
 

 

STJÆR AVIS 
      med Storring og Søballe  

Nr. 59 – 16. årgang  Oktober 2017 - marts 2018  

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

 
Næste deadline er 25.02.18 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 

Bevarelse og fornyelse 

Fredning er på vej i et stort naturområde og 

samtidigt er der lavet aftaler med kommunen om 

forskønnelse af Stjær bymidte. 
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Kære læser 

Velkommen indenfor i Stjær Avis., udgave 59. En smule senere end oprindeligt planlagt, men bedre sent end 
aldrig... 

Stjær Avis udgives på initiativ af borgerforeningen i Stjær, og omdeles i Stjær samt de omkringliggende lands-

byer, ca. 2-3 gange om året. 

Redaktionen består af frivillige, som er bosat i og omkring Stjær. Ud over den lille hårde kerne i redaktionen, så 
er der en masse mennesker, som bidrager til at avisen bliver til. IT backup, omdelere, sponsorer, freelance skri-
benter og meget mere.  

Avisens formål er at bidrage til den fælles kultur og understøtte det store engagement, som borgere, foreninger 

og virksomheder lægger for dagen her i området, og som gør det til et interessant sted at bo for alle aldersgrup-
per. Her dokumenteres de lokale historier og nyheder, store som små, som har betydning for vores lokalsam-
fund. Avisen bruges af borgere, foreninger , virksomheder og interessegrupper i området som talerør, når der 

skal kommunikeres og informeres om hvad der rører på sig. 

Og man må sige, at der er mange som har noget på hjerte. Vi er så heldige at bo i et område, hvor vores naboer 
får ting til at ske – spisegrupper, vandreruter, fortællinger om byens udvikling gennem flere århundreder, doku-
mentation af arkæologiske udgravninger, sportsforeninger og meget meget mere.  

En stor tak til dig for at læse med, og til alle som har bidraget til Stjær Avis udgave 59. 

Redaktionen opfordrer som altid til at indsende bidrag til kommende udgivelser af avisen. Har du et tip eller en 
færdig historie, som du synes skal med i næste avis, så tag endelig fat i redaktionen.  

Det gælder også, hvis du har lyst at give en hånd med i forbindelse med avisen. Gerne som skribent.  

Næste avis udkommer i foråret 2018 – du kan altid finde relevante datoer på Stjaer.net. 

 

Redaktionen 
Redaktion@stjaer.net  

 

 
Kalender 2017/2018 

Dato Begivenhed Stjær Storring Søballe 

27/11 Fællesspisning   x 

3/12 Juletræs-tænding   x 

4/12 Julestue  x  

10/12 Jubilæumsgudstjeneste  x  

26/12 Julevandring x   

11/1 Voksenspiseklub—

Nytårstaffel 

x   

29/1 Fællesspisning   x 

26/2 Fællesspisning   x 
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Fredag eftermiddag den 27.10 blev der holdt møde 

på byggepladsen foran Stjær Brugs med folk fra 

Kommunen, Borgerforeningen og Stjær Byforskøn-

nelsesudvalget.  

Der har været en del skriverier med kommunen i 

ugen op til, for pludselig kunne folk i Stjær erfare, at 

Skanderborg kommune var gået i gang med at reno-

vere fortovene omkring Brugsen. Tidligere har vi 

holdt mange møder med kommunen, som også har 

godkendt vores projekt. Derfor kom det også bag på 

os, at kommunen valgte at påbegynde dette arbejde 

uden at indlede et samarbejde. Vi meldte os dog 

hurtigt på banen, og kommunens folk har taget godt 

imod os og mødet var både godt og konstruktivt. 

Forklaringen på de nye fortove 

Baggrunden for den pludselig renovering er, at kom-

munen får lavet al asfaltarbejde via et firma, som 

kontraktuelt er bundet op på nogle specifikke krav. 

Det viste sig, at disse krav ikke var overholdt i 

Stjær, og ifølge kontrakten skal dette klares inