STJÆR AVIS
med Storring og Søballe
Nr. 56 – 15. årgang

Marts-oktober 2016

Der blev slået til den! ...i alle aldre

Stjær Avis udgives af Stjær Sogns Borgerforening.
Avisen uddeles gratis til 750 husstande i Storring, Stjær og Søballe.
Pris i løssalg
Næste deadline er september 2016—med udgivelse oktober 2016.
Indlæg modtages på stjaeravis@stjaer.net eller Vesterbro 2, Stjær

O-LØB I STJÆR
Den 2. juni 2016 (torsdag i sportsfesten)

Få en sjov oplevelse i Stjærs skønne natur - og støt byforskønnelsen

Kom og deltag i et løb for hele familien og
alle vennerne, hvor du udover god motion,
også støtter byforskønnelsen af Stjær.
Vi løber byen og omegnen rundt i jagten på
poster. Kom forbi både kendte og mindre
kendte steder. Bliv udfordret af områdets
mange højdemeter. Udfordre din nabo,
familie, kollegaer til en orienteringdyst rundt i
Stjær by og omegn, hvor I på 90 minutter skal
forbi så mange poster som muligt.
Det kræver ikke specielle orienteringsfærdigheder at stille op, og du bestemmer selv
tempoet, du bevæger dig i, og antallet af
poster, som du vil nå. Men vil du rundt til alle
poster på 90 minutter, så skal du løbe. Og du
skal nok løbe hurtigt.
Løbet henvender sig altså både til dem som
vil løbe rigtigt stærkt, til løberne på et mindre
ambitiøst niveau, og til dem som bare gerne
vil have en sjov ud-i-naturen-motions-

oplevelse med hele familien.
Start og mål er ved Lokal Brugsen Stjær,
Østerbro 9, 8464 Galten. Løbet skydes i gang
kl. 17.30! Indtjek åbner kl. 16.30 og er åbent
indtil 10 minutter før start.
Kortet udleveres i startøjeblikket.
Tilmeldings gebyr: Børn er gratis. Voksne 50
kr. Tilmelding på dagen er 75 kr
Tilmelding sker på greenticket.dk
Beløbet går ubeskåret til byforskønnelsen af
Stjær.
Der er præmier til bedste placeringer og
diplom til alle børnene. Kom i god tid!! Lokal
Brugsen uddeler forfriskninger til alle
deltagere både før og efter løbet.
Mere info på FaceBook. Søg på O-løb i Stjær
eller Lena: 6060 0947

Maries Have i Herskind er desværre ”kuldsejlet”
Seniorbofællesskabet Maries Have på Herskind Søndergård i
Herskind, er ”kuldsejlet”.

For at afrunde denne epoke af gruppens arbejde, og aflægge
beretning om fortid og fremtid - afholder vi generalforsamling
den 26. april kl. 18 (med suppe) i Herskind forsamlingshus.
Her vil det blive afklaret, hvem der samler sig, for at arbejde
videre. Alle er velkomne! www.marieshave.net

Ideen var at bygge et bofællesskab til seniorer. Tyve små lejeboliger og et lille kultur- og sundhedshus i gårdens længer,
åbent for hele egnens befolkning.

Jeg føler på ingen måde de otte års arbejde er spildt. Vi har lært
utrolig meget om energi- og bæredygtigt byggeri. Vi har besøgt
spændende projekter over hele landet. Haft mennesker fra det
meste af Jylland med undervejs – som igen har forladt os, på
grund af det lange tidsperspektiv. Og vi har haft lange forløb
med entreprenører, der mente de kunne udføre vores vision til
de penge vi havde. Det har givet gevaldige op- og nedture – og
for mig, en sikkerhed på, at der i sådan et projekt skal være
noget alment byggeri, for at alle kan være med, prismæssigt.

Vores vision var, at kunne blive boede på landet, i noget spændende byggeri med et tæt fællesskab – i stedet for at flytte til en
større by og blive gammel.
Februar 2016:
Ejerne af Herskind Søndergård ønsker ikke længere at sælge til
os. De har brug for en afklaring nu, om projektet bliver til noget? Det er helt forståeligt. Vi har haft deres gård på hånden i
otte år, til en fast pris – og vi er endnu ikke i mål, af mange
forskellige årsager. Den første forhindring var den økonomiske
krise.

Vi er over ti personer der har været med i processen hele vejen.
Så det er også med vemod jeg forlader Maries Have gruppen.

Nu er Maries Have gruppen i gang med at dele sig. Nogle vil
arbejde videre for et seniorbofællesskab i Herskind, og finde en
anden grund i landsbyen. Andre ”går deres egne veje” – og er
måske som jeg, i den lange periode vi har arbejdet sammen,
blevet klar over jeg ønsker at bo sammen med alle aldre, ikke
kun sammen med seniorer.

Pil Brudager, Stjær februar 2016

Brugsen har haft et godt år i 2015
Så er regnskabet for 2015 blevet færdigt for Brugsen i Stjær.
Vores resultat blev 70.000 kr. Budget var - 94.000 kr.
Sidste år havde vi et underskud på 456.000 kr., så det er et flot
resultat. Omsætningen viste en fremgang på 10 % i forhold til
året før. Vi solgte for 870.000 kr. mere end i 2014.
Brugsen er inde i en god udvikling og der skal lyde en stor tak
til kunderne for den gode opbakning til Brugsen. Bliv endelig
ved med det!
Samtidig er jeg heldig stillet med et godt personale, hvor både
unge og erfarende medarbejdere har bidraget rigtig godt til
Brugsens udvikling.
Der skal også lyde en stor tak til butiksudvalg/hjælpegruppe for
jeres store indsats i 2015. Uden jer kunne vi ikke holde vores
arrangementer i Brugsen. Tak for det.
Superbrugsen Galten har hjulpet med gode tilbud på varer, og
dem vil jeg gerne takke for et rigtig godt samarbejde i 2015.
De ovennævnte ting har gjort at tingene i Brugsen i Stjær går i
en positiv retning, og jeg ser lyst på 2016.
Jeg vil dog stadig gerne høre, hvis der er varer, som kunne være rare at have i Brugsen, eller der er ting, vi kunne gøre anderledes?

Lars Jeppesen
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Nyt fra Borgerforeningen
Marts 2016, af Jesper Lumbye Andersen, formand

Borgermøde d.
31. marts

Samarbejde Storring Forsamlingshus

I januar havde bestyrelsen for Stjær Sogns Borgerforening et møde med bestyrelsen for Storring Forsamlingshus. Målet var at undersøge muligheder for
samarbejde bl.a. omkring arrangementer samt om
at vi hjælper hinanden. Der blev udvekslet erfaringer og ideer. Bl.a. havde tidligere fastelavnsarrangementer begge stedet været en stor succes, så vi
blev enige om, at vi godt kunne holde det samtidig i
begge forsamlingshuse uden at det ville gå ude
over nogen. I Stjær har vi gennem de seneste år
eksperimenteret med formen af vores Liv i Forsamlingshusene-arrangement med messe, aftenfest og
senest motionscykelløb. Tilsvarende har man i Storring prøvet forskellige koncepter af. Planen, der arbejdes videre med er, at skille Kløver Motionscykelløb ud som et selvstændigt sensommerarrangement, at holde en pause med Stjær Messen og at
holde et fælles arrangement sidst på efteråret med
musik.

