne.ovlisen@gmail.com 

 

Vi håber, at vi inden længe kan ”indvie” den første sti. Hold øje med Stjær.net og opslagstavlen i Brugsen. 

Stjær Trampesti Laug 

Af Hanne Øvlisen 
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KIRKENYT 

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

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

Høver Beboerforening 
Høver Beboerforenings årlige generalforsamling blev 
afholdt d. 14. april i Høver Beboerhus med deltagelse 
af 15 medlemmer. 

Formandens beretning ved Peter Nordheim gav ikke 
anledning til mange kommentarer, hvilket var det 
samme efter kassererens aflæggelse af regnskabet 
ved Mogens Kjærskov.  

På valg til bestyrelsen var Kay Henriksen, Søren 
Skovhus og Susie Frank Nørgård. Alle på nær Kay 
Henriksen var villige til genvalg.  
Som kandidat til bestyrelsen blev Carsten Mikkelsen 
foreslået som den eneste, og blev derfor, sammen 
med Søren Skovhus og Susie Frank Nørgård, valgt 
uden afstemning. 

Som suppleant blev Lone Johannsen foreslået, og blev 
valgt uden afstemning. Rasmus Laursen er anden 
suppleant, men var ikke på valg i år. 

Jimmy Byskov blev genvalgt som revisor, og Rikke M. 
Lauridsen blev valgt som revisorsuppleant. 

Udførligt referat indgår i Årsberetning 2014-2015, der 
udsendes til alle medlemmer af Beboerforeningen 
medio maj måned.  

Efter generalforsamlingen var Høver Beboerforening 
vært ved et stort ostebord. 

 

Skt. Hans i Høver 
Tirsdag den 23. juni. 
Traditionen tro afholder Høver 
Beboerforening Skt. Hans 
aften på legepladsen i Høver, 
hvor vi brænder bål, og sender 
heksen til Bloksbjerg,  

Vi starter på legepladsen kl. 18:00, hvor der er tændt 
op i grillen. På børnebålet kan børnene bage snobrød 
og riste pølser. Medbring gerne jeres egen madpakke. 

For at de mindste også kan være med til at sende 
heksen af sted, tændes det store bål kl. 20:00. 

Når bålet er brændt ned, kan man hygge sig med at 
bage snobrød, eller riste pølser i gløderne fra bålet.  

Der er gratis adgang, og alle er velkomne. 

Der vil aftenen igennem kunne købes øl/vand, 
kaffe/te, kage, pølser mv. 

HUSK: Medbring selv en gren til snobrød.  
Høver Beboerforening leverer gratis snobrødsdej. 

 

Stort loppemarked i Høver 
I weekenden d. 25. - 26. april afholdt Høver 
Beboerforening det årlige store loppemarked i og 
omkring Høver Beboerhus. Sædvanen tro, var der 
igen i år stor trængsel allerede et godt stykke tid før 
åbningen, hvor godt 100 ventede på, at snoren blev 
klippet, og loppemarkedet åbnet. 

Skønt Beboerforeningen i år ikke havde indsamlet så 
mange lopper som tidligere, var der de første par 
timer om lørdagen, som sædvanligt, en livlig handel, 
både i og uden for Beboerhuset, samt i den hyggelige 
cafe, hvor der blev serveret både lune frokostretter og 
det store ta’ selv kaffebord. 

Søndag var der knap så travlt, men dagen igennem 
var der dog en del mennesker, der lagde 
søndagsturen forbi loppemarkedet, så der blev også 
denne dag lavet en del gode handler.  

Totalt set forventer Beboerforeningen et bedre 
resultat end sidste år, og en del over budgettet. 

 

NYT FRA HØVER 
af Mogens Kjærskov 
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Søballe-siden  

Redigeret af Jan Bardino 

 
Affaldsindsamling 
v. Kim Elgaard, formand for Søballe Borgerforening 

Atter i år havde vi i bestyrelsen besluttet at deltage i 
Danmarks Naturfredningsforenings store landsind-
samling af affald. 
11 aktive beboere havde valgt at bruge en god times 
tid søndag formiddag til at rydde op på indfaldsvejene 
til vores lille by. 
Som sædvanlig fik vi samlet en pæn mængde affald 
fra grøfter og bevoksning langs vejen – billedet giver 
et indtryk af omfanget. 
 

