
 

 

STJÆR AVIS 
      med Storring og Søballe  

Nr. 58 – 16. årgang  Marts 2017 - oktober 2017  

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

 
Næste deadline er 1.10.17 og avisen udkommer medio oktober 

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

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

Pris i løssalg 

Så blev Stjærvej endelig åbnet igen 

Næsten 4 måneders omkørsel er nu forbi. En væltet bus, lidt for 

meget fart i svingene og enkelte skader samt det daglige ekstra 

besvær har fyldt meget for mange borgere i Stjær, Søballe og 

Storring. 



2 

 

 

Dato Tid Begivenhed Stjær Storring Søballe 

21/3 17:15 Samskabelsesworkshop x     

23/3 18:30 Søballe foreningsaften     x 

26/3 13:00 Gymnastikopvisning x     

27/3   Fællesspisning     x 

27/3 17:30 Fællesspisning x     

28/3 19:30 Skanderborg Kammerkor   x   

29/3 18:00 Trampesti Laug arbejdsdag x     

30/3 19:00 SSB Borgermøde x     

2/4   Affaldsindsamling     x 

5/4 19:00 Trampesti Laug Workshop x     

6/4 17:30 Gud & Fællesspisning x     

10/4 18:00 Trampesti Laug arbejdsdag x     

20/4 18:00 SSB generalforsamling x     

22/4 09:00 Åbent hus Bakkegården  x     

28/4 16:00 Trampesti Laug arbejdsdag   x   

10/5 18:00 Trampesti Laug arbejdsdag   x   

13/5 12:00 Åbent Hus SKT Byg   x   

19/5 15:00 Cirkus STJÆR'ne x     

24/5 22:30 Godnathistorie/nattergaletur x     

28/5 13:00 Golf for sjov       

29/5 17:30 Fællesspisning x     

1/6   Indvielse af Trampesti x     

1/6 17:30  O-løb x     

2-4/6   Sportsfest / Håndboldstævne x     

16/6 18:00 Fællesspisning (stærekassen) x     

18/6 12:00 Camino x     

23/6   Skt Hans   x   

25/8 16:00 Fredagscafe + Opera x     

3/9 11:00 Kløver motionscykelløb x     
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GOLF FOR SJOV 

 
GOLFTIMER FOR BEGYNDERE OG LET ØVEDE. 

 
Søndag d. 28 maj kl. 13.00 bliver der mulighed for at 
prøve at spille golf i Aarhus Aadal Golfklub, Bryde-
højvej 35, 8462 Harlev. 
 
Der bliver mulighed for at slå bolde på Driving Range 
og prøve, at få bolden i hul på puttebanen. Derefter 
spilles der 9 rigtige golfhuller på Pay&Play banen 
med hjælper på. 
 
I låner en golfbag med jern, golfbolde, tee og det der 
skal bruges til spillet. Alt dette for en meget billig pris; 
kun 200 kr per person. 
 
 

 
 
 
Når vi er færdig, kan vi hygge os sammen med lidt 
drikkelse i Restauranten og få talt om de sjove ople-
velser, der har været på runden, Måske er der et par 
præmier til de bedste. 

 

Hvis det er noget du/I har lyst til at prøve at deltage i, 
så kontakt Bodil Brandt på  

tlf. 40193307 eller 86950035 eller mail bodil@brandt-
metal.dk, så tidligt som muligt — men ikke senere 

end 1. Maj 2017 
 

HUSK at have et par kondisko eller lignende på, og 
så håber vi på godt vejr. 

Jeg håber vi ses til nogle sjove timer d. 28 maj. 
Venlig hilsen 
Bodil Brandt 

mailto:bodil@brandt-metal.dk
mailto:bodil@brandt-metal.dk


Borgermøde 

Stjær - nu og i fremtiden 
 

30. marts kl. 19 

Forsamlingshuset 

 
 

 

 

Kom og mød nogle af alle de ildsjæle som er med til at gøre 

Stjær helt unik. Der er nemlig gang i rigtig mange 

spændende og interessante aktiviteter. Nogle af disse 

initiativer, ideer og arrangementer kan du blive præsenteret 

for denne aften. 

I dette forum kan du også komme med forslag til nye tiltag i 

byen, lufte din holdning til forhold i byen og hvad du ellers 

har på hjertet. 

Vi glæder os til at se jer! 

 

Med venlig hilsen 

Stjær Sogns Borgerforening 
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Fastelavn i Søballe 

Traditionen tro åbnede Hans og Eva deres lade, så vi 

kunne afholde vores årlige tøndeslagning. 

Der er tønder for små, større og de største, i alle ka-

tegorier er der præmier til kattekongen og katte-

dronningen. 

Masser af hygge, fastelavnsboller, kaffe, slik og ikke 

mindst karameller. 

Alle børn fik også en mulighed for en klatretur i 

Hans’ kæmpestore stakke med halmballer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Den årelange tradition med at fastelavnssoldaterne 

kommer rundt til alle husstande på fastelavnssøndag 

bliver stadig holdt i hævd i Søballe og omegn. 

I 2017 så soldater truppen sådan ud:

 
 

Søballes foreningsdag 

 

For første gang nogensinde har man i år valgt at hol-

de en foreningsaften i Søballe. 

En aften hvor 3 af foreningerne i Søballe afholder 

deres generalforsamling. 

Grundejerforeningen Søballe Villaby, 

Søballe Borgerforening og 

Søballe Vandværk. 

Fra foreningernes side håber man på et bedre frem-

møde, da det på denne måde, kun behøver at være 

én aften man skal bruge som borger. Tilmed bydes 

der på lidt godt til ganen og øl, vin eller vand. 

 

Hvis man er medlem af Søballe Villaby, skal man mø-

de op kl. 18.30, 

Hvis man er medlem af Søballe Borgerforening skal 

man møde op kl. 19.00, og hvis man er medlem af 

Søballe Vandværk skal man møde op kl. 19.30. 

 

Vel mødt!! 

 

Kommende arrangementer: 

 

Søballes foreningsaften: 23. marts 

Fællesspisning: 27. marts 
Tilmelding hos Tanja og Niels, Stjærvej 13 

Affaldsindsamling: 2. april 

Skt. Hans: 23. juni 

 

Søballe siden 
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Det er desværre ikke lykkedes at skaffe penge til at 

etablere et nyt bytorv foran Brugsen i Stjær. Vi har 

udarbejdet et omfattende forlag, som indeholder nye 

belægninger, nye træer, nye bede og en indsnævring 

af vejen, som vil give mere langsom kørende trafik - 

og et mere torvelignende præg.  

Skanderborg Kommune - Vej og Trafik har været 

meget begejstret for forslaget og har givet tilladelse 

til udførslen. Det er dog ikke muligt for Skander-

borg Kommune at bidrage væsentligt til projektet 

økonomisk med nuværende budgetrammer. Fondene 

ønsker omvendt ikke at støtte et projektet på et kom-

munalt ejet areal, så længe kommunen ikke selv vil 

bidrage i kassen. Den generelle tilbagemelding fra 

fondene er, at det lugter lidt for meget af en renove-

ring, som kommunen selv burde forestå. 

Vi har forlagt vores sag for forskellige byrådspoliti-

kere, som har været imponerede og positive. Tilba-

gemeldingen er dog, at centerbyerne er blevet priori-

teret i nuværende budgetter: Nyt bytorv i Galten, Ry 

og Hørning har også fået 2 mio. kr. hver til renove-

ring, og Skanderborg har fået deres nye rådhus. Po-

litikkernes tilbagemelding er, at mindre byer - som 

f.eks. Stjær - herefter måske kan blive prioriteret.  

Derfor har vi i byforskønnelses-gruppen besluttet at 

‘sætte os selv på pause’, indtil der evt. kommer op-

bakning fra Skanderborg Kommune. Der er i øje-

blikket ikke kræfter i den frivillige gruppe til at ar-

bejde videre med projektet, særligt da chancerne for 

at opnå støtte fra fonde er begrænsede, så længe 

Skanderborg Kommune ikke kan medfinansiere. 

Dog vil vi gerne fortsætte arbejdet med at arrangere 

Fredagsbar i Stjær, som har været en stor succes. Vi 

kan ligeså godt hygge os mens vi venter på, at Skan-

derborg Kommune beslutter sig for at gå ind i pro-

jektet. Så derfor .. 

Den 25. august bliver Stjær Fredagsbar en del af Eu-

ropæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - intet min-

dre!!  Se mere nedenfor.  

Fremover er vores plan at fortsætte det gode arbejde 

med Fredagsbaren som har været velbesøgte og gi-

ver rigtig meget mening på mange måder. Over-

skuddet er foreløbig på 33.434 kr.  

Bliver vi en dag begunstiget af Skanderborg Kom-

mune, så bliver det efter ‘krone-til-krone princip-

pet’. Det betyder, at vi får halvdelen af kommunen 

mod at vi selv skaffer den anden halvdel. Derfor er 

det rart allerede at have nogle penge på lommen til 

den dag, hvor kommunen forhåbentlig er klar til at 

lægge nogle penge på bordet. Det er også et argu-

ment overfor kommunens politikere, om at de skal 

vælge Stjær, næste gang budgetterne skal sættes 

sammen.  

Hilsner, Byforskønnelsesudvalget i Stjær 

Byforskønnelsesudvalget i Stjær 

Fredagsbar & Open Space Opera 

 25. august kl. 16-20 på Nygaard, Stjærvej 114 

Vi får besøg af Open Space Opera, der er en del af Kulturby 2017. Open Space Opera ønsker at møde de-

res publikum i hverdagen, det vil sige der, hvor mennesker mødes og bor. Det er derfor oplagt, at de besø-

ger fredagsbaren i Stjær, hvor vi mødes på tværs af alder og nyder hinandens selskab nogle timer i over-

gangen mellem hverdag og weekend. Så kom og oplev musik ud over det normale.  

Truppen består af Andreas Tang-Brock (projektleder), Camilla Sibani (pianist), Thomas Storm (baryton) 

og Julie Kold Vildstrup (sopran). Kunstnerne er alle konservatorieuddannede 

Operaen begynder omkring kl. 16 og varer ca. 20 min. Det er helt gratis og for alle. 

Som sædvanlig er der mulighed for køb af kaffe, kage, vin, øl og suppe i superhyggelige omgivelser med 
masser af godt og hyggeligt selskab. Alle er velkomne - både børn og voksne. 
 
 
Hilsen Byforskønnelsesudvalget 



 

 

 

 

Kirkeliv  
 
 

Klik ind på  

http://www.storring-stjaer.dk/ 
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Det nye menighedsråd er godt i gang 
 
At starte et nyt menighedsråd tror jeg, er en 
større sag, end de fleste kan forestille sig. På 
godt og ondt er arbejdet styret af mange regler 
og love. Der er meget at sætte sig ind i, fx er 
det kirkelige kommunikationssystem en anelse 
tungt at danse med. Godt vi har fået en it-mand 
med. Der er mange traditioner. Der plejer at 
være de og de arrangementer. Godt vi både er 
nye og gamle medlemmer. 
 
