
 

 

STJÆR AVIS 
      med Storring og Søballe  

Nr. 57 – 15. årgang  Oktober 2016 - februar 2017  

Stjær Avis udgives af Stjær Sogns Borgerforening. 
Avisen uddeles gratis til 750 husstande i Storring, Stjær og Søballe.  

 

Næste deadline er 26.2.17 og avisen udkommer medio marts 

Indlæg modtages på stjaeravis@stjaer.net eller Vesterbro 2, Stjær 
 

Avisen kan læses i farver på http://www.stjaer.net 

Pris i løssalg 

Byen har samlet ind til de yngste borgere 

Glade dagplejere og dagplejebørn kan nu komme på udflugter 

takket være succesfuld indsamling i Stjær 
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Kalender 2016-2017 

 

STJÆR FLÆSKELAUG 
 – kun for mænd 

4. november 2016 kl. 18.30 

i Stjær forsamlingshus 

 

 

 

 

Pris: 100 kr 

Prisen på aftenens arrangement inkluderer: 

Flæsk ad libitum 

En gratis øl/sodavand 

Der kan i løbet af aftenen købes snaps, øl og sodavand 

Tilmelding og betaling til René Bruhn via mobilepay 26 27 00 81 (husk navn) 

eller kontant betaling Granatvænget 29 

Tilmelding senest d. 28 oktober 

Med venlig hilsen 

Flæskelaugsudvalget  

Stjær 

23/10,  kl. 10-14  Æblemostdag 

27/10,  kl. 20  Stjær Sogns Borgerforn.møde 

2/11,  kl. 19  Banko 

4/11, kl. 18  Flæskelaug 

24/11,  kl. 18:30  Fællesspisning f. voksne 

17/11   Fernisering 

18/11, kl. 10-12  Efterårsudstilling  

28/11, kl. 17:30  Fællesspisning 

30/11, kl. 17  Gud og fællesspisning 

 

 

30/1,  kl. 17:30  Fællesspisning 

26/2     Deadline Stjær Avis 

27/3, kl. 17:30  Fællesspisning 

 

Storring 

5/11 Koncert m. Paul Banks 

 

Søballe 

26/9   kl. 18  Fællesspisning  

8/10   HIK Sportsfest 

24/10   kl. 18  Fællesspisning  

27/11   Juletræstænding 
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I borgerforeningens bestyrelse arbejder vi med to 
primære fokusområder; forsamlingshuset og  

foreningslivet.  
 
Forsamlingshuset 
Forsamlingshuset er ramme om mange gode lokale 
aktiviteter og vi ønsker at det skal huse endnu flere i 
fremtiden. Vi vil gerne at det fortsat er stedet hvor 
mange mennesker kan mødes for at diskutere vores 
fælles fremtid, for at lave yoga, bygge togbaner, læ-
re om foto, spille banko, være kreativ i fællesskab 
med gode naboer eller holde en godt fest.  Vi vil me-
get gerne at huset bliver mere åbent og vi inviterer 
alle til at bruge det. 

 

Forsamlingshuset er gammelt og nedslidt, men det er 
stadig hyggeligt og funktionelt. Vi har plads til man-
ge mennesker i huset og gode køkkenfaciliteter til 
mange spisende gæster. Vi har fornyet fokus på ren-
gøring og vi arbejder i det små på at vedligeholde 
huset for de få midler vi har og med hjælp fra frivil-
lige kræfter som vi er meget taknemlige for. For-
eningen har et meget stramt budget så der er ikke 
planlagt store investeringer. 

 

Vicevært 
Vi mangler en eller to personer til at varetage vice-
værtopgaven i huset. Viceværten er den man ringer 
til hvis noget er i uorden i huset. Det er vigtigt at 
understrege at det ikke er viceværten der skal ordne 
alt, viceværten ordner småting og kontakter bestyrel-
sen hvis noget skal ordnes og går jævnligt en runde i 
huset for at se at alt er som det skal være. Kontakt 
meget gerne Sara Thofte (formand@stjaer.net) hvis 
du overvejer at blive vores nye vicevært. 
 

Foreningslivet 
I marts måned afholdt vi borgermøde under titlen 
’Stjær nu og i Fremtiden’. Der var oplæg fra Stjær 
Avis, Stjær Trampesti Laug, Stjær Byforskønnelse, 
Den Gode Runde og Kulturkraftværk og Landsby-
ordning. Der var stort fremmøde og det var fanta-
stisk at høre om alle de ting som er i gang. Vi for-
venter at følge op med et nyt borgermøde næste år 
hvor vi kan blive opdateret på hvordan det går med 
igangværende og evt. nye projekter og hvor vi øn-
sker at give plads til diskussion. 
 
Bestyrelsesarbejde 
Vi har fokus på at facilitere de mange gode projekter 
som er i gang i byen ved at tilbyde projektgrupperne 
at være en del af borgerforeningen med de mange 
fordele det giver at være organiseret i en lokalt for-
ankret forening. Med afsæt i borgermødet tidligere i 
år vil vi gerne arbejde videre med at styrke den loka-

le forankring af byens projekter og meget mere.  

Desuden synes vi det er sjovt at arrangere lokale ak-
tiviteter som for eksempel cykel løb, fastelavnsfest 
eller æblemostdag. Sidst men ikke mindst, varetager 
vi drift og vedligehold af forsamlingshuset. 

 

Vi er i gang med at ændre den måde vi arbejder på i 
bestyrelsen. Det handler om at det skal være sjovt at 
være med i bestyrelsen – endnu mere sjovt! Pligter-
ne skal klares effektivt så der bliver mere tid og 
overskud til det sjove, for at det til fulde skal lykkes 
kræver det flere folk i bestyrelsen. Vi har fordelt 
driftsopgaverne mellem os således at den enkelte har 
veldefinerede og afgrænsede opgaver. Dette giver 
hver enkelt bestyrelsesmedlem ro til at lave de sjove 
ting og jo flere vi bliver des flere til at løfte den fæl-
les opgave og dermed mere tid til det sjove. 

Stjær Sogns Borgerforening 
 nyt fra bestyrelsen 

Rollespil: Begravelsen 
Wilhelm Ib - Carl Heinz 'næsten berømte' fætter og kongelig rådgiver 
- er desværre afgået ved døden. Efter Carl Heinz' tumultagtige fød-
selsdag blev Wilhelm Ib fængslet for bedrageri og tyveri (hvilket  
nogen stadig fastholder var et uheldigt sammentræf af honningmad-
der, fedtede fingre og guld). Hans helbred tog desværre skade af de 
fugtige fangehuller, og efter et par ugers sygdom, er han draget vide-
re til efterlivet. 
 

For at ære Wilhelm Ib's minde (han var trods alt kejserlig rådgiver), har byen besluttet at Wilhelm Ib skal 
have en ærefuld ligbrænding, hvorfor alle er inviteret til begravelse og gravøl d. 1. oktober 2016 i  
Bakkeskoven.....og da Bakkeskovens indbyggere sjældent siger nej til en mulighed for fest, så forventes 
der stor deltagelse fra nær og fjern. 

Gik du glip af dette års eventyr? Næste rollespil programsat til foråret 2017. Vel mødt 



 

 
 

 

Kirkeliv  
 
 

Klik ind på  
http://www.storring-stjaer.dk/ 
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Eftermiddagsmøder 
 
Tirsdage kl. 14.00-16.00 
I Konfirmandstuen 
 

Efteråret 2016 

8. november 2016 
Foredrag med sognepræst og foredragsholder Ole 
Juul under titlen: At være fortalt beskriver Ole 
Juul levende fortællinger om skæbner, han har mødt 
dels i levende live dels i litteraturen og filmen, om 
hvilken styrke det er at være fortalt ind i en 
historie.  
Dels den store historie, bibelhistorien, 
verdenshistorien og Danmarkshistorien dels den 
lille historie, slægtens, familiens og 
lokalfællesskabets. 
 

Foråret 2017  

24. januar 2017 
 Foredrag med Kirsten Mehlsen og Søren Rønnehøj 
under titlen: Musik i fængslet. 
Rønnehøj er tidligere indsat i Fængslet i Horsens 
hvor voksenkorets leder er musikalsk medarbejder. 

  

21.februar.2017 
Foredrag med Annette Hoff under titlen: Kaffens 
historie 
Annette Hoff er historiker, dr.phil. og seniorforsker 
i Den gamle by og har udgivet flere bøger bl.a. om 
landbo-, købstads- og herregårdshistorier og også 
Nydelsesmidlernes Danmarkshistorie. 

  

14. marts 2017 
 Foredrag med Dagmar Brendstrup under titlen: 
Hvor heldig kan man være: Om mennesker på min 
vej hvor mødet med engagerede ”skæve” 
mennesker med kant har været fantastiske 
øjeblikke. 
 

Kirkehøjskole 
 
Tirsdag den 17. januar 2017 
Gudstjeneste i Storring Kirke ved sognepræst 
Carsten Marvig 
Derefter foredrag i Konfirmandstuen ved 
sognepræst Martin Herbst: Det moderne mennesks 
syv dødssynder 
Martin Herbsts foredrag giver et indblik i, hvordan 
traditionen om dødssynderne opstod og har påvirket 
os gennem historien. 
 
 

Gud og fællesspisning 
I Stjær Kirke 
Onsdag den 12. oktober kl. 17.30 
Onsdag den 30. november kl. 17.30. 
Efter gudstjenesten i Stjær Kirke spiser vi 
aftensmad sammen i Stjær Forsamlingshus. 
 
 

Korkoncert 

I Storring Kirke 
Onsdag den 16. november 2016 kl. 19.00 

Med børne- og voksenkoret 
Begge kor har tidligere lavet egne koncerter, men 
denne gang er der tale om en fælleskoncert, hvor de 
to kor også vil synge noget sammen. 

Så programmet bliver særdeles vidtfavnende, 
sunget med entusiasme og glæde og det kan da 
tænkes, at der kommer et julet indslag. 
 

 



 

 

 

 

Kirkeliv  
 
 

Klik ind på  
http://www.storring-stjaer.dk/ 
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Julestue for ældre 
Mandag 28.11.2016  kl.14.00-17.00 
Finder i år sted Konfirmandstuen i Storring. 
 

 

 

Syng julen 
I Stjær Kirke 
Onsdag den 14. december 2016 kl. 19.00 med 
børnenes smukke Luciaoptog og de dejligste 
julesalmer alle kan synge med på. 
 

 

Krybbespil 
I Stjær Kirke 
Søndag den 18. december kl. 14.00 
Minikonfirmanderne slutter gudstjenesten af med et 
krybbespil. 
 

 

Korsang for sangglade 
piger og drenge 
Storring-Stjær kirkers børnekor for sangglade piger 
og drenge fra 3.-8.kl. er godt i gang med at øve på 
repertoire til koncerten med voksenkoret 16.nov, så 
pt er der LUKKET for tilgang. MEN efter 16.nov 
vil vi blive meget glade for at se nye deltagere i 
forbindelse med øvning til Lucia (som er både i 
skolen og i kirken). 
For yderligere information kontakt korleder 
Charlotte Sejthen på mobil 2821 9820 

Luciaøvning 
3 onsdage fra den 23. november 2016 
 
For 0.-3.kl. tre onsdage fra kl. 14.30-15.15 i 
Konfirmandstuen (tag skolebussen 14.10). 
Interesserede fra 4.kl og op kan være med kl 15.30-

16.30 også i K-stuen 
Første gang er onsdag d.23.nov. 
For yderligere information kontakt korleder 
Charlotte Sejthen på mobil 2821 9820 

 

 

 

Det nye menighedsråd 
Orienterings- og opstillingsmøder i Storring - og 
Stjær sogne den 14. og 13. september 2016 
Blev følgende valgt til det nye menighedsråd: 
 
Jørgen Bækgaard, Storring 
Per Reipurth, Storring 
Anton Mikkelsen, Storring 
Ingrid Jørgensen, Stjær 
Jørgen Schmidt, Stjær 
Bendt Kristensen, Stjær 
Hanne Øvlisen, Stjær 
Kirsten Madsen, Stjær 
 
 
 
 
Se www.storring-stjaer.dk for yderligere 
oplysninger og evt. rettelser. 
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En ulykkelig dag i Stjær 
Torsdag d. 29/9 blev Stjær ramt af en frygtelig ulykke, da en gaseksplosion kostede Ellen Thomsen livet.  

Æret være hendes minde.  

Foto: Øverst: Roy Erik Blüthgen/Google streetview 
Th. Mette Brandi 
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Opslagstavle 

 

Spejderne søger leder/assistent 

 

KFUM-Spejderne i Stjær søger en frivillig til at være leder/assistent for de 10-

14 årige spejdere. Vi er allerede tre ledere/assistenter, men kunne godt bruge 
en mere, så vi har mulighed for at lave nogle flere lærerige og spændende akti-
viteter sammen med spejderne. 

Vi holder spejdermøde hver tirsdag (undtagen i skolernes ferier) kl. 18:30-

20:30. 
For at sikre en hvis kontinuitet forventer vi, at du deltager i ca. 2/3 af møderne 
i løbet af året, men vi er meget fleksible. 

Kontakt JesperLA@stjaer.net eller 30 28 27 17 hvis du er interesseret. 
 

Med spejderhilsen 

Ingrid, Kurt og Jesper 

Cykellygter og reflekser 

Alle cykler skal have lys på fra solnedgang til solopgang og når sigtbarheden af den ene eller anden grund bli-
ver dårlig f.eks. i tåge og tæt snevejr. Mørke cyklister udsætter både sig selv og andre for fare.  
En cykel med to hjul skal udstyres med mindst én forlygte og mindst én baglygte. 

En cykellygte skal være tydeligt synlig på mindst 300 me-
ters afstand uden at virke blændende. Lygten skal desuden 
være synlig fra siden.  

En forlygte må gerne lyse gult, hvidt eller blåligt. Hvis den 
lyser gult, må den ikke blinke. Hvis den lyser hvidt eller 
blåt, må den gerne blinke. Hvis lygten blinker, skal den gøre 
det med mindst 120 blink i minuttet. 

Baglygten skal lyse rødt. En baglygte må også gerne blinke. 
Det skal i så fald ske med mindst 120 blink pr. minut, hvil-
ket er ret hurtigt. 

      Kilde:Cyklistforbundet 
Ca. hver femte cykelulykke sker i mørke eller tusmørke. 

HUSK 

Børnehavens efterårsudstilling  

d. 17-18.11 i forsamlingshuset 
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Stor lokal opbakning 

Kløver Motionscykelløb har som bekendt sit ud-

spring i Stjær Sogns Borgerforening, og her i 2016 

blev det fjerde gang, at cykelløbet blev skudt i gang. 

Borgerforeningen har fra begyndelsen haft et ønske 

om at skabe et, for borgerforeningen, anderledes ar-

rangement, der blandt andet kan medvirke til samar-

bejde på tværs af generationerne.  

Præcis som sidste år indgik løbsledelsen derfor et 

samarbejde med Stjærskolens 6. klasse, der skulle 

agere flagposter ude på ruten. Endnu engang var op-

bakningen fra elever og forældre overvældende. 

Faktisk var der kun ros fra deltagernes side med 

hensyn til posternes engagement og antal.  

Løbsledelsen vil hermed udtrykke en stor tak til alle 

de frivillige på posterne og som sidste år, kvittere 

med et tilskud på 3.000 kr. til klassens Bornholmer-

tur.  

 
Mange deltagere trods sammenfald med Muskel-

svindfondens cykelløb  
Sidste år var der 187 deltagere i Kløver Motionscy-

kelløb, så løbsledelsen var spændte på hvor mange 

der ville dukke op i år.  

Muskelsvind Fondens seneste påfund ”Cyklo” var, 

til løbsledelsens store ærgrelse, placeret på samme 

dato, som den der var udvalgt for Kløver Motions-

cykelløb. Heldigvis valgte 127 motionscykellister at 

deltage i Kløver Motionscykelløb og da smerte 

 

grænsen er omkring de 75 deltagere, var det en posi-

tiv oplevelse at se så mange deltagere, trods alt.  

Fremadrettet går løbsledelsen efter et maksimalt del-

tagerantal på 250 personer. Løbsledelsen satser altså 

på kvalitet frem for kvantitet, hvilket forhåbentligt 

er understøttet af et fantastisk fællesskab funderet i 

lokalsamfundet. Muskelsvindfonden vil blive kon-

taktet for at undgå dato sammenfald fremadrettet, 

flere andre datoer er allerede besat af andre cykelre-

laterede begivenheder - dem vil løbsledelsen natur-

ligvis også tage højde for. 

Kløverløbet er et levedygtigt koncept 
Selvom der opstod problemer og udfordringer un-

dervejs forløb cykelløbet tilfredsstillende.. En af ud-

fordringerne var registrering af deltagere på mellem-

tiderne, når større grupper cyklede over mållinjen. 

Der bliver kigget efter alternativer til Webscorer, 

som har været benyttet de seneste to år. I øvrigt vil 

løbsledelsen gerne benytte lejligheden til at takke 

Bo Vægter, Jan Møller og Patrick Bjerregaard for 

assistance i forhold til tidtagning, indskrivning og 

eftertilmelding.  

En anden udfordring er på speakerfronten. Til alt 

held tilbød Bent Skovsende sin assistance, og Bent 

gjorde det faktisk så godt at løbsledelsen vil forsøge 

at hyre ham til næste års begivenhed. Programsæt-

ning skal løbsledelsen også arbejde med, og præ-

mieoverrækkelse m.m. skal ganske enkelt formidles 

bedre.  

Kløver motionscykelløb 2016 

 

Feltet på Stenskovsvej 
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Løbsledelsen fik testet et nyt set up, som havde sit 

udgangspunkt i boldklubbens arealer og lokale på 

Vesterbro. Det fungerede ganske godt at have samt-

lige aktiviteter og faciliteter samlet på et og samme 

sted. Og da ruten i Stjær Bakker er attraktiv og pas-

sende til at skille os ud fra andre motionscykelløb, 

så mener løbsledelsen, at vi her i Stjær er ved at ha-

ve et koncept, der er levedygtigt, og at vi med Klø-

ver motionscykelløbet har skabt en autentisk cykel-

løbsstemning. Det tyder tilbagemeldingerne fra del-

tagere i år og tidligere år da også på. 

Endnu engang var der stor ros til forplejning og de-

pot (karrysuppe med ris er åbenbart et hit) æbler, 

bananer, müslibar, samt saftevand er altid brugbart. 

