STJÆR AVIS
med Storring, Høver og Søballe
Nr. 54 – 14. årgang

september, oktober og halvdelen af november 2015

(foto: Dorthe Søborg Skriver)
Man kan ikke lige se det, hvis man ikke lige ved det...
Billederne her stammer fra to forskellige cykelløb. Nemlig Post Danmark Rundt (øverst), der
lagde vejen forbi Stjær d. 5. august, og det lokale Kløver Motionscykelløb (nederst)
der blev afholdt d. 6. september.

Læs mere om det lokale ”Kløver Motionscykelløbet” på side 7.
Stjær Avis udgives af Stjær Sogns Borgerforening
Avisen uddeles gratis til 750 husstande i området Storring, Høver,
Stjær og Søballe. Næste deadline er søndag d. 25. oktober 2015.
Avisen udkommer i weekenden d. 14.-15. november 2015.
Indlæg modtages på mail adr.: stjaeravis@stjaer.net
eller afleveres i postkassen på Østerbro 10.

(fotos: Henriette Mansilla)

Pris i løssalg

STJÆR FLÆSKELAUG
– kun for mænd

30. oktober 2015 kl. 18.00
i Stjær forsamlingshus
Pris: 300 kr
Prisen på aftenens arrangement inkluderer:
Sild
Ølsmagning fra Danish Beer Import
Flæsk ad libitum
En gratis øl/sodavand
Der kan i løbet af aftenen købes snaps, øl og sodavand
Tilmelding og betaling til René Bruhn via mobilepay 26 27 00 81 (husk navn)
eller kontant betaling Granatvænget 20
Tilmelding senest d. 26 oktober
Med venlig hilsen Flæskelaugs udvalget

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 den 28. september 2015
Er I interesserede i at deltage, så kontakt
Dorthe Skriver på telefon: 29 44 42 83, eller
på mail: dorthe.skriver@gmail.com
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Aktiviteter frem til næste Stjær Avis
Stjær/aktiviteter

Høver/aktiviteter

September
15. Opstart hos Art Jamming
26. kl 10:00 Rollespil i Bakkeskoven
28. kl. 17:30 Fællesspisning i Stjær Forsamlingshus

Oktober
3. kl 9:30 Arbejdslørdag på legepladsen
November
6. kl 18:30 Fællesspisning i Høver beboerhus
22. kl 10:00 Julemarked i Høver beboerhus

Oktober
11. kl 10 Pres din egen æblemost Stjær Forsamlingshus
24-25. Billedebehandlingskursus Stjær Forsamlingshus
30. kl 18 Flæskelaug i Stjær Forsamlingshus
November
4. kl. 14:30 Efterårsudstilling i Stjær Forsamlingshus
27. Bedsteforældredag i Dagplejen
December
1. kl 14:00 julestue i Stjær Forsamlingshus

Storring/aktiviteter
September
22. kl 14:00 Knud Sørensen i Konfirmandstuen
Oktober
22. kl 19:30 Aarhus Kammerkor i Storring Kirke
27. kl 14:00 ”Mand på rejse” i Konfirmandstuen
November
7. kl. 20:00 Christian Alvad i Storring Forsamlingshus
17. kl 14:00 ”Jyden han er…” i Konfirmandstuen

Hvid kronhjort spottet i Stjær Bakker en tidlig aften i
juli af Karen Mathiesen.

Stjær Avis Sponsorer!
(Fortsætter på bagsiden)
Rengøringsservice:
Cinthya Vega Laursen
Trèfle s.m.b.a.
cvr# 34721734
mobil: +45 52657607
e-mail: cinthya@trefle.dk

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

Sponsor for Stjær Håndbold U-12 piger
Kjællingdalsvej 1 Søballe, tlf. 21 60 95 49
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Ny sæson for Art Jamming i Stjær
Den 1.september starter en ny sæson med malekurser for
børn, voksne og familier hos Art Jamming.
Art Jamming er en kunstskole, hvor du kan jamme med kunst i et spændende
og inspirerende miljø i Stjær.
Ideen bag Art Jamming er at skabe et kreativt frirum for amatører og kunstnere,
hvor man kan lære at male fra bunden, eller komme videre med sit eget kunstneriske udtryk.
Skolen blev grundlagt i 2005 af Tina Kolding og fejrer til november 10 års jubilæum. Tina Kolding har været i
arkiverne og fundet fotos fra de allerførste malekurser.
Du kan læse meget mere om alle malekurserne på www.artjamming.dk.

Tegne- og malekursus for børn 8-14år
Tirsdag Kl.14:45—16:45
Du skal være fyldt 8 år for at starte på kurset.
Du får mulighed for at udtrykke og fordybe dig i tegning og maleri.
Vi arbejder med klassiske tegneøvelser og farvelære, går på opdagelse i kunstens verden og arbejder kreativt
med billedsprogets mange muligheder.
Medbring en skitsebog – kan også købes i Art Jammings butik.
10 tirsdage fra den 15. september til den 17.november (lukket i uge 42).
Pris: kr. 1.250 (inklusiv alle materialer).
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Nyt fra Dagplejen
Fællesspisning
Dagplejen holdt igen i år fællesspisning på Pebbelparkens legeplads. Det var torsdag den 6. juni ̶ en dejlig sommeraften
med mange fremmødte og en masse lækkert mad, som forældrene havde stået for. Dagplejerne havde medbragt kaffe og
kage.

Det drejer sig om et ønske af en el-ladcykel, som kan gå på
skift blandt dagplejerne i Stjær.
Vi har mange skønne steder i området, som kunne være dejligt
at se lidt nærmere på, f.eks. At besøge vuggestuen i Storring,
se på køer, samle ting i skoven, kigge på store maskiner i grusgraven og cykle til børnefødselsdage mm.