Det er ikke meningen, at alt skal laves om. Vi 
har en kirke, som vi er meget glade for, og som 
har en dejlig stor opbakning i sognene. Der er 
mange på kirkebænkene, der er mange til 
sommermødet, der er mange til 
eftermiddagsmøder. Der er mange, der går til 
kor. Det gamle menighedsråd har været gode 
til at holde bygningerne, så der ikke 
umiddelbart ligger store opgaver på det felt. 
Skoven og præstegårdshaven bliver løbende 
vedligeholdt. 
 
Vi har et godt personale. I januar havde vi et 
fyraftensmøde med alle ansatte. Der er flere 
end man skulle tro, og det var rigtig godt at 
møde alle på en gang. Alle er meget optaget af 
deres arbejde, vil gerne gøre det godt og har 
nok at se til. Det er en rigtig gunstig situation, 
som vi skal gøre meget for at holde fast i. 
Tænk, hvor tit man hører om konflikter på de 
kirkelige arbejdspladser. Her har vi faktisk en 
række medarbejdere, der udfører deres 
arbejde med glæde og stolthed. Det er 
kontaktpersoner, der udfører 
arbejdsgiverhvervet for menighedsrådet. 
 
Men et menighedsråd skal også kigge indad. 
Hvad er det vigtigste, som skal ske i sognene? 
Hvem er menigheden egentlig? Dem på 
kirkebænkene hver søndag, eller alle i 
sognene? Trænger vi til nye tiltag? Er der 
aldersgrupper, der bliver overset? Er der nye 
måder at være kirke på? Her tænker jeg ikke 
på at revolutionere gudstjenesten. Den er både 
god og velbesøgt. Jeg tænker mere på de 

andre aktiviteter: eftermiddagsmøder, 
fællesspisning, udflugt, studiekreds, 
samtalegrupper. Er det de rigtige ting vi har? 
Mangler vi noget? Vi har allerede en stor 
gruppe af frivillige. Folk der springer til igen og 
igen, når der skal laves forskellige ting. Gør vi 
nok for de frivillige, og har vi brug for flere? 
 
For at komme det spadestik dybere har vi en 
studiedag en lørdag i april, hvor vi vil se lidt 
mere grundigt på vores aktiviteter. Måske er 
der noget, der trænger til at fornys. Måske skal 
noget glide ud til fordel for noget andet. Måske 
er der gamle tiltag, som skal frem igen.  
 
I efteråret har vi igen en studiedag. Til den tid 
handler det om at komme endnu videre med 
visioner og prioriteringer, og ikke mindst om at 
få dem virkeliggjort. Det handler også om 
kommunikation. Hvem læser Kirkebladet? 
Hvem læser hjemmesiden? Hvem læser 
kirkesiderne i Stjær Avis? Har vi brug for et 
nyhedsbrev?  
 
Ting tager tid, og det må de også gerne, når 
det er kirken, vi taler om. Vi er kommet godt i 
gang. Der er en meget stor vilje til at bruge 
vores forskellige kompetencer på en meget 
konstruktiv måde. Vi vil det gode kirkeliv. 
 
Ingrid Jørgensen 
 
PS  
Ideer og kommentarer til ovenstående er 
meget velkomne! Har du ideer til 
menighedsrådet, kan du skrive til formanden: 
Formand@storring-stjaer.dk 
 

 
Gudstjenesteliste 
 

Gudstjenestelisten er ikke færdig. Vi henviser 
til Kirkebladet, som snart kommer igen. 
 
Desuden kan man se tiderne på hjemmesiden  
www.storring-stjaer.dk eller i udhængsskabene 
ved kirkerne.  

mailto:Formand@storring-stjaer.dk
http://www.storring-stjaer.dk/


 

 
 

 

Kirkeliv  
 
 

Klik ind på  
http://www.storring-stjaer.dk/ 
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Sommermøde og Sct. Hans i Juni 
 
Traditionen tro løber det store sommermøde af 
stablen i ugen op til Sct. Hans, nærmere 
bestemt i ugen fra den 18. til 23. juni. 
 
Alle detaljer er ikke på plads i skrivende stund, 
men programmet ligger fast på de fleste 
områder:  
 
18.6.17 Caminovandring 

Gudstjeneste i præstegårdshaven, 
et indslag efter gudstjenesten og 
kaffe og kage i konfirmandstuen. 

Uge 24 Besøg af dagpleje, vuggestue / 
børnehave og Stjærskolen. 

23.6.17 Sankt Hans aften 
 

 
 
Igen i år er der spejderlejr og hoppepuder og 
på selve Sct. Hansaften står en altid 
sprudlende Abdul for underholdning og 
akrobatik. Der vil selvfølgelig være tændt op i 
den store grill, og Karsten Holm står for det 
musikalske indslag, inden vi som sædvanligt 
runder aftenen af med fællessang og Sct. 
Hansbål. 
 
Reserver derfor datoerne allerede nu.  
Endeligt og detaljeret program kan ses senere i 
Galten Folkeblad, i kirkebladet og på kirkens 
hjemmeside. 
 
 

Camino den 18. juni kl 12 fra Stjær kirke 
 
Sidste år var vi 12-14 stykker, som i 
forbindelse med Sommermødet, vandrede fra 
Stjær til gudstjeneste i Storring 
Præstegårdshave. Det er en tur på cirka 6 
kilometer på udvejen. Hjemad kunne man 
være heldig at få et lift eller gå den almindelige 
kortere rute på 4 kilometer. 
 
Igen i år vil vi lave en Camino, og den er for 
alle, som har lyst til at være med. 
 
Men hvad gør nu en gåtur til en Camino?  
For os handler det, om måden man går på, og 
indholdet man tænker og taler om, mens man 
går. Der er altså ikke tale om en bodsvandring, 
men om en lille stund til refleksion og 
eftertanke. Noget af vejen går vi stille, noget af 
vejen taler vi sammen to og to. 
 
Indholdet tager udgangspunkt i et af 
pilgrimsordene. Ingrid laver oplæg og 
småøvelser undervejs, og alle kan være med. 
Det handler dels om at sanse, dels om at lytte 
til hinanden og måske blive inspireret. 
 
Ingrid Jørgensen og Hans Brok-Brandi vil 
forberede turen, så Hans anviser, hvor vi skal 
gå, holde pause osv. Ingrid vil styre indholdet. 
Igen i år vælger vi et af pilgrimsordene som 
tema.  
Turen starter med et lille oplæg, ligesom der vil 
være små stop med oplæg undervejs. 
 
Målet for turen er Præstegårdshaven, hvor vi 
vil være med til den udendørs gudstjeneste, 
der starter Sommermødet. Herefter er der 
mulighed for foredrag og kaffe. 
 
Vi starter på p-pladsen mellem kirken og 
Brugsen d. 18 juni kl 12. Husk vand og 
madpakke og tøj efter vejret. Vi går uanset, 
hvordan vejret er.  
Vel mødt! 



 

 

 

 

Kirkeliv  
 
 

Klik ind på  

http://www.storring-stjaer.dk/ 
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Koncert i Storring Kirke med Skanderborg Kammerkor d. 28. marts kl 19.30 
 

Skanderborg Kammerkor har et bredt repertoire af ældre og nyere korværker, såvel kirkelige som 
verdslige, og de har givet talrige kirkekoncerter og haft mange koncertrejser.  
 
Nu ledes koret af Troels Lund Nielsen og består af 25 rutinerede korsangere, så vi kan glæde os 
til en dejlig aften med velklingende korsang. 
 
Koncerten er muliggjort af støtte fra Kulturfonden. Det er vi glade for. 
 

 

 
Gud & Fællesspisning 

 
Den 6. april kl 17.30 er der Gud & Fællesspisning. Temaet vil være påske i både kirken og maden. 
 
Vi starter i Stjær Kirke, hvor Carsten holder en kort gudstjeneste for børn og voksne. 
Herefter går vi i Stjær Forsamlingshus, hvor Michele igen vil sørge for aftensmad til alle.  
Øl og vand kan købes til rimelige priser.   
Husk at arrangementet er lige velegnet for børn og voksne. 
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Åbent hus på Bakkegaarden
  

HVAD SKAL DU/I LØRDAG DEN 22. APRIL 
FRA KL. 09.00 - 16.00 ???                         

Naturligvis til åbent hus på Bakkegaarden!                                             

Udover hyggeligt samvær øl og kaffe, kigger vi lidt 
på ”museet”, som ud over en masse ”skrammlen” 
blandt andet byder på:  

 Stationære motorer 

 John Deere havetraktorer 

 NSU  

 DKW 

 Harley Davidson 

 Michelin 

 Esso 

 Victorinox knive samling 

 Bahco svensknøgler 

 

Sidste skud på stammen er en LILLE SKAGEN mo-
tor, som næsten er færdigrestaureret. 

Har I nogle ting, reservedele mm, der trænger til at 
skifte ejermand, kan det også lade sig gøre. 

Hvis alt den tekniksnak bliver for meget for damer-
ne viser Margit gerne sin hobby Patchwork frem. 
Syværkstedet er naturligvis åben. 

Venlig Hilsen 

Margit og Poul Erik Sejersen                         

Bakkegaarden                                              

Bækken 8, Stjær 

8464 Galten 

 

 

 

 

 

 

 

 Opslagstavlen 

Godnathistorie i fugletårnet – 
onsdag den 24. maj kl. 22.30  

 

Kom ned i fugletårnet 
og hør H.C. Andersens 
eventyr Nattergalen 
blive læst op - mens 
nattergalene i krattet 
stemmer struberne, til 
aftenens koncert. 

Medbring en pude til at 
sidde på – og gerne 
varm godnat-te eller 
andet. 

Oplæsningen starter 
præcis kl. 22.30 – og 
varer ca. 30 minutter!  

Efter oplæsningen lyt-
ter vi en tid i stilhed, 
til nattergalenes triller! 

Alle er velkomne! Fri adgang, ingen tilmelding! 

Arrangør: Foreningen Fuglefløjt og kragetæer 

sekretær: Pil B 

ANNONCE 

Foreningen Fuglefløjt og kragetæer søger 
et par bestyrelsesmedlemmer. 

Foreningens formål:  
Fremførelse af kulturfremmende tekster 
mm., på utraditionelle steder. 

Hvis du mener det er noget for dig, kan 
du skrive til sekretæren på 
pil.brudager@gmail.com - eller du kan 
komme til arrangementet i Fugletårnet 
den 24.5. – så kan vi snakke om det. 

