STJÆR AVIS
med Storring, Høver og Søballe
Nr. 55 – 14. årgang

november og december 2015 + januar og halvdelen af februar 2016

Fotos fra børnehavens Efterårsudstilling 4. November 2015, hvor temaet er EVENTYR.
Børnene har tegnet med forskellige materialer og fortæller eventyr af alle slags!
Stjær Avis udgives af Stjær Sogns Borgerforening
Avisen uddeles gratis til 750 husstande i området Storring, Høver,
Stjær og Søballe. Næste deadline er januar 2016.
Avisen udkommer februar 2016.
Indlæg modtages på mail adr.: stjaeravis@stjaer.net
eller afleveres i postkassen på Østerbro 10.

Pris i løssalg

Aktiviteter frem til næste Stjær Avis
Stjær/aktiviteter

Høver/aktiviteter

November
25. kl. 19:00 Banko i Stjær Forsamlingshus
26. Gud og fællesspisning, Stjær Kirke
27. Bedsteforældredag i Dagplejen
29. kl. 10:30 Julemarked, Stjærhallen
30. Fællesspisning, Stjær Forsamlingshus

November
22. kl 10:00 Julemarked i Høver Beboerhus
December
5. Julefrokost, Høver Beboerhus
13. kl. 13:00 Juletravetur og julehygge, Høver Beboerhus
31. kl. 24:00 Nytårshilsen og fælles affyring af fyrværkeri

December
1. kl 14:00 julestue, Stjær Forsamlingshus
26. Julevandring, Stjær Trampesti Laug

Januar
29. Fællesspisning, Høver Beboerhus

Januar
25. Fællesspisning, Stjær Forsamlingshus

Søballe/aktiviteter
November
29. kl 16:00 Byens juletræ tændes

Storring/aktiviteter

Januar
13. Generalforsamling, Søballe Borgerforening

December
16. Syng julen ind, Storring Kirke
28. kl. 14:00 Juletræsfest, Storring Forsamlingshus

Februar
10. Generalforsamling, Grundejerfor. Søballe villaby

Januar
12. Historier fra det gl. DK, foredrag, Konfirmandstuen
Februar
2. Ud i verden og hjem igen, foredrag, Konfirmandstuen

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
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Nyt fra Brugsen
Salgstal
Udviklingen i Brugsen er god, vi har de sidste 3 måneder haft
en fremgang på 15 % på omsætningen.

Nye varer i Brugsen
Derudover skal vi have julen på plads i år, så alle traditioner
bliver holdt, og her er der igen god hjælp fra butiksudvalget,
som kender traditionerne i Brugsen.

Dette betyder, at vi i 2015 har en fremgang på 6 % på året indtil nu.

Nu håber vi bare på en god julehandel, og med et godt personale, så skal det nok gå.

Butiksresultatet er også i bedring, hvor vi på nuværende tidspunkt har forbedret resultatet med 230.000 kr. i forhold til sidste år.

God jul alle sammen.
Lars

Brugsen giver dog stadig et underskud, men ikke mere end at
vi er meget tæt på det budget, vi har lagt for 2015.
Alt i alt går det godt i Brugsen, og vi prøver hele tiden at finde
nye varer eller gøre det lidt bedre.

Bankospil
Butiksudvalget eller butikkens hjælpegruppe har arrangeret
banko i forsamlingshuset, så sæt kryds i kalenderen den 25
november, hvor brugsen holder banko.
Vi er i fuld gang med at skaffe gevinster.
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Byforskønnelse
- af Hanne Øvlisen
Fredagsbar
Sidste fredagsbar blev et brag af en succes. I
løbet af eftermiddagen kom hen ved 200 borgere i alle aldre forbi. Stemningen var formidabel, og der blev snakket, grinet, hygget,
lyttet til god musik, drukket kaffe, øl, vin og
saft, spist kager og bålsuppe, mens børnene
legede i gården.

Fundraising
I styregruppen for Stjær Byforskønnelse er vi
rigtig glade for den lokale opbakning til vores arbejde omkring byens nye torv. Opbakningen giver energi til arbejdet med fundraising, som er det, der fylder mest lige nu. Der
søges både lokale fonde og større landsdækkende fonde. Det er hårdt arbejde, med lad
os se, om ikke der falder et par appelsiner
ned i vores turban.

Tænk at det er så sjovt og hyggeligt at få et
nyt torv og samtidig opleve, hvordan den sociale kapital blandt byens borgere øges.

Brugsen har doneret 25.000 kr. til møblement på det nye torv og samtidig givet tilsagn om at støtte flere fredagsbarer.

Facebook
Man kan nu vise sin opbakning til arbejdet
med byens torv på Facebook. Giv Stjær Byforskønnelse et ”Synes godt om”, og du vil
altid være opdateret omkring arbejdet. Styregruppen kan bruge siden til at dokumentere
den lokale opbakning, når der søges fonde,
så jo flere der ”synes godt om” jo bedre.

Stjær Brugs støttede fredagsbaren med varer,
hvilket betød at fredagsbaren genererede et
overskud på 9.122 kr. Noelia havde bagt velsmagende og smukke kager. Paulsen og Andersen støttede med vellyd for øregangene.
En stor tak til Stjær Brugs, Noelia, Paulsen
og Andersen og Mette og Jakob Hesdorf.