Vi havde et par dejlige timer, hvor børnene legede og forældrene fik snakket med hinanden på kryds og tværs.
Mange tak for opbakning og hyggeligt samvær fra dagplejerne
(Lene, May-britt, Tina, Karin og Ruth)

Desværre rækker vores midler ikke, så derfor vil vi høre, om
der er nogle, som kunne være interesseret i at hjælpe med et
sponsorat.

Motionsdag
Som noget nyt er dagplejen og vuggestuen gået sammen om en
motionsdag. Det skal i år foregå ved vuggestuen i Storring, så
vi skal ud at køre i bus (stort for børnene).
Det er tirsdag den 1. september. Vi glæder os meget til dette
arrangement og håber, at det kan blive en tradition.

Cyklen har en pris på ca. kr. 11.000.
Der kan komme logo på cyklen.
Yderlige oplysninger kan fås ved henvendelse til Ruth Schmidt
tlf. 22 16 78 87.

Bedsteforældredag
Igen i år holder dagplejen bedsteforældredag. Det bliver fredag
den 27. november, så sæt kryds i kalenderen eller giv beskeden
videre allerede nu.
El-ladcykel i Dagplejen
I dagplejen kunne vi godt tænke os at gøre et nyt tiltag.

Nyt fra Brugsen
Sommerfest
Så har brugsen holdt sommerfest den 22. august med over 100
spisende gæster.
Vejret var perfekt til både loppemarked og grillfest. Vi havde
en god dag.

også sælger.
Vi vil fortsat forsøge at få flere økologiske varer ind i vores
sortiment.
Kom endelig og sig, hvis der er varer, som I gerne vil have/
købe i Brugsen. Skriv gerne en seddel, og aflever den til mig
eller i kassen, eller skriv en mail til mig på 02715@coop.dk.

Der skal lyde en kæmpe tak til Brugsens hjælpegruppe/
butiksudvalg for den store arbejdsindsats på dagen.
Uden dem havde vi ikke kunne holde en sommerfest i Brugsen, tak.

Vi ses i Brugsen
Lars Jeppesen

Salgstal
Udvikling i Brugsen er god. Vi har på de første 8 måneder af
2015 solgt for kr. 240.000 mere end sidste år, hvilket er en
fremgang på 3% på året.
Brugsen giver på nuværende tidspunkt et lille underskud på kr.
90.000, hvilket er en forbedring kr. 100.000 i forhold til sidste
år.
Med lidt held og fire gode måneder resten af året, så skulle
underskuddet i Brugsen ikke blive ret stort.
Jeg ser i hvert fald lyst på fremtiden for Brugsen i Stjær, og
med Hanne tilbage i Brugsen, og med de mange gode unge
mennesker skal det nok blive godt.
Nye varer i Brugsen
Vi prøver hele tiden at finde nye varer både fra Coop og lokalt
fra området, og et eksempel på det er æg fra Mikkelballe.
Vi er begyndt at sælge æg fra Mikkelballe, og det er allerede
den ægvariant, som vi sælger mest af nu.
De kan næsten ikke være mere friske, da de kan levere fra dag
til dag.
Vi har også taget et fag/reol ind med glutenfri produkter, som
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Kløver motionscykelløb 2015
Af Henriette Mansilla

Over 180 cykelentusiaster trodsede en blæsende efterårssøndag formiddag og deltog i årets Kløver motionscykelløb i
Stjær og omegn. Med 4 forskellige distancer (7, 30, 60 og 90 km) var der noget fra enhver i familien. Både børn og voksne gennemførte den lidt kuperede rute og blev heppet på undervejs af tilskuere.

Stjærmessen
Sammen med cykelløbet blev Stjærmessen afholdt i Stjær forsamlingshus. Her var det muligt at besøge de forskellige
stande fra lokalområdet. Kl. 16.00 begyndte præmieoverrækkelsen med præmier til de bedste i hver kategori – tider og
vindere kan se nederst på siden. Til sidst var det tid til at trække vinderne i den populære tombola, blandt alle dem der var
til stede. Den mest glade vinder var nok drengen, der vandt tombola hovedpræmien...Scott Speedster.

Vindere i de forskellige kategorier og distancer
7 km

Deltager

Tid

Barn (Yngre end 16 år)

Oliver Møller

23:10.2

Voksen (ældre end 15 år)

Nadja Boyum

24:57.4

Magnus Kristensen

1:02:51.0

Steven Krogholm

1:01:43.4

Theis Svenningsen

2:13:13.8

Torben Holm Knudsen

1:46:59.9

Viktor Gabrielsen

2:27:20.0

Mads Larsen

2:25:33.7

30 km
Barn (Yngre end 16 år)
Voksen (ældre end 15 år)
60 km
Barn (Yngre end 16 år)
Voksen (ældre end 15 år)
90 km
Barn (Yngre end 16 år)
Voksen (ældre end 15 år)
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Nyt fra Borgerforeningen

September 2015, af Jesper Lumbye Andersen, formand
vise i både de tekniske og kunstneriske
aspekter af Photoshop Elements.
Martin Schubert
vandt sidste år Hasselblad Masters konkurrencen, og et udpluk af hans
billeder kan ses på www.martinschubert.dk . Til
kurset skal man selv medbringe en PC/Mac, hvor
Photoshop Elements på forhånd er installeret - se
kortlink.dk/h7da . Det er muligt at prøve programmet gratis i 30 dage. Da festsalen er lejet ud i
den weekend, hvor kurset foregår, kommer kurset til
at foregå i "lejligheden" - der, hvor dagplejen
har legestue om mandagen. Det er første
gang vi prøver at benytte "lejligheden" til kursus, hvilket jeg ser frem til.
Ved redaktionens afslutning
var der blot få ledige pladser tilbage på kurset. Tilmelding kan ske hos AOF
på tlf. 86 51 19 77 eller på
kortlink.dk/gn2t .

Pres dine egen æblemost
Efterårsferien
aktivitet for børn og unge
Stjær Forsamlingshus
søndag d. 11. oktober
kl. 10-13
ingen tilmelding - mød blot op
Medbring
æbler (og andre frugter)
flasker eller dunke til æblemosten
bøtter eller fryseposer til æblemosen
Pris: 25 kr. pr. familie
(som går til indkøb af saftpresser mm.)

Æblemostning i Efterårsferien

Den første søndag i skolens efterårsferie
er der mulighed for at komme og presse
sine æbler (og andre frugter) til most.
Både børn, forældre og bedsteforældre
er velkomne. Medbring det frugt, du selv
har samlet og husk en dunk til moster og
evt. en pose til mosen. Frugtmosen, der
bliver til overs fra presningen, kan koges
og bruges til f.eks. morgenmad.

Havedag

Foto: www.freedigitalphotos.net

Weekendkursus i Billedbehandling

I weekenden d. 24-25. oktober (uge 43) afholder
borgerforeningen i samarbejde med AOF et billedbehandlingskursus med titlen Kom godt i gang med
Photoshop Elements. Photoshop er de factostandarden blandt professionelle fotografer, og Elements-versioner er en prisbillig udgave velegnet for
hobbyfolk. Der er utrolig mange muligheder, så det
kan være lidt uoverskueligt selv at komme i gang
med at bruge det. AOF har derfor engageret den
professionelle fotograf Martin Schubert til at under-

I starten af juli var der havedag i forsamlingshuset, hvor Børge og en halv snes hjælpere klippede hæk, ordnede bedene og reparerede borde-/bænkesættene. Tak til alle,
der hjalp med.

Vi søger ny vicevært

Vi søger en frivillig til at være vicevært i forsamlingshuset. Geert, som har været det gennem mange år,
flytter snart fra Stjær. Vi kunne derfor godt tænke
os, hvis der var en anden, der vil ordne vandhaner,
der drypper osv. Forsamlingshuset er lejet ud 35-40
weekender om året, og det er derfor vigtigt, at der er
én, der i løbet af ugen kan udbedre mindre skader
og som kan udføre lidt løbende vedligehold.

Vicevært Søges!
Stjær Forsamlingshus søger en frivillig til at være vicevært.
Du skal regne med at bruge i gennemsnit ca. 1 time om ugen.
Opgaver:

 Tjekke huset efter hver weekendudlejning.
 Tjekke affaldscontainer og bestille tømning af flaskecontainer.
 Hænge vimpel op.
 Tjekke vandtryk på fyr et par gange om året.
 Ordne vandhaner, der drypper eller skal afkalkes.
 Reparere dørhåndtag, smøre dørhængsler og justere dørpumpe.
 ...

Kontakt Jesper på 30 28 27 17 eller formand@stjaer.net
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Distriktsspejdersommerlejr 2015
Foto: Jesper Lumbye
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Stjær Trampesti Laug
Af Hanne Øvlisen

Så er vi i gang
Meterhøje urter måtte nedlægges for at åbne det første stiforløb. Der blev
arbejdet hårdt med le, buskrydder og ukrudtsbrænder. Den nye sti går fra
Tåstrupvej til Stenskoven og er en naturlig forlængelse af hjulsporet mellem
Kollens Møllevej og Tåstrupvej.
Stien er markeret med gul prik. En rundgang fra Brugsen er på 2,8 km (se kort). Stien kan fint kombineres med en tur til
fugletårnet ved Tåstrup sø. Denne tur er 4,5 km (se kort).
Stien følger et markskel og går i det åbne land. Her kan man opleve de dyrkede marker på nært hold og sætte sig på bænken og nyde udsigten over ådalen. En stor tak til lodsejerne, som har gjort det muligt at etablere stien.

Naturen tæt på
På stien er det muligt at se snog. En solskinsdag i juni var jeg ude at gå alene, da jeg pludselig så en slange ligge på en
træstub og sole sig. Først blev jeg lidt forskrækket, så trak jeg vejret dybt og slog mit rationelle jeg til og konstaterede, at
slangen havde 2 gule nakkepletter. Jeg havde altså mødt en snog. Inden jeg nåede at få telefonen frem for at tage et billede, var snogen væk. Hvem blev mon mest forskrækket!
Snogen er ufarlig. Den er fredet og er gået tilbage de sidste 100 år, fordi føden - frøer og tudser - er i tilbagegang. Snogen
kræver et afvekslende terræn og lever især langs åer, i søer, moser, markskel og stendiger.
Se mere på Naturstyrelsens hjemmeside:
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/artsleksikon/dyr/krybdyr/slanger-og-oegler/snog/

Skønpuljen
I foråret søgte Stjær Trampesti Laug om støtte fra Skanderborg Kommunes Skønpulje. Skønpuljen har tildelt Lauget
55.000 kr. med følgende begrundelse: ”at projektet vil give gode muligheder for forskønnelse af området, fysisk aktivitet
og socialt samvær”.
Sådan! Tak for det og dejligt med anerkendelse.
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Følg Stjær Trampesti Laug på facebook
Stjær Trampesti Laug er kommet på facebook. Giv gruppen et ”Synes godt om” og følg med i,
hvor og hvornår vi åbner et nyt stiforløb. Du finder Stjær Trampesti Laug her:
https://www.facebook.com/stjaer.trampesti.laug

Tur på 2,8 km

Tur på 4,5 km

Har du lyst til at være med i arbejdsgruppen kan du enten sende en besked
via facebook eller en e-mail til: brokbrandi@hotmail.com
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KIRKENYT
Klik ind på
http://www.storring-stjaer.dk/

NYT FRA ORGANISTEN
Charlotte Sejthen

Babysalmesang
Hvis du gerne vil have oprettet et nyt forløb med babysalmesang, så giv mig endelig besked. Når
der er 4-5 interesserede, sætter jeg gerne annoncering
af et nyt forløb i gang.
Musik ved gudstjenesterne
Hvis man gerne vil vide, hvad det er for noget musik,
der bliver spillet som præ– og postludium, så er det nu
muligt at se det på opslagstavlen den pågældende
søndag.
Børnekor
Børnekoret er kommet godt i gang, men hvis der er flere, der vil prøve det, kan de komme på besøg en gang
eller to. Vi øver i Konfirmandstuen i Storring hver onsdag kl. 15.30 - 16.30, så det passer med skolebussen.