 

Glæder mig til at høre fra dig.  
Arbejdet er ulønnet!                      Pil B 

mailto:pil.brudager@gmail.com
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Glæd jer til fredag den 19. maj kl. 
15.00  på det grønne område ved 
klubhuset og Stærekassen 

 

Traditionen tro - det er 18. gang Cirkus STJÆRne 
kommer til Stjær! 
 

Aftalerne kommer snart på plads med de mange arti-
ster, som igen i år bliver inviteret fra hele verden. 
 

Vi forventer at kunne præsentere jer for 
∗ Klovne der fjoller og pjatter! 
∗ Årets rulleskøjte show! 
∗ Verdens stærkeste mænd. 
∗ Den omrejsende sabelkasse. 
∗ De magiske tryllekunstnere.  

∗ Løbehjuls artister 
∗ Vilde, men veltæmmede dyr... 
 

Når Cirkus STJÆRne traditionen tro kommer til by-
en er byens øvrige borgere også velkomne. 
Entre 50 kr. for voksne - børn er gratis. 
 

Der er fri adgang for byens borgere til cafeen fra kl. 
16.15 

 

Torsdag den 18. maj kl. 10.00 holder vi generalprø-
ve for dagplejerne i Stjær, vores småbørnsafdeling 
fra Storring, Skovby Børnehus og børnehaveklassen 
i Stjær - i cirkusteltet på boldbanen ved klubhuset. 
 

—————————————————————

Rettelse  

 

I forrige Stjær Avis takkede vi for opbakningen ved 
indsamlingen til en el-cykel til Stjær Dagpleje.  

En række sponsorer blev nævnt, men ved en fejl var 
enkelte udeladt. Det er beklageligt og for en god or-
dens skyld vil vi her nævne den korrekte liste af de 
erhvervsdrivende, der sponsorerede el-cyklen. 

Breum Byg Aps, Galten Sko, HusCompagniet, 

Harald Røgen & Sønner, Hørning Slagter,  

Johansen Automobiler, Lyskoncept, Skt Byg, 

Rema1000 - Skovby, Stjær Lokalbrugs og  

Tidens Gardiner 

 

Cirkus STJÆRne kommer til Stjær 

Program 

Kl. 14.00 Salg af snacks, tombolalodder og 
  billetter til forestillingen starter 

Kl. 15.00  Cirkus STJÆR’ne giver forestilling 
  i teltet på Sportspladsen. 

Kl. 16.15 Café med salg af frugt, pølsehorn, 
  popcorn, kaffe, te og kage   

Kl. 18.00 Vi lukker ned for i år 

Med venlig hilsen 

Forældre i Stjær Dagpleje 
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Junior og Tropspejderne 

Spejderne har af menighedsrådet 

fået lov til at anlægge en lejrplads i 

Gammeldam skoven.  

Dette medfører anlæg af sikker bål-

sted, læhegn af naturmaterialer så 

som nedfaldsgrene og kvas, samt 

anlæg af små naturshelters til over-

natningsbrug.  

Dette er naturligvis også til fri af-

benyttelse af alle andre naturentusi-

aster i Stjær og omegn. 

 

 

I forbindelse med tilladelsen fra menighedsrådet, er der søgt 

midler ved Jutlander Bank i Galten til et antal hængekøjer, i 

håb om at give de unge mulighed for at opnå forskellige spe-

cialmærker indenfor spejderlivet. 

 

Bævere og Ulveunger 

Bæverne og ulveungerne er i gang med at lave området, om-

kring spejderhytten i Stjær, mere brugbar og samtidig pænere 

for øjet der ser på gåture i Stjær. 

Bålpladsen markeres med sten både i omkreds og inden i, og 

der lægges en kant af sand udenom af sikkerhedsmæssige 

hensyn. Mange tak til Røgen for at sponsorere sandet. 

 

Der bygges og bindes på nye læhegn af naturmaterialer, så børnenes nye knobfærdigheder bliver afprøvet i stor 

stil. Forhåbentlig når vi også at få lavet nogle fine bålstole af træ, hvor børnene får god brug af deres nyerhver-

vede huggebevis. Der er desuden sat nye lys op på terrassen ved spejderhytten. Tusinde tak til Henrik og Lys-

koncept. 

Sommerlejr 2017 

Vi forventer vores sommerlejr i forbindelse med Sankt Hans kommer til at ligge i forbindelse med selve Sankt 

Hans aften, d.  23.-25. juni. I den forbindelse skylder vi også en stor tak til Boyum IT for deres gavmilde dona-

tion af det store samlingstelt vi fik i  forbindelse med lejren i 2016.  

               

Spejderne i Stjær 

Nyt fra Spejderne 
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Af Bjarne Schøler 

Der bliver snakket meget om, og gættet på, hvad der 
sker efter eksplosionen for snart et halvt år siden. 

Er nogle af husene totalskadet, hvem har ansvaret 
for ulykken, skal der bygges nyt på grunden osv.? 

Jeg har snakket med flere af de nærmeste naboer til 
ulykken. Her kommer nogle af deres oplevelser. 

 

Arne Madsen, Kollens Møllevej 36 

- Jeg fik ødelagt ca. 20 tagplader. Desuden gik der 8 
vinduer og 2 døre. De er bestilt og skulle blive skif-
tet her i marts. Udhuset og drivhuset bliver genop-
ført, så snart byggetilladelsen kommer fra kommu-
nen.  

Jeg havde svært ved at sove om natten efter den 
voldsomme oplevelse. Man blev jo hele tiden mindet 
om ulykken på grund af murbrokkerne rundt om-
kring, og det påvirkede også humøret. Det hjalp dog 
meget, da grunden blev ryddet ved juletid.  

Min arbejdsplads har udvist stor forståelse for situa-
tionen, så jeg har været på nedsat tid nogle måneder, 
men er nu på fuld tid igen. 

  

Dorthe og Gert, Kollens Møllevej 34  

fortæller, at gavlen blev trykket ind ved eksplosio-
nen, men ”hoppede” tilbage på plads igen. Trykbøl-
gen forårsagede kosmetiske revner i lofter og vægge 
overalt inde i huset, og håndværkerne er endnu ikke 
færdige med alle rum. Det tager sin tid, når man skal 
flytte møblerne fra rum til rum, for at håndværkerne 
kan komme til. Men rummene med de værste skader 
er håndværkerne færdige med, 

- Vores bygningsingeniør anbefalede, der blev sat 10 
murankre i gavlen for at stabilisere den og sikre, at 
den ikke rokker sig igen i den næste efterårsstorm. 
Carportens tag og murværk mangler også at blive 
repareret. 

 

Kommunen har været ude og tage jordprøver i deres 
og Arnes haver, for at undersøge evt. asbestnedfald. 

I begge haver er der fundet lidt, men ikke nok til, at 
embedslægen mener der skal gøres yderligere. 

  

Morten og Anette, Tåstrupvej 3 

Trykbølgen gav skader på de fleste huse på Tåstrup-
vej, de nærmeste huse på Kollens Møllevej, Jeksen-
vej og nede på Kirkestien. 

Skaderne var alt fra knuste vinduer og revner i mur-
værket, huller i taget, og til carporte, der blev skadet 
af nedfaldende sten og andet fra eksplosionen. 

Morten var i køkkenet, og Line var ovenpå, da det 
skete. Det var en voldsom oplevelse, og det var ret 
kaotisk i minutterne efter. Line ringede 112. De hav-
de først svært ved at tro på, hvad hun fortalte. Men 
det lykkedes at overbevise dem, og efter kort tid an-
kom brandbilerne.  

- Beredskabet fungerede perfekt, de var så professio-
nelle. På meget kort tid var der spærret af, en rende-
graver havde gravet gasledningen fri, og naturgas-
selskabet havde sat klamper på og lukket for gassen. 
Umiddelbart efter gik de rundt til naboerne og orien-
terede om, at der var lukket for naturgassen. 

I dagene efter var der spærret af hen forbi os, og 
hjemmeværnsfolkene stod vagt døgnet rundt. De 
optrådte meget professionelt og holdt hele tiden øje 
med selv de mindste uregelmæssigheder i området. 
De bankede bl.a. på en aften, fordi der var lys ved 
garagen, det plejede der ikke at være. Men det var 
vist katten, der havde aktiveret sensoren… 

Trykbølgen fik gavlen på vores hus til at ”hoppe”, et 
vindue i køkkenet blev flået ud, og murværket fik 
flere revner udvendigt. Loftet i stuen var trykket op, 
så der var en revne mellem loft og tapet hele vejen 
rundt. 

SKT Byg har stået for reparationerne hos os, og 
Steffen har styret alle håndværkerne med ”hård 
hånd” hele vejen igennem. Det har bare fungeret så 
godt, stor ros til ham. 

Mange af os fra Tåstrupvej mødtes næste dag, for at 
snakke oplevelserne igennem, og trøste hinanden. Vi 
planlagde også at lave en gruppe, for at kunne lære 
af hinandens erfaringer med forsikringer, håndvær-
kere og andre praktiske ting. Men det løb lidt ud i 
sandet, så vi har hver især klaret det. 

  

Efter gaseksplosionen i Stjær – hvad sker der? 
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Heine Laursen, ”Det gamle bageri” 

Der er endnu ikke kommet endelig afklaring på 
hverken skyldsspørgsmålet, eller hvad der skal ske 
med bygningerne. Der er gået jura i den, det skal 
måske i retten, og så kan det have lange udsigter 
endnu.  

Der er koblet et ingeniørfirma på, og de forhandler 
med forsikringsselskabet, om bygningerne skal rives 
ned, eller hvordan de evt. skal renoveres. 

 Steven fra Onkels Burger er rigtig ked af det. Nu 
var han jo lige kommet godt i gang”, fortæller Hei-
ne, og tilføjer at ”huset ved siden af (Østerbro 11) 
også har fået nogle skader og revner. Ikke så store, 
men vi må ikke gå i gang med at renovere noget, før 
ansvaret er fastlagt”. 

 

Mange er berørte af ulykken 

Eksplosionen har haft stor indvirkning på alle i 
Stjær, selvfølgelig især hos de nærmeste naboer. 
Mange har fået store skader på deres huse, og har 
pludselig skullet tage stilling til en masse praktiske 
ting. Og oveni det, bekymringer over om forsikrin-
gen ville dække. 

Det lader dog til, at de fleste har fået en rigtig god 
behandling af deres forsikringsselskaber. 

Udover det praktiske, er mange blevet stærkt psy-
kisk påvirkede af hændelsen. Flere har haft søvnpro-
blemer eller har været hos psykolog, for at komme 
videre. 

 Ulykken har også været årsag til mange bekymrin-
ger og tanker, ikke kun blandt de direkte berørte. 