Man kan også altid støtte arbejdet ved at

Mette og Jakob Hesdorf har allerede nu givet
tilsagn om, at næste fredagsbar kan holdes på
Nygård. Borgerforeningen har også tilbudt at
lægge hus til en fredagsbar. Det betyder, at
der sandsynligvis kommer en fredagsbar i
maj/juni og i august/september 2016. Vi glæder os allerede.

indbetale støttebeløb på:
reg. nr. 9436 konto nr. 2072147041.
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Stjær kom på håndbold-landkortet
Stjærhallen var fredag den 9. oktober rammen om håndboldlandskampen mellem Danmark og Norges udviklingslandshold for kvinder. ”Knap 250 tilskuere havde
fundet vej til Stjærhallen, hvor arrangementet var i konkurrence med ’Vild med dans’ og skolernes efterårsferie,
og når man tager det i betragtning, kan vi kun være tilfredse med tilskuerantallet,” siger Annette Thorsted fra
Stjær Boldklubs Håndboldafdeling.

Herunder kan man læse, hvad DHF (Dansk Håndbold
Forbund) umiddelbart efter kampen skrev på deres hjemmeside:
Stjær Hallen dannede rammen om Udviklingstruppens
anden kamp mod Norges ’Rektrutjenter’ i denne uge, og
ligesom i gårsdagens kamp løb Norge fra Danmark i første halvleg, hvorefter Danmark fandt det gode spil frem
og vandt anden halvleg. I fredagens kamp blev det dog til
dansk nederlag 21-22 efter 11-16 ved pausen.
”Vi spiller i for højt tempo og laver mange fejl i angrebsspillet i første halvleg, og det straffer nordmændene med
effektivt kontraspil. Faktisk laver de ni mål på kontra
alene i første halvleg og er foran 16-9, før vi får hentet
lidt inden pausen,” siger landstræner Heine Eriksen, der
endnu en gang brugte pausen fornuftigt.
”Vi tager tempoet ud af angrebsspillet og lykkes derigennem med at minimere antallet af fejl. Det betyder, at vi
kommer til afslutninger, og Norge dermed ikke kan løbe
kontra. Vi matcher dem i 6:0-forsvaret, så Norge kun
scorer seks mål i anden halvleg, og til sidst når vi helt
op, og det er tilfældigheder, der afgør kampen,” fortæller
Heine Eriksen, der sender stor ros til arrangørklubben i
Stjær.

Det er fjerde gang, at klubben er arrangør af en håndboldlandskamp, og for anden gang stod opgøret mellem Danmark og Norge. Og ligesom sidst blev det et meget spændende opgør, hvor Norge denne gang vandt med 22-21
efter en føring på 16-11 efter 1. halvleg.
Arrangementet klappede, og der var stor tilfredshed fra
alle sider, hvilket ikke kun de to hold tilkendegav efter
kampen, men også fra Dansk Håndbold Forbunds repræsentant var der store roser efter arrangementet. Også de
ansvarlige og hjælperne fra Stjær Boldklub var glade og
tilfredse efter kampen, og man håber på, at der engang i
fremtiden igen bliver mulighed for at afvikle en landskamp i Stjærhallen.

”Stjær har lavet et fantastisk arrangement med gode
rammer og en solid håndboldatmosfære. De har givet

TV2 Østjylland havde også fået øje på Stjær, hvor man
havde sendt en mand i hallen til en live-reportage i 19.30
udsendelsen fredag aften.
På TV2 Østjyllands hjemmeside (tv2oj.dk) ligger der
ikke mindre end tre indslag fra Stjærhallen fredag den 9.
oktober, og flere gange i uge 43 sendte Kanal Århus et
næsten 8 minutters langt indslag om forberedelserne og
selve kampen i Stjærhallen – i øvrigt filmet af Palle Hansen, som også bor i Stjær.

både os og nordmændene en rigtig god oplevelse.”
(http://www.dhf.dk/Presse/nyheder/2015/Oktober/
flot_comeback_rakte_ikke_for_udviklingstruppen)

(https://vimeo.com/142148344)
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KIRKENYT
Klik ind på
http://www.storring-stjaer.dk/

Eftermiddagsmøder - Konfirmandstuen i Storring
Tirsdag den 17.11.2015 kl. 14.00
Jyden han er…
Foredrag ved Poul Smedegaard Andersen, Cand.mag. i musik og historie
Musikalsk-historisk foredrag - en tro fortælling om den første modtagegruppe af nedkastede våben og
sprængstof.
Undervejs synger vi de sange som har særlig betydning.
----------------------------------------

Tirsdag den 12.01.2016 kl. 14.00
Historier fra det gamle Danmark
Foredrag ved Nis Boesdal, særdeles velkendt for sine meget indholdsrige og underholdende radio og tvprogrammer.
Med Nis Boesdals særlige sans for fortælling, bliver det helt sikkert, både opbyggeligt, og interessant.
---------------------------------------Tirsdag den 02.02.2016 kl. 14.00
Ud I verden og hjem igen Foredrag ved Jørgen Lund Christiansen, Formand for Vestermølle Møllerlaug og meget mere.
I Foredraget fortælles om ophold og rejser i Europa, Amerika, Afrika og Asien og sætter oplevelser og indtryk i perspektiv.
---------------------------------------Tirsdag den 8.3.2016 kl. 14.00
Kejserens Bøddel
Foredrag ved Jens Evald, Professor dr.jur.
Jens Evald er en fremragende fortæller, så måske hører vi noget fra hans seneste bog, der bl.a. handler om
Biskop Monrads flugt til New Zealand efter den uheldige håndtering af krigen 1864. J.E er tidligere for6

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

Gud og fællesspisning
i Stjær Kirke
Torsdag den 26. november 2015 kl. 17.30-20.00
Efter gudstjenesten i børnehøjde spiser vi aftensmad i fællesskab i Stjær Forsamlingshus.
Maden er gratis og der kan købes øl og vand.