Koncert i Storring kirke

Torsdag d. 22. oktober kl. 19.30 er der koncert i Storring kirke
Aarhus Kammerkor, som vores dygtige kirkesanger Heidi G. Andersen også synger i, giver koncert
i Storring kirke.
Koret ledes af Erik Bjørn Lund, og de har Allan Dahl Hansen med ved klaveret.
Sidstnævnte kender vi fra de tidligere korkoncerter med vokalgruppen ”Harperne” - så det kan kun
blive godt!
Der er simpelthen udsigt til en aften, der vil bringe lys og varme over efterårsmørket, så kom og hør
det!
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KIRKENYT
Klik ind på
http://www.storring-stjaer.dk/

EFTERMIDDAGSMØDER SÆSON 2015/16
Uge 38 - Der er historier alle vegne
Knud Sørensen fortæller bl.a. om, hvor han finder historier, der bliver til digte, noveller og romaner, og om hvordan facts bliver til fiktion.
Vi kommer på en tænkt tur rundt om Limfjorden, hvor store forfattere har været specielt knyttede
til.
Konfirmandstuen Storring
Tirsdag d. 22.09.2015 kl. 14.00
Knud Sørensen, Mors
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uge 43 - Mand på rejse
Foredraget handler om mænds adfærd og vilkår. Måske ikke noget afgørende nyt at komme efter,
men det interessante og overraskende dukker op, når man kommer tættere på. Her er lidt for enhver smag - de alvorligere aspekter er krydret med små fortællinger og meget humor.
Konfirmandstuen Storring
Tirsdag d. 27.10.2015 kl. 14.00
Henrik Kruse, Aarhus
Cand.theol. og meget mere
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uge 46 - Jyden han er…
Musikalsk-historisk foredrag. En tro fortælling om den første modtagegruppe af nedkastede våben
og sprængstof.
Undervejs synger vi de sange, som har særlig betydning.
Konfirmandstuen Storring
Tirsdag d. 17.11.2015 kl. 14.00
Poul Smedegaard Andersen
Cand.mag. i musik og historie
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KIRKENYT
Klik ind på
http://www.storring-stjaer.dk/

JULESTUE
Igen i år inviterer menighedsrådet og en skøn flok frivillige kvinder til julestue for ældre
Tirsdag den 1.december kl. 14-17
i Stjær forsamlingshus
Da vi skifter med afholdelse henholdsvis i Konfirmandstuen i Storring og Stjær forsamlingshus,
håber vi at se rigtig mange både fra Stjær og Storring.
Arrangementet er som sædvanlig med god kaffe og hjemmebagt brød, lidt køligt til at slukke den
værste tørst, pakkespil, oplæsning, musik og sang.
Vær opmærksom på annoncen som bliver indrykket i Folkebladet og læs Stjæravisen, kirkebladet
og se hjemmesiden når tiden nærmer sig.
Menighedsrådet
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KIRKENYT
Klik ind på
http://www.storring-stjaer.dk/

HVEM ER DE?
I menighedsrådet har vi mange gamle konfirmandbilleder liggende fra en lang årrække. I samarbejde med Galten Lokalarkiv er vi nu i gang med at sætte de rigtige navne på billederne.
Det behøver vi hjælp til fra alle jer der er konfirmeret i Storring og Stjær kirke.
Måske er det ikke konfirmanderne - men deres forældre, der læser dette, og derfor vil vi bede jer
om at udfritte dem om navnene, når I møder dem næste gang.
Allerførst spørger vi ind til, om I, (eller jeres børn der er flyttet hjemmefra), har konfirmandbilleder
liggende fra disse år:
Konfirmerede hos Jens Chr. Pedersen:
Konfirmerede hos Arne Simonsen:
Konfirmerede hos Carsten Marvig:

alle årgange indtil 1978 inkl.
ingen
2003 (4.maj + 16. maj) - 2006 – 2006 (friskolen) – 2007
2008 – 2009 – 2009 (friskolen) – 2010 – 2011 –
2012 (6.maj) – 2013 (26.apr.)

Er det tilfældet, vil vi meget gerne låne dem til at tage kopi efter, for disse årgange har menighedsrådet slet ikke billeder fra. Noget kan tyde på, at det er årene med digital fotografering, der er
smuttet. Derfor appellerer vi specielt til forældre, der har taget gruppebilleder uden for kirken efter
konfirmationen. Alle ikke-nævnte årgange har vi billeder fra, men mangler at sætte de rigtige navne på hver enkelt konfirmand.

Vil I hjælpe os?
Så kontakt venligst undertegnede
på solhoej32@gmail.com
eller
SMS/tlf. 21 85 71 83
Gerne med oplysning om hvilken
årgang I kan hjælpe med.
I vil gøre os en kæmpe
tjeneste !!
For menighedsrådet og
Lokalarkivet
Leif Christoffersen
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Ulveungerne i Stjær
- Nu med Bævere

Det var et velbesøgt første møde hos ulveungerne da spejdersæsonen blev skudt i gang mandag d. 17. august.
40 børn fra 0. til 4. klasse blev kaldt til samling foran spejderhytten.

Håbet var at kunne oprette både en Ulvetrop og en Bævertrop, hvis der skulle vise sig at være nok forældre
der havde mulighed for at hjælpe til, som spejderhjælpeledere. En del meldte sig, men desværre ikke nok til
at danne 2 tropper. Derfor blev det efter 1. møde, besluttet at starte med at byde 1. klasse med til ulvemøderne, dog med titlen som bævere.
Håbet er stadig, at der med tiden, bliver mulighed for at oprettet en Bævertrop sideløbende med Ulveungerne,
hvor også 0. klasse vil kunne deltage.

Der bages snobrød i stor stil. Det var næsten
til guinessrekordbog for flest snobrød over ét
bål.

Der leges ”vind en pind” hvor lederne snyder/”hjælper” alt det bedste de har lært og
ungerne har en fest, hvor de ofte griner så
meget at de ruller rundt i græsset.
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Storring

Musikalsk novemberaften
Glæd dig til højt musikalsk niveau og humoristiske fortællinger, når Christian Alvad kommer til Storring med sin
guitar. Vi kender Alvad fra samarbejdet med Niels Hausgaard, men lørdag den 7. november er det Alvads
egen musikalske rejse, vi skal med på. Et arrangement i samarbejde med Skanderborg Kommune og Liv i forsamlingshusene.
"Med Christian Alvad på plakaten håber vi på at fylde forsamlingshuset med god stemning - både i kraft af Alvads historier og musikalitet, og fordi folk tager imod tilbuddet om en koncertoplevelse i deres lokale forsamlingshus" siger Flemming Staub på vegne af arrangørerne. "Vi glæder os til at bakke op om Skanderborg Kommunes initiativ og vise, at Storring Forsamlingshus også har sin berettigelse som ramme om en hyggelig aften
med en erfaren musiker og historiefortæller i centrum.”
”Tanken er også at give folk mulighed for at mødes, selv om havesæsonen er slut og november er mørk. Den
7. november er der liv i Storring Forsamlingshus, lys i baren og tapas i pausen. Så landbyliv og fællesskab er
også på plakaten, når Alvad gæster Storring”, slutter Flemming Staub.

Grøn dag på det grønne område:
Traditionen tro og på trods af vejrgudernes protester,
mødte flere veloplagte Storringborgere op til en grøn
arbejdsdag på det grønne område.
Dagen afsluttes som den plejer med hygge omkring
bålet, hvor der bages snobrød og ristes pølser.
Grundejerforeningens bestyrelse vil gerne takke de
fremmødte for godt udført arbejde og godt humør. Vi
gentager selvfølgelig succesen til næste år. Vi opfordre
alle til at deltage i sammenholdet omkring arbejdsdagen og den efterfølgende bålhygge.
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af Mogens Kjærskov

En af de tilbagevendende konkurrencer i Høver er
kagekonkurrencen, hvortil der i år var tilmeldt 10
kager. Efter prøvespisning og afstemning blandt de
tilstedeværende endte Julie Colding med sejren for
årets bedste kage, med Rikke Højlund og Helle Tang
Jakobsen på en delt andenplads.
Årets nyhed var
trillebør løb, hvor
holdene
skulle
rundt
på
legepladsen i en
form for følg formanden. Det svære
var, at manden i
trillebøren
skulle
holde
et
fyldt
ølglas, og vinderen
var det hold med mest øl i glasset ved målstregen.
Konkurrencen blev vundet af trillebør fører Kim
Rønholt med Erik Tang Jakobsen i trillebøren.

Årets Byfest i Høver var i følge vejrudsigterne før
weekenden udset til at skulle drukne i regn, med
udsigt til torden og regn fredag aften, og en lørdag
morgen, der bød på advarsel fra DMI om mulighed for
skybrud.
Men som så ofte før, afholder det ikke folkene i Høver
fra at holde fest, så Byfesten startede fredag aften
med en hyggelig tur til Knudsø, hvor de medbragte
madpakker blev nydt i flot vejr ved søens bred,
medens resten af omegnen led under torden regn.
Lørdagen startede med kraftig regn over Høver, men
da opstillingen til eftermiddagens festligheder på
legepladsen
begyndte,
klarede
det
op,
så
eftermiddagens program kunne gennemføres i tørvejr.

Eftermiddagens løjer blev
afsluttet med en traditionel
gang æggekast, hvor Lonni
Bruun og datteren Katrine
løb af med sejren.

Første punkt på programmet var Høvermesterskaberne i Petanque, hvor de 9 tilmeldte hold, skulle
kæmpe om titlen som årets Høvermester. Efter flere
til tider meget spændende
kampe endte det med at
tidligere
års
mestre,
Nordheim
og
Kjærskov
tilbageerobrede titlen fra
sidste års vindere.

Så på trods af den dystre
vejrudsigt endte Byfesten i
Høver alligevel med at leve
op til sit motto: Danmarks
rareste byfest, med knap
80 deltagere til eftermiddagens løjer.

Derefter var der ring-ridning
på programmet, med her
var hesten skiftet ud med en
trillebør, hvilken ikke gjorde
konkurrencen
lettere, så
man endte med at kåre de
fire ekvipager der lykkedes
at fange ringen som vindere.

Byfesten blev afsluttet med spisning i Høver
Beboerhus. På grund af et uventet flot resultat ved
årets loppemarked, havde bestyrelsen besluttet at
give maden til aftenfesten til foreningens medlemmer,
hvilket 80 medlemmer benytte sig af. Ved aftenfesten
blev gevinsterne udtrukket i det store lotteri, hvortil
forretninger i Galten, samt beboere i Høver havde
skænket mange flotte gaver.

Arbejdslørdag

Fællesspisning

Lørdag d. 3. oktober kl. 09.30

Fredag d. 6. november kl. 18.30

Inden vinteren skal vi nok engang have gjort en
indsats på legepladsen, så lørdag d. 3. okt. mødes vi
kl. 9.30 til årets sidste arbejdslørdag på legepladsen.