Tak til Lisbeth Skatska, Christina Klemmensen, 

Nanna Hansen og Inger Jensen for indsatsen 

Til sidst vil løbsledelsen rette en særlig til Svitlana 

Andersen, Frank Reinholdt, Minna Person, Ole Per-

son, Pia Møller, Karsten Gynderup Ottesen og Anet-

te Bjerregaard som assisterede på flere forskellige 

områder. 

 

 

Stor tak til vores sponsorer 
Jutlander Bank, Fri Bikeshop Galten, LokalBrugsen 

Stjær, Home Galten, Berger Optik, AURA Energi, 

2tal Galten Radio-TV, Scan-Tech og SuperBrugsen 

Galten skal have stor tak for deres støtte til dette lo-

kale initiativ. 

Lokale motionscyklister, der deltager i Stjærs fælles-

cykling, har indvilliget i at reklamere for Kløver 

Motionscykelløbs sponsorere samt cykelløbet. Det 

gør de ved at bære en speciel designet cykeltrøje.  

 

Følg med på nettet 
www.kløvermotionscykelløb.dk er ved at være på 

plads, og med lidt ekstra garniture fra Christian 

Skjernings hånd i form af dronefilm, har hjemmesi-

den præsteret 220.000 hits de to år siden har eksiste-

ret. 

Den tilhørende Facebookside har endnu ikke fundet 

sit leje, men der bliver arbejdet på sagen. 

 

 

Tak for endnu en stor cykeloplevelse – Geert Jensen 
og Peter Person. 

Vinder Børnecykel Lukas Golczyk . 

Præmie ponsoreret af Jutlander Bank og Fri 

Bikeshop Galten . 

Vinder Voksencykel Karen Hove.  
Præmie sponsoreret af Jutlander Bank og Fri 

Bikeshop Galten. 
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Vi er rigtig glade for dagplejen i Stjær. Her færdes 

vores børn dagligt i rolige, trygge, kærlige og om-

sorgsfulde rammer. Her bliver de udfordret, leger 

med vennerne, får oplevelser, tumler og griner.  

Da vi forældre hørte at dagplejen ønskede sig en el-

ladcykel, var vi ikke længe om at beslutte os for at 

støtte op om det og forsøge at få ønsket opfyldt.  

Men hvordan samler man lige 20.000 kr. ind til en  

el-ladcykel? Jo, man formidler projektet til vores 

dejlige by, som er kendt for at tage godt imod initia-

tiver. 

Første weekend i april blev projektet for alvor skudt 

i gang med et lille arrangement ved Brugsen. Glade 

børn kunne få en tur i en el-ladcykel, som venligst 

var blevet udlånt af Skovby Dagpleje og forældre, 

bedsteforældre og lokale stjærborgere kunne blive 

introduceret til vores indsamling. Det gav mange 

positive tilkendegivelser og penge i indsamlingsdå-

sen.  

 

Efter nogle måneders benarbejde lykkedes det at få 

stablet 20.000 kr. på benene. Lokale borgere har væ-

ret gavmilde og indsamlingsdåserne i Brugsen og 

ved Stjær Sportsfest har også indbragt en stor porti-

on.  

Der skal lyde en særlig tak til mange velvillige er-

hvervsdrivende fra Stjær, Skovby, Galten, Hårby og 

Hørning som hver har været med til at sponsorere 

cyklen; 

Lyskoncept - Breum Byg Aps - Stjær Lokalbrugs  

Skt Byg -  Rema 1000, Skovby - Galten Sko  

Tidens Gardiner -  Huscompagniet -  Hårby Slagter 

Nu er cyklen indkøbt, og hvis I er heldige, kan I se 

glade vinkende unger drøne forbi på vej til nye ople-

velser.  

 

Mange hilsner skal lyde fra børn og forældre i Stjær 

Dagpleje 

 

Tusind tak! 

Dagplejen i Stjær har nu fået vind i håret og glade unger 
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Nyt fra Spejderne 
  

i Stjær 
  

Af Jesper Lumbye 

Stemningsbilleder fra spejdernes 30 km vandretur fra Silkeborg til Øm Kloster i slutningen af maj. 

Shelty-mærket 
I løbet af det forgangne år har en 
stor gruppe på 14 af spejderne i 
Stjær taget Shelty-mærket, hvor 
man hver måned i et år skal over-
natte i en ny shelter. Det har været 
en god måde at følge årets gang i 
naturen. Der har ti af gangene væ-
ret arrangeret fælles overnatning 
fra fredag aften til lørdag formid-
dag. Nogle af gangene har vi lavet 
snobrød eller ristet skumfiduser. 
Den milde vinter gjorde, at vi blot 
en enkelt gang oplevede sne. 
  

30 km Vandre-mærke 

I slutningen af maj vandrede en 
stor gruppe på 14 af spejderne i 
Stjær samt nogle ledere og foræl-
dre en 30 km lang tur fra Silkeborg 
til Øm Kloster. Turen gik bl.a. gen-
nem den smukke natur ved Him-
melbjerget. Da vi trætte nåede i 
mål stod en gruppe forældre klar 
med velfortjent aftensmad. 
  

Spejdermøder i Spejderhytten 

Bævere og ulve (0.-3. klasse) mø-
des hver mandag kl. 18:30-20:00. 
Spejderne (fra 4. klasse) mødes 
hver tirsdag kl. 18:30-20:30. 

Stemningsbilleder fra spejdernes månedlige shelterovernatninger i det 
forgangne år. 
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Nyheder fra Trampesti Lauget 
Af Hanne Øvlisen 

Trampestilaugets arbejde er båret af den gode dialog og samarbejde med lokale lodsejere. Det er lodsejerne, der 

gør det muligt at etablere stierne. Det samlede stiforløb er nu på 15-20 km., det i sig selv vidner om lokal dialog 

og samarbejde. En stor tak til de mange lodsejere, der ligger jord til stierne - og klipper græsset - tak for den 

store imødekommenhed og åbenhed. 

Siden sidste nr. af Stjær Avis er det lykkedes at åbne 2 nye stiforløb, og 1 er godt på vej. 

”Den gode Runde”  
ved Stjærskolen 

Det første stiforløb er ”Den gode Runde”, som går rundt om Stjærskolen. Her har Trampesti Lauget støttet et 

borgerdrevet projekt under Stjær Kulturgruppe. ”Den gode Runde” er for alle borgere. Her kan man lade sig 

udfordre på balance, koordination og kondition. Skulle man få lyst, er der også mulighed for at overnatte i shel-

ter og lave mad i bålhytten, altså all inklusive i det fri med eget udstyr og råvarer.  
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Forbindelsen mellem Stjær Bakkevej og Jeksenvej 

Bevæger man sig sydover og op af i højderne ad Stjær Bakkevej, er der nu forbindelse til Jeksenvej. Hvor 

Stjær Bakkevej slår et skarpt sving til højre, går trampestien ind til venstre. Inden man bevæger sig ind på sti-

en er det en god idé at stoppe op og nyde udsigten over bakkerne og den langstrakte ådal. Herfra følger man 

skiltningen og retur til Stjær ad Jeksenvej. Fra Stjær Brugs er denne runde på ca. 3,5 km. 

Ind i grusgraven 

Sidst men ikke mindst har familien Røgen givet tilsagn om, at der må etableres en sti i den nedlagte grusgrav 

på Jeksenvej. Det er et fantastisk sted med sin helt egen natur, der er vokset frem siden grusgraven blev lukket. 

Her er ro og fred, som skal opleves til fods. Vi arbejder hårdt på at få gravet pæle ned og monteret piktogram-

mer. Området kan være lukket på grund af jagt. Dette vil være skiltet. Vi giver lyd på facebook og stjaer.net, 

når stien er klar. Glæd jer. 

 

Præstegårdsskovene 

Så er der Præstegårdsskovene, hvor menighedsrådet åbnede et stiforløb i 2008. Trampestilauget har indgået en 

aftale med menighedsrådet, der betyder, at skiltningen i Præstegårdsskovene bliver den samme som på tram-

pestierne. Rent praktisk bliver det sådan, at Trampestilauget vedligeholder pæle og skiltning, og menighedsrå-

det klipper græsset som hidtil.  

Naturvidenskabsfestival på Stjærskolen 

I skrivende stund er Trampestilauget indbudt til et samarbejde med Stjærskolen omkring Naturvidenskabsfe-

stivalen 2016 med overskriften ”hjerne og hjerte”. Skolen har søgt og fået midler til at gennemføre et projekt 

med titlen ”Det lokale Hjerteblod”. Det betyder, at der bliver et arrangement for alle borgere i alle aldre d. 

30.9. med fælles opstart på Stjærskolen kl. 12. Her kan man få mål puls og blodtryk. De ældste elever vil fun-

gere som guider på stierne og undervejs instruere i cadioøvelser, øvelser, der styrker hjertet. Man kan tage en 

tur ad ”Den gode Runde” og/eller ad en af trampestierne. Vi glæder os til samarbejdet. 
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Det praktiske arbejde 

Aller sidst og rigtigt hyggeligt er der det praktiske arbejde med at grave pæle ned, montere piktogrammer, 

vedligeholde stierne m.v. Trampestilauget har fået tilsagn om 30 000 gode kr. fra Landsbypuljen/

Landsbysamvirket. Noget af beløbet vil gå til indkøb af en Bella græsslåmaskine, der er en prof maskine, der 

kan klippe høj vegetation i ujævnt terræn. Bella vil lette vedligeholdelsesarbejdet meget på de strækninger, vi 

selv skal vedligeholde.  