Der er gang i flere
spændende projekter i Stjær i øjeblikket. Flere af projekterne er startet ved at et par lokale borgere har fået
en god idé. Borgerforeningen har givet mulighed for
at disse projekter har kunnet få en bredere lokal forankring, en mulighed for at søge fondsmidler som
en velgørende forening og en hjælp til opbevaring af
økonomiske midler ind til de skal benyttes.
Vi vil gerne give disse projekter mulighed for at blive
præsenteret, debatteret og få feedback til det videre
arbejde. I borgerforeningens bestyrelse er vi involveret i projektet omkring kulturkraftværket, som omhandler forsamlingshusets fremtid - som bygning. Vi
er i bestyrelsen også interessere i at få en dialog
omkring forsamlingshusets fremtid - som samlingspunkt for lokale, sociale aktiviteter. På dagsordenen
vil være:








Stjær Avis, v. Bjarne Schøler Sørensen
Trampestier, v. Hans Brok-Brandi
Byforskønnelse ved Brugsen, v. Helene Simoni
Den Gode Runde (forbedring af udearealer ved
skolen, bl.a. aktivitetssti), v. Gunilla Maunsbach
Kulturkraftværk og Landsbyordning,
v. Kristan Kilt, John H. Laursen og Jesper Lumbye
Fremtiden for Stjær Forsamlingshus, v. Sara Thofte

Undervejs vil der være mulighed for at stille opklarende spørgsmål. Til sidst vil der være en åben diskussion, hvor vi komme lidt mere i dybden med enkelte emner fra oplæggene.

Generalforsamling d. 14. april

Fastelavnsfest

I det forgange år har der ikke været nogle uventede
udgifter, så det forventes, at driftsregnskabet nogenlunde går i nul - måske med et lille plus, da de
prisstigninger, der blev indført for et par år siden nu
er slået helt igennem.
På valg til bestyrelsen er:

Fastelavnssøndag var der tøndeslagning i forsamlingshuset. Der var på forhånd ca. 120 tilmeldte i de
fire aldersgrupper. Der var mange fantasifulde udklædninger, og der blev lagt mange kræfter i slagene mod de fire tønder.
Borgerforeningen vil gerne takke DagligBrugsen i
Stjær for sponsering af fastelavnstønderne.
Arrangementet gav et overskud på ca. 600 kr., som
er blevet brugt til indkøb af nye dørmåtter til forsamlingshusets hall.

 Henrik Møller Ravn, som genopstiller, og
 Jesper Lumbye Andersen, som ikke genopstiller.

Jesper har været medlem af bestyrelsen i 8 år og
har de seneste 5 år været formand. Jesper har valgt
ikke at genopstille, så han bedre kan få tid til at være spejderleder, som han har været de sidste 1½ år.
Vi er derfor på udkig efter en (eller flere), der har
lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet. De kommende år byder på nogle spændende projekter omkring
forsamlingshusets fremtid, som du kan være med til
at præge.
Inden generalforsamlingen kl. 19, er foreningen
vært ved en arbejdsmiddag - se opslag andetsteds.

Kulturkraftværk i Stjær

Man har i kommunen overvejet muligheden at flytte
Stjær Børnehave hen til skolen i nogle nye lokaler.
Samtidig ønsker Stjær Boldklub nogle nye klublokaler ifm. sportshallerne. Dette har fået skolebestyrelsen til at overveje, om det vil være en god idé at
lave en kultursal, som også vil kunne rumme forsamlingshus-aktiviteterne i nye lokaler. Borgerforeningsbestyrelsen er naturligvis blevet involveret i
dette afklaringsarbejde, hvor vi januar havde det
første møde for at klarlægge, hvilke ønsker de forskellige interessenter har til projektet.
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Stjær, nu og i fremtiden
Borgermøde i Stjær Forsamlingshus

HUSK!´

Torsdag d. 31. marts 2016 kl. 19.
Bestyrelsen for Stjær Sogns Borgerforening inviterer til en diskussion om foreningens aktiviteter og forsamlingshusets fremtid.
Vi har inviteret nogle af byens ildsjæle til at fortælle lidt om de forskellige projekter der er i gang;
byforskønnelse, trampesti, forbedring af udearealer ved skolen og Stjær Avis samt Stjær kulturkraftværk.
Borgerforeningen trives men forsamlingshuset er i forfald. Der er ikke økonomi til renovering og der mangler
kræfter til bestyrelsen og til at hjælpe med husets drift og vedligeholdelse. Bestyrelsen ønsker at diskutere
muligheden for at tilslutte sig Stjær Kulturkræftværk med henblik på at flytte foreningens aktiviteter til nye
lokaler i forbindelse med skolen. Kulturkræftværket er endnu ikke en realitet, men der er kræfter som arbejder på projektet og borgerforeningens bestyrelse ønsker at bakke op om projektet hvilket i sidste ende vil
indebære et salg af forsamlingshuset.
Vel mødt!
Bestyrelsen

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

Gudstjenester i påsken & pinsen

Årets konfirmander

Skærtorsdag d. 24. marts

De unge fra Galten Friskole:

Storring Kirke kl. 17:00.

Fredag d. 22. april kl. 10:30 i Storring Kirke

Efterfølgende påskemåltid i Konfirmandstuen.

(St.. Bededag.).

Tilmelding

De unge fra Stjærskolen:

Senest d. 21. marts på telefon 51244805.

Søndag d. 1. maj henholdsvis kl. 09:30 og kl.

Langfredag d. 25. marts

10:45 i Stjær Kirke.

Stjær Kirke kl. 10:30.
Med smuk celloledsagelse.

Påskedag d. 27. marts
Stjær Kirke kl. 09:30.
Storring Kirke kl. 10:30.
Med flot trompetmusik.

Gudstjeneste 2. pinsedag
Friluftsgudstjeneste for alle sognene i Galten
kløverbladet d. 16. maj kl. 14:00 i Skivholme
Præstegårdshave.
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KIRKENYT
Klik ind på
http://www.storring-stjaer.dk/

Sommermøde 2016
Indledes med gudstjenesten den 19. juni.
Programmet er:
Kl. 11.30 Stjær Trampestilaug inviterer i samarbejde med Storring-Stjær Kirke til en vandring,
hvor vi forbereder os til midsommer og gudstjenesten i Storring Præstegårdshave. Ingrid
Jørgensen vil guide i den del. Undervejs vil der være en pause, hvor man kan nyde medbragt mad og drikke. Turen fra Stjær til Storring Præstegårdshave er på ca. 6 km, og
hjemturen på ca. 4 km.
Vi mødes ved Stjær Brugs med introduktion til vandringen.
Kl. 14.00 Gudstjeneste i Storring Præstegårdshave.
Kl. 15.00 Kaffe og foredrag i konfirmandstuen.
Fra halv-katolik til hel-lutheraner v/ Leif Christoffersen.
Alle er velkommen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skt. Hans - og besøg af de yngste børn
Skt. Hans aften vil der traditionen tro være Skt. Hans bål m.m. i Præstegårdshaven.
Ligesom der vil være en dag med besøg af børnene fra dagplejen, vuggestuen og børnehaven i Præstegårdshaven.
Yderlige oplysninger og program vil kunne ses i kirkebladet og på www. Storring-stjaer.dk.