Årets sidste fællesspisning i
Høver Beboerhus er fastlagt til
fredag d. 6. november kl. 18.30.

Legepladsen skal gøres vinterklar,
og så er der en række småting, der
skal repareres.

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

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

Tilmelding senest d. 3. nov. til:
Dorrit tlf.: 28 73 45 74 eller
Bodil tlf.: 23 11 72 89

Vi starter som sædvanlig med kaffe
og rundstykker i kl. 09.30
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Søballesiden
Redigeret af Jan Bardino

Byfornyelse

Naturtjek

Når man kommer til Søballe fra Stjær vil man
opleve en ret stor forandring i forhold til sidste
år. En ny familie i ”det blå hus” eller hvad det nu
har været kendt som gennem tiden, har betydet
et gevaldigt løft på både hus og have. Indtil sidste år blev man mødt af dette syn

Danmarks Naturfredningsforening forsøger at
hjælpe med at få registreret hvordan den danske natur har det, og hvordan den udvikler sig.
Det sker i samarbejde med nogle forskere. Som
noget nyt forsøger man at aktivere så mange
naturinteresserede som muligt. Målet er mindst
1.500 i hver kommune. Registreringerne sker
via en app på en smartphone. Hvis man har lyst
kan man afprøve appen på computeren:
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=43930. Ellers
er det bare at downloade NaturTjek og så ellers registrere, hvad man ser når man færdes
ude. Lige nu er vi kun 122 i Skanderborg kommune, så hermed opfordres alle til at deltage!

I dag ser det sådan ud

Samtidig har Tanja og Niels udvidet deres udenomsplads på en del af marken foran deres hus med
hønsegård og privat fodboldbane.

Legepladsen/fællesarealet
Vi har haft en enkelt aften til oprydning og
reparation på legepladsen. Desværre var det
ikke tilstrækkeligt til at få alle opgaver løst.
Af hensyn til børnenes sikkerhed vil jeg opfordre til et større fremmøde næste gang vi indkalder, så vi kan få repareret de dele af legetårnet der er ved at være nedslidte.

Mailingliste og hjemmeside

Alt i alt tydelige tegn på at der er liv i Søballe og
en glad velkomst til byen, tak for det.

Hvis man ønsker at blive orienteret om arrangementer og nyheder i Søballe kan man komme
på vores mailingliste. Send en mail til:
soeballe.borgerforening@gmail.com,
husk også at give besked om ny mailadresse!
Google har netop lagt nye luftfoto ud, prøv at
sammenligne med søballe.dk og se hvad der er
sket i byen på 15 år.

Sommerfest 2015
Den ”sædvanlige” sommerfestforberedelsesgruppe slog til igen i år. Desværre er der ikke kommet
billeder fra den vellykkede fest, men alligevel skal
der lyde en tak fra bestyrelsen for Søballe Borgerforening for at der blev taget initiativ til dette arrangement. Vi håber at det også vil ske i
2016.
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Stjær Byforskønnelse
- Sidste nyt
Af Irma Kjeldsen og Hanne Øvlisen

Fredagsbar - en stor succes

Projektet er godkendt

Til trods for regn og kulde, mødte over 100 interesserede
lokale borgere op til vores første fredagsbar i maj måned.

Helene Simoni har været til møde med Skanderborg
Kommunes vejingeniører. Helene mødte velforberedt op
med bl.a. 3D tegninger af torvet set fra forskellige vinkler. På mødet blev projektet godkendt. Det indebærer
bl.a. at vejstykket mellem Brugsen og børnehaven bliver
smallere, for at give plads til bedre p-forhold ved Brugsen.

Der var kaffe på kanden, øl og vin i køleskabet og lækre
hjemmebagte kager. Til børnene var der saft og chips.
Karsten Holm bidrog til den gode stemning med vellyd
for øregangene. Han underholdte en times tid med klassiske numre fra sit repertoire.

Visionen
Visionen er at der skabes et rum, hvor vi kan mødes med
naboen på vores tur til Brugsen. På opholdsstedet skal
der være en plads, hvor man kan sidde og nyde en is på
en varm sommerdag, og de mange motionscyklister kan
tage et hvil og ”tanke” op i Brugsen.

Da sulten begyndte at melde sig, blev der tændt bål og
serveret en skøn hjemmelavet suppe. Alt sammen til
yderst rimelige priser.
Dejligt at mærke interessen for arrangementet og forskønnelsen af byens torv. Der blev snakket, grinet og
hygget i og udenfor laden på Enggård. Vi oplevede at alle
gik fra fredagsbaren med fornemmelsen af en god start på
weekenden.
En stor tak til Karsten Holm, de frivillige kagebagere og
til Helene og Kresten for hus- og hjerterum.

Et sted hvor Brugsen kan holde grillarrangementer og
loppemarkeder. Kort sagt et samlingspunkt, som kan gøre
det endnu mere oplagt at handle lokalt, fordi der er mere
at komme efter end bare de gode tilbud i Brugsen.
Vi er altså klar til at gå i gang - nu mangler blot pengene.

Vi gentager successen den 18. september på Nygård,
Stjærvej 114, kl. 16-20 med mulighed for at blive lidt
længere.
Kl. 17:00 vil Heidi Gargulak Andersen og hendes bror
Günter Pausen underholde. De mixer stilarterne klassisk
og rytmisk. Man kan ikke tage fejl af, hvem der er klassisk, og hvem der er rytmisk. Det sjove er, at de er meget
enige om, hvordan musikken skal udføres. Kort sagt, det
skal opleves!
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Fundraising
- Skønpuljen, fonde og lokal støtte
Den første fredagsbar indbragte et overskud på 3.500 kr.
Godt begyndt er halvt fuldendt - nu mangler der kun 1
million :-)

Underskriftsindsamling
På nuværende tidspunkt er der lokal støtte til projektet fra
Menighedsrådet, Brugsen, Heine (den tidligere bager) og
Borgerforeningen. For at følge Viggo Rasmussens anbefaling vil Forskønnelsesudvalget lave en underskriftsindsamling for at synliggøre opbakningen blandt de lokale
borgere.