Alle er velkomne til at deltage i det praktiske arbejde for fællesskabet. Vi slutter altid med en kop kaffe/the/øl/

vand og hyggelig snak. Vi vil forsøge at blive bedre til at melde datoer og tidspunkter for det praktiske arbejde 

ud på facebook og stjaer.net.  

Julevandring 

Måske vi finder tid til en julevandring, hvor vi viser nogle af de nye stier frem. Mere om det, når vi nærmer os. 

Har du lyst til at deltage i arbejdet er du velkommen hos: 

Hans Brok-Brandi - brokbrandi@hotmail.com 

Helene Simoni Thorup -helene@simoni.dk 

Flemming Staub - flemming.staub@gmail.com 

Peter Person - kmcykel@gmail.com 

Hanne Øvlisen - hanne.ovlisen@gmail.com 

Nyd det fantastiske område vi bor i - et område, hvor mennesker har levet siden jernalderen☺☺☺☺    
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Af Irma Kjeldsen og Hanne Øvlisen 

Solen skinner, det er sensommer, vinden er stille, 

det er varmt, parasollerne er slået op på gårdsplad-

sen, og de første mennesker begynder at ankomme. I 

baren serveres kaffe, øl, vin og saftevand som ledsa-

ges af velsmagende og smukke kager bagt af lokale 

kræfter. Efterhånden fyldes gårdspladsen af menne-

sker i alle aldre. Snak, latter, knus, leg og venlige 

blikke blandes med vellydende klassiske toner slået 

an af lokale Peter Andreas Bleeg. 

Bålet knitrer under gryden med den rygende varme 

og mættende suppe. Solen går ned, mørket falder på 

og fuldmånen står op. Det er tid at gå hjem til en 

weekend med dejlig fornemmelsen i kroppen. Fre-

dagsbar - det er når landsbyfællesskabet er aller-

bedst. 

Tak til Mette og Jakob for at byde ind med rammer-

ne til det gode landsbyfællesskab og Lars i Brugsen 

for både økonomisk og moralsk støtte. 

Status på ”Stjær Byforskønnelse” 

For næsten et år siden indsendte gruppen en velbe-

grundet ansøgning til Underværker.dk -  bygningar-

vens ildsjæle. Der var mange projekter rundt om i 

Danmark, som søgte om støtte -  i alt blev 27 pro-

jekter udvalgt. Vores ansøgning gik desværre ikke 

igennem nåleøjet. 

 

Vores ansøgning om økonomisk støtte fra Jutlander 

Bank blev desværre også til et afslag. Meget tyder 

på, at det er svært at skaffe økonomiske midler til et 

kommunalt ejet areal. 

Overskuddet fra fredagsbarerne og andre arrange-

menter til fordel for byens torv står trygt og godt på 

en konto i Borgerforeningen. Styregruppen vil læg-

ge hovederne i blød og finde ud af, hvad næste 

skridt kan være. 

 

Styregruppen er mere end åben for nye tiltag og 

medlemmer. Hvis du har lyst til at deltage i arbejdet, 

hører vi rigtig gerne fra dig.  

Nydelse og nærvær på højt niveau  

Indtryk fra en fredagsbar 

 
Spiseklub for voksne 

Vi mødes første gang torsdag den 24. november kl. 18.30  

i Krostuen, i Stjær Forsamlingshus. 

Medbring 

1) Mad til fælles buffet   2) Eget service og drikkevarer 

Vi, initiativgruppen, bager kage og tager kaffe og te med, denne første aften. Husk kopper! 
Alle er velkomne. Tag gerne en gæst med. Vi glæder os til at se Jer!  

Hilsen Bente Thing Holm, Hanne Rosenlund, Heidi Gargulak og Pil Brudager. 

 

PS: Giv lyd om du/I kommer , gerne inden tir sdag den 22.11.  
– så vi ca. ved, hvor mange vi bliver.  

Mail til: pil@stjaer.net eller i postkassen på Møllevejen 7. 



 

 

Landsby-shitstorm 

Det er fantastisk hvad der kan ske i en facebook-gruppe!  

Jeg bor i en lille landsby med ca. 1000 indbyggere, og er rigtig 
glad for at bo her. Verdens navle. Smørhullet over alle smørhul-
ler. 

Jeg har boet her i 19 år, og da vi kom til, var der ikke noget der 
hed Facebook. Vi anede ikke om folk snakkede om os, (det 
gjorde de nu nok) og hvad de evt. sagde. Vi havde heller ingen 
idé om den offentlige mening, for der gik tid før vi lærte nogen 
at kende. Siden da er sociale medier kommet til, med alt hvad 
det kan medføre af gode historier og sure opstød, i den lille 
lokale facebookgruppe. Jeg er vokset op i en storby, hvor man 
ikke forholdt sig så meget til naboen. Herude kender man de 
fleste, og der er betaling ved kasse 1, både ved god og dår-
lig opførsel. Jeg synes det er sådan et godt værktøj, til at sætte 
perspektiv på den omkringliggende verden. 

Her op til OL har medierne fortalt om Brasilien, og også kredset 
om livet i favela’erne, hvor man skal være heldig at overleve sin 
barndom, og hvor mord, stoffer og overgreb er hverdag. 

Sidste år var jeg på besøg i en township i Sydafrika. Det foregik 

med vagter, for at vi kunne være sikre på at komme ud igen 
med ejendele og førlighed i behold. Rystende forhold! Her har 
ca. tre ud af fem kvinder oplevet at blive voldtaget og fattigdom-
men er ekstrem. 

Og et lille kig mod øst, ind imod Århus, som mange af os boede 
i, inden vi flyttede herud i smørhullet. Så ved vi jo godt hvilke 
kvarterer der er …hmm… betændte, og at man derinde gene-
relt skal huske at låse døre/cykler osv. 

Så er det, at jeg bliver i så godt humør, når jeg følger diskussio-
nerne i vores lokale facebook-gruppe. Vi bor i et område, hvor 
vi har så små problemer, at der er overskud til heftigt at disku-
tere: (jeg nævner i flæng, fra denne sommer) – Hvem er de 
unge mennesker, der har glemt 8 sodavandsdåser og et par 
shotglas i børnehavens u-indhegnede frilufts-sted? Har de 
egentlig ordentlige forældre? – Hvem er det, der ikke samler 
hundehømhøm op, bevidst? Hvem er det, der nu igen ikke er i 
stand til at passe sin lille hunde-mops, og holde den i egen 
have, men i stedet lader den løbe frit til risiko for alt og alle? – 
og hvad siger politiet mon? …. 

Små landsby-shitstorme, der holdes i live af den indre svine-
hund. 

Og jeg husker tidligere ophedede tråde: - Er det dem der skal 
UD af byen der har forkørselsret, eller dem der skal IND????   

Stjær har fået en blogger 
Stjær har fået en blogger. Tina Krøyer, som tidligere har skrevet haveartik-
ler og andet til Stjær Avis, er i august gået online med en 
personlig blog: www.kroyerskvarter.dk 

Bloggen handler om alt, fra små navlepillerier , 
til store spørgsmål.  ”Det er min skrive-

legeplads, hvor jeg boltrer mig i ord og billeder” 
fortæller Tina. 

Fx kan man lige nu læse om alt fra at bygge 
rumskibe, at spise torsketunger i Nordnorge, at 
ridse i dyre biler og om hvordan man skal pas-
se på med, hvad man smører sig i hovedet 
med.  - Det kan jo gå galt... 

Grin og alvor i en skønsom blanding. 

Vi har fået lov til at bringe den foreløbig eneste 
tekst, som handler om Stjær.   

Det er en hyldest til lokalmiljøet og trygheden 
ved at bo et sted, hvor alle kender hinanden, 
eller - ihvertfald de fleste...og hvor alle har en 
mening om, hvordan vi hver især skal opføre 
os.  

Indlæg fra kroyerskvarter.dk, d. 18. august 2016. 
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Landsby-shitstorm 

– og HVEM var det, der en sen nattetime stod lidt for tæt på en 
privat postkasse, jvf den private ejendomsret? - Og det hele 
peakede dengang der var nogen der smadrede vinduer, og en 
kassevogn blev set køre mistænkeligt rundt, og jagtet i flere 
dage af selvbestaltede vagtværn, indtil det blev opdaget at det 
bare var en lokal håndværker på job! – som ikke havde smad-
ret noget… 
Jeg elsker det! For hver gang disse halv-sure tråde kører af-
sted, så minder det mig om hvor meget overskud der er i lokal-
området, og at vi dybest set ikke har nogen problemer! 
Her i smørhullet. Langt fra Rio, Cape Town – og Århus. 

Facebook gruppen bruges også til mange andre tiltag: Efterlys-
ninger. Invitationer til fredagscafé, sportsfest, cykelture mv. Det 
er så godt, når der i facebookgruppen opfordres, og følges op 
på, fantastiske ting til gavn for vores lille samfund. Og jeg el-
sker at jeg trygt kan sende mine børn ud, både da de var små, 

og nu som teenagere, og jeg ved at der altid er folk i nærheden 
som vil reagere, hvad der end sker. Også uanset om mine børn 
er gode og hjælper nogen i nød, eller er uopdragne og kommer 
til at glemme et shotglas. 