 
 
Det positive er dog, at mængden af affald er klart 
mindre end da vi for år tilbage startede med denne 
tradition. Endvidere er der sket en udvikling fra fla-
sker til dåser og i år yderligere til dåser med pant. Ca. 
dobbelt så mange med pant som uden.  
Men stadig lige ”imponerende” hvad folk kan finde på 
at smide ud af bilvinduet eller på anden måde efter-
lade i naturen. 
Lidt stof til eftertanke giver det dog, at gennemsnits-
alderen for de 11 indsamlere var relativt høj – godt at 
en af vores nye Søballeborgere, Heine fra Gyvelhøj-
vej, også var mødt op til at trække gennemsnitsalde-
ren lidt ned.  
Er det manglende interesse fra de yngre generationer, 
eller er man blevet så vant til sms-påmindelser for at 
huske, hvad der sker, at det ellers går i glemmebogen? 
Måske en ide for børnefamilierne at deltage frem-
over, så børnene på denne måde får et forhold til det 
at holde naturen ren for affald… 
  
Mere om naturen. 
Danmarks Naturfredningsforening har lige igangsat et 
forskningsprojekt under navnet NaturTjek, der med 
hjælp fra helt almindelige mennesker med interesse 
for naturen, går ud på at få indsamlet viden om en 
række dyr, svampe og planter samt deres levesteder. 
Hent NaturTjek-appen til smartphone og vær med, 

det er ganske almindelige arter man er interesseret i 
at kortlægge ud fra, hvad folk observerer når de alli-
gevel færdes i naturen. Vi har ret mange af de efter-
spurgte dyr og planter i og omkring Søballe, så det er 
let at være med, både for børn og voksne. 
 
Nye familier i Søballe. 
I løbet af de seneste måneder er der kommet gang i 
hussalget i Søballe. Dejligt at der kommer unge men-
nesker til byen. Og af de 4 huse der er handlet for 
nylig er de to af dem solgt ekstremt hurtigt, hen-
holdsvis 19 og 21 dage hos mægleren! 
 
Fodboldtræneren. 
Vores fodboldtræner har været sat i vinterhi, men nu 
er den sat frem igen. Firmaet der har fremstillet den 
har også fået udvidet den app man kan anvende når 
man træner: http://muninsports.com/da/m-trainer-
app/. Måske skal vi afvikle et par turneringer i løbet 
af sommeren. Det kunne være rart, hvis der var en fa-
milie der ville stå for sådan et arrangement. Forenin-
gen vil gerne bakke op om det. Afviklingen behøver 
ikke være langtidsplanlagt, med vores mailingliste, kan 
vi med kort varsel nå en stor del af byens familier. 
 
Lufthavn i baghaven?? 
Ideen om en ny lufthavn tæt ved Aarhus er igen duk-
ket op og der vil i den kommende tid blive foretaget 
undersøgelser, for at finde ud af om vores nærmeste 
omegn skulle være en mulighed. Spændende eller må-
ske nærmere uhyggeligt. 
 

Kommende arrangementer i Søballe. 
Sædvanen tro er der sankthansbål den 23. juni. Kl. 

19.30 er grillen klar. Vi sørger for bord og en del sid-
depladser, tag evt. selv en stol med. Man kan stege sin 
egen mad på grillen ligesom man slev skal medbringe 
tilbehør og drikkevarer. Kl. 21.00 tændes det store 
bål. 
 
Fra bestyrelsens side håber vi at det frie initiativ, li-
gesom de foregående år, træder til og arrangerer en 

sommerfest i Søballe. Vi foreslår at festen holdes 

den 15. august.  

 
Avisindsamling 
Spejderne i Veng samler ikke længere aviser og blade 
til genbrug. I stedet kan de afleveres i containeren 
ved kirken i Stjær. 
 
 

Tilmelding til Søballes mailingliste sker ved at 
sende en mail til soeballe.borgerfor-
ening@gmail.com. Al udsendelse af mails sker na-
turligvis uden at vise modtagernes mailadresse. 
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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 

 

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 

Lars Høgh Jensen  
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 

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

 

Stjær-Storring Børnehus 

Østerbro 12, Stjær 
87942080  
 

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/ Hans Lück 

5150 9703 

 

Grundejerforeningen  
Søballe Villaby 

Kim Elgård / 2028 7990 

 

Grundejerforeningen Gyvelhøj 
Rasmus Lübech Christensen/ 86950904 

 

Søballe Borgerforening 

Kim Elgård / 2028 7990 

 

Fællesspisning i Borgernes Hus: 
Tanja Peters 

Stjærvej 13 

 

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 

 

Storring Børnehus 

Søballevej 3, Storring 

87942085  
 

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. 30. august 2015 

Avisen udkommer i weekenden d. 19-20. september 
 

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 

 

 

 

 

 

 

Gartnerboden 

 

Åben hver dag i sæsonen kl. 13-18 

Jordbær, nyopgravede kartofler, 
ærter og div. grøntsager af egen avl. 
Michael Pedersen Stjærvej 28   
mellem Storring og Stjær 
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