Positiv tilkendegivelse
Skønpuljen har forhåndsgodkendt projektet, og vil dermed yde økonomisk støtte dertil. I skrivende stund kendes beløbsrammen ikke.

Hvad kan DU gøre?
I Brugsen samt ved næste fredagsbar vil du kunne skrive
dig på en støtteliste.

Conni Jantzen, Heidi Gargulak og Helene Simoni har
været til møde med Skanderborg Kommunes udviklingskonsulent Viggo Rasmussen, som vil hjælpe og guide os
i forhold til at formulere ultimative gode fondsansøgninger.

Hvis du gerne vil støtte projektet økonomisk eller ikke
har mulighed for at deltage i fredagsbaren, kan du indbetale støttebidrag på reg.nr. 9436 konto nr. 2072147041.

Viggo Rasmussen har tilkendegivet, at han tror på, at
projektet kan føres ud i livet. Hans første anbefaling er, at
vi får den lokale opbakning på plads, inden vi fremsender
ansøgninger til fonde med store pengetanke.

3D tegning af torvet
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Petanque for seniorer
Vi er en række seniorer, der spiller Petanque hver tirsdag kl.
14.00 - 16.00. Vi spiller på banen bag Pebbelparken, og kan
sagtens være flere. Mellem "kampene" får vi en kop kaffe.
Vi planlægger at tage kontakt til Skanderborg Kommune for at
få etableret et par Petanquebaner på boldklubbens areal, evt. ved
den "gamle" vuggestue, så vi kan sagtens bruge flere medlemmer.
Kontakt Bent Skovsende for yderligere oplysninger på tlf.
3125 1010 eller mød op tirsdag mellem 14 og 16.

Æblerne og pærerne
Af Nina Møller-Nielsen
Der vokser omkring ti millioner kilo pærer og æbler i de danske haver og hegn, men ifølge Landbrug og Fødevarer, vil op imod fem
millioner kilo rådne op eller blive spist af dyr. Organisationen Stop Spild af Mad opfordrer derfor til at frugten indsamles og udnyttes.
I efterårsferien sidste år tilbød bl.a. LåsbyÆbletsVenner, Stjær Sogns Borgerforening og Vestermølle, at man for få eller ingen penge
kunne få presset sine sommer- eller nedfaldsæbler til saft, og som man kan læse andetsteds i avisen gentager Borgerforeningen sidste
års succes første søndag i efterårsferien.

Inden man presser nedfaldsæbler, skal de vaskes grundigt. Beskadigede æbler med råd
og mugangreb kan indeholde svampegiften patulin. Patulin giver ingen umiddelbare
symptomer hos mennesker, men man ved at det hos dyr giver anledning til mavetarmproblemer. Stødpletter, som er friske og ikke er begyndt at udvikle råd, kan man
nøjes med at skære godt og grundigt væk.
1 kg æbler giver op til ¾ liter saft, afhængig af hvilken type saftpresse der benyttes.
Saften kan efterfølgende fryses ned til senere brug - eller benyttes til at lave cider,
som er den gærede most af æbler.
På http://www.havenyt.dk/ kan
man finde en liste over steder
hvor man kan få presset æblemost
eller leje et mosteri, ligesom man
kan finde en vejledning til hvordan man fremstiller sin egen cider.
Æblerne kan også bruges til andre gode ting, f.eks æblegrød, æblesmør, æblekage,
æblelæder, æblechutney, æbleeddike. Så bare kom afsted; der er masser af æbler
derude - og det kan endda være, at din nabo bliver glad for din hjælp med at plukke æblerne, inden de ligger og går til på plænen?
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Vores eventyrlige verden
Kære Stjær og Storring
Så sender vi invitationen ud til efterårsudstillingen

Børnenes udstillede billeder er altid skabt ud fra de-

2015. Den 4. november 2015 kl. 14.30-17.00 holder

res egne interesser og motivation, men vi arbejder

vi fernisering og slår dermed dørene op for endnu en

med eventyr som tema. Trolde, hekse, feer og meget

udstilling i Stjær Forsamlingshus.

mere, i alle de eventyr vi læser, bliver omsat til billeder og formidlet i smukke farver, og vi har mulighed

Udstillingen kan også ses den 5. november kl. 9-13.

for at udfordre børnene både sprogligt og billedeligt.

Vi vil fejre børnenes koncentration, gå-på-mod og

Vi ses i vores fantasifulde verden .

flotte billeder, og vi håber, I vil komme og se, hvad
de har lavet!

Med eventyrlig hilsen
Børn og voksne i børnehaven i Stjær
Stjær-Storring Børnehus

Årets tema på udstillingen er ”Eventyr”
Vi syntes, det er vigtigt at styrke børnenes glæde ved
at skabe - derfor skal børnene nu i et par måneder
eksperimentere og udtrykke sig kunstnerisk, gennem
flere forskellige kreative udtryksformer.
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Fredagsbar 18. Sept.
Byforskønnelsesgruppen gentager successen med en fredagsbar i
Stjær. Få en hyggelig start på weekenden og sidste nyt om
projektet. Mød din nabo og tag din familie og venner under
armen. Der er kolde øl og solskin på lager. Vin, sodavand, og
kaffe kan vi også klare, og til de lækkersultne er der en flot
kagebar. Senere vil vi tænde et bål og lave suppe, så man kan
holde den værste sult fra døren.
Kl. 17 Günther Paulsen og Heidi Gargulak Andersen. Günther
er sej på guitar og Heidi til sang. De mixer rytmisk og klassisk
musik.
Hvor: Den 18. september i laden på Nygård, Stjærvej 114
Hvornår: kl. 16-20. Du kommer, når det passer, og der er
mulighed for at blive hængende.
Overskuddet går til forskønnelse af Stjær.
Alle er velkomne - både børn og voksne. Vi glæder os til at se jer!