-------------------------------------------------------------------------------------------Eftermiddagsmøder i efteråret 2016
Tirsdag d. 13. september kl. 14:00 - 16:00 i Konfirmandstuen.
Humoristisk foredrag v/Jørgen Skammeritz.
Yderligere informationer kommer i Kirkebladet og på www.storring-stjaer.dk.
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Fastelavnsfester i Stjær og Storring d. 6 februar
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Ny tømrermester i Stjær
Kære borgere i Stjær og omegn.
Efter 14 års tømrererfaring synes jeg det er tid til en ny udfordring, og med Stjær og omegn som udgangspunkt starter
jeg op som selvstændig tømrermester. Efter god sparring med en af de lokale tømrermestre, vurderer jeg at der er plads
til endnu en tømrermester i Stjær.
Med 14 år i faget har jeg opbygget en bred erfaring med alt fra de helt små opgaver, til kæmpe prestige byggerier og alt
midt i mellem. Her har jeg haft mulighed for at holde mig løbende opdateret på nye byggeteknikker og løsninger, så derfor kan jeg tilbyde en helt opdateret service.
I samarbejde med lokale murere, elektrikere, malere, vvs-folk etc. vil jeg kunne tilbyde kunderne at stå for hovedentreprisen, og dermed gøre hele processen mere enkel og overskuelig for jer som kunder. Det giver mine kunder en større
tryghed, og I har kun mig som kontaktperson gennem hele byggeprocessen.
Jeg vil bede jer om at overveje, at kontakte mig næste gang I skal have renoveret, bygget eller opfrisket noget. Jeg kommer gerne forbi, og giver et uforpligtende fair tilbud, og kommer også gerne med tips og ideér til hvordan jeg mener
jeres opgaver kan løses bedst.
Mit firma bliver baseret på godt håndværk og faglig stolthed til aftalt tid.
Det kan være svært at vælge håndværkere i dag, da byggeri er en tillidssag. Jeg vil gøre alt hvad jeg kan for, at I som
kunder er tilfredse, og føler jer ordentlig behandlet. Andet har jeg ikke råd til i et lokalsamfund som vores, og for mig er
tilfredse kunder den vigtigste parameter.
Jeg starter firmaet i løbet af foråret 2016, men kontakt mig endelig så snart du har en opgave, så vi kan få en snak derom.
Jeg er 30 år gammel, og bor på Kollens Møllevej sammen med min kone Nanna og vores lille søn Johan, og vi nyder at
tage del i det lokale samvær og være en aktiv del af lokalsamfundet.
Jeg glæder mig til at servicere jer, og ser frem til at blive jeres foretrukne tømrer.

Med venlig hilsen
Morten Breum Nielsen
Breum Byg ApS
Tlf. 51961059
E-mail: breumbyg@gmail.com
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Stjær Seniorklub for mænd fejre

5 års jubilæum
Tiden går hurtigt - Stjær Senior Klub for mænd har 1. marts 2016 – 5 års jubilæum.
I starten af 2011 var vi nogle mænd, der syntes, Stjær trængte til en klub for mænd, der havde forladt arbejdsmarkedet.
1 marts 2011 indkaldte vi til en stiftende generalforsamling i forsamlingshuset, og der var mange, der meldte sig ind. I
dag 5 år senere er vi 23 medlemmer, og kan se tilbage på et væld af arrangementer og hyggelige sammenkomster.
Der kan bl.a. nævnes:
Bustur til Odense jernbanemuseum
Bustur til Hanstholm bunkerne
Virksomhedsbesøg hos AVK i Galten, Schulz møbler, Arla, DSB i Aarhus – IC4-tog, DR
Fællesspisning - guel’ ærter, sommerfrokost og julefrokost
Fisketure
Besøg på Moesgård Museum
Lokale aktiviteter som gåtur til Fugletårnet - Tåstrup Sø, teori-kørerprøve, foredrag.

Er du:
- mand 60+ og har forladt (eller på vej til at forlade) arbejdsmarkedet
- har lyst til at være en del af fællesskabet
- ”trænger” til lidt mandesnak
er du velkommen i klubben.
Vi mødes hver anden tirsdag (ulige uger) fra kl. 10-13 i Basehouse i Stjær forsamlingshus. De dage, der ikke er udflugter, drikker vi kaffe, spiser brød og hygger os.
Det koster 75 kr. om måneden at være medlem, kontingentet går til husleje, og til delvis betaling af udflugter og sammenkomster. I forbindelse med disse udflugter og sammenkomster, kan der altså forekomme ekstra udgifter til f.eks.
busleje, fortæring, entré mv.
Meld dig ind - kontakt mig pr. telefon 4259 3803, e-mail: nygaard50@gmail.com, eller mød op i Stjær forsamlingshus på vores klubdage.
Vi ses 
Poul Nygaard Kristensen/formand
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Nyt fra Trampestilauget
Af Hanne Øvlisen
Trampestien er nu forbundet med Kærlighedsstien ved Storring
Præstegård og stierne i Storring Præstegårdsskov. Det er nu muligt at vandre 4,6 km. mellem Stjærvej og Søballevej (se kort). En
smuk og varieret tur ad grusveje og stier gennem det åbne kuperede landbrugsland, kærlighedsstien eller hasseltunellen på vestsiden af Storring Præstegårdshave og varieret skov. En stor tak til
lodsejerne, som gør det muligt at færdes i naturen omkring Storring.
Husk: hunde føres i snor.

Julevandring
Som et nyt tiltag inviterede Trampesti Lauget til en julevandring d. 26. december. 36 deltagere, i alle aldre, trodsede
regn og vind og deltog. Midtvejs holdt vi pause, og det var muligt at købe en lille forfriskning, som Stjær Brugs sponsorerede. Pausen bød også på et par sange. På loftet sidder Nissen for de yngste vandrere og Dejlig er Jorden for de
voksne vandrere. En skøn eftermiddag i fællesskabets tegn, når det er bedst.

”Caminovandring”
Til midsommer vil vi forsøge os med en ”caminovandring” fra Stjær Kirke til Storring Præstegårdshave. Det bliver en
vandring med tid til fordybelse. I præstegårdshaven vil der være gudstjeneste med efterfølgende kaffe og foredrag i
konfirmandstuen. Vandringen er et samarbejde mellem Storring-Stjær Kirke og Trampesti Lauget - se indbydelsen
andet sted i bladet.

Nyt fra Stjær Trampesti Laug
Hvis du løbende ønsker at følge arbejdet med stierne og, hvad der sker ude på stierne, kan du følge os på facebook:
https://www.facebook.com/stjaer.trampesti.laug/
Vi vil også løbende orientere via http://stjaer.net/
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Stjær Byforskønnelse
- Sidste nyt
Af Irma Kjeldsen og Hanne Øvlisen

Fundraising - Underværker.dk
Helene Simoni har lavet en rigtig flot ansøgning til Underværker.dk - bygningsarvens ildsjæle, som er en del
af Realdania. Vi har søgt Underværker.dk, fordi torvet foran Stjær Brugs altid har været en central plads i byen, og dermed en del af vores fælles bygningsarv. Både torvet og bygningerne rundt om er bærere af vor lokale kulturhistorie. Ideén er at genskabe byens torv, så det bliver en tidssvarende ramme om det aktive og levende landsbyfællesskab, der er i Stjær.
Indtil ansøgningsfristen udløb d. 27.1. var det muligt at gå ind på hjemmesiden Underværker.dk og give sin
mening tilkende. 268 har været ind på projekt og tilkendegivet at de ”støtter projektet”. 20 har også givet projektet en kvalitativ kommentar med på vejen. Det viser at projektet har en god og solid lokal opbakning. Det
er lokale borgere, Stjær Brugs, skolen, lokale interessegrupper og frivillige ildsjæle, der aktivt har været inde
på Underværker.dk - tak for det. Vi krydser fingre og venter nu venter spændt på en tilbagemelding.