”Hvordan kan sådan noget overhovedet ske? Vi har 
også naturgas, skal vi have vores installationer un-
dersøgt, og skal vi nu til at være bange for naturgas-
sen?” 

Sådanne tanker og praktiske spørgsmål har fyldt me-
get i folks bevidsthed, ligesom der er sendt mange 
kærlige tanker til Ellen og hendes efterladte. 

Ellens børn har i øvrigt planer om at opføre et nyt 
hus på grunden. 

     

 

 

 

Ellen Thomsen 
Torsdag den 29. september 2016 – blev en skæbnedag for Ellen Thomsen, 
da en gaseksplosion jævnede hendes hus med jorden og hun omkom i rui-
nerne, 87 år gammel. 

I tiden efter stod vist hver eneste Stjærborger, barn og voksen, og dvælede 
en tid, og kiggede på det ufattelige kaos, en sådan gaseksplosion kunne for-
årsage – samtidig med vi sendte kærlige tanker, til det menneske, der havde 
befundet sig midt i det. 

Grunden er nu ryddet – og står og venter på, at et nyt hus skal opføres. 

I næste nummer af Stjær Avis, fortæller Ellens børn lidt om deres mors liv.  

Ellen er født på Ærø, hvor hendes far var fisker. Som voksen, kom hun til  
Dalvejen, i Venge - og siden til huset i Stjær. 

Pil Brudager 
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Kløver Motionscykelløb 2017  

søndag d. 3. september kl. 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datoen er fundet for dette års udgave af KMC, nu skal løbsledelsen blot have styr på alt det 

andet, men DU kan roligt sætte X i kalenderen NU. 

Tjeklisten:      

Find speaker. � 

Udvide antallet af frivillige i løbsledelsen. � 

Få tilladelse til etablering af ryttergård. � 

Planlæg ruten. � 

Opdatere hjemmesiden www.kløvermotionscykelløb.dk � 

Find hovedsponsor. 

Find nyt tidtagningssystem. 

Lav aftale med næste års 6-klasse (flagposter). 

Find frivillige til depot. 

Ansøgning om brug af veje.  

Lån målportal. 

Opdater Facebook. 

Producer ny reklamefilm. 

 

Har du noget at byde ind med, er du velkommen til at kontakte Geert Jensen eller Peter Person. 

Peter Person 

Tlf.: 23 74 46 00 E-mail: peter.person@sitech.dk 

Geert Jensen 

Tlf.: 20 33 06 96 E-mail: geert_jensen@hotmail.com 

 

Venlig hilsen 

Løbsledelsen 
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Succesen gentages fra sidste år , hvor 
over 100 glade mennesker i alle aldre 
deltog 

Forfattet af Mette Brandi 

Få en sjov oplevelse i Stjærs skønne natur 

 

Kom og deltag i et løb for hele familien og alle ven-

nerne, hvor du får god motion oog hvor overskuddet 

ubeskåret går til BYFORSKØNNELSEN i Stjær. 

 

Løb byen og omegnen rundt i jagten på poster. Kom 

forbi både kendte og mindre kendte steder. Bliv ud-

fordret af områdets mange højdemeter. Du kan ud-

fordre din nabo, familie, kollegaer til en orientering-

dyst rundt i Stjær by og omegn, hvor I på 90 minut-

ter 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, der vil løbe 

rigtig stærkt og til dem, som har en mindre ambitiøst 

niveau, og til dem der bare gerne vil ha` en sjov ud-i

-naturen oplevelse med hele familien. Det er tilladt 

at have løbehjul, løbecykler og lignende med til de 

mindre børn. 

 

Løbet skydes i gang 1. juni kl. 17.30. Indcheck åb-

ner kl. 16.30 og er åbent ind til 10 minutter før op-

start af løb. Kort udleveres i startøjeblikket. 

 

Tilmelding og betaling: https://greenticket.dk/o-lb-

istjr.  

 

Tilmeldingsgebyr: Børn til og med 14 år gratis, 

voksne 80 kr + gebyr. 

 

Der er præmier til de bedste placeringer og diplomer 

til alle børn. 

 

HÅBER VI  SES :-) 

O-løb i Stjær d. 1. juni 
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Stjær Trampestilaug 

Invitation til oplæg og workshop om vores lokalhistorie, onsdag den 5. april 2017 klokken 

19.00 i Stjær Forsamlingshus. 

Vi vil gerne invitere til et spændende oplæg af landskabsarkitekt Bendt Nielsen om vores lokalhistorie den 5. 

april 2017 kl. 19 i Stjær Forsamlingshus – et arrangement vi afvikler sammen med Borgerforeningen i Stjær. 

Kom og hør spændende fortællinger og historier om vores lokalområde.  

Trampestierne er støttet af Spor i Landskabet, Nordeafonden, Skanderborg Kommunes Skønpulje og Land-

distriktspuljen. En af betingelserne for støtten er at der bliver udarbejdet en folder om sporet. Kom og vær 

med til at bestemme hvilke historier der skal med i folderen. 

Vi vil derfor gerne høre jeres forslag til hvilke historier, I synes, vi skal have med i sporfolderen og på de tav-
ler, vi ønsker at sætte op rundt om på sporene. Alle er velkomne ☺.  

Arbejdsdage på trampestierne – alle kan være med til at etablere og pleje stierne! 

Nogen går til golf – andre går til fodbold – men man kan da også gå til ”trampesti” ☺. Grave pæle, klippe 

græs el. buske, male, skrue skilte på, rydde stier - og hygge – alle kan være med. Mød op og hjælp med at 

lave de nye stier. Her er en oversigt over planlagte arbejdsdage: 

Onsdag den 29. marts kl. 18, mødested v. Kirkens P-plads i Stjær (Stjær – Bakkeskoven) 

Mandag den 10 april kl. 18, mødested v. Kirkens P-plads i Stjær (Stjær – Stenskoven) 

Fredag den 28. april kl. 16, mødested i skoven ved Søballevej (Præstegårdsskoven) 

Onsdag den 10. maj kl. 18, mødested i skoven ved Søballevej (Præstegårdsskoven) 

Glæd dig til den officielle indvielse af trampestierne ved Stjær, Storring og Søballe torsdag 

den 1. juni 2017 

Vi vil allerede nu gerne invitere til den officielle indvielse af trampestierne ved Stjær, Storring og Søballe 

torsdag den 1. juni 2017 – til et arrangement vi afvikler sammen med O-løbsgruppen i Stjær. 

Kom og vær med til at fejre at vi nu har fået etableret en række trampestier – og så kan du også deltage i et 

O-løb for hele familien rundt om og i Stjær. 

Vi håber rigtig mange har lyst til at deltage i den officielle indvielse - og på den måde være med til at sige tak 

til de sponsorer og de lodsejere, der gør dette muligt, at vi får kan få lavet stier i lokalområdet – og samtidig 

får en sjov oplevelse med O-løb i Stjærs skønne natur. Alle kan være med - og man behøver faktisk ikke at 

løbe. Og man vil få mulighed at komme rundt i byen og omegnen i jagten på poster og point. Og måske 

komme forbi både kendte og mindre kendte steder. Og ikke mindst - blive udfordret af områdets mange høj-

demeter.  

Så du kan udfordre din nabo, din familie eller dine kollegaer til en dyst rundt i Stjær by og omegn, hvor I på 

90 minutter skal forbi så mange poster som muligt og samle så mange point som muligt – men husk - man 

vælger selv hvor mange poster man vil nå – og hvilken rute man vil gå/løbe. 

Efter løbet vil der være en let forplejning. Vi håber rigtig mange møder op.  Flere oplysninger vil fremgå af 

opslag i Stjær Brugs og andre steder, når vi nærmer os den 1. juni 2017. 



 

Side 18 - 19 

 

Stjær Trampesti Laug 

Ruter pr. 1. marts 2017 

SE MERE PÅ:  
Hjemmesiden: http://www.stjaer.net/trampesti  
Facebook: https://www.facebook.com/stjaer.trampesti.laug 
BestigBjerge: http://www.bestigbjerge.dk  

 STJÆR TRAMPESTI LAUGSTJÆR TRAMPESTI LAUGSTJÆR TRAMPESTI LAUGSTJÆR TRAMPESTI LAUG    
En del af Stjær Borgerforening 
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Trampesti Laug 

Trampestierne og sporene mellem Stjær, Storring og Søballe    
 
Sporene er skabt for at:  
• Skabe forbindelser mellem Bakkeskoven, Stenskoven og Præstegårdskoven – og andre naturområder og 

skove i lokalområdet.  

• Skabe sammenhæng mellem Stjær-Storring-Søballe – og andre landsbyer i området. 

• Skabe et net at simple ruter og trampestier i lokalområdet, for dermed at give alle mulighed for gode 
oplevelser, når man bevæger sig ud i natur og landskab. 

 

OM SPORENE 
Sporene er generelt afmærket med pile og prikker - og piktogrammer, som fortæller hvilke aftaler, der er ind-

gået med lodsejerne. Respektér venligst disse aftaler. Brune pæle viser, at du er på et privat areal - og sorte 

pæle fortæller, at du er på et kommunalt eller offentligt areal.  

Når man færdes i naturen, skal man vise hensyn og rette sig efter ejerens anvisninger. På udyrkede arealer, der 

ikke er indhegnede, må man frit færdes til fods og opholde sig indtil 150 meter fra bygninger.  

Der er adgang til private naturarealer og private skove fra kl. 6 om morgenen til solnedgang. Det er tilladt at 

gå og cykle på veje og stier i det åbne land.  

I de private skove Stenskoven og Bakkeskoven, må man gå og cykle på skovveje og stier. Der er adgang fra 

kl. 6 om morgenen til solnedgang, og man må opholde sig indtil 150 meter fra bygninger. 

I den offentlige skov Præstegårdsskoven, må man færdes hele døgnet og her er det tilladt at færdes uden for 

veje og stier, men man må ikke opholde sig nærmere end 50 meter fra beboelse. 

Adgangen til sporene og skovene kan være begrænset på dage, hvor der holdes jagt og i områder, hvor der 

foregår intensivt mark- eller skovarbejde - og det vil fremgå af skiltning ved det konkrete område.  

Det er tilladt at plukke blomster, bær og svampe til eget forbrug i områder, hvor man lovligt kan færdes.  

Hunde skal normalt være i snor - og på dele af sporet, er der ikke adgang for heste og MTB’ere - det fremgår 

af piktogrammer på de konkrete strækninger. 

Vis hensyn og pas godt på naturen – og efterlad venligst kun dine fodspor. 

NYE SPOR? 
Vi håber det bliver muligt at etablere endnu flere nye trampestier mellem skovene, så man minimerer færdslen 
til fods på asfalteret vej. 
  
Etableringen af sporene bygger på frivillige aftaler med lodsejerne – og arbejdet med afmærkning og skiltning 
af stierne udføres af frivillige i tæt samarbejde med lodsejerne.   
 

Måske der kan skabes ruteforbindelser til skoven ved Jeksen, og dermed mulighed for at koble sporene sam-

men med vandreruten Aarhus – Silkeborg? Og måske sporene omkring Søballe kan udvides? Og måske kan 

er etableres forbindelse til Høver? Veng? Tåstrup? Eller til Ravnsø? Mulighederne er mange – og afhænger 

helt af hvilke aftaler, der kan laves med lodsejerne.  

Vis hensyn og pas godt på naturen – og efterlad venligst kun dine fodspor 
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Som formand for GAPE Bowling, som er funderet i 

den gamle Galten kommune, undrer det mig, at vi 

næsten ingen medlemmer har fra sydsiden af Silke-

borgvej!!! Er der virkelig ingen friske pensionister, 

som har lyst til at træne med os hos Bowl'n'Fun i 

Viby hver tirsdag fra 12-14? 

GAPE (Galten Pensionister og Efterlønnere) har ek-

sisteret i over 20 år, og vi har stadig aktive medlem-

mer, der har været med næsten fra starten! Oprinde-

ligt er klubben dannet som en aktivitet under Tjør-

nehaven, men desværre giver kommunen ikke læn-

gere tilskud til aktiviteter for pensionister, så nu er 

vi helt uafhængige, men altså også helt selvfinansie-

rende! 

Vores hovedformål er at få folk op af lænestolen og 

ud blandt andre til et spil bowling, men bestemt og-

så til hyggeligt samvær. Det sidste går vi faktisk højt 

op i. Vi arrangerer små venskabsturneringer med 

andre klubber i området. Nogle tager på bowling-

weekendture og nogle tager på bustur til udlandet 

sammen i sommerferien. Vi har også en sommerud-

flugt, en julefrokost og en generalforsamling, hvor 

vi mødes over lidt god mad, så der er ALDRIG lej-

lighed til at sidde og kede sig derhjemme. 

Nu tænker du måske, at du ikke kan finde ud af at 

bowle? Det skal du slet ikke tænke på! Vi spiller på 

alle niveauer, faktisk er vi ikke specielt dygtige, vi 

taber i hvert fald mange af vores turneringer, men 

det er totalt ligegyldigt, bare vi har det sjovt! Vi går 

ikke op i, om din stil er lidt akavet, blot du er i stand 

til at kaste eller trille kuglen, som du kan låne, ned 

ad banen. Vi spiller 4 på hver bane og du vil altid 

komme til at spille med nogle, som ligger på nogen-

lunde samme niveau som dig. 

Vi er i øjeblikket omkring 40 aktive spillere, men 

der er plads til flere!  Det koster pt. 220 kr. pr. må-

ned at være medlem, men er der måneder, hvor du 

ikke kan spille, betaler du blot 40 kr. Pengene går til 

baneleje samt tilskud til vore arrangementer. Det 

koster 15 kr. pr. gang at leje sko, indtil du får dine 

egne. 

Jeg håber, der er nogle, der har fået lyst til at være 

med. Jeg skal dog advare: "DET ER STÆRKT VA-

NEDANNENDE!!!!" 

Mange bowlerhilsener 

 

Helle Mortensen, Stjær  tlf. 22505460 , bedst 18-19 

Er du vores nye bowler? 

Voksenspiseklub 

Når denne Stjær Avis udkommer, har vi holdt spiseklub for anden gang, torsdag den 2.3. kl. 18.30, på Stjær 

Skole. Vi har fra nu af, fået lov til at være i skolens SFO, der er meget velegnet til at holde spiseklub i.  

Der er vask, kogeplader, ovn mm. - og vi sidder hyggeligt med udsigt til det grønne udenfor. 

Næste voksenspiseklub bliver i begyndelsen af september, hvor  vi holder  gr illaften i bålhytten udenfor  

SFO’en. Der kommer reminder med dato på nettet - og plakater i Brugsen og på skolen!  

Vi glæder os til spiseklubbens 2. sæson 

Kærlig hilsen Hanne Rosenlund, Heidi Gargulak, Bente Thing Holm og Pil Brudager 

Stjær Sogns Borgerforening generalforsamling 
Torsdag d. 14/4 2016 kl. 19.00 i forsamlingshuset 

Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til 

foreningens formand senest én uge før generalforsamlingen. 

Valg til bestyrelsen. Peter Persson og Annalise Jensen er på valg i år. Begge modtager genvalg. 

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. 24 23 27 53, såfremt delta-

gelse i spisningen ønskes.  

Vel mødt!        
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 Af Pil Brudager. Illustrationer Juliane Schacht 

 

Resumé 1. del:  

På en rundvisning i en arkæologisk udgravning i 

Stjær, sidste sommer – så jeg, i udkanten af boplad-

sen, en ung kvinde i jernaldertøj, der tilsyneladende 

ville i kontakt med mig. Jeg fjernede mig fra grup-

pen af historisk interesserede Stjærborgere og fulgte 

efter kvinden, mod nordvest…. 

 

I hurtigt tempo gik jeg ned mod åen, der bred som 

en flod, bugtede sig i dalen. Her var ingen form for 

civilisation: Ingen kirketårne, ingen huse, ingen veje 

– kun vindens sus og et uendeligt landskab af krat- 

og birkeskove, åben hede, frodige enge og græsarea-

ler med trådte stier. Det var smukt! Men - spillede 

min hjerne mig et puds? Hvad var det, jeg oplevede? 

Så stod tiden stille – jeg var i den. 

Jeg kiggede efter kvinden – og kiggede ned af mig 

selv. Jeg var klædt i tykt, vævet stof, helt til jorden. 

En lang brun kjole og snørede sko af skind? 

Hov, der var hun – jeg indhentede hende. Hun sagt-

nede farten, vi gik side om side, i vore lange kjoler. 

Hun talte et mærkeligt sprog, men jeg forstod, hvad 

hun sagde. Hun havde tilsyneladende noget på hjer-

te, hun ville levere videre til os, det 21. århundredes 

stjærboere. 

Jeres by har en særlig historie. Den er grundlagt af 

to helt særlige personer, som har været meget visio-

nære, begyndte hun. Den ene er min bedstefar Aske, 

som var smed, den anden er høvdingen Arn.  

Jeg var lutter øre!  

Omkring år 300, blev 

Stjær hærget og plynd-

ret af midtjyder, der 

kom fra Hammel-egnen. 

De var på vej hjem fra 

deres årlige togt syd på, 

men havde ikke haft 

held med sig. De var 

ikke glade for at komme 

tomhændede hjem - så 

nu måtte en østjysk na-

bolandsby, ”holde for”.  

De var snu, de Hammelfolk. De vidste, at alle vå-

benføre mænd i Stjær var på vikingetogt, så der var 

kun kvinder og børn og et par gamle mænd, i lands-

byen. De kom sejlende fra Århusbugten og lagde 

deres både ved anløbsbroerne i åen, sneg sig uden-

om byen - og lagde sig på lur i Bjørnebjerge. Ved 

midnat, da der var ro i landsbyen, listede de sig tæt 

på og kom hujende ind mellem husene med blussen-

de fakler.  

Inde i husene var 

kvinderne kommet 

op fra sovebriksene 

og prøvede at be-

skytte deres børn, 

men børnene blev 

revet fra dem og 

kvinderne blev væl-

tet om på briksene 

og voldtaget.  

Mændene opførte 

sig som vanvittige; 

som mænd i flok 

kan gøre. De børn 

der forsøgte at komme hen til deres mødre, blev 

sparket væk. Geder, får, køer og høns løb forvirrede, 

brægende, brølende og angste rundt. Det var gru-

fuldt. De tre gamle mænd der satte sig til modværge, 

for at forsvare kvinder og børn, fik hugget hovedet 

af - med en skarpt sleben jernøkse.  

Der gik blodrus i mændene, de ødelagde alt og satte 

til sidst ild til bopladsen. 

Herefter bandt de kvinderne sammen med tove - frie 

og trælle i lange rækker. Børnene regnede de med 

ville følge efter. Og så slæbte de af sted med dyr og 

mennesker og hvad de kunne have på deres heste og 

vogne. De drog mod nord til åen, hvor de satte det 

hele i bådene og sejlede hjem, mod vest, med deres 

rige bytte. 

Alle disse kvinder og børn endte som trælle i deres 

nye hjemby, hvad end de havde været frie eller træl-

le, i Stjær. Sådan fungerede det. Dem der havde 

magten, bestemte! Senere kunne et hævntogt måske 

udfri nogle af dem, men det var ikke så ofte, det ske-

te.  

Jernalderkvinden stoppede sin fortælling og sukke-

de. Også hun havde nok set lidt af hvert, i sit unge 

liv, tænkte jeg. 

Jernalderkvinden i Stjær   2. del 
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Den følgende dags morgen hang tågen tæt over den 

stille, udbrændte landsby. Gløderne ulmede og osede 

efter nattens voldsomme brande og hændelser. Bebo-

elseshuse, forrådshuse, udhuse, alt, var brændt ned. 

De gamle mænds aflivede kroppe var smidt på bålene, 

så der stank af brændt kød.  

Fra at være en fredelig, frodig, østjysk boplads, med 

kvinder, børn, dyr og gamle - der ventede på mænde-

nes hjemkomst, fra årets vikingetogt - var området 

forvandlet til en gold, afbrændt slagmark med ligbål. 

Sådan var jernalderen også, sagde min smukke unge 

fortæller vemodigt. 

 

Under tumulten om natten, var Aske, en træl på 14 år, 

smuttet ud af stalden i langhuset. Han havde gemt sig i 

skoven – og nu, hvor alt var stille, kom han frem. Det 

var grusomme ting han havde oplevet. Til sidst havde 

han set byen stå i flammer, samtidig med, hans mor og 

søskende blev ført ned mod åen. Han tænkte, at nu 

ville de få en ny trælletilværelse, et andet sted. Han 

var tæt på at græde - men samtidig vidste han, at han 

kunne holde sig i live alene. Han havde lært mange 

ting, som træl – og en dag ville mændene komme 

hjem fra deres togt – og så var det vigtigt han var der 

og kunne fortælle, hvad der var sket med landsbyen 

og kvinderne og børnene og de gamle mænd. 

Han drev lidt rundt. Der lå et par småbåde i åen, kun-

ne han se - dem kunne han få brug for. Han måtte 

skaffe redskaber og våben til jagt. Han ledte efter et 

godt sted til at bygge en hytte. Det skulle være i sko-

ven, så han var i skjul. Han kunne tage gløder fra stol-

perne, til de nedbrændte huse, så han havde ild – og 

han vidste også, han skulle have tag over hovedet og 

over bålet, for regnen. Han følte sig stærk og fri. Han 

kunne overleve! Drikkevand var der i kilden, nede i 

skoven - åen var fuld af muslinger og fisk – og der var 

bær og frugter, svampe, fugle og små dyr. Han var ved  

 

 

godt mod! Hans klædning hang i laser, men det var 

varm sommer, så det var ikke et problem nu, selvom  

nætterne var kolde. Han ville finde på noget. 