Og så elsker jeg altså, at når der virkelig er problemer til dis-
kussion, så er de så små, at jeg næsten ikke kan få øje på 
dem! Det er sgu da godt! :-) 

 

.  

 

-og to unge YouTube’ere 
Emma og Anna bor i 
Stjær og går i 8. klas-
se. I løbet af somme-
ren har de oprettet 
YouTube-kanalen 
”Svanen & Hanen”. 
Hvor de forholder sig 
til alverdens finurlige 
dagligdags problem-
stillinger, med masser 
af ironi og godt humør. 

Følg 

www.kroyerskvarter.dk 

 

• Du kan følge bloggen ved at ”like”  
 kroyerskvarter.dk på  facebook.  
 

Har vi flere bloggere, Youtube’re eller lign. her i området? Giv os et praj på stjaeravis@stjaer.net 

Emma og Anna leger med videomediet,  
og laver alt muligt skæg og ballade.  
 

Fx har de en ”how to”-video, hvor de forholder sig 
til problemer der pludselig kan opstå, og temmelig 
alternative forslag til at løse dem. Fx: ”hvad skal 
man gøre, hvis man ikke kan li maden, når man 
besøger nogen?” 
De har små konkurrencer og hverdagsbegivenhe-
der, der lige bliver filmet.  
 

Anna fortæller: ”Det startede egentlig som en joke, fordi vi ikke lige havde noget andet at lave. Så snakkede 
vi om at ”Dét der YouTube, det gør vi da lige…”. For vi render alligevel rundt hele tiden og laver mærkelige 
ting, og så kunne vi jo lige så godt føre dem over på YouTube. ”Nu er det ret sjovt at lave, og vi forsøger at 
lægge ting op hver uge. ” 

Følg Svanen & Hanen 

 

• Gå på YouTube.com og søg på Svanen & Ha-
nen.  

 Når du er på deres side, tryk på abonner. 
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GoMore er, med deres egne ord, Danmarks førende platform for samkørsel og privat biludlejning.  

Med en profil på GoMore kan man tilbyde eller søge samkørsel, ligesom man har mulighed for at leje private 
biler. Man kan oprette sig på www.gomore.dk eller downloade deres app til iPhone eller Android.  

Samkørsel 
Er du bilejer, kan du tilbyde samkørsel på kortere eller længere strækninger – i Danmark og i udlandet. Du væl-
ger selv prisen på en tur, når den oprettes. GoMore’s servicegebyr udgør 10% af bilistens indtægt ved online 
betalte bookinger. På samme måde, kan man som passager søge lift – og er der ikke en rute, der går forbi dit 
ønskede ankomststed, kan man anmode om en alternativ rute, som bilisten skal acceptere før betalingen går 
igennem. Både bilist og passager har en profil og kan efterfølgende rates til glæde for andre. 

Biludlejning 
Som bilejer kan du oprette din bil, og udleje den til andre medlemmer. Du bestemmer selv hvornår du vil udleje 
din bil, hvem du vil udleje din bil til og til hvilken pris.  

Når din bil udlejes tager GoMore et gebyr på 20% af udlejningsprisen. Langt størstedelen heraf går til forsik-
ring i lejeperioden, da alle udlejninger er inkl. kasko, ansvar og vejhjælp. Det betyder, at evt. skader får ikke 
betydning for din egen bilforsikring. Både bilejer og lejer har en profil på GoMore og kan efterfølgende rates. 

I skrivende stund har GoMore 503.956 medlemmer og der er 58.879 delte biler. I en radius af 10 km fra Stjær 
er der næsten 50 biler til rådighed – heraf en i Stjær. Minimumslejen er 4 timer, og mange biler kan lejes på uge
-/månedsbasis efter aftale med ejer.  

————————————————————————————————————————————-- 

GoMore – et alternativ til 

offentlig transport 

Trafiksikkerhed ved Granatvænget 

Godt nyt fra Teknik og Miljø – Vej og 
Trafik 

 

Skolebestyrelsen har i en længere periode haft fokus på sik-
re skoleveje og dette arbejde resulterer nu i, at den lille  
bøgehæk ved vejbumpet på Stjærvej, ud for stien fra Gra-
natvænget, er blevet fjernet og bumpet er blevet udvidet til 
hele vejens bredde.  

 

Formålet hermed er at undgå, at der opstår misforståelser 
om, hvorvidt bilisterne holder for modkørende biler eller 
for cyklister og gående fra stien. Der vil blive opstillet pul-
lerter/steler i kanten af bumpet, så bilisterne ikke kører med 
to hjul i vejkanten. 
  

Når bumpet udvides skal der laves flere skaktern  - og i 
samme omgang afstribes en ”Kys og Kør- lomme” foran 
skolen. Busserne skal også bruge ”Kys og Kør”-lommen til 
afsætning. 

 

 

Denne plakat vil være at se i landskabet omkring 

skolerne. Så du som forælder, bør kysse dit barn 

på gensyn, køre på arbejde og lade dit barn selv 

finde i skole - det gavner alle.  

Fra kampagnen deualmindelige.dk 
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Sommersæsonen er slut for i år, men fortvivl ikke, vi 

erklærer hermed vintersæsonen for åben.  

Vi vil så vidt muligt cykle hver søndag kl. 10.00 fra 

LokalBrugsen, men vi vil helt sikkert også lave afta-

ler via Facebook, så hold jer lige orienteret der. 

Vi kan godt finde på at cykle ud i skoven, derfor bør 

interesserede grave MTB’en frem fra gemmerne og 

smøre kæden. MTB-aftaler laver vi fra gang til gang, 

ellers står den på landevej. 

Sommersæson 2016 var en pragtfuld oplevelse, 

mange nye ansigter dukkede op og vi fik cyklet 

mange kilometer sammen. Konceptet er at man duk-

ker op hvis man har tid, altså ingen bindende tilmel-

ding, og vi cykler ikke hurtigere end at alle kan føl-

ge med.  

Løbsledelsen bag Kløver Motionscykelløb har fået 

strikket en jersey sammen som udvalgte motionscy-

kellister drøner rundt med om onsdagen.  

Tak til Jutlander Bank, Home Galten, SKT-byg, 

Lyskoncept, Berger Optik, LokalBrugsen Stjær og 

Fri Bikeshop Galten for deres støtte med henblik på 

at synliggøre fællescykling i Stjær. 

 

Venlig hilsen – os der cykler sammen om onsdagen. 

 

 

 

 

Fællescykling i Stjær 

Golftimer for begyndere og letøvede  

Glæd dig til foråret 17! 
I slutningen af maj, den nøjagtige dato kommer sene-
re, vil der blive mulighed for at prøve at spille golf i 
Aarhus Aadal Golfklub, Brydehøjvej 35, 8462 Har-
lev. 

Der bliver mulighed for at slå bolde ud på Driving 
Range og prøve at få bolden i hul på puttebanen. 
Derefter spille der 9 rigtige golfhuller på Pay&Play-

banen med hjælper og golfbags med jem, golfbolde 
og tee etc. for kun 200 kr. pr. person. 

Når vi er færdige, kan vi hygge os med lidt drikkelse 
i restauranten og få talt om de sjove oplevelser, der 
har været på runden—og måske er der et par præmier 
til de bedste. 

Hvis nogen allerede nu ved de vil deltage, vil vi ger-
ne have besked, så vi kan begynde at planlægge hvor 
mange hjælpere vi skal bruge. 
 

HUSK at have et par kondi sko eller lignende på. 

 

Venlig hilsen og håber vi ses!  
 

 

Tilmelding til Bodil Brandt,  

tlf. 40193307 eller 86950035 

Henrik Andersen og Janne Golczyk  

Brabrand Sø rundt  
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Kært barn har mange navne 

Har Stjær altid heddet Stjær? Nej nok ikke. I 1952 havde Postvæsenet faktisk to navne for byen: Stjær og 
Stjære. I 15-1600 tallet brugte man betegnelsen: Stierde, Stiere, Stiarde m.fl. medens man i helt gamle 
skrifter fra Århus (Aros) omkring år 1326 ser navnet: Styærdhæ. Alt i alt må vi jo nok konstatere, at vi bor 
i en meget gammel by, som kan føre sine spor tilbage til før vikingerne. 

I forbindelse med, at Skanderborg Museum har foretaget udgravninger på den nye udstykning på Stjærvej, 
afholdt arkæologerne en rundvisning i udgravningen 31. august, hvor de bl.a. fortalte om de to langhuse, 
der er fundet spor efter. Især fortalte de om det største, der har været 35m langt og 5,5m bredt – altså i alt 
192,5m2 – tjah på størrelse med en stor nutidig familiebolig. 