Syng julen ind
i Storring Kirke
Torsdag den 16. december 2015 kl. 19.00
Kom og syng med på de dejligste julesalmer, oplev et stemningsfyldt Lucia-optog og hør
liflig korsang med Børnekoret.

Julehjælp
Kirkerne i Kløverbladet har, med hjælp fra Lions Club Galten-Skovby, fået mulighed for at
tilbyde en julekurv til dem i vores sogne, der har allermindst. Julekurven indeholder det vigtigste til et godt juleaftensmåltid og vil blive bragt ud umiddelbart inden jul.
Rent praktisk foregår det sådan, at man senest den 11. december skal rette henvendelse til
sognepræst Carsten Marvig, Storring, Stjær og Høver, tlf. 8695 0074, e-mail cma@km.dk.
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af Mogens Kjærskov

Søndag d. 22. november
Fra kl. 10.00 til kl. 16.00
Snart nærmer julen sig med raske skridt, og samtidig
også tidspunktet for det store Julemarked i Høver.
Høver Beboerhus vil være fyldt til bristepunktet med nisser, tøj, malerier,
julegaveideer, juletræspynt, papirklip, dukker, smykker, juledekorationer
og masser af andre spændende ting.
I den hyggelige cafe vil der dagen igennem være mulighed for at nyde både
vådt og tørt.
Tag familien eller naboen med og få et par hyggelige timer i Høver Beboerhus,
Ryvej 107, Høver.
Arrangementet er åbent for alle, og der er gratis adgang.

Juletravetur og julehygge

Nytårsaften

Søndag d. 13. dec. Kl. 13.00

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

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

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

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

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

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

H U S K

Der er gratis slikposer til alle børnene.

Beskyttelsesbriller til børnene

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

Fællesspisning
:

HUSK: Julefrokost for alle i Høver d. 5. dec. 2015 og det nye
års første fællesspisning, fredag d. 29. januar 2016
kl. 18.30 i Høver Beboerhus
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Sommerfesten arrangeres af ”den gamle mødregruppe”
og holdes 3. lørdag i august på byens fællesareal.
I løbet af sommeren holder vi et par arbejdsaftener på
fællesarealet.
31. oktober plejer de store børn at fejre halloween. Se
billedet.
1. søndag i advent tændes byens juletræ, se separat
omtale.

Søballesiden
Tekst og foto: Jan Bardino

Julen nærmer sig.
Selvom det kun er november, må vi konstatere at julen
nærmer sig, og dermed er det også tid for den store
juletræstændingsfest. Som sædvanlig mødes vi 1. søndag
i advent på fællearealet. Vi tæller ned og tænder lysene
i byens juletræer, synger et par sange omkring træerne
og slutter af med gløgg, kakao og æbleskiver i garagen,
Gyvelhøjvej 1.
Om formiddagen mødes bestyrelsen og træffer beslutning om det plantede juletræ er stort nok til at stå alene, eller vi lige skal have et år mere med et fældet træ.
Og vi får sat lys på træet/træerne. Selve arrangementet begynder når mørket sænker sig kl. 16. For tredje år
skal det plantede juletræ have sin egen lyskæde.

Oplysninger til ”de nye”.
I løbet af det seneste år er der kommet en del nye familier til Søballe. Det er jo rigtig godt, men det betyder
også at der kan være behov for at få en forklaring på
mange af de indgroede vendinger og stedangivelser i
diverse indbydelser til byens arrangementer. For de nyes
skyld, og i virkeligheden også for mange andre tilflyttere
gennem de senere år, kommer her en ordforklaring og
gennemgang af årets aktiviteter i Søballe.
I januar afholdes generalforsamling i Søballe Borgerforening af 1999. Denne forening er for alle i Søballe og
står for de fleste fællesarrangementer og opsyn med
fællesarealet/legepladsen. Generalforsamlingen afholdes
i Sognehuset ved Veng Kirke.
I februar afholder grundejerforeningen Søballe Villaby
(Græsballe) generalforsamling.
Lørdag i fastelavnsweekenden arrangeres tøndeslagning i
Søgårdens lade, dvs. i laden hos Eva og Hans Lück, på
hjørnet af Græsballe og Storringvej. Der er tre tønder,
slik og sodavand til børnene og kaffe og fastelavnsboller
til de voksne. Præmier til kattekonger/-dronninger og for
bedste udklædning.
Om søndagen går Fastelavnssoldaterne fra hus til hus og
samler ind til en fastelavnsfest i Borgernes Hus, Søballevej 6a, den følgende lørdag.
Der holdes også fællesspisning i Borgernes hus, se:
http://søballe.dk/opslagstavlen/Fællesspisning-20152016.pdf for datoer og tilmelding. Det sker ca. en gang
om måneden med skiftende arrangører.
I marts afholder Grundejerforeningen Gyvelhøj og Søballe Vandværk deres generalsorsamlinger.
I april er vi med i Danmarks Naturfredningsforenings
årlige affaldsindsamling med udgangspunkt på fællesarealet.
Sankthans aften fejres i den lille grusgrav ved ”vindmøllen” (som ikke har været der i mange år), dvs. på Storringvej lidt uden for byen, med grill og bål.

Efterlysning.
Da jeg vil sælge mit hus og flytte fra Søballe, kommer vi
til at mangle en redaktør af Søballesiden i Stjær Avis.
Har du lyst til at prøve kræfter med indsamling, bearbejdning og opsætning af tekst og billeder fra Søballe,
må du meget gerne henvende dig, så Søballe også fremover kan levere en eller to sider pr. gang til avisen. Det
er også muligt at være flere om opgaven. Endelig kan
man, hvis man er interesseret, deltage aktivt i hele produktionen af avisen, sammen med en række entusiastiske
og søde mennesker fra Stjær. Send en mail til
soeballe.borgerforening@gmail.com eller ring for at høre
nærmere.