Stjær Byforskønnelsesudvalg
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Foreninger, grupper, råd, udvalg og institutioner
STJÆR

med nøglepersoner…

Stjær Sogns Borgerforening
Jesper Lumbye Andersen 86742717
formand@stjaer.net

SFO og Stjær Fritidsklub
Lone Borgkvist
SFO 87942603/ Fritidsklub 87942605
lone.borgkvist@skanderborg.dk

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

KFUM Spejderne i Stjær
Koordinator Mette Dünser
6170 6275 / mette.dunser@skolekom.dk

Stjær Avis:
stjaeravis@stjaer.net

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

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

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

Ejerlav for Tåstrup sø
Jakob Thulesen Dahl/ 86950027
jd@skanderborg-gym.dk

DOF Dansk Ornitologisk Forening,
lokalafd. Århus Amt. Lokal kontakt:
Peter Lange/ 86 95 03 41
peterlan@post6.tele.dk

Stjær Boldklub
Lars Høgh Jensen
formand@stjaerboldklub.dk
Hjemmeside: www.stjaerboldklub.dk

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

Løbeklubben
Jesper Notlev / jno@juno.dk

A.M.B.A. Stjær Brugsforening
Lars Jeppesen/ 8695 0010
02715@coop.dk
hjemmeside: www.coop.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

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
Hans Harboe / 2815 9676
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

Stjær-Storring Børnehus
Østerbro 12, Stjær
87942080

Storring Børnehave
8794 2085
stjaer.boernehave@skanderborg.dk

Stjærskolen 8794 2600
Tina.haslev@skanderborg.dk
Nils.vangkilde@skanderborg.dk
stjaerskolen@skanderborg.dk
Hjemmeside: www.stjaerskolen.dk

Menighedsråd:
www.storring-stjaer.dk
Formand: Leif Christoffersen
86 95 03 67
solhoej@storring.dk
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Stjær Avis
Materiale til avisen
kan leveres på:
stjaeravis@stjaer.net
eller i postkassen på
Østerbro 10.
Indsendt materiale må helst
ikke være over 3500 anslag
(hvis du har noget der er
længere, så kontakt
en fra redaktionen).
Indsendt tekstmateriale bedes
leveret i Word eller Publisher
eller en håndskrevet seddel
i postkassen.
Ris og ros modtages også
meget gerne

Det er dog mærkeligt hvad der
kan komme op af et blækhus
(HC Andersen)

udgives af Stjær Sogns Borgerforening
Redaktionens adresse: Østerbro 10, Stjær, 8464 Galten,
stjaeravis@stjaer.net/ 8674 2717 (Christina)
Avisen bliver husstandsomdelt gratis 4 gange om året til
ca. 750 husstande i Storring-, Stjær-, Høver- og Søballeområdet. Du kan købe ekstra aviser i LokalBrugsen i
Stjær, for 12 kr.
Deadline for næste udgave af Stjær Avis er:
Søndag 25. oktober.
Stjær Avis nr. 55 udkommer 14-15 november..
Deadline-tidspunkt udsendes på Stjær.net - og på
Brugsens opslagstavle tre uger før deadline.
Send gerne stof til avisen i god tid.
Copyright! Kopiering er kærkomment - med angivelse af
kilde!
Redaktion:
Sponsorer / distribution/ trykning / Bjarne Schøler/
bss@netdesign.dk / 86 95 08 08
Høver / foto Mogens Kjærskov/
kjaerskov@mail.dk/ 86 94 55 95
Webmaster / Roy Blüthgen/
webmaster@stjaer.net / 86 24 02 26
Søballe / foto / Jan Bardino/ 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
Artikler / foto / layout / 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
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Skrift kan gemmes,
tale glemmes
(norsk ordsprog)

Vi synes det er rigtig sjovt at lave områdets lokal-avis.
Har du lyst til at bidrage med indslag, så send dem til
stjaeravis@stjaer.net
Alt modtages med glæde. Indslag, artikler, ideer,
omtaler, fotos, eller bare en lille vits!!!! Jo flere der
deltager med små eller store ting, desto mere alsidig
bliver avisen…..
Kunne du tænke dig at deltage i redaktionsarbejdet,
få dig en ”fast spalte”, eller bare deltage med kvartalets
vittighed eller lign….så skriv og hør uforpligtende
nærmere på tina@kroyerkristensen.dk.
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Hemmeligheden ved en
journalistisk succes er, at
gøre læserne så rasende, at
de selv vil skrive halvdelen
af din avis. (C.E.M. Joad)

Intet stort er
nogensinde skabt uden
entusiasme.
(Ralph Waldo Emerson)

Stjær Avis Sponsorer!

Alle former for bogholderiopgaver udføres efter dit behov
Bogføring
Momsindberetning
Lønadministration
Periode- og årsregnskaber
Selvangivelse

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

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

KVALITET
ERFARING

VIGGO RAVNS

Alt murer- og
entreprenørarbejde
udføres

TRADITION
NYTÆNKNING

FORRETNING A/S

GALTEN INSTALLATIONSFORRETNING A/S
Nicolai Bilde, El-installatør - viggoravn@mail.dk - www.viggoravn.dk
Torvet 8 - 8464 Galten - Tlf 8694 3600 / 8694 3777

Mail: fn-byg@mail.tele.dk

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