Vi fik fortalt, at Stjær har været beboet siden år 200-400, som kaldes forhistorisk tid, da vi af gode grunde 
ikke har billeder eller skriftligt materiale fra dengang. Det, der er lidt specielt omkring langhuset, er, at 
nøjagtig samme ”model” tidligere er fundet flere steder i Danmark, så Stjær har altså for næsten 16-1800 
år siden været bebygget med ”typehuse”, som måske så ud som følger: 

 

          

© Foto: Finn Gaunaa, Roskildehistorie.dk   

  

   

© Foto: Universitetet i Bergen 

 

 

Vores forfædre havde endda også samme ønsker om beliggenhed, som vi har i dag. Vi ønsker udsigt, 
medens forfædrene ønskede udsyn, dvs. de ville gerne kunne se om nogen (fjender eller venner) nærmede 
sig bebyggelsen, som ifølge arkæologen formentlig strakte sig fra den nordøstlige del af Nygårdsparken og 
nord på. 
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Nu hvor den anden (nordligere) halvdel af den nye udstykning er i gang med at blive udgravet, fortæller 
arkæologerne, at der allerede nu, hvor de lige er gået i gang, er fundet to huse og det ser ud til, at der har været 
bebyggelse der, hvor Stjærvej nu løber, dvs. bebyggelse under asfalten, som man jo af gode grunde ikke kan 
komme til at udgrave. Man formoder, at der nok har været en form for bymæssig bebyggelse i området for-
mentlig mod nordøst i retning af Tåstrup Sø. 

 

Der er nok ikke tvivl om – dette er mine personlige observationer, og ikke arkæologernes synspunkter – at 
beboerne på den tid, har drevet jagt i skovene, fanget fisk i Pebbelbækken, som løb fra syd (den nuværende vej 
overfor Brugsen: Bækken) og nordpå indtil, den formentlig løb ud i Gammelgårdsbækken og videre til Taastrup 
sø og ud til Århus å. 

I den periode er man formentlig også begyndt med agerbrug, så når vi i dag opfatter os lidt som en ”forstad” til 
Aarhus, kan man måske påstå, at Aros i hine dage var en forstad til Stjær.  

Stjær var stedet, hvor man slog sig ned med udsyn - man jagede vildtet og dyrkede afgrøder, som man kunne 
transportere/sejle ud mod kysten, hvor der så senere er etableret en handelsplads – nemlig Aros, det nuværende 
Aarhus. 

Jeg synes faktisk, at det er lidt morsomt at tænke på, at vores forfædre allerede i år 200-400 har bygget en lille 
landsby netop samme sted, som det tidligere Århus Amt og nu Skanderborg Kommune har lavet en lokalplan 
for udviklingen af Stjær by – eller også er det nutidens politikkere, der måske har søgt inspiration i forhistorisk 
tid. 

Men alt i alt, kan vi her i Stjær godt påstå, at vi bor i en meget, meget gammel landsby med rødder tilbage til 
forhistorisk tid – måske endda én af Danmarks ældste landsbyer. 
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Af Pil Brudager 

Hun stod der pludselig – som ud af ingenting - kom-
met op af jorden – en ganske ung kvinde, lige imel-
lem de af-melede stolpehuller til langhuset, som ar-
kæologen stod og fortalte om. Hendes blå kjole nåe-
de jorden. Hun havde bare arme - og om den ene 
slyngede en tyk guldring sig. Hendes lange lyse hår 
skinnede i solen. 

”Huset har været ca. 30 meter langt”, fortæller ar-
kæologen – ”der har sandsynligvis kun boet én fami-
lie: Far, mor, en fire, fem børn, tre trælle og så dyr, 
køer, får, geder, hunde, katte og høns, har der været, 
i den østlige ende af huset – menneskene boede altid 
mod vest. Alt sammen under det lange, høje tag, der 
hvilede på stolperne, der har stået i de af-melede 
huller. Der var et langt røg-hul i taget, så de kunne 
ha’ bål på gulvet”. 

Kvinden havde farvestrålende glasperler i en snor 
om halsen og et skind var gjort fast på skuldrene 
med to spænder og hang ned ad ryggen som et slag. 
Hun holdt et lerkar i hænderne og vendte og drejede 
det og studerede dets sider. Der stod måske noget, 
ridset i leret? Ku’ de egentlig læse og skrive, i jern-
alderen? 

”Det har været en stor-bonde, det må det have været, 
med så stort et hus. Derovre, hvor vi har sat de hvide 
plasticspande, har der været en slags lade - alt deres 
forråd til vinteren blev opbevaret der. De dyrkede 
jorden – men de gik også på jagt. 

Det område vi står i, lige her, er starten på en lands-
by. Der har været flere huse. Måske mange? De har 
ligget der hvor Jeres huse i Stjær er nu – og mange 
af Jer har sikkert stolpehuller i haverne, hvis I skræl-
ler en meter jord af og kigger efter”. 

Den unge kvinde kommer imod mig, som om hun 
vil sige noget? Hvis hun gør det, kan jeg mon så for-
stå hendes sprog? Hvad talte de dengang mellem år 
200 og 400-500 e. Kr., hvor arkæologen siger, disse 
huse er fra. Den yngre jernalder. 

”I øvrigt holder sådan et hus kun 30 år, så må der 
bygges nyt”, siger arkæologen. ”Selv om det har væ-
ret kæmpe egestammer, der har dannet skelettet til 
huset, er den del der står i jorden, rådnet op. Jernal-
deren var en våd periode i Danmark, det regnede 
meget”. Ligesom sommeren 2016, tænker jeg….? 
Og husene holdt kun i 30 år – og jernaldermenne-
skene blev gennemsnitligt kun 30 - 40 år, så det hus 
de byggede, holdt altså ca. til én generation. 

Kvinden fra jernalderen har vendt ryggen til nu – 
hun kigger efter mig, over skulderen – går langsomt 
fremad - skal jeg følge efter? 

Én af Stjærborgerne fortæller, at der er et stykke 
brolagt vej i hendes have, ca. 1 meter nede, langs 
med huset. ”Det kan være fra en senere gårdsplads”, 
siger arkæologen. ”Jamen det er en ret speciel be-
lægning, det ligner en vej”, siger hun – og hun er én, 
der ved noget om det. ” Jeg må vist med hen og se 
på den belægning bagefter” siger arkæologen. 

 

Nu begynder jernalderkvinden at gå mod nordvest – 
derover, hvor arkæologen lige har fortalt, der har 
været gravpladser – eller derovre hvor der er grav-
pladser dybt under mulden. ”Skal I grave dem ud, 
spørger én?” Arkæologen siger: ” Neej – det skal vi 
vist ikke” ” Men hvor længe skal I da grave?” ”Jeg 
tror 14 dage mere” siger arkæologen. ”Hvis der nu 
findes guldhorn her” spørger én, ”skal I så ikke gra-
ve endnu mere?” ”Hvis der findes guldhorn her – ja 
- så giver jeg en kasse øl” siger arkæologen,” det er 
ikke sandsynligt, men man ved jo aldrig….!”  
 

Fortsættes næste side... 

Jernalderkvinden i Stjær 
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Jernalderkvinden i Stjær fortsat… 

Jeg følger i jernalderkvindens fodspor nu. Hvad har 
hun egentlig på fødderne? Jeg har vandresko – hun 
har måske noget hud fra en ko, samlet og bundet over 
foden, med en lædersnor. Jeg havde engang sådan et 
par jernaldersko, jeg havde købt på et marked. Jeg 
kunne mærke hver en sten igennem sålen. 

Nu kan jeg ikke se hende mere – hun er drejet af mod 
vest. 

Der er hun – hendes talje-lange, løse hår bølger i vin-
den – vi går et stykke tid med nogle hundrede meter 
imellem os, så er hun væk igen. 

Jeg har fjernet mig fra gruppen nu, 125 historiesultne, 
nulevende stjærboere i alle aldre – ”sværd” hører jeg 
arkæologen gentage, på et spørgsmål om, hvor de op-
bevarede deres svær – ”jo jo, de sloges da, der blev 
udkæmpet drabelige slag med fjender, der huserede 
egnen og røvede og plyndrede – men alt i alt var jern-
alderen en fredelig tid…… alle havde nok til at blive 
mætte og endda have store forråd i laderne. Jorden var 
fed her og skovene var fulde af bær og svampe og 
frugter og dyr og fugle. Man handlede med hinanden 
og med fremmede der kom langvejs fra, med smukke 
stoffer og smykker. Man fremstillede selv sværd og 
skjolde og buer og pile og redskaber til at bearbejde 
jorden. Og smykker”. 

”At denne boplads var placeret lige her, i Stjær, skyl-
des sikkert, at her er så godt et udsyn. Man kunne hol-
de øje i mange retninger, se rigtig langt væk – om der 
skulle være ubudne gæster, fra fjendtlige landsbyer, 
på vej”. Det var det sidste jeg hørte arkæologen sige. 
Så fortonede lyden fra nutidsmenneskene sig og jeg 
koncentrerede mig om at finde sporene, hvor jernal-
derkvindens fødder havde lavet aftryk i den løse jord. 
Den eneste lyd nu var vindens hvisken i træerne og 
det tørre græs – ellers var her dødstille. 

Hvor er her smukt! Men Storring ligger da ikke hvor 
den plejer, dens stolte kirkespir er væk og der er ingen 
huse. I stedet er det bakkede landskab oversået af 
småkrat og skove og græsarealer - og nede i dalstrøget 
glimter solens stråler i noget hurtigt rindende vand, 
der er så bredt som en flod. Der ligger både. Wauv! 
Her er ingen veje, kun trådte stier i græsset.  