Fredagsbar
I sidste nr. af Stjær Avis skrev vi, at der sandsynligvis kommer endnu en fredagsbar. Det er nu ganske vist, at
Byforskønnelsesgruppen indbyder til endnu en hyggelig fredagsbar. Det sker d. 20. maj. Sæt X i kalenderen
og mød op på Nygård, Stjærvej 114, hvor familien Hesdorf igen åbner deres hyggelig lade og gårdsplads. Se
indbydelse et andet sted i avisen.

Orienteringsløb
Byens aktive løbeklub Awesome Runners planlægger at lave et orienteringsløb til fordel for byens nye torv.
Det bliver et hyggeligt orienteringsløb med udfordringer og naturoplevelser for alle. Det er både for familier
med børn og trænede løbere. Det kræver ikke specielle orienteringsfærdigheder, og man bestemmer selv tempoet.
Det sker torsdag d. 2. juni. Start- og målområde torvet foran Stjær Brugs. Løbet skydes i gang kl. 17.30. Indtjekning starter kl. 16.30. Tilmeldingsgebyret går ubeskåret til byens nye torv.

Facebook
I slutningen af oktober oprettede gruppen en side på facebook, som i løbet af kort tid har fået 145 ”synes godt
om”. Det er rigtig godt, men vores netværk må gerne blive endnu større, derfor må du gerne opfordre andre til
at gå ind og ”synes godt om” siden.
Det er også her, du kan få de sidste nyheder om gruppens arbejde, fredagsbarer og orienteringsløbet.
Vi følgende adresse på facebook:
https://www.facebook.com/Stj%C3%A6r-Byforsk%C3%B8nnelse-1635408610034227/?ref=bookmarks
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Mere bange for flåter end ulve….
Af Mette Brandi
Historien begynder tilbage i oktober 2014, hvor de to jagtkammerater Søren Lindhardt og Jens Røgen Kristensen var på jagt i
deres jagtområde beliggende i den gamle grusgrav ved Jeksenvej.
”Pludselig fik vi øje på et nyligt dødt rådyr, hvor kropsdelene var spredt ud over et større område, og kødet var plukket af
knoglerne på en helt anderledes måde, end vi er vant til, når en ræv eller en grævling tager et bytte”. De to fyre kontaktede som
det første Skov- og Naturstyrelsens hotline på mistanke om, at en ulv var på færde. Herfra de blev henvist til Naturhistorisk
Museum, som straks den følgende dag kom for at tage en DNA prøve af byttet. Svaret på prøven kom først et halv år senere,
hvor det blev bekræftet, at det var en ulv, der havde været på spil. ”Vi er den type jægere, der modtog nyheden med stor glæde
- jo flere forskellige arter, der findes i Danmark, jo mere interessant synes vi det er”, fortæller Jens.

Da talen falder på, at nyheden hos nogle kunne have forårsaget frygt, trækker de begge på skulderne. ”Helt ærlig - jeg er altså
mere bange for flåter”, griner Søren. ”Altså den her ulv er jo over alle bjerge nu, og selv hvis der skulle være en ny ulv i området, er de ekstremt sky”. Jens supplerer: ”Et godt eksempel er at sammenligne med ræven. Vi ved, at der er omkring 50 ræve i
området - men hvor ofte ser man en ræv? Ræven er jo sky på samme måde, som ulven. Ulve vil kun angribe mennesker, hvis
de er desperate og trængt op i en krog og underernærede, hvilket de næppe er i vores område med alt vores råvildt. Vi fortsætter selv ufortrødent med at overnatte i det fri i shelter og bivuak uden at bekymre os”.
I vores nærområde er der de sidste år blevet bekræftet ulve i Tåstrup, Sabro og Harlev. Det kan jo meget vel være den samme
ulv alle steder, og eftersom en ulv kan vandre op mod 300 km om dagen, så kan man næsten være sikker på, at den selvsamme
ulv befinder sig et andet sted nu. ”Vi tænker, at folk skal ta’ det afslappet ligesom os, og hvis vi en dag var så heldige at se en
ulv, kunne vi aldrig end overveje at skyde den (hvilket også er forbudt ved lov i Danmark) - men blot ta’ det som en gave, at vi
fik lov at se den” slutter de to jagtkammerater med et smil.

De røde felter er bekræftede observationer, som er 100 procent sikre. De er baseret på DNA-analyser af spyt eller
ekskrementer. De blå felter er dokumenterede observationer, som er baseret på fotos af ulv fra eksempelvis fotofælder.
Kortet er baseret på forskning af Naturhistorisk Museum Aarhus og Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.

14

PÅ NATURSTYRELSENS HJEMMESIDE OM ULVE,
KAN MAN LÆSE FØLGENDE:
”Eventyr og tegnefilm har givet ulven et blakket ry som et farligt og
glubsk rovdyr, der ligger på lur efter børn i de dybe skove. Men det er et
helt forkert billede, som er tegnet af ulven, der snarere forsøger at komme så langt væk fra mennesker, som det kan lade sig gøre. Ulven er kun
farlig for sine byttedyr, der især er hjorte, harer, kaniner, fugle, mus og
andre småpattedyr. Ulve kan angribe og dræbe husdyr, men erfaringer
fra andre lande viser, at problemet er begrænset. Hvis du ser en ulv, skal
du nyde synet. Det er Danmarks største landrovdyr, og det har været udryddet i næsten 200 år. Ulven er sky, så sørg for, at du ikke forstyrrer
den. Hvis du støder på en ulv, der er syg eller kommet til skade, skal du
ikke nærme dig. Det er generelt en dårlig idé at nærme sig ulven, når den
ikke selv kan slippe væk.
Vær opmærksom på, at ulven er fredet i hele Europa. Derfor må man hverken jage den, fange den eller på anden måde genere den”

OPSLAG:

AWESOME RUNNERS
Vinteren over har en fast lille kerne af A wesome
Runners løbet to gange om ugen. Nu kribler løbeskoene under fødderne hos mange igen - og der vil
helt sikkert være en makker eller en gruppe at aftale
løb med, hvis du har lyst og melder dig til facebook-

Stjær Sogns Borgerforening

gruppen ”Awesome Runners”. Nogle vil skulle starte helt forfra med at løbe (vi kan

Ordinær generalforsamling i forsamlingshuset

anbefale at gøre det med løbeapp’en 5K, som mange
af os benyttede sidste år). Andre vil gerne holde

Torsdag d. 14/4 2016 kl. 19.00

deres 5 kilometers løb ved lige og andre vil løbe
endnu længere.
Ses vi??

Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til foreningens
formand senest én uge før generalforsamlingen.
Valg til bestyrelsen. Jesper Lumbye Andersen genopstiller
ikke og der er derfor behov for at få valgt et nyt bestyrelsesmedlem.
Foreningen vil være vært ved en arbejdsmiddag kl. 18 for de
medlemmer, der måtte ønske det. Af hensyn til planlægningen
bedes medlemmerne give besked på formand@stjaer.net eller
tlf.30282717, såfremt deltagelse i spisningen ønskes.

Vel mødt!