Kommende arrangementer i Søballe.
29. november kl. 16, byens juletræ tændes
13. januar, generalforsamling i Søballe Borgerforening
10. februar, generalforsamling i Grundejerforeningen
Søballe Villaby
9, marts, generalforsamling i Grundejerforeningen Gyvelhøj
medio marts, generalforsamling i Søballe Vandværk
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i Stjærhallen
Søndag den 29. november 2015
Kl. 10.3010.30-ca. 17.00
Kom og gør en god julehandel i Stjærhallens cafeteria, søndag den 29. november.
Vi har et stort udvalg af julepynt i alle afskygninger, og sælger det fra 1 kr. pr. stk.
Åbent fra kl. 10.30 og til der er udsolgt :o))
Mange hilsner fra
Stjær Boldklubs tombolaudvalg
Hjemmekampe i Stjærhallen

Søndag den 29. november 2015

Kl. 10.45

U10-piger:

Stjær BK

Kl. 11.30

U10-drenge:

Stjær BK 1 -

Kl. 12.15

U12-drenge:

Stjær BK

Kl. 13.00

U10-drenge:

Stjær BK 2 -

Kl. 13.45

U14-drenge:

Stjær BK

Kl. 14.30

Damer serie 2: Stjær BK

- VRI, Risskov 2

Kl. 15.40

Herrer serie 3:

Stjær BK

- CIF, Århus 3

Kl. 16.40

U14-piger:

Stjær BK

- Team Favrskov Håndbold 2
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- Team Favrskov Håndbold 4
Skødstrup SF

- Viby IF 2
Skødstrup SF 2

- Hammel GF 2
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Salen, Stjær forsamlingshus mandage, forår 2016

1. 16.45-18.15 Mindfuld kropstræning Mulighed for at øge smidighed, styrke, balance og vitalitet, samt sænke
generelle stressniveau. Afspænding, yoga, toning, åndedræt, mindfulness, qi gong mv.

2. 18.30-20 Afspænding, yoga og meditation m. syngeskåle/gong Kombination 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 ® klangmassageterapeut.

JULETRÆER - PYNTEGRØNT - DEKORATIONER - KRANSE
m.m.
Fæld eller vælg dit eget flotte juletræ på vores mark.
Det er også muligt at købe grangrene / bundter af Noblisgran, metaljuletræer,
indendørs / udendørs dekorationer
Alt dette sælges fra garagen i Stjær Bakker 89 – Stjær

vejen mod Hårby (1,5 km fra Stjær)
Vi har masser af parkeringspladser og holder åbent i adventsweekenderne mellem
kl. 10 og 16 :
28. & 29. november
5. & 6. december
12. & 13. december
19. & 20. december
Eller efter aftale.
Linda Jørgensen og Thomas Mikkelsen

Tlf 6175 4077 - 8695 0026

Vi har gløgg og saft til alle og lidt sødt til børnene
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Meddelelse fra Stjær Vandværk
Der skal – som vi plejer - aflæses vandur pr. 31.12.2015. Men Skanderborg Kommune/
Skanderborg Forsyning har ”strammet” tidsfristen for, hvornår Stjær Vandværk skal indberette
vandforbruget til Forsyningsselskabet, som opgør og opkræver vandafledningsafgiften, der i
2016 er fastsat til DKK 29,00 + moms pr. m3.
Det er derfor af yderste vigtighed, at alle indberetter aflæsningen så hurtigt som muligt efter
den 31.12.2015 og senest den 6. januar 2016. Hvis man er på ferie, bør indberetningen
foretages inden man tager på ferie. Aflæsningen kan indberettes elektronisk på
www.stjærvand.dk (eller www.stjaervand.dk) under Aflæsning eller på Stjær Portalen –
www.stjaer.net – under Vandværk/Måleraflæsning (kræver, at man er Logget ind på Stjær
Portalen). Aflæsningen kan også afleveres i postkassen på Vandværket, Bækken 12, eller hos
formanden Bent Skovsende, Vestbakken 2.
Hvis der ikke sker rettidig indberetning, skal Stjær Vandværk skønne forbruget for den enkelte
forbruger. Hvis vandværket f.eks. bare skønner 20m3 for meget, vil det betyde en ekstra
regning fra Skanderborg Forsyning (i vandafledningsafgift) på mere end 600 kr., som først kan
reguleres efter næste årsaflæsning i 2017.

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 30. november 2015
MANDAG den 25. januar 2016
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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Nyt fra Borgerforeningen
November 2015, af Jesper Lumbye Andersen, formand
Kursisterne syntes
generelt, at det havde
været et godt kursus,
som vi har planer om
at gentage det til næste
efterår.

Stjær Messen og Kløver Motionscykelløb
I starten af september blev der afholdt Stjær Messen for
6. gang og Kløver Motionscykelløb for 3. gang. Denne
gang var der i alt 14 stande. Flere var kendinge fra tidligere år og flere var nye. Tak til alle de, der stod bag standene for at bidrage til en godt arrangement. Karsten
Holm optrådte som Kim Larsen med anekdoter og velkendte, iørefaldende sange. En særlig tak til Brugsen i
Stjær, som sponserede mad- og drikkevarer som blev
solgt fra caféboden.

Banko i
Forsamlingshuset
Onsdag d. 25. november
er der banko i forsamlingshuset. Det er blevet
til på initiativ af brugsens hjælpegruppe. Borgerforeningen støtter op om arrangementet og har bl.a.
doneret en præmie på en gratis weekendleje af forsamlingshuset. Så mød op til banko og se om du vinder muligheden for at holde din næste fest i forsamlingshuset.
Se opslag på side 16 for mere info om arrangementet.