Jeg står et øjeblik helt fortabt – så er der noget der 
bevæger sig mellem birketræerne. Det er kvinden – 
hun har set jeg følger efter hende, hun sætter farten 
op. Gad vide, hvor vi skal hen – gad vide, hvad det er, 
hun vil mig. Jeg begynder at gå hurtigere ……. 

Fortsættes i næste nummer af Stjær Avis…! 

 

PS: - ideer til den videre historie modtages gerne!  
Pil Brudager/ mail: pil@stjaer.net 

 

Stjær butik er inde i en god udvikling. Vi har til og med august måned solgt for 7 % mere end sidste år, hvilket 

vi er meget tilfredse med. 

Vi har samtidig vendt tallene fra røde tal til, at vi til og med august måned giver et giver overskud på + 60.000 

kr. 

Denne gode udvikling skyldes, at I kunder er rigtig gode til at bakke Brugsen op, tak for det og bliv endelig 

ved med det. 

Stor tak til butiksudvalget for den kæmpe indsats i forbindelse med vores sommerfest d. 26. august, hvor vej-

ret var med os. Også kunderne støttede endnu en gang op om festen, hvilket gjorde at sommerfesten også gav 

et lille overskud. 

Butiksudvalget vil igen i år holde vores årlige banko aften — datoen bliver d. 2. november. 

Her 1. oktober starter den nye medlems App, som gør det nemmere at styre sine medlems-point og det bliver 

nemmere at betale med sine point. 

 

Med et godt personale og med den gode kunde opbakning, håber og tror jeg på et godt resultat for Stjær Brugs 

i 2016. 

Gode nyheder fra Stjær brugs 
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Der blev løbet O-løb i Stjær 
Torsdag d. 2. juni blev der afholdt o-løb i Stjær. Vejret kunne vi ikke være 

mere heldige med, høj sol over Danmark— en super start på sportsfesten.  

 Målet var at få en sjov oplevelse i Stjærs skønne natur, og at se dele af Stjær man ellers ikke lige ser, samt at 

støtte byforskønnelsen. At nogen så blev så tændt af at finde poster, at de fik løbet det længste, de nogensinde 

har løbet, giver os arrangører et smil på læberne, det var samme oplevelse vi selv havde, da vi stiftede be-

kendtskab med konceptet. Vi var vilde med det koncept. Konceptet rummer alle aldre samt alle niveauer i et 

og samme arrangement. Området posterne lå i, strakte sig fra Storring mod nord og til toppen af bjørnebjerge-

ne mod syd. Et område som byder på mere end 100 højdemeter i et hug. 

 

 

Vi havde håbet på 30-50 deltagere… Der var 100 deltagere i alt, ca halvdelen var børn. Det gør os stolte, at 

I vil støtte op omkring et sådan arrangement på den måde. Og det var fedt at se hvordan hele familien blev 

involveret, og hvordan I kunne dyrke motion og få en oplevelse sammen. Hvordan I formåede at benytte 

trækvogne til de mindste børn, og hvordan løbecyklerne blev taget i brug, for at børnene kunne følge efter 

deres ivrige løbende forældre. 

 

Vi havde formået at samle sponsorgaver ind til både placeringer og lodtrækningspræmier. Ligeledes blev 

der taget billeder rundt i området af en fotograf, og dele af løbet blev optaget på video fra luften af. Disse 

optagelser var også sponsorater. Et stort tak til til alle som har givet et tilskud til vores løb.  

 

Vi har ikke endnu i o-løbs gruppen fået afholdt vores evaluerende møde, men vi er enige om, at det løb kræ-

ver en gentagelse. Så til alle jer der var med, vi glæder os til at se jer igen. Og til alle jer, som ikke nåede 

med første gang, kom frisk med næste gang, der er plads til alle - og vi mener at der plads til ALLE.  

 

Hold øje med os på facebook, hvor der også ligger billeder og video fra løbet 

 

https://www.facebook.com/groups/443216469220664/?fref=ts 
 
På vegne af O-løbs gruppen: Lena Sørensen 
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Naturvidenskabsfestival er en national festival, der 
har som formål at skabe engagerende oplevelser 
med naturvidenskab blandt børn og unge, og dermed 
stimulere deres interesse for området. Festivalen fin-
der sted hvert år i uge 39 og afvikles nu for 15. gang.  

I år deltog Stjærskolen for første gang i den lands-
dækkende Naturvidenskabsfestival som arrangeres 
af Astra, som er Danmarks nye nationale center for 
læring i natur, teknik og sundhed. På landsplan del-
tog over 150.000 elever fra grund-, gymnasie- og 
erhvervsskoler. 

Hjerte og Hjerne 
Temaet for Naturvidenskabsfestival 2016 er Hjerte 
og Hjerne. Under dette tema ligger et væld af hjerne-
vridere og hjertevarmere: Spændende emner der ud-
fordrer, udforsker og leger med naturvidenskaben. 

“Målet med festivalen er, at gøre science vedkom-
mende og anvendeligt for Danmarks børn og unge. 
De skal i denne uge opleve, at science har noget med 
deres eget liv at gøre, og at de med science i rygsæk-
ken selv kan være med til at skabe forandringer” si-
ger programleder Estrid Brandorff fra Astra, der ar-
rangerer Naturvidenskabsfestival.  

Stjærskolens naturvidenskabsfestival 
På Stjærskolen begyndte hver morgen med læse-
bånd, med fokus på faglitteratur. Indskoling og mel-
lemtrin arbejdede på tværs af klasserne med en mas-
se spændende værksteder med overskrifterne; fra 
symbol til organ (om hjertet), kampen mellem de to 
hjernehalvdele, hjerne- og hjertemad samt hjerter i 
børnehøjde. 

DR’s Ultra Nyt på besøg på Stjærskolen 

Det lokale hjerteblod 
Udskolingen arbejdede med et fælles projekt, og in-
viterede til åbning af “Det lokale hjerteblod” i sam-
arbejde med Stjær trampesti laug, fredag 
d.30.september.  

Med udgangspunkt i innovationsmodellen FIRE-

design skulle eleverne selv designe og idéudvikle 
ruten, der via lokale trampestier viser det store og 
det lille hjertekredsløb med fysiske øvelser, hoved-
brud og oplysninger undervejs. Første del af festival-
ugen bruges på at indsamle viden om kroppens 
kredsløb samt designe og etablere ruten. Eleverne 
fik hjælp af Stjær Trampesti Laug og Stjær Boldklub 
til at markere ruten og sætte alt materialet op. 

Fredag d.30. september blev skolens yngre elever 
guidet gennem kredsløbet, og ved middagstid erklæ-
redes ruten for åben med en reception, hvorefter 
man kunne få en elevguidet rundtur. Banen følger 
trampestierne rundt på en ca. 6. km rute og under-
vejs er der cardioøvelser og infotavler. 

Eleverne tilbød desuden bl.a. måling af blodsukker 
og blodtypebestemmelse. 

Iben modtager prisen for årets festivalaktivitet 

Stjærskolen vinder national pris for oplevelsessti 
Prisen går til det festivalarrangement, der gør en 
ekstraordinær, flot indsats for at engagere lokalom-
rådet og for at formidle science på en ny og spæn-
dende måde. Estrid Brandorff begrunder valget af 
årets vinder:   

"Stjærskolen får prisen, fordi de gennem et spæn-
dende og nytænkende samarbejde med lokalsamfun-
det formidler science på en ny og innovativ måde. 
Sammen med lokalsamfundet har skolen skabt en 
blivende ressource med formidling til gavn for alle 
borgere i området - både gamle og unge. Skolen har 
forholdt sig kreativt og tværfagligt til årets tema for 
Naturvidenskabsfestival: Hjerte og hjerne." 

Med prisen for Årets Festivalaktivitet fik skolen ud-
over æren og et diplom også en på opleveren, da 
stompbandet Habengoods gav koncert på skolen.  

Dansk Naturvidenskabsfestival  
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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 Noblis gran, metaljuletræer, indendørs/
udendørs dekorationer .  

Alt dette sælges fra garagen i Stjær Bakker 89 – Stjær, 8660 Skanderborg  - Fra syd ad Dalvej mellem Jeksen 

og Veng (1,5 km syd for Stjær) og fra Galten / Harlev via Stjær mod Hårby. 

Vi har masser af parkeringspladser og holder åbent i advents weekenderne mellem kl. 10 og 16:               

26. & 27. november -   3. & 4.   December  

10. & 11. december - 18. & 19. 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 

Æblemostdag i Stjær 
Søndag d. 23. oktober, kl 10 - 14 

Kollens Møllevej 53, Stjær, 8464 Galten 

Bemærk; i år er tømrerforretning Breum Byg ApS vært for arrangementet.  

Det er gratis at deltage og der er ingen tilmelding - bare mød op. 
Der vil blive serveret kaffe / the og I tilfælde af regn flytter vi ind 
under halvtag. 

Morten Breum stiller en stor æblepresse og kværn til rådighed 
som kan tage hele æbler og borgerforeningen stiller sine to  
mindre pressere til rådighed. 

Medbring æbler og beholdere til den færdige saft. Der er også mulighed for at hente æbler hos 
nogle naboer hvis man ikke selv har æbler. 
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Onkels Burger 
Så er der igen gang i det gamle bageri på Østerbro i 
Stjær. 