Glimt da vi sammen første gang opnåede de 5 kilometeres løb
uden pause

Bestyrelsen
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Kløver Motionscykelløb 2016
Det er med glæde løbsledelsen for Kløver Motionscykelløb kan offentliggøre, at der også vil blive kørt cykelløb
i Stjær til sommer. Datoen er sat til d. 21. august, vi glæder os til at præsentere nye tiltag og byde velkommen
til motionscykellister fra nær og fjern.
Så langt så godt
Adskillige Stjærborgere har tilbudt deres hjælp i forbindelse med arrangementet og det
har været altafgørende for løbsledelsens beslutning om at arrangere cykelløb endnu
engang.
Tidligere års deltagere har ønsket at samtlige sving på ruten bemandes for at øge sikkerheden på ruten, og da Stjær Skolens kommende 6-klasse har tilbudt deres hjælp,
tror vi faktisk på at dette ønske kan imødekommes. Eleverne kommer naturligvis til at
stå sammen med en voksen.
Ruten har tilsyneladende været ganske populær, men af praktiske årsager vil vi ændre
ruten en smule. Denne ændring bliver dog ikke til den kedelige side, vi gætte på at
kommende deltagere vil finde ændringen attraktiv, blandt andet fordi ruten bliver en
smule længere, da vi slutter alle runder af med blad 1. som vi traditionen tro også starter med.

Cykelløbet drives som tidligere år ud fra devisen ”value for the money”, det betyder
helt præcis at voksne deltagere betaler 70 kr. for deltagelse, børn derimod kan nøjes
med at betale 20 kr. For disse deltagergebyr påtænker vi at tilbyde samtlige deltagere
startnumre, tidtagning, samt forplejning under og efter løbet.

Vi arbejder på at flytte Start og Mål til Vesterbro ud for Stjær Boldklubs klubhus, derved undgår vi trafikale problemer ud for Lokal Brugsen i centrum og
får en synlig regulær opløbsstrækning. Parkeringsforholdene bliver helt sikkert
også bedre hvis vi kan lokke folk til at parkere ved skolen.
Vi ønsker at sætte endnu mere fokus på sponsorerne, i den forbindelse vil der
også komme nye tiltag.

Hovedsponsor: Jutlander Bank
På nuværende tidspunkt kan vi offentliggøre at Jutlander Bank Galten for tredje år i træk har tilbudt sig som hovedsponsor. Jutlander
Bank understreger dermed at banken støtter nye lokale tiltag, det er løbsledelsen taknemmelig for.
Skulle du have lyst til at arrangere cykelløb sammen med os andre er du velkommen. I så fald kontakter du blot undertegnede, så finder vi ud af noget.
Venlig hilsen
Geert Jensen og Peter Person
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16.
APRIL
ROLLESPIL I STJÆR
Bakkeriget ruller igen
Spillet ruller fra kl. 11.00 til 14.30. Indtjekning starter fra kl. 10.00.

Kom og vær med til en eventyrlig og fantastisk dag i Bakkeskoven. Der vil som sædvanlig være rig
mulighed for at slå sig løs, ligge på lur, løse gåder, overfalde sine fjender, bestjæle sagesløse og lave
udspekulerede alliancer med ven som fjende.

I byen udspiller der sig et livligt handelsliv. Her er masser af bålhygge, frisk bagt brød hos

bagerkonerne og kan du lide at tjene .. og bruge penge.. så er stedet lige noget for dig. Men tag dig i agt
for tyvene, svindlere, mosevandet i kroen, borgmesteren og hans lumske fængsel. Nu er du advaret!!

Familiespil Tag gerne hele familien med. Menneske, elver, sortelver, ork, goblin, tyv, røver, alfebarn eller måske
handlende er nogle af de roller du kan være. Du kan handle med ting du selv har med. Du skal have bløde våben
og du skal helst være udklædt, men det behøver ikke være dyrt og fint!
Til de voksne er der kaffe på kanden i kroen og varme ved bålet. Har du lyst til at tage en tur ind i spillet, så tag en
kappe om skuldrene - og du er med! Så let er det.
Find os på facebook Søg efter Stjær Rollespil. Her kan du finde plot, billeder og meget mere.
Tilmelding kan ske på Facebook. Det koster 40 kr. at være med og betales ved indgangen.
Alle er velkomne!
Med venlig hilsen
Rollespil i Stjær
OBS OBS OBS Har du tid og lyst til at give en hånd med det praktiske, så giv gerne lyd på facebook, til
helene@simoni.dk eller på 2425 5772

OPSLAGSTAVLEN
Nattergaletur til Tåstrup sø
Onsdag d. 25. maj kl. 20.30 til ca. 23.
Turen går til Tåstrup Sø med afgang fra Stjærskolens P-plads. Peter Lange fortæller om fuglene og
især om nattergalen. Der vil være en afstikker til fugletårnet i rørskoven ved søen.
Vi går til søen og der kan være lidt vådt/sumpet ved søen, så tag fornuftigt fodtøj og en lun trøje
på.
Medbring også gerne kaffe og andet med, som kan nydes, mens man lytter til nattergalen, mens
solen går ned.
Turen varer 2-3 timer. Turen er gratis.
Turledere: Peter Lange, Stjær, tlf. 2335 3795 og Hans Gravsholt, DN Skanderborg
mail: hagra@gefiberpost.dk
Mødested: Stjærskolen, Stjærvej 100, Stjær kl. 20.30.

Svampetur i Kolskov

Finder sted lørdag d. 1. oktober. Se nærmere i ugeavisen.
Arrangør: DN Skanderborg/Hans Gravsholt,
mail: hagra@gefiberpost.dk

Fremtiden for Stjær Avis
Tak fordi du læser med i Stjær Avis, den lokale "sprøjte", som siden 2002 har været drevet af frivillige, til glæde og gavn for
borgere, foreninger og virksomheder i Stjær og de omkringliggende landsbyer.
Her på redaktionen føler vi os en smule royale, og vil derfor gerne benytte lejligheden til at sende en lidt forsinket nytårshilsen.
Efter årets nytårskur tog vi fat på arbejdet med indeværende avis, som er udarbejdet under fine vilkår med bl.a. engelsk the,
kongeligt porcelæn og prince chokoladekiks.
Der har altid været en stor opmærksomhed omkring avisen, og både borgere og foreninger har gennem tiden bidraget flittigt med indhold og nytheder. Denne udgave er bestemt
ingen undtagelse, hvilket har resulteret i en ordentlig moppedreng. Det er jo fantastisk at
se, at vi her i nærområdet har så meget på hjerte og så mange fælles initiativer og interesser.
Omfanget af denne udgave kommer sig desværre også af, at vi i redaktionen har måttet
skære antal udgivelser i 2016 helt ned til 2 stk. Således udkommer næste nr. først efter
sommerferien.
Dette skyldes, at vi siden sidste udgave af avisen har desværre har måttet sige farvel til
flere af vores trofaste, frivillige medredaktører. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige
1000 tak for energien der er lagt i det frivillige arbejde fra jeres side, og for de mange
gode stunder. Heldigvis er der også kommet nye kræfter til siden sidst, hvilket allerede
nu har givet et frisk pust og fornyet energi. Vi har dog brug for flere hænder - til korrekturlæsning, opsætning, fotografering, samt indsamling af historier og udarbejdelse af nye
artikler i landsbyerne.
En udgivelse omfatter normalt 3 redaktionsmøder á 2 timers varighed, i fantastisk og muntert selskab. Her ud over er det meget
individuelt og helt frivilligt, hvor meget tid man har lyst og mulighed for at lægge i arbejdet med avisen. Har du en frivillig
gemt i maven, så hører vi meget gerne fra dig.
Vi glæder os til at føre avisen videre i 2016 og årene fremover.
Redaktionen
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FRI FOR HOVEDPINE
Onsdag den 30. marts kl. 15.30-17.00 i Storring

Lider du af hovedpine?
Så ved du, hvordan hovedpine kan dræne din energi. Måske har
du spændinger i nakke og skulder, som trækker op i baghovedet
eller en trykkende hovedpine i hele hovedet?
Det kan der gøres noget ved!
Her har du muligheden for at få redskaber til at slippe af med
hovedpinen. Du lærer at give dig selv akupressur og lindre din
hovedpine. Og jeg viser dig øvelser, der kan hjælpe, når du kan
mærke hovedpinen komme snigende.
Arrangementet afholdes hos Akupunktur Mod Smerter,
Dronninghøj 1, 8464 Galten.
Tilmelding og spørgsmål: Kontakt Anne Mølgaard på tlf.
60220519 eller e-mail klinik@akupunkturmodsmerter.dk
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Ønsker du
økonomisk
frihed?
FAVORIT
Med Sydbank Favorit kan du vælge de fordele, der
passer til din daglige økonomi, boligen, børnene
eller dine investeringer.