Æblemostning i Efterårsferien
Den første søndag i skolens efterårsferie var der familiearrangement i forsamlingshuset. Det var muligt at komme med sine æbler fra haven og selv presse dem til æblemost. Borgerforeningen råder nu over to kværne og to
æblepressere, og de blev flittigt brugt. En håndfuld familier benyttede sig af tilbuddet. Arrangementet var en succes, og vi har planer om at gentage arrangementet i efter-

Stjær Forsamlingshus søger Frivillige
Stjær Forsamlingshus har eksisteret siden 1904.
Gennem årene har huset dannet rammen om mange sociale aktiviteter i vores lokalsamfund. For at
det har kunnet lade sig gøre, har det altid været
nødvendigt med frivillige hjælpere. Nogle bruger
meget tid, andre bruger lidt, men alle der hjælper
med, bidrager til at vi har et velfungerende, fælles
samlingssted, hvor vi kan mødes.
I sidste nummer af Stjær Avis annoncerede vi efter
en frivillig til at være vicevært i forsamlingshuset.
Annoncen bliver bragt igen i denne udgave af avisen, da vi endnu ikke har fået nogle henvendelser.
Bestyrelsen har også brug for flere kræfter, og hvis
du har lyst til snuse lidt til bestyrelsesarbejdet, er
du velkommen til at være med til et bestyrelsesmøde - næste gang er d. 26/11, kl. 18 i forsamlingshuset.

årsferien næste efterår.

Bestyrelsen vil gerne vil gerne ønske alle borgere i Stjær
en glædelig jul og bringe en særlig
Hvad er sa
mmenhænge
n mellem
Stjær Fors
amlingshus
og
Stjær Sog
ns Borgerfo
rening?
B

Weekendkursus i Billedbehandling
Sidste weekend i oktober var der fotokursus i forsamlingshuset. Det var arrangeret i samarbejde med AOF.
Allerede en måned inden kurset skulle afholdes, var alle
pladser optaget. Da festsalen var lejet ud, benyttede vi
”lejligheden” som kursuslokale. Det var første gang, og
det var med en vis spænding - ville det kunne gå an, at
holde kursus i den ene ende af forsamlingshuset, mens
der var fest i den anden. Det fungerede fint, at være godt
et dusin kursister og en underviser. Om lørdagen blev
grundkonceptet for billedbehandlingsprogrammet gennemgået, og om søndagen kunne man arbejde med sine
egne billeder. Underviseren, Martin Schubert, arbejder til
dagligt med Photoshop og kunne øse af sin store erfaring.

orgerforeni
ngen ejer og
driver fors
amlingshuset
Alle borger
.
e i Stjær S
ogn kan væ
foreningen
re
medlem af
- og dermed
borgervære mede
jere af fors
a
mlingshuset.

tak til alle
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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.
• ...
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BANKOSPIL
BORGERFORENINGEN OG LOKALBRUGSEN
INVITERER TIL BANKO
ONSDAG D. 25 NOVEMBER KL. 19.00
I STJÆR FORSAMLINGSHUS.
Så kom frisk, tag naboen med og få en hyggelig
aften med gode gevinster og lotteri i pausen.
2 plader + kaffe/te eller sodavand og kage: 30 kr.
Ekstra plade: 10 kr.
10 lodder til lotteriet: 20 kr.
Vel mødt
Hilsen Borgerforeningen og Lokalbrugsen Stjær
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Ny iværksætter i Stjær
Else Laursen, Pebbelgården 19, er i juni måned 2015 startet op med salg af Aloe vera

produkter fra firmaet FOREVER. Det er

ikke noget nyt for Else at være iværksætter. Hun har været selvstændig erhvervsdrivende siden 1990, men det er nyt også nu at være
forhandler af Aloe vera, der spænder lige fra hudplejeprodukter og kosmetik til livsstilsændringsprodukter.
Else har i mange år erhvervet sig med bl.a. hjemmeservice, salg af
mikrofiberklude/mopper og har også haft egen zoneterapi- og akupunkturklinik. Da en ulykke i 2015 satte en stopper for hårdt fysisk
arbejde, gik iværksætteren i gang med nye planer. Else tror på, at
man bliver stærk af modgang. Hun havde selv brugt Aloe vera produkterne i 4 år, før hun gik i gang med at sælge dem. Else har varelager hjemme, så man kan hente varerne der og ellers sælges produkterne via messer og homeshopping.
Aloe Barbadensis Miller er den plante, Forever bruger. Der er ca. 400
Aloe-Arter i verden, og alle har deres gode egenskaber. Men kun en
eneste sort har været elsket af menneskeheden siden tidernes begyndelse. Aloe Barbadensis Miller. Forevers Aloe vera.
Aloe vera er en subtropisk plante, som kan lagre meget vand. I dens blad er der en tyktflydende gel, som udover vand indeholder en
helt unik blanding af stoffer. Gelen kan enten drikkes som kosttilskud eller blandes med andre ingredienser til forskellige hud- og
hårprodukter.
Aloe vera sorten Barbadensis Miller, er selvfølgelig økologisk dyrket på Forevers egne plantager, som findes i Mexico, Texas og Den
Dominikanske Republik.
Herhjemme i Danmark har Aloe vera været i handelen siden 1978. Af nogle af bestsellerne kan nævnes:

Aloe vera Heat lotion til bl.a. ømme muskler
Aloe Propolis creme til bl.a. tør hud
Aloe vera Deodorant skånsom og effektiv deodorant, som dufter frisk i lang tid
Flydende Aloe vera gel til at drikke
Det helt store hit i både Danmark og USA i øjeblikket er C9, som er det første trin i at etablere livslange vaner, som vil hjælpe dig
med at opnå varig vægtkontrol. C9 er grundstenen i Forever F:I:T: program og vil sætte dig i den bedst mulige position for at opnå
optimal sundhed og opbygge et nyt slankere jeg på 9 dage. Pakken indeholder Aloe vera drik, proteindrik, vitaminer og fibertilskud.