Onkels Burger er det nye navn på forretningen, der er 
blevet fint renoveret og nu fremstår pænt og indby-
dende. Der er også plads til, at man kan nyde sin mad 
ved to borde. 

Steven Santhanam er den nye indehaver af Onkels 
Burger i Stjær. Han er 42 år og bor i Hørning med sin 
kone og 3 børn på 13,18 og 20 år.  

Siden Steven kom til Danmark fra Sri Lanka i 2000, 
har han så afgjort ikke ligget på den lade side. Onkels 
Burger i Stjær er den 8. i rækken af grill- og burger-
barer siden ankomsten til Danmark.  

 

På et tidspunkt havde Steven 5 forret-
ninger samtidigt, men har nu droslet 
lidt ned. 

 

I dag driver han Gedved Grillen, On-
kels Burger i Hovedgaard og Onkels 
Burger i Stjær. 

Menukort med stort udvalg 

Udover – naturligvis – burgere, serverer Onkels Burger også 

pizzaer af alle slags, kebab-ruller, snitzel, stjerneskud, kyllin-

ger, fiskefileter, nuggets, sandwich, salater og flere andre læk-

kerier. 

”Vi ønsker, at servere mad i god kvalitet, så folk får en god 
oplevelse, og gerne kommer igen. Derfor sørger vi for, at vores 
råvarer altid er af høj kvalitet, og at vi altid giver en god ser-
vice” siger Steven. 

På Onkels Burgers hjemmeside kan du nemt bestille maden, 
enten til afhentning, eller du kan få den få leveret lige til døren. 

www.onkelsburger.dk 

 

Steven og Adi Abdikarim står klar til at modtage DIN bestilling. 

Så er der igen åbent på Østerbro 13  

På avisens og hele Stjærs vegne vil vi gerne byde 

Steven og Onkels Burger velkommen til Stjær. 

Bjarne Schøler 
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Den 5. november er der chance for en musikalsk op-
levelse på højt niveau - lige om hjørnet. Storring 
Forsamlingshus og Skanderborg Kommune inviterer 
til koncert med Paul Banks og tapas i pausen til en 
samlet billetpris på 160 kroner. 
 

- Vi glæder os til at få Paul Banks på besøg. Vi har 
høje forventninger, både til musikken og til hyggen, 
siger Flemming Staub fra forsamlingshuset. - Vi hå-
ber at kunne gentage sidste års succes, da Christian 
Alvad fyldte vores forsamlingshus med gode histori-
er, smukt guitarspil og gæster fra Storring, Stjær og 
omegn. 

- For os frivillige bag forsamlingshuset giver det 
ekstra mening at give en hånd med, når vi kan fylde 
huset med vores trofaste støtter og gæster. Så tjener 
forsamlingshuset for alvor sit formål. En sidegevinst 
er så, hvis flere får øje på, at de kan bruge huset til 
private fester. For så får vi også råd til den nødven-
dige vedligeholdelse af Storring Forsamlingshus, 
slutter Flemming Staub. 
 

Så sæt kryds i kalenderen og kom til koncert i Stor-
ring den 5. november.  

Koncert i Storring Forsamlingshus 

Paul Banks One Man Band 

Country-folk-blues 

I 30 år har Paul Banks været tonean-
givende på den danske folk-blues 
scene. Især hans virtuose akustiske 
guitarspil har gjort indtryk på flere 
generationer af danske guitarister, 
men også hans vokal og sangskriv-
ning har vakt genklang. Han vandt 
således prisen Bedste Sangskriver 
ved Danish Music Awards 2001.  

Mange koncertgængere kender dog 
Paul Banks fra hans solo-optrædener 
gennem årene. Hans solo live-CD 
blev kåret til Årets Blues Album i 
2006.  

Hans stil er folk, blues og ragtime 
med elementer af jazz og gospel i et 
personligt univers præget af unikt 
guitarspil. 

Paul Banks har spillet utallige solo-
koncerter og han turnerer i øvrigt 
med Hanne Boel 

 
Omtale fra ”Liv i forsamlingshusene” i 

Skanderborg Kommune 



Søballesiden 

29 

 

Skt. Hans 

Vejret så virkelig fint ud da Skt. Hans aften 

begyndte, men så blev det en meget våd 

fornøjelse for de fremmødte, som for en tid 

troede de kunne gå i læ under de store træer, 

men regnen var så kraftig, at det ikke nyttede. 

Da regnen stoppede, og nogle havde fået skiftet 

til tørt tøj, blev det en virkelig fin aften med det 

flotteste bål. 

 

 

Sommerfest 

Det team der de sidste år har arrangeret 

sommerfesten slog til igen i år, denne gang med 

et nyt koncept, hvor det ikke var muligt at købe 

mad, men derimod ville der være en grill man 

kunne stege sit kød på. Man skulle også 

medbringe en ret til fælles ta’ selv-tilbehørs bord, 

hvilket var utroligt indbydende.  

 

Sommerfesten blev en succes med rekordmange 

fremmødte. 

Mon ikke arrangørerne tager det koncept op igen 

til næste år…. 

I år blev det også til en præsentationsrunde, da 

der efterhånden er kommet mange nye til. I den 

forbindelse skulle man fortælle hvem man havde 

overtaget huset efter, så dem der har boet her i 

mange år også vidste, hvor man boede, det blev 

til mange fine fortællinger om, hvem der havde 

boet længst i Søballe ☺ 

 

 

Legepladsen/Fællesarealet 

Vi har afholdt 3 arbejdsdage henover sommeren, 

hvor vi har fået renoveret vores klatretårn. Det 

trængte til at få skiftet nogle brædder i 

hængebroen og søjlerne er blevet skiftet ud, så 

nu er alt i god stand igen. 

HUSK hvis du er på legepladsen med dit barn vil 

det være en stor hjælp, hvis du vil tage lidt ukrudt 

op af faldsandet under klatretårnet imens 

børnene leger, ellers gror det meget hurtigt til. 

 

Kommende arrangementer 

Fællesspisning i Borgernes Hus:  
Spisning starter kl. 18, tilmelding hos Tanja og Niels, Stjærvej 13. 

26. september 

24. oktober 

28. november 

 

8. oktober: HIK Sportsfest 

27. november: Juletræstænding 
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STJÆR 

 

Stjær Sogns Borgerforening 

Sara Thofte, 25 10 82 72 

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 
 

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 

 

Landsbysamvirket 
www.landsbysamvirket.dk 

 

Stjær Boldklub 

John Laursen 

formand@stjaerboldklub.dk  
www.stjaerboldklub.dk 

 

Løbeklubben 

Jesper Notlev, jno@juno.dk 

 

Motions-Vandreture-Nørkleklub 

Klubhuset, Susanne Røgen 

86 95 04 14  
 

Skanderborg ErhvervsUdvikling  
www.s-e-u.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 

 

SFO og Stjær Fritidsklub 

Lone Borgkvist 
SFO, 87 94 26 03 

Fritidsklub,  87 94 26 05 

lone.borgkvist@skanderborg.dk 

 

 

KFUM Spejderne i Stjær 

Jesper Lumbye Andersen 

30 28 27 17 

jesperla@stjaer.net 
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 

Søren Fogh, 86 95 04 79 

soghfogh@hotmail.com  
 

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 

 

Aarhus Aadals Golfklub (repr. i Stjær) 
Bodil Brandt, 8695 0035 

bodil@brandt-metal.dk 

Hovednummer: 86 94 26 77 

 

A.M.B.A. Stjær Brugsforening 

Lars Jeppesen, 86 95 00 10 02715@coop.dk 

www.coop.dk 

 

Voksenkoret 
Rita Joseff 
rita@joseff.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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 
Martin Lauridsen, 28 38 32 10 

post@martinlauridsen.dk 

 

Storring Børnehus 

Søballevej 3, Storring 

87942085  
 

Gymnastik: 
Instruktør: Ellen Mikkelsen, 86 95 02 15 

 

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 

Foreninger, grupper, råd, udvalg og institutioner  med kontaktpersoner 
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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. 

 

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 Skrift kan gemmes, 

tale glemmes  
(norsk ordsprog) 

 

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

Stjær Avis          

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, 
stjaeravis@stjaer.net/  86950908 (Mette) 
 
Næste avis  
Stjær Avis nr. 58 udkommer 18. marts 2017. 
Deadline for indlevering af materiale er d. 26. februar. Det vil 
også fremgå af Stjær.net samt Brugsens opslagstavle 

 

Redaktion 

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 

Bent Skovsende, bent@skovsende.dk 

Layout 

Tina Brandt Jespersen 

Nina Møller-Andersen, 

Bent Skovsende 

Korrekturlæsning 

Gitte Reipurth, gitte.reipurth@gmail.com 

 

Materiale til avisen 
 

Deadline: 26 februar. Send gerne i 
god tid. 
 

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

Tekst bedes leveret i Word eller 
Publisher eller håndskrevet. 
Billeder bedes leveret i billed-
format (fx jpg) eller original (så 
scanner vi dem).  
  
Ris og ros modtages også meget 
gerne 

 

Materialet sendes til 
 

stjaeravis@stjaer.net 
eller  

Vesterbro 2 , Stjær  



 

 

 

   VIGGO RAVNS 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 

TRADITION 

NYTÆNKNING 

KVALITET 

ERFARING 

 

 

 

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 
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