Ring til Jacob på 74 37 74 34 eller find dine
fordele på sydbank.dk/favorit
Sydbank Favorit er Sydbanks fordelsprogram, hvor du selv
vælger dine fordele og bliver belønnet for dine år som kunde.

16616.0316

Find os også på
de sociale medier

Ole Lund Kirkegaards Stræde 3
8660 Skanderborg
tlf. 74 37 74 30
sydbank.dk/aarhus-aalborg

Jacob Bo Kristensen
Privatrådgiver
– stedfortræder
tlf. 74 37 74 34
jacob.kristensen@
sydbank.dk

Hyggehjørnet

FIND 5 FEJL
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Påskeopskrift
Lammemørbrad & perlespeltsalat

Perlespeltsalat
Skyl perlespelten godt og kom den i en gryde med
kogende vand tilsat salt. Kog spelten ved svag varme
og under tætsluttende låg i ca. 15 min. Tag gryden af
varmen og lad spelten trække, stadig under låg, i ca.
12 min. Hæld eventuelt overskydende vand fra.

Perlespeltsalat















160 g perlespelt (ca. 2 dl)
2 dl vand
¾ tsk. groft salt
1 dl finthakket kruspersille
½ liter hakket rucolasalat (ca. 50 g)
2½ dl kerner fra granatæble (1 stort granatæble)
1 grøn peberfrugt i små tern
1 stort knust fed hvidløg
1 spsk. friskpresset citronsaft
1 spsk. akaciehonning
1 spsk. olivenolie
½ tsk. groft salt
friskkværnet peber
150 g Castello® økologisk brie

Tag ½ dl persille fra til kødet. Vend resten af persillen, rucola og de øvrige ingredienser (bortset fra
osten) sammen med perlespelten. Smag til. Skær osten
i bidder og stik dem ned i den lune perlespeltsalat.
Lammemørbrader
Lad imens olien blive varm i en pande og tilsæt hvidløget. Drys mørbraderne med salt og peber og steg
dem på alle sider (ca. 5 min. i alt). Bland resten af persillen med citronskal. Tag mørbraderne op af panden
og rul dem i krydderblandingen. Skær hver mørbrad i
3-4 stykker og server straks sammen med den lune
perlespeltsalat.
Velbekomme :-)
Kilde: www.arla.dk

Lammemørbrader







1 spsk. olivenolie
1 stort fed hvidløg
500 g afpudsede lammemørbrader
½ tsk. groft salt
friskkværnet peber
2 tsk. fintrevet citronskal (usprøjtet)
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Søballesiderne
Generalforsamling dem 13. januar 2016

På fællesarealet er vi gennem sommeren afhængige af,
at der er nogen der for en relativ symbolsk betaling vil
slå græsset. Årets græsslåning er blevet klaret af Søren
og Adolf – stor tak til jer for den indsats.

1.Valg af dirigent
Hans Lück blev valgt

Juletræstændingen havde ikke de bedste
forudsætninger rent vejrmæssigt, men på trods af det
var pænt mange børn og voksne mødt op for at se
træet blive tændt i tusmørket og efterfølgende en lille
dans omkring træet. Derefter traditionen tro Gløgg,
kakao og æbleskiver i Søren og Lenes garage.

2.Bestyrelsens beretning
Medlemsmæssigt ligger vi næsten på linje med året
før. Det er jo sådan, at 34 husstande (24+10) er fødte
medlemmer gennem de respektive 2
grundejerforeninger. Resten af byen og omegnen
indmelder sig på frivillig basis. Her har vi pt. 15
frivillige medlemmer mod 16 sidste år. (2 er flyttet
siden sidst)

Stjær Avis udkommer jo også her i Søballe – tak til Jan
for det redaktionelle arbejde til Søballe siden gennem
de sidste år. Det er også Jan, der har sørget for at
opdatere såvel vores hjemmeside, som Søballe mail
samt står for kasserer jobbet.

Hen over året har vi i Søballe nogle traditionelle
arrangementer og fester.

Jan rejser jo nu desværre fra byen, så vi skal have
fundet en ny til at overtage Jans opgaver.

Fastelavn blev atter traditionen tro holdt i Søgårdens
lade, og med fint fremmøde. Husk at dette års
fastelavnsfest er lørdag d. 6. februar.

Her har vi allerede fået løst lidt af udfordringen idet
Heine fra Gyvelhøjvej har tilbudt at passe
hjemmesiden, ligesom Heine også allerede har sørget
for at vi er kommet på Facebook – en rigtig god ide,
kan vi allerede se. Super med sådan en tilflytter.

Skt. Hans 2016 var kendetegnet ved et rigtig flot
fremmøde. Knud og Birthe havde sørget for bord og
bænke. Bålet er jo et projekt som Knud står for
gennem året – via alt vores grenaffald. Husk venligst at
i kun må køre grenaffald ned i graven.

Vores egen lille flyer – Søballen der bliver omdelt, når
der er arrangementer på programmet, er også
udkommet nogle gange i løbet af året. Tak til Mads for
omdeling af denne samt Stjær Avis.

Sommerfesten var i år ganske velbesøgt, og endnu en
gang skal der lyde en meget stor tak til de familier der
endnu en gang trak i arbejdstøjet og sørgede for en
sommerfest i byen. Dejligt med det nye telt som vi
købte sidste år.

En ting vi lovede på sidste års generalforsamling var
velkomst til de nye beboere der flytter til byen. Vi har i
løbet af 2015 budt velkommen til 3 nye familier.

Den årlige affaldsindsamling på indfaldsvejene til
Søballe blev også i år gennemført på datoen for Dansk
Naturfredningsforenings landsdækkende indsamling af
affald. Selv om der måske ikke ser specielt rodet ud på
vores veje, lykkes det hvert år at samle en pæn stak
affald som bilister og andre bare har smidt i grøften.

Og så har vi fået et busskur her i Søballe – ikke at vi i
foreningen kan tage æren for det, for pludselig en
morgen stod det her. Efterfølgende har vi erfaret, at
der visk nok har kørt en korrespondance mellem
kommunen og Gyvelhøjs grundejerforening omkring
dette.