Hvad kan du forvente dig af de 9 dage?
Det er effektivt, enkelt at følge, og giver dig de redskaber, du behøver til straks at påbegynde din forandring.

Else lover fuld kundetilfredshedsgaranti, så kunder, der ikke opnår den ønskede effekt, kan få deres penge tilbage indenfor 90 dage,
og det gælder både livsstilsprogrammet C9 og de 175 andre produkter med Aloe vera, som Else forhandler.
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Juletræsfest
Julemanden standser i Storring forsamlingshus
Mandag d. 28 december kl. 14.00
- Kom til juletræsfesten og mød ham
Vi gentager succesen fra tidligere år og inviterer børn og voksne i Storring-Stjær og omegn til en rigtig god gammeldaws juletræsfest med juletræ, sang, dans, julemand og alt hvad dertil hører.

Vi ville ønske, vi også kunne levere hans kane med flyvende rensdyr, men vi er ikke sikre på, det lykkes.

Til juletræsfesten i 2012 savnede Nissefar rigtig meget sin julegrød. DET skal ikke ske igen - heller ikke i år. :-)

Alle er meget velkomne, men vi vil gerne vide, ca. hvor mange poser, vi skal lave, så tilmeld helst til Michèle.
Vi laver ALTID ekstra poser, men ... det er nu rarest, at der er NOK, så fang Michèle på kontakt@storringforsamlingshus.dk eller
86 95 01 32 eller her på Facebook.

I må meget gerne medbringe lidt julepynt til træet, som kan supplere den pynt de nu voksne lavede i sin tid. :-)
Vi glæder os RIGTIG MEGET til at se jer alle.
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Trampesti Stjær - Storring
af Hanne Øvlisen
Ved Storring Forsamlingshus passeres også
en stor marksten.

Ny rute
Det er med stor fornøjelse at Stjær Trampestilaug kan offentliggøre en ny rute.
Ruten går fra Stjærvej til Møllemarken og
forbinder Stjær Kirke, Storring Kirke og
Storring Præstegård. Man fristes til at sige, at
det er verdens korteste pilgrimsrute.

I Storring kan man lægge vejen forbi Genforeningsstenen, der står i krydset mellem
Stjærvej og Lilleringvej. Genforeningsstenen
markerer genforeningen i 1920.
Det fortælles, at stenen er taget ud af kirkegårdsdiget til venstre for indgangslågen. Initiativtageren til projektet menes at være lærer
ved Storring Skole Ingvard August Dam.

På denne rute bevæger man sig ind i det bakkede landskab omkring Storring. Læg mærke
til de mange afrundede bakker.
Man har også mulighed for at passere flere
bemærkelsesværdige sten. Først en række
store flotte marksten langs vejen til Stjærvej
nr. 31.

I dag står stenen i skyggen af det egetræ,
som blev plantet, da stenen blev sat i 1922.
Tusind tak til de venlige lodsejere. Husk
hunde skal føres i snor.
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Stjær Avis’ fremtid
Hvad er fremtiden for Stjær Avis?
Redaktionen bag Stjær Avis har besluttet at avisen fremover kun skal udkomme tre
gange årligt – nemlig i februar, juni og oktober. Årsagen til at avisen fremover skal
udkomme en gang mindre end nu er, at der i redaktionen ikke er mandskabskræfter
til mere.
Flere af redaktionens medlemmer har af forskellige årsager forladt redaktionen inden for kort tid, og fremover vil der ikke komme stof fra Høver, da ingen har ønsket
at overtage denne del af redaktionsstoffet. Vi står derfor i den situation, at vi muligvis bliver nød til at sætte udgivelsen af Stjær Avis på hold i en kortere eller længere
periode, hvis ikke vi kan få nye kræfter til avisen.
Vi søger
Skulle der sidde nogle derude, som kunne have lyst til at bidrage til avisen, så trænger redaktionen derfor akut til forstærkning. Skriv til stjaeravis@stjaer.net
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FLEXTUR og TELETAXA
af Bjarne Schøler Sørensen
Der er ikke ligefrem de bedste offentlige transportmuligheder til og fra Stjær og ud i den store verden.
Men her er et par muligheder, der gør det lidt nemmere: Flextur og Teletaxa.
Med Teletaxa kører ”bussen” igen i weekenden – du gør det bare i en taxa.
Link til Midttrafik om flextur og Teletaxa:
https://www.midttrafik.dk/media/660521/FlexturTeletaxa-folder-2015_web.pdf

FLEXTUR
Flextur er et dør til dør tilbud til alle.
Med Flextur bestiller du selv rejsen, og du vælger selv,
hvornår du vil afsted - der er ingen stoppesteder og køreplaner.
Du bliver kørt i taxa, personvogn eller liftbus, og du kører
sammen med andre kunder, ligesom i bus og tog.
Du kan fx bruge Flextur til besøg, fritidsinteresser, læge,
indkøb og andre aktiviteter.
Priser:
Skanderborg, Horsens, Favrskov kommuner:
4 kr. pr km. Minimum 30 kr.
Skanderborg og Silkeborg kommune:
7 kr. pr km. Minimum 35 kr.