Aske søgte videre efter et godt sted til sin hytte, da 

han pludselig så et menneske i græsset - én på hans 

egen størrelse. Drengen lå på maven med ansigtet 

skjult i armene. Det var Arn. Han havde ligget sådan i 

mange timer og igen og igen, i tankerne, gennemgået 

det frygtelige han havde oplevet om natten. Han havde 

grædt. Aske blev usikker. Arn havde ikke opdaget 

ham, og Arn var frimand, eller en fri mands søn - og 

en frimand talte man ikke til, uden først at være blevet 

spurgt. Aske rømmede sig. Arn rullede rundt med et 

spjæt og stirrede på ham, med bange øjne. Hvad vil 

du? Nå, er det bare dig. Hvor kommer du fra? Jeg 

smuttede væk i nat, da de kom. Jeg troede jeg var den 

eneste, sagde Aske. Det troede jeg også jeg var, sagde 

Arn. Tror du de er væk? Det ved jeg de er – jeg så 

dem sejle væk på åen, sagde Aske. Nå, Arn havde sat 

sig op og tørret sit ansigt med armen. Det er godt du er 

her. Det passer sig godt for en frimand at have en træl. 

Jeg er sulten. Du må skaffe noget mad. 

Aske følte det, som om nogen havde slået ham i ansig-

tet. Han var blevet glad, da han havde fundet et andet 

menneske, endda en på sin egen alder – og nu skulle 

han så straks huskes på sin trællestand. Han følte, at 

det de begge havde oplevet om natten, deres fælles 

skæbne, ligesom lagde op til noget andet. Havde Arn 

ikke lært noget, af det der var sket? Han fik mod: 

Hvor vil du have jeg skal skaffe mad fra? Bopladsen 

er brændt, forrådshusene er brændt, og jeg har ingen 

våben til jagt, sagde han.  

 



 

24 

Det bliver din sag. Jeg må også have noget tøj, jeg har 

frosset hele natten, råbte Arn. Du skal bare hoppe 

rundt og slå med armene, det gør vi i trællehytterne 

når vi fryser, og det hjælper. Det er måske godt nok 

for trælle, men det er ikke noget for frimænd. Gå ud 

og skaf noget mad – og skynd dig! Langsomt gik 

Aske fra ham, hen mod den udbrændte boplads.  

De to drenge havde levet på samme boplads i mange 

år, så de kendte hinanden af udseende - men de havde 

aldrig talt sammen. Trælle talte man ikke med, dem 

talte man til, havde Arn lært, fra han var helt lille. Så-

dan havde det været indtil i dag – men han fik en uro i 

sig, over, hvordan det ville blive, når de kun var to. 

Aske måtte selvfølgelig gøre arbejdet med at bygge 

hytte og lave mad. Men kunne han Arn, sove sammen 

med en træl, eller skulle Aske sove udenfor? Og hvad 

med at spise sammen, skulle trællen spise samme mad 

som herren? Og de kunne vel ikke undgå at snakke 

sammen – det ville da også blive for kedeligt! Arn 

havde fået mange ting at spekulere over. 

 

LokalBrugsen forventer overskud for 2016 
 

LokalBrugsen i Stjær har i 2016 haft en fremgang i omsætningen på 3,5 % i forhold til 2015. Det er vi rigtigt 

godt tilfredse med i et marked, hvor mange konkurrenter og kollegaer mærker en lille tilbagegang. Og endnu 

bedre er det, at vi for 2016 forventer et overskud på ca. 50.000 kr. Dét er rigtig godt, for vi har i flere år 

kæmpet med underskud. 
 

Vores gode resultat skyldes flere ting: 

  

• I kunder har været utrolig gode til at bakke op om Brugsen, det er vi rigtig glade for, så bliv endelig 

ved med det. 

• En kæmpe tak til personale, hvor både ældre og erfarne medarbejdere, samt unge medarbejdere har 

ydet en kæmpe indsats. Tusind tak for det. 

• Butiksudvalget har igen i 2016 ydet en stor indsats, hvor de hjælper med diverse opgaver og afholdelse 

af de forskellige arrangementer, som f.eks. Fastelavn. En stor tak herfra. 

• SuperBrugsen Galten har som altid hjulpet med gode tilbud og hjælper med varer, når vi mangler no-

get. Det er en kæmpe hjælp. 

• Tak til bestyrelsen i Galten for altid at bakke Stjær Brugs op, en ekstra tak til Peter og Jesper fra Stjær 

som sidder i bestyrelsen. De er et par gode mænd at have med i bestyrelsen. 

  

I fremtiden vil der komme en anden type udfordringer, fordi Coop de kommende år skal investere flere milli-

arder i nye it-systemer. Det kommer vores Brugs også til at mærke, fordi vores it-omkostninger derved kom-

mer til at stige. Men hvis vi kan holde vores nuværende omsætning –  (dog vil vi altid gerne sælge lidt mere), 

så tror jeg at fremtiden ser god ud for LokalBrugsen i Stjær. Tusind tak for opbakning til Stjær Brugs i 2016, 

bliv endelig ved med det. 

  

Med venlig hilsen Lars 

———————————————————————————————————————————-- 
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Baggrunden for projektet 
Projektet med kloakering af Stjærvej blev sat i gang, 
da et typehusfirma ønskede at starte en udstykning 
på Nymarksvej. Det eksisterende ledningssystem i 
Stjærvej lå ikke dybt nok og havde heller ikke den 
fornødne kapacitet til at kunne afvande udstyknin-
gen. Derfor besluttede Skanderborg Forsyningsvirk-
somhed, at der skulle udføres nye hovedledninger 
fra det tidligere Stjær Renseanlæg frem til udstyk-
ningen på Nymarksvej. 

 
Regnvand og spildevand adskilles 
I samme ombæring tog Forsyningen første skridt til 
at separatkloakere (dvs. adskille regnvand og spilde-
vand) i Stjær, for at undgå spildevand i naturen og 
fremtidssikre afvandingen af Stjær by. Når man ad-
skiller regnvand og spildevand sikrer man, at der 
ikke sker overløb til søer og vandløb.  Mængden af 
spildevand, der skal igennem renseanlæg bliver be-
tydelig mindre og upåvirket af nedbør. Tidligere af-
ledte området nord for Nygårdsparken regn- og spil-
devand til den eksisterende fællesledning. Nu ledes 
dette vand i separate regn- og spildevandsledninger 
fra området. 

 Ved separering af regn- og spildevand er der behov 
for et regnvandsbassin. Forsyningen har ansøgt 
Kommunen om tilladelse til etablering og afledning 
fra dette bassin. Bassinet er etableret øst for det tidli-
gere renseanlæg efter aftale med lodsejerne. 
 
Stjærvej genåbnet  d. 8.marts  
Arbejdet i Stjærvej vil være afsluttet onsdag d. 8 
marts, hvor vejen vil blive genåbnet med ny asfalt-
belægning. Det er en forsinkelse på 3 dage, som 
skyldes uforudsigelige jordbundsforhold. Desuden 
har Forsyningen været nødt til at etablere 70 meter 
ekstra regn- og spildevandsledninger i Stjærvej pga.  
ændringer i lokalplanen 

  
Ny spildevandsplan på vej 
Den nye kloakering får først betydning for de enkel-
te borgere i Stjær, når der skal separeres på egen 
grund. Tidspunkt for denne separering vil fremgå af 
Kommunens spildevandsplan, men det forventes tid-
ligst at ske fra 2021. 
 
Den ny spildevandsplan er i i høring fra den 25. ja-
nuar 2017 til den 23. marts 2017. 

Kloakering af Stjærvej 

De sidste rør graves ned d. 24. februar (foto: Tina B. Jespersen) 



26 

 

Drømmen om at bruge mere tid på det kreative har 
trængt sig på tit - og er blevet manet til jorden lige så 
tit. Hverdagen trængte sig på, og det virkede ikke 
tilstrækkelig gennemtænkt bare sådan at hoppe ud i 
det, uden først at have spændt både livrem, sikker-
hedssele og sikkerhedsnet. Og så går gassen ligesom 
af ballonen. 
 
Men efter i årevis at have kørt for hårdt på med ar-
bejde måtte Christina tage en ufrivillig pause fra sit 
arbejde på ½ år, og det gav stof til eftertanke. ”I bak-
spejlet var det nok meget sundt at være tvunget til at 
standse op og tænke lidt over egne værdier og drøm-
me, tror jeg”. 
 
Hun kom tilbage på arbejde. Man må rejse sig ved 
det træ, man er faldet, siges det jo. ”Jeg har altid væ-
ret glad for mit arbejde, og det var egentlig ikke 
svært at finde interessen igen. Men - jeg kunne godt 
mærke, at det ikke nyttede at blive ved med at sidde 
mine egne drømme overhørig. Noget måtte ske.” 
 
I juli 2016 sagde Christina op og startede sit eget 
ApS, som består af to dele: 
 
”Monrads - Consulting”, hvor hun arbejder freelance 
som ingeniør inden for det felt, som hun har arbejdet 
de sidste 20 år, med energibesparelser, energi-, miljø
– og kvalitetsledelse. 
 
Den anden del hedder ”Monrads - Kreativ energi”, 
hvor hun arbejder med det kreative: Kurser i ”tusch-
ballade”, teambuilding aktiviteter med kreativt islæt, 

udflugter med tegning og 
maleri som omdrejnings-
punkt og så selvfølgelig hen-
des egne malerier. 
 
”Tusch-ballade” 
 
I løbet af efteråret 2016 af-
holdt Christina nogle én-
dags arrangementer i tusch-ballade, og konceptet er 
flyttet ind i hendes første kursusprogram, som kan 
findes på Facebook - Galleri Monrad. Lige nu kører 
der et søndagshold med 6 gange henover foråret. 
 
Hvad er det der ”tusch-ballade” så for noget? 
 
Rent teknisk er det en metode, hvor man bruger fly-
dende tusch på akvarelpapir, en type papir, som kan 
suge meget væske. Ved at bruge vand sammen med 
den flydende tusch skabes nogle fine farvespil og 
strukturer, som kan blive til de fineste små kunst-
værker. 
 
Men ”tusch-ballade” er ifølge Christina meget mere 
en den tekniske metode. Det er en proces, som sæt-
ter vores fokus på præstation ud af spil for en stund. 
De fleste, som har prøvet at kaste sig ud i at tegne 
eller male, kender til tanker som: ”hvordan skal jeg 
få startet for at det bliver godt”, eller ”jeg kan jo 
hverken tegne eller male”, eller ”jeg vil gerne lave 
noget der er pænt, og undgå at kvaje mig”. 
 