Vi har også haft en enkelt arbejdsdag i løbet af året.
Her vil vi atter efterlyse en bedre opbakning. Aftenen
gik primært med lugning samt udfyldning af de værste
ujævnheder på boldbanen. Vi kan se, at rigtig mange
bruger vores legeplads og fælles areal, så det burde
være muligt med lidt flere hænder, når opgaverne skal
løses. Det ville også være rart, om jer der bruger
arealet sammen med jeres børn ville bruge en 10-15
minutter til at rydde ukrudt i faldsandet, når i nu
alligevel er på pladsen. Vi nåede ikke at få lavet et
større check på vores legetårn, så det må blive et
projekt her til 2016.

Søballe har 4 foreninger, som alle holder
generalforsamling inden for de første 3 måneder af
året. Det kniber med fremmødet, så efter et uformelt
møde med formanden fra Søballe Vandværk, har vi
besluttet at holde generalforsamling for flere af
foreningerne den samme aften. Derfor det medsendte
forslag om vedtægtsændring der behandles senere.
Rikke stiller spørgsmålet efter beretningen, om der
efter sidste års generalforsamling hvor der blev talt om
fartregulering, er gjort yderligere ved det? Bestyrelsen
siger at der ikke er blevet gjort noget ved det endnu,
men det vil ske snarest.

Omkring fællesarealet har der ikke være nogen
fornyelser i år.
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Søballesiderne
Rikke anbefaler i øvrigt en form for et hus på
legepladsen, hvor man kunne holde lidt fredagsbar,
grill eller andet liv i byen

Derfor skal de enkelte foreningers vedtægter lige
tilpasses på dette punkt.
Da vandværket har det mest komplekse regnskab, der
kræver mest forberedelsestid, indrettes vedtægterne
efter vandværkets generalforsamlingsmåned.

3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget
til godkendelse

For Borgerforeningens vedkommende opnås ydermere
den fordel, at regnskabet altid vil kunne sendes ud
sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Jan gennemgår regnskabet og fortæller, at den helt
store forandring i.f.t regnskabet er, at man i 2014
indkøbte et nyt telt.

Ingen af de fremmødte på denne aften modsatte sig
forslaget.

Hvis der er nogen, der går med gode ideer til andre
tiltag på legepladsen, er der mulighed for at søge
kommunen om tilskud, det kræver blot gode ideer, og
folk der vil give en hånd med.

Ifølge vedtægterne kan vi nu indkalde til ekstraordinær
generalforsamling den 10. februar 2016 kl. 19 i
Sognehuset i Veng, hvis de fremmødte på den aften
stemmer for forslaget, vil det blive vedtaget.

Det anbefales fra bestyrelsen, at kontingentet forbliver
uændret, budgettet er derfor lagt derefter.

Hans gjorde opmærksom på, at man i fald at vi
kommer til at afholde generalforsamlingerne samme
aften, skal man inden da have aftalt i foreningerne,
hvordan man afholder udgifterne til
generalforsamlingerne.

4.Indkomne forslag
Bestyrelsen har følgende forslag til vedtægtsændring:

Jørgen Jansen spørger til hvor man vil kunne afholde
disse generalforsamlinger, da det kræver at der to rum,
da grundejerforeningerne skal kunne afholde deres
hver for sig. Bestyrelsen svarer, at der er mulighed for
Borgernes Hus eller Stjær skolen.

§5 Generalforsamling
Ordinær generalforsamling – Den ordinære
generalforsamling afholdes inden udgangen af januar
måned.

5.Fastsættelse af kontingent

Ændres til:

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 350,- dette vedtages.

§5 Generalforsamling
Ordinær generalforsamling – Den ordinære
generalforsamling afholdes inden udgangen af marts
måned.

6.Valg til bestyrelsen
Kim og Knud er på valg, de genvælges begge to.

Resten af §5 er uændret.

Jan flytter fra byen, og træder derfor ud af bestyrelsen.

Begrundelse for forslaget:

Bestyrelsen foreslår Rikke Peters som nyt medlem,
Rikke vælges.

Søballe har i dag 4 forskellige foreninger (Søballe
Borgerforening, Søballe Vandværk,
Grundejerforeningen Søballe Villaby og
Grundejerforeningen Gyvelhøj), der alle holder en årlig
generalforsamling i løbet af årets 3 første måneder.

Ydermere foreslår bestyrelsen at Heine fra Gyvelhøjvej
stiller op som suppleant, da han allerede har på taget
sig opgaven med hjemmesiden, mailinglisten og
Facebook-siden.

For at opnå et større fremmøde til disse
generalforsamlinger er ideen at holde
generalforsamlingerne for flere forskellige foreninger
på samme aften. På den måde vil hver forening
sandsynligvis få et bedre fremmøde, da i medlemmer
kun skal afsætte en enkelt aften til de
foreningsmæssige generalforsamlinger.

Heine bliver valgt til suppleant.
7.Valg af revisor
Torben genvælges.
8.Eventuelt
Kim har tidligere på aftenen slået et slag for
Nabohjælp.dk
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Søballesiderne
Jan foreslår at vi indkøber de skilte man kan få og
stiller ved indfaldsvejene, da de forhåbentlig vil have
en præventiv virkning. Ellers opfordres der til at
tilmelde sig Nabohjælp, det er gratis – og jo flere vi er
tilmeldt, jo bedre virker det.

Fastelavn i Søgårdens lade:
Der var mange fine udklædninger til årets
fastelavnsfest. Der blev uddelt præmier til kattekonger
og kattedronninger, spist fastelavnsboller og drukket
kaffe, og ikke mindst fik man en god snak med sine
naboer.

Heine gør opmærksom på at byens Facebookside er
sat op således, at det kun er medlemmerne, der kan
se, hvad der foregår på siden, så hvis man vil have en
anden form for nabohjælp, så kan man også skrive der,
hvis man tager hjemmefra i længere tid, og det vil ikke
komme længere end til Søballe – borgerne.

Ekstraordinær generalforsamling den
10. februar 2016
Jørgen Jantsen blev valgt som dirigent.
Alle fremmødte stemte for vedtægtsændringen.
Generalforsamlingen vil derfor fremover foregå i marts
måned samme aften som vandværkets
generalforsamling.

Traditionen tro afholdte vi 1. søndag i
advent juletræstænding på
fællesarealet.
Gorm og Ingeborg havde doneret træet i år, og
sammen med det andet træ, som snart er højt nok til
at udgøre ”byens træ”, blev det til et smukt syn med 2
store træer med lys. Efterfølgende blev der danset om
træet, inden alle fik gløgg og æbleskiver i Søren og
Lenes garage.

Kommende arrangementer i Søballe
Fællesspisning 4. april
Generalforsamling Søballe Vandværk 8.marts
Generalforsamling Grundejerforeningen Gyvelhøj
9.marts
Skt Hans 23. juni
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Foreninger, grupper, råd, udvalg og institutioner
STJÆR
Stjær Sogns Borgerforening
Jesper Lumbye Andersen, 86 74 27 17
formand@stjaer.net
Udlejning af forsamlingshus
29 25 26 65
forsamlingshus@stjaer.net
Stjær Avis
stjaeravis@stjaer.net
Stjær Byportal: www.stjaer.net
Roy Erik Blüthgen, 86 24 02 26
webmaster@stjaer.net
Kultur-Gruppe
Helene Simoni og Gunilla Maunsbach
kultur@stjaer.net
Teater-Revy-Gruppe
Marianne Andersen, 86 95 06 77
mba@justsen.dk
Fællesspisning i Forsamlingshuset
Dorthe Skriver
86 18 47 33 eller 29 44 42 83
dorthe.skriver@gmail.com
De Voksne Quinders Klub
(DVQK) Vibeke Ottosen
86 95 01 42/, oot@mail.dk
Stjær Billedmagere/ Art-Jam
Tina Kolding, 86 95 06 30
tina@tinakolding.dk
Landsbysamvirket
www.landsbysamvirket.dk
Ejerlav for Tåstrup sø
Jakob Thulesen Dahl, 86 95 00 27
jd@skanderborg-gym.dk
Stjær Boldklub
Lars Høgh Jensen
formand@stjaerboldklub.dk
www.stjaerboldklub.dk