2 Galten - Skovby - Storring - Stjær - Jeksen - Adslev –
Bjertrup - Hørning - Skanderborg

Hvornår kører Teletaxaen?
Ved Krydsning af andre kommunegrænser end ovennævnte
Lørdage og søndage
koster det 14. kr. pr. km fra start- til slutadresse.
09.00-11.00, 16.00-18.00 og 20.00-22.00
Brug Flextur, når det passer dig
Du kan køre fra kl. 6.00 - 24.00 alle ugens dage på nær den
Du kan bestille kørsel til/fra alle husstande indenfor det
24. og 31. december.
røde område på kortet.
Bestilling af Flextur kan gøres på 3 måder:
Altså direkte til og fra din egen adresse.
• Online
I byerne Galten, Skovby, Hørning og Skanderborg køres
kun til bestemte stoppesteder.
• Via mobil app
• Ring til Midttrafik på telefon 87 40 83 00 (tast 2 for

Flextur)

Den angivne tid i køreplanen kan forskydes fra - 15 til + 45
minutter.
Teletaxa bestilles på telefon 87 40 83 00 (tast 3 for Teletaxa).

TELETAXA
Teletaxa koster det samme som en busbillet og køres kun
ved bestilling.
Kørslen skal bestilles senest 1 time før ønsket afhentning.
Skanderborg kommune har 14 teletaxaruter.
Heraf er der en, som vi fra Stjær kan bruge – på alle lørdage, søn- og helligdage. Undtaget 24/12 og 31/12.

Bestillingscentralen er åben 7.00 - 20.00
Link til køreplan for Teletaxa i vores område:
https://www.midttrafik.dk/koereplaner/skolebusser-ogteletaxa/skanderborg-kommune/skanderborg-kommune/2teletaxa-galten-skovby-storring-stjaer-jeksen-hoerning/
teletaxa-galten-skovby-storring-stjaer-jeksen-hoerning
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Julekagehus
af Noelia Albert

Royal Icing (glasur)
50 g pasteuriseret æggehvide (1,5 æggehvide)
ca. 275 gr. flormelis (sigtet)
1 tsk citronsaft
Æggehvide og halvdelen af flormelis hældes i en
skål og piskes sammen med en spatel eller spiseske. Citronsaft hældes i og resten af flormelis tilsættes gradvist. Konsistensen skal være at glasuren
danner toppe, der ikke flyder ud. Put glasuren i en
sprøjtepose.
Samling:
Brug Royal icing som “lim”, når huset skal sættes
sammen. Godt med icing på alle kanter der støder
op til andre kanter. Man kan bruge et par glas stillet
op ad huset for at holde sammen på det hele, mens
glasuren hærder.
Når kagehuset står stabilt, kan man gå i gang med
at pynte det med slik og royal icing Med fondant,
som er en slags spiseligt ”modellervoks”, kan man
lave juletræer og nisser.

Brunkage (Gingerbread)
140 g margarine
140 g sukker
1,2 dl lys sirup (170 g)
0,6 dl mælk
450 g hvedemel
1 tsk natron
1 spsk kanel
1 tsk stødt nellike
1 tsk stødt ingefær

Brug fantasien! Det er sjovt!

Margarine, sukker, sirup og mælk smeltes i en gryde ved lav varme (op til omkring 50 grader). Resten
af ingredienserne sigtes sammen og blandes med
blandingen i gryden. Den lune dej rulles ud i ca. fem
millimeter tykkelse mellem to stykker bagepapir.
Den rullede dej skal herefter stå en hel nat i køleskab.
Kopier skabelonen til kagehuset på papir eller karton. Læg bagepapir med den udrullede dej på en
bageplade. Skabelon af husets dele lægges på dejen og skæres ud med en kniv. Den overskydende
dej fjernes forsigtigt fra bagepapiret, mens husets
dele bliver liggende. Den overskydende dej kan bruges til bund og hegn eller eventuelt gemmes i køleskabet.
Delene til huset bages i cirka 8-10 minutter ved 180
grader, og køles af.
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Kløver Motionscykelløb
af Peter Person

Opbakningen til Kløver Motionscykelløb 2015 var til at føle på; med 186 deltagere kan man sige, at vi i
Stjær tog et kvantespring ind i det enorme udbud af motionscykelløb her i landet.
En geografisk perle
De fleste borgere her i området har sikkert allerede bemærket, at det vrimler med motionscyklister i og omkring Stjær det meste af
sommerhalvåret. Det der trækker er Stjær Bakker med sine, efter danske forhold, barske stigninger og smukke natur. At man kan udfolde et teknisk krævende cykelløb i et fantastisk terræn, som på samme tid også er overskueligt, har virkelig vakt stor interesse blandt
østjyske motionscyklister. Motionscykelløbets rute er formet som en firekløver, hvilket betyder at deltagerne cykler fra Stjær ud mod
alle verdenshjørnerne og på et eller andet tidspunkt må kæmpe imod de til tider udfordrende danske vindforhold. Dette kombineret
med betragtelige stigninger på helt op til 19 %, gør at man må disponere over sine kræfter, hvis man skal holde hele vejen hjem.

Der er plads til alle
Løbsledelsen ønsker at Kløver Motionscykelløb skal være et sikkert cykelløb hvor kvaliteten er i højsæde, og dertil skal deltagerne
gerne føle de får noget for pengene. Vi har derfor besluttet at deltagerantallet ikke må overstige 300 deltagere, og af dette antal vil
løbsledelsen reservere 50 pladser til børn og unge under 15 år. Motionscykelløbet skal ikke kun være for supermotionscyklister. Som i
så mange andre danske motionscykelløb kan alle mennesker, der er glade for at cykle, stille op til start, uanset om det er på havelågen
med 3 gear eller den toptunede karbon racer – sådan skal det være!