De flydende farver og 
vandet er svære at sty-
re, og derfor bliver det 
en legende proces at 
skabe nogle baggrunde, 
som vækker fantasien 
til det videre arbejde 
med billederne. 

Regneark og ”Tusch-ballade” 
Af Mette Brandi og Christina Monrad Andersen 

Det stod ikke skrevet i kortene, at Christina en 

dag skulle være selvstændig. Nu er der gået 8 

måneder, og hun vil ikke bytte tilbage. Der er vita-

miner til både højre og venstre hjernehalvdel, når 

der står ”regneark og tusch-ballade” på menuen. 
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Kreative dage ved Vesterhavet 
Det næste arrangement i kursusprogrammet er 
”Kreative dage ved Vesterhavet”, som finder sted 
24. til 27. april 2017. 
Der er allerede nok tilmeldte til at turen bliver gen-
nemført. Og der er plads til nogle stykker mere. Så 
Christina håber, at nogen får lyst til at komme med. 
 
”Vi tager i sommerhus i fire dage ved Klegod i 
Vestjylland. Det er mellem Søndervig og Hvide San-
de, og sommerhuset ligger kun et stenkast fra det 
brusende Vesterhav. På turen vil vi arbejde med 
tusch-ballade, hvor vi bruger havet i processen. Man 
kan deltage, både hvis man aldrig har prøvet at tegne 
og male, og hvis man er erfaren og måske trænger til 
at give kreativiteten et kærligt puf eller få ny inspira-
tion. Jeg glæder mig helt vildt”, siger Christina. 
 
”På turen til Vesterhavet lægger jeg stor vægt på, at 
der er god tid, til det vi gør. Tid til at lære - fordi vi 
skal prøve en proces, som er ny for de fleste. Tid til 
at være - fordi vi kommer i flow med det vi gør og 
oplever det skønne i nuet, for det indbyder konceptet 
og omgivelserne til. Og tid til at nære - fordi vi kom-
mer hjem med fornyet energi, næret at det kreative 
og samværet på turen.” 
 
Rammerne for turen er et lækkert sommerhus med 
fem dobbeltværelser, et stort køkken/alrum, stor sol-
terrasse, sauna og indendørs pool med spa. Der bli-
ver også tid til at nyde gåture i naturen i klitområdet 
og stranden ved sommerhuset. 
 
Hvis turen kunne være noget for dig, så skriv til 
Christina på christina.monrad@gmail.com eller ring 
på 51 17 61 72 og hør nærmere. 
 
Turen til Vesterhavet er ikke den eneste udflugt på 
programmet. I slutningen af august arrangerer Chri-
stina ”Kreativ på tur”, som er en cykeltur på Hærve-
jen. Her er det naturoplevelser og arbejde med skit-
sebog, som er omdrejningspunktet. Læs mere om 
denne tur i kursusfolderen på Facebook - Galleri 
Monrad. 
 
Éndags-arrangementer i skønne 
omgivelser 
”Vi er 14 kvinder, som 
lejer et fælles maleværk-
sted på Østerskovgaard, 
som ligger mellem Galten 
og Låsby. Det er et fanta-
stisk sted, og det er her 
søndagsholdet i tusch-
ballade holdes. Vi kalder 
værkstedet for Stald1”, 
fortæller Christina. 
 
”Her har jeg mulighed for 
at arrangere éndags-
arrangementer inden for 

de rammer, som fælles-
skabet tillader, så der sta-
dig er plads til de faste 
malere. Hvis du synes, 
det kunne være spænden-
de at prøve en dag med 
tusch-ballade sammen 
med en flok af dine ven-
ner, veninder eller kolle-
gaer, så arrangerer jeg 
gerne et éndags-
arrangement for hold på 
op til 10 personer. Det er 
en sjov og anderledes 
måde at være sammen på 
og samtidig lære noget 
nyt – måske endda om 
sig selv og hinanden.” 
 
Stald1 og Østerskov-
gaard danner også ramme for teambuildingaktivite-
terne, som er tiltænkt virksomheder. Denne aktivitet 
er også allerede startet op. 
 
Hvad så med regnearkene? 
”Dem holder jeg nok fast i. For den del af min ar-
bejdsdag kan jeg også godt lide, og det giver en god 
basisindtægt. Det er nok noget med at ”én gang in-
geniør - altid ingeniør”. Jeg nyder at have friheden 
til at kunne gøre begge dele som en del af mit ar-
bejdsliv.” 
 
Så fremtiden byder på både regneark og tusch-
ballade, og hvem ved - måske flytter der flere arran-
gementer ind i kursusprogrammet på sigt. 
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   Fælles idé-aften  

Kom og vær med til en spændende og sjov aften, hvor ansatte i 
Børnehuset og alle interesserede borgere i alle aldre, foreninger 
og grupper fra Stjær og Storring sammen skaber ideer til fælles 
aktiviteter, der kan gøre byen til et endnu bedre sted at bo. 
 

         
Vi inviterer jer til en workshop  

-i børnehuset i Stjær, Østerbro 12 
 

D. 21. marts 2017 kl. 17.15-20.15 
 
Tilmeld dig på mail: 
anne.louise.lagerwall.edelholt@skanderborg.dk 
 
Hvis du ikke har mulighed for at sende en mail, kan du tilmelde 
dig på tlf. 87 94 20 80 – tilmelding senest den 16. marts 2017 
 
Vi bliver guidet igennem aftenen af Ph.d. studerende Astrid Kidde 

som vil hjælpe os med at tænke nyt og spændende.  
 
Kom uforberedt og med åbent sind - det er ganske uforpligtende 

at deltage i workshoppen. Er du nysgerrig, så duk op! 
 

Vi byder på kaffe og kage  
 

På glædeligt gensyn fra Stjær-Storring Børnehus 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9lqTC5LLSAhWKDywKHRiBDnsQjRwIBw&url=https://creascop.dk/cases/logo-fredericia-paa-forkant&bvm=bv.148073327,d.bGg&psig=AFQjCNFYoZaFYCHjTMm7PUWDcNM6d_HI2g&ust=1488371067752003
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Stjærskolen får 195.400 kr. til hjertebakke 

Stjærskolen fik i dag 195.400 kr. fra TrygFonden til at omdanne en asfalt-
bakke i skolegården til en hjertebakke. 

Hjertebakken skal motivere til bevægelse og er særligt 

velegnet til kredsløbstræning. Det er et led i Stjærsko-

lens bestræbelser på at øge sundheden for elever og børn 

og voksne i Stjær-Storring ved at forbedre indretningen 

af skolens udearealer og åbne dem op for lokalsamfun-

det.  

-Vi er utroligt glade for TrygFondens donation, der gør 

det muligt for os at omdanne vores asfaltbakke til et cen-

trum for god og sjov motion. Bakken skal først og frem-

mest være til glæde for vores elever i skolen, men alle 

andre borgere i Stjær, børn som voksne, er mere end velkomne, siger Tina Haslev, skolesekretær og projektko-

ordinator på skolens hjertebakkeprojekt.  

  

Sammen med DGI er Stjærskolen ved at udvikle træningspro-

grammer målrettet forskellige aldersgrupper lige fra børneha-

vebørn til ældre pensionister. Programmerne bliver tilgænge-

lige for alle via skolens hjemmeside, foldere og QR-koder i 

skolegården. Til efteråret er planen at afholde en indvielses-

event for alle interesserede, hvor børn og voksne kan få målt 

deres puls, blodtryk og kondital. Efter seks og tolv måneder 

bliver de samme målinger foretaget igen og vil forhåbentligt 

vise en forbedret sundhedstilstand.  

  

Det er TrygFondens regionale råd i Region Midtjylland, der står bag donationen til Stjærskolen som led i 

TrygFondens samlede arbejde for at skabe bedre sundhed og trivsel.  
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Af: Maja Nielsen og Emilie Lauge, Stjærnews 

På stjærskolen har skolesekretær Tina Haslev skaffet 

penge til en ny aktivitetsbakke. Bakken vil både væ-

re lærerig og fuld af sjove og spændende aktiviteter. 

”I slutningen af sidste skoleår, var der en arbejdsdag, 

hvor en del af skolebestyrelsens projekt, Den Gode 

Runde blev lavet. Derefter kom ideen til at bakken 

også skulle renoveres. Jeg sendte derfor en ansøg-

ning til Trygfonden, og fik at vide lige inden julefe-

rien, at vi havde fået 195.400 kr. inklusiv moms til 

at få bakken lavet. Renoveringen kommer til at forgå 

til foråret, og vil være færdig til september 2017, 

hvor der også kommer en åbningsceremoni. ” For-

tæller Tina Haslev til stjærnews. 

”Det startede sidste skoleår da den gode runde blev 

lavet” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Gode Runde er et stiforløb rundt om skolen, 

med aktiviteter og andre sjove ting på vejen. Den 

giver både børnene motion, sjov og leg. Der er for 

eksempel aktiviteter hvor man øver balancen, hjæl-

per hinanden, og på samme tid har det super sjovt 

sammen med sine klassekammerater, og på tværs af 

klasserne. 

Udover Den Gode Runde ved skolen, er der også en 
lang gåtur, rundt i hele byen, som blev lavet i af 

Stjær Trampesti Laug, i samarbejde med lærerne på 
Stjærskolen i forbindelse med Naturvidenskabsfesti-
val 2016 på Stjærskolen. 

 

Stjærskolen doneres over 150.000 kr. 
Ny lærerig bakke på Stjærskolen får børn til at være mere aktive 

Asfaltbakken på Stjærskolens legeplads der nu skal renoveres. Toppen, øst– og vestfladen belægges med gummi og der opma-

les i kreds 30 talfelter og 2 ´pust´, et stort rødt hjerte, lungesymbol og markeringer af de fire verdenshjørner. Hjertet signalerer 

sundhed, træning og det venlige møde mellem mennesker. Kredsen af tal kan bl.a. bruges som mål– eller startsted i lege og aktivite-

ter.  

Nye vinduer til Storring 

Forsamlingshus 
Storring forsamlingshus har modtaget 20.000 kr fra Galten 

Sparekasses fond til nye vinduer. Vinduerne på bagsiden af 

forsamlingshuset udskiftes til marts.  
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Pressemeddelelse 

Stjærskolen har modtaget en donation fra Trygfonden på kr. 195.400,- inkl. moms til ændring af en stor 
asfaltbakke i vores skolegård. Bakken er en rest fra et klatretårn med svævebane, der blev fjernet af sik-
kerhedsmæssige årsager for mere end 15 år siden. 