med kontaktpersoner

SFO og Stjær Fritidsklub
Lone Borgkvist
SFO, 87 94 26 03
Fritidsklub, 87 94 26 05
lone.borgkvist@skanderborg.dk
KFUM Spejderne i Stjær
Koordinator Mette Dünser
61 70 62 75
mette.dunser@skolekom.dk
Kirken
Præst: Carsten Marvig
86 95 00 74
cma@km.dk
www.storring-stjær.dk
Menighedsråd: Leif Christoffersen
solhoej@storring.dk
Indre Mission (repræsentant i Stjær)
Karen Marie Boye
86 95 04 70
Stjær Vandværk
Bent Skovsende, 31 25 10 10
FEJLMELDING:
Peter Gabriel, 21 13 23 27 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, 86 95 0414
Det Danske Haveselskab (repr. i Stjær)
Conny Andersen
connya-1957@hotmail.com
Dansk Ornitologisk Forening
(lokal kontakt)
Peter Lange, 86 95 03 41
peterlan@post6.tele.dk

Løbeklubben
Jesper Notlev, jno@juno.dk

Aarhus Aadals Golfklub (repr. i Stjær)
Bodil Brandt, 8695 0035
bodil@brandt-metal.dk
Hovednummer: 86 94 26 77

Motions-Vandreture-Nørkleklub
Klubhuset, Susanne Røgen
86 95 04 14

A.M.B.A. Stjær Brugsforening
Lars Jeppesen, 86 95 00 10 02715@coop.dk
www.coop.dk

Skanderborg ErhvervsUdvikling
www.s-e-u.dk

Voksenkoret
Rita Joseff
rita@joseff.dk

Dagplejen
Ruth Schmidt, 22 16 78 87
ruthschmidt9@gmail.com
Stjær-Storring Børnehus
Østerbro 12, Stjær
87 94 20 80
Stjærskolen 87 94 26 00
Tina.haslev@skanderborg.dk
Nils.vangkilde@skanderborg.dk
stjaerskolen@skanderborg.dk
www.stjaerskolen.dk

Stjær Senior Klub/”Mandeklubben”
Poul Nygaard Kristensen, 58 59 38 03
nygaard50@gmail.com
Stjær Trampesti Laug
Hans Brok-Brandi, 51 15 49 08
familien@brokbrandi.dk.dk
(facebook-side)
Byforskønnelsesudvalg
Heidi Gargulak Andersen, 2018 55 15
heidi@gargulak-andersen.dk
(facebook-side)
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SØBALLE
Søballe vandværk
Hans Lück, 51 50 97 03
Grundejerforeningen
Søballe Villaby
Kim Elgård, 20 28 79 90
Grundejerforeningen Gyvelhøj
Hans Harboe, 28 15 96 76
Søballe Borgerforening
Kim Elgård, 20 28 79 90
Fællesspisning i Borgernes Hus
Tanja Peters, Stjærvej 13

STORRING
Storring Forsamlingshus:
Karina Lauridsen, 22 51 19 70
Udlejning:
Michèle Vandborg Nielsen, 86 95 01 32
Solhøjparken 27
Storring Grundejerforening:
Flemming Staub, 86 12 55 56
flemming.staub@gmail.com
Storring Fællesspisning:
Michèle Vandborg Nielsen, 86 95 09 90
michele@storring.dk
Storring Børnehus
Søballevej 3, Storring
87942085
Gymnastik:
Instruktør: Ellen Mikkelsen, 86 95 02 15
Lillering Folkedansere
Formand: Hans Jørgensen, 86 94 16 05
Storring-Stjær-Søballe-Høver
Pilelaug
Kirsten Gade, 86 95 07 05
kirstengade@storring.dk
Storring Vandværk
Formand: Leif Christoffersen, 86 95 03 67
solhoej@storring.dk
Storring Børnehave
87 94 20 85
stjaer.boernehave@skanderborg.dk
Menighedsråd
Formand: Leif Christoffersen
86 95 03 67
solhoej@storring.dk
www.storring-stjaer.dk

Stjær Avis

Materiale til avisen
Deadline: 25 september. Send
gerne i god tid.

udgives af Stjær Sogns Borgerforening
Avisen bliver husstandsomdelt gratis 2 gange om året til ca.
750 husstande i Storring, Stjær, og Søballe-området. Du kan
købe ekstra aviser i LokalBrugsen i Stjær for 12 kr.
Kopiering er kærkomment - med angivelse af kilde!

Redaktionens adresse: Vesterbro 2, Stjær, 8464 Galten,

Indsendt materiale må helst ikke
være over 3500 anslag.
Hvis det er længere, så kontakt
venligst redaktionen.

stjaeravis@stjaer.net/ 86950908 (Mette)

Tekst bedes leveret i Word eller
Publisher eller håndskrevet.
Billeder bedes leveret i billedformat (fx jpg) eller original (så scanner vi dem).

Redaktion

Ris og ros modtages også meget
gerne
Materialet sendes til

stjaeravis@stjaer.net
eller
Vesterbro 2 , Stjær

Næste avis

Stjær Avis nr. 57 udkommer 16. oktober 2016.
Deadline for indlevering af materiale er d. 25 september. Det
vil også fremgå af Stjær.net samt Brugsens opslagstavle
Sponsorer/distribution/trykning
Bjarne Schøler, bss@netdesign.dk / 86 95 08 08
Webmaster
Roy Blüthgen, webmaster@stjaer.net, 86 24 02 26
Søballe artikler/foto
Lene Brandt Mikkelsen
Rikke Peters
Storring artikler/foto
Merete Pedersen, merete@gefiber.dk
Kirke/foto
Per Reipurth, phreipurth@gmail.com, 40 97 87 19
Stjær artikler/foto
Mette Brandi, brokbrandi@hotmail.com
Janne Grønhøj, jannegjensen@gmail.com
Henriette Jensen, pandamor11@gmail.com
Tina Brandt Jespersen, tina.brandt.jespersen@gmail.com
Nina Møller-Nielsen, nina.moller.nielsen@gmail.com
Hanna Wulff, frkwulff@gmail.com
Layout
Janne Grønhøj
Tina Brandt Jespersen
Nina Møller-Andersen
Merete Pedersen
Korrekturlæsning
Gitte Reipurth, gitte.reipurth@gmail.com

Vil du være en fast del af Stjær lokalavis?
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.
Så kunne du tænke dig at deltage i redaktionsarbejdet,
få dig en ”fast spalte” eller andet, så skriv til redaktionen og
hør nærmere.

Skrift kan gemmes,
tale glemmes
(norsk ordsprog)

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

KVALITET
ERFARING

VIGGO RAVNS

TRADITION
NYTÆNKNING

FORRETNING A/S

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

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

Hjælp til smerter, stress, hovedpine og allergi

v. Anne Mølgaard
Dronninghøj 1, Storring
8464 Galten
Tlf. 60 22 05 19
klinik@akupunkturmodsmerter.dk
www.akupunkturmodsmerter.dk