Der er også plads til forbedringer
Løbsleden bad deltagerne i dette års udgave af Kløver Motionscykelløb komme med deres uforbeholdne mening om arrangementet og den fik vi i overmål. Generelt set var deltagerne ganske begejstrede for arrangementet, og heldigvis bar deltagernes feedback præg
af råd og mindre justeringer. Bedre skiltning generelt og flere flagposter var nogle af de råd vi fik med på vejen, bedre adgang til omklædning og bad, mulighed for afhentning af startnumre i dagene op til cykelløbet er også elementer, vi blev opfordret til at arbejde
med. Forplejningen efter cykelløbet, depotet og flagposterne fik stor ros, den heroiske indsats fra spurtposten blev også nævnt af flere
deltagere. Rutens beskaffenhed og længden af cykelløbet sad ifølge deltagerne også i skabet.

Sammenhold og fællesskab
Det lykkedes borgerforeningen at etablere et samarbejde med Stjær Skolens 6-klasse, hvilket var til stor glæde for deltagerne og dermed også løbsledelsen. De unge, stærkt bakket op af deres forældre, tog nemlig tørnen som flagposter og depot ude på ruten og alt i
alt fungerede det rigtig godt. Det var på forhånd aftalt, at 6-klassen skulle have del i et eventuelt overskud som tak for indsatsen - penge som i øvrigt skal bruges på den kommende Bornholmertur. Det forlyder, at de frivillige havde en spændende og interessant oplevelse i forbindelse med cykelløbet. Løbsledelsen og borgerforeneingen takker af hjertet for den uvurderlige indsats. Borgerforeningen
og løbsledelsen har et forsigtigt ønske om en lignende aftale med den kommende 6-klasse, da sådan et samarbejde er en vaske ægte
win/win situation.

Vi støtter dem der støtter os
Opbakningen fra lokale Østjyske erhvervsdrivende var helt fantastisk, og i den sammenhæng skal en særlig tak gå til Jutlander Bank, som var cykelløbets hovedsponsor for andet år i træk, og Boyum It der lagde ryg til en mulig kommende
klassiker, ”Bakkespurten”, på Gårdspladsen.
AURA Energi spyttede også godt i kassen sammen med Fri Bikeshop Galten og Profil Optik Berger. Stjærs helt egen
Lokal Brugs sikrede forplejningen til deltagerne efter cykelløbet, og Harald Røgen & Sønner A/S var en af de første
sponsorere til at bakke op om arrangementet.
Løbsledelsen vil også gerne takke Angelo Køleteknink, EL: CON, GoForm.Nu, Galten Apotek, Super Brugsen Galten,
Hørning Glas, Lyskoncept, SKT-byg, Flügger Galten, Byens Stilladser.dk, Frk. Laura, Home Galten, Skousen Skanderborg, Rødgaards Import, Dorte Drejer, SITECH, Scan-Tech og NODO Arkitekter.
2tal Galten Radio-TV lagde anlæg og stemme til Kløver Motionscykelløb – tak for det!
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Støtten fra sponsorerne udmøntede sig i en Scott Speedmaster 20 og en Trek Superfly fra Fri BikeShop Galten, forskellige remedier, forplejning og adskillige præmier.
Sidst men ikke mindst skal der lyde en tak fra løbsledelsen til familie og venner der gav en nap med før, under og efter
Kløver Motionscykelløb 2015.
Vi ser fremad
Forudsætningen for at løbsledelsen, som PT består af Geert Jensen og undertegnede, kaster sig ud i et lignende arrangement er, at det vil lykkes os at få flere frivillige med på vognen. Vi har derfor arbejdet på at rekruttere interesserede, og
da det ser ud til at bære frugt, vil vi hermed erklære at Kløver Motionscykelløb også bliver arrangeret i 2016.
Skulle du have lyst til at være en del at teamet bag Kløver Motionscykelløb, er du også hjertelig velkommen. I så fald
skal du blot kontakte løbsledelsen. Det er ingen forudsætning at have forstand på cykelløb. Det, der tæller, er lysten til at
udvikle et arrangement der sparker r.., og til at nyde fællesskabet med ligesindede.
På vegne af Stjær Sogns Borgerforening og Kløver Motionscykelløbs løbsledelse.
Geert Jensen får overrakt 1. præmien i ungeløbet af Casper L
Søgaard fra Jutlander Bank

Der er masser energi i AURA

Boyum-IT personificeret af Johnny Brandt.

Sammen med de øvrige sponsorerer leverede Fri Bikeshop
Galten 1. præmien i lotteriet.
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Foreninger, grupper, råd, udvalg og institutioner
STJÆR
Stjær Sogns Borgerforening
Jesper Lumbye Andersen 86742717
formand@stjaer.net
Udlejning af forsamlingshus:
tlf.: 2925 2665 eller
forsamlingshus@stjaer.net
Stjær Avis:
stjaeravis@stjaer.net
Stjær Byportal: www.stjaer.net
Roy Erik Blüthgen / 8624 0226
webmaster@stjaer.net
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

med nøglepersonerG

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
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

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
Ruth Schmidt/ 2216 7887
ruthschmidt9@gmail.com
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

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
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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

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
Avisen bliver husstandsomdelt gratis 3 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.
Stjær Avis nr. 56 udkommer i februar 2016.
Deadline 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
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 / layout / Janne Grønhøj / jannegjensen@gmail.com
Artikler / foto / Henriette Jensen / pandamor11@gmail.com
Korrekturlæsning / Gitte Reipurth / gitte.reipurth@gmail.com

Skrift kan gemmes,
tale glemmes
(norsk ordsprog)

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

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

Stjær Avis Sponsorer!

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