Bakken har en god højde og er derfor bl.a. også egnet til cardio-træning. For at inspirere til mere bevægel-
se både i og efter skoletid, har Stjærskolens bevægelsesvejleder Kristina Frost, undertegnede skolesekre-
tær som projektkoordinator og firmaet Tress lavet et oplæg til en bakke, som bl.a. opfylder følgende krite-
rier: 

• Den skal inspirere til leg og bevægelse i og uden for skoletid 

• Man skal bruge den som udgangspunkt for at udarbejde træningsprogrammer til alle aldersgrupper 
fra   børnehavebørn til 60+ (bl.a. i samarbejde med DGI) 

• Den skal give mulighed for at få pulsen op 

• Den skal give læringsmæssige og motoriske udfordringer, bl.a. i førstehjælp (På toppen af bakken 
er en tegning af to lunger med 1-taller for at illustrere to indblæsninger og 30 trin rundt om hjertet 
for at illustrere 30 tryk) 

• Den skal gøre opmærksom på vejen til hjertestarteren placeret på Stjærhallen, hvor eleverne har 
idrætsundervisning og den lokale idrætsforening holder til. 

I september 2017 forventes projektet klart med bakke og træningsprogrammer og der vil blive lavet et ind-
vielsesevent for alle i lokalområdet, interesseorganisationer, samarbejdspartnere og presse m.fl. 

 

 

Etablering af hjertebakken 
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Stjær Avis har spurgt arkæologerne fra Skanderborg 

Museum 

Hvad fandt I – og hvad fandt I ud af, om 

jernalderlandsbyen i Stjær? 

Arkæolog Louise Søndergård, der har udgravet bebyg-

gelsen i Stjær, har svaret: 

”Det var en spændende udgravning, hovedsageligt for-

di vi ikke før har haft muligheden for at foretage en 

udgravning i jeres spændende lille by, der jo med kir-

ken allerede kan spore sin historie langt tilbage. Der 

blev fundet mere eller mindre komplette spor af fire 

gårdsanlæg, der på baggrund af den keramik vi fandt i 

stolpehullerne, dateres til den periode der kaldes yngre 

romersk jernalder (ca. 200-400 e.Kr.). Et gårdsanlæg 

er en indhegnet gårdsplads, hvor en familie (af den ud-

videde slags med dyr, bedsteforældre og et par trælle 

velsagtens) har boet i et stort langhus sammen med 

dyrene, der stod på stald i husenes østende. Udover  

 

 

 

beboelseshuset har alle gårdspladserne haft en eller to 

økonomibygninger, som har huset forråd og materiel. 

Vi har haft konstant udgravningsaktivitet siden da, og 

har hverken fået vasket fund eller kigget nærmere på 

udgravningen, så der er nok ikke så meget at komme 

herind på museet og kigge på, ligesom jeg altså heller 

ikke kan sende Jer nogen udgravningsrapport, da den-

ne heller ikke er udfærdiget endnu. 

Vi har skrevet en del om Stjær til vores hjemmeside, 

http://www.museumskanderborg.dk/Default.aspx?

ID=2291 

Med venlig hilsen Louise Søndergaard, arkæolog -  

E-mail: los@museumskanderborg.dk 

Den genfundne sten 

Af Hanne Øvlisen 

I forbindelse med vandsepareringsprojektet mellem Stjær og Storring har Skanderborg Forsyning gravet en 

stor sten op. Stenen måler 6 m (+/-) i omkreds på de bredeste steder. Stenen ligger nu ved siden af Stjærvej i 

bunden af ådalen. Stenen er en øje-gneis, som er skabt for ca. 1 milliard år siden, da det centrale fjeldmassiv i 

Skandinavien blev skabt. Stenen er kommet til Storring-Stjær-Sogn i løbet af istiden. 

Stenens eksistens er gået lidt i glemmebogen, fordi den blev væk for meget lang tid siden. Nu er stenen altså 

blevet fundet igen. Folkemindeindsamleren Evald Tang Kristensen (1843-1929), der rejste landet rundt og 

nedskrev gamle eventyr og historier, lagde også vejen forbi Stjær, hvor Niels Pedersen fortalte følgende histo-

rie: 

”Det var en kæmpe, der byggede Storring Kirke, og han var vred på den kæmpe, der byggede Mjesing Kirke. 

Så tog han en sten, hvori der var vel en 2-300 læs, og ville med den have slået tårnet af Mjesing Kirke. Han 

kastede den dog ikke længere end til Rammel-Ås (højdedraget syd for Bjørnebjergene). Lige der forbi lå ste-

nen, men nu er den blevet væk, der var flere hundrede læs i den. Der var mærker i den af hans fem fingre. Det 

må have været en mand, der havde kræfter.” 

Hvis man kigger rigtig godt efter kan man se fingeraftrykkene fra kæmpen.  

Skanderborg Forsyning har lovet at stenen bliver liggende, den endelige placering er endnu ikke aftalt.  

http://www.museumskanderborg.dk/Default.aspx?ID=2291
http://www.museumskanderborg.dk/Default.aspx?ID=2291
mailto:los@museumskanderborg.dk


33 

 

Tømrermester Steffen Karberg Thomsen kan i nær 

fremtid fejre både jubilæum og fødselsdag på én og 

samme dag 

På sin 30 års fødselsdag fik Steffen Karberg Thom-

sen en helt særlig fødselsdagsgave: Han fik etableret 

sin egen tømrer-virksomhed. Til maj i år - nærmere 

bestemt den 13. - er de begge blevet 10 år ældre, og 

Steffen kan se tilbage på en både spændende og ud-

fordrende periode. 

-Jeg havde som 30 årig stiftet bekendtskab med en 

række specialer indenfor tømrerfaget; lige fra at 

bygge udstillinger og messe-stande i Europa og 

USA, til vedligeholdelse af krydstogtskibe, fortæller 

Steffen. Men hovedparten af opgaverne var stadig-

væk traditionelle opgaver som indretning af er-

hvervsbyggeri med hundredvis af kvadratmeter 

gipsvægge og gipslofter, almindelig vedligeholdelse 

og små og store private om- og tilbygninger, så for-

udsætningerne og en god portion erfaring var et godt 

fundament for at starte egen virksomhed. 

 

Begivenhedsrige 10 år 
De seneste 10 år har ikke kun været præget af op-

start af selvstændig virksomhed. Steffen og han hu-

stru Anne - der også er selvstændig med egen aku-

punkturklinik - fik bygget et splinternyt hus i Stor-

ring, og familien blev forøget med to børn. 

Steffen forklarer: -Vi har selvfølgelig løbet stærkt i 

perioder, men alt i alt synes jeg, at vi er sluppet rig-

tig godt gennem etableringsfasen; også fordi Anne 

og jeg har arbejdet godt sammen. 

Kvalitet og planlægning 
SKT-byg har også haft fokus på efteruddannelse og 

specialisering af de 3 faste medarbejdere, så virk-

somheden bl.a. er certificeret til at lægge Junckers 

trægulve og give hele 20 års garanti i modsætning til 

de to års garanti, der er normen for almindelig gulv-

belægning. Senest har medarbejderne været i Belgi-

en og lært en ny metode til at sikre flade tage mod 

vandgennemtrængning ved hjælp af en særlig mem-

bran. Metoden bliver i øvrigt anvendt til at løse pro-

blemer med taget på Galten Sognegård. 

SKT-byg har i øvrigt en lang række flotte opgaver 

på referencelisten - lige fra ombygning af Super-

Brugsen i Galten og nyt Junckers trægulv i Storring 

Kirke til det nybyggede våbenhus i Stjær Kirke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åbent hus på dagen 
Steffen har altid arbejdet ud fra et vigtigt princip i 

det han laver: -Jeg skal kunne stå 100% inde for alt 

det arbejde vi udfører - også på den lange bane, for-

tæller en smilende Steffen Karberg Thomsen. Der er 

da heller ikke planer om, at firmaet skal vokse sig 

meget større, da Steffen sætter pris på selv at være 

tæt på de opgaver der løses. 

I anledningen af 10 års jubilæet holder SKT-byg 

åbent hus på adressen Dronninghøj 1 i Storring, lør-

dag den 13. maj fra kl.12-15. Her er alle fra lokal-

området velkomne til at kigge forbi. 

 SKT-byg i Storring fejrer 10 års jubilæum 
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STJÆR 

 

Stjær Sogns Borgerforening 

Sara Thofte, 25 10 82 72 

formand@stjaer.net  
 

Udlejning af forsamlingshus 

77 34 34 54 

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 

Skoleleder Niels Vangkilde 

Nils.vangkilde@skanderborg.dk 

Skolesekretær Tina Haslev 

Tina.haslev@skanderborg.dk 

Skolesekretær Susanne Christensen 

Susanne.Christensen@skanderborg.dk 

stjaerskolen@skanderborg.dk   
www.stjaerskolen.dk 

 

SFO og Stjær Fritidsklub 

SFO, 8794 2603 

Fritidsklub,  8794 2605 

Leder SFO og Klub Anders Meier Bundgaard 

Souschef Klub Anders Juul Jensen 

Anders.juul.jensen@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, 42 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. 59 udkommer 22. oktober 2017. 
Deadline for indlevering af materiale er d. 1. oktober. 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 

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: 1 oktober. 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 

 

 

 


	Stjær Avis nr. 58 - side 01
	Stjær Avis nr. 58 - side 02
	Stjær Avis nr. 58 - side 03
	Stjær Avis nr. 58 - side 04
	Stjær Avis nr. 58 - side 05
	Stjær Avis nr. 58 - side 06
	Stjær Avis nr. 58 - side 07
	Stjær Avis nr. 58 - side 08
	Stjær Avis nr. 58 - side 09
	Stjær Avis nr. 58 - side 10
	Stjær Avis nr. 58 - side 11
	Stjær Avis nr. 58 - side 12
	Stjær Avis nr. 58 - side 13
	Stjær Avis nr. 58 - side 14
	Stjær Avis nr. 58 - side 15
	Stjær Avis nr. 58 - side 16
	Stjær Avis nr. 58 - side 17
	Stjær Avis nr. 58 - side 18-19
	Stjær Avis nr. 58 - side 20
	Stjær Avis nr. 58 - side 21
	Stjær Avis nr. 58 - side 22-23-24
	Stjær Avis nr. 58 - side 25
	Stjær Avis nr. 58 - side 26
	Stjær Avis nr. 58 - side 27
	Stjær Avis nr. 58 - side 28
	Stjær Avis nr. 58 - side 29
	Stjær Avis nr. 58 - side 30
	Stjær Avis nr. 58 - side 31
	Stjær Avis nr. 58 - side 32
	Stjær Avis nr. 58 - side 33
	Stjær Avis nr. 58 - side 34
	Stjær Avis nr. 58 - side 35
	Stjær Avis nr. 58 - side 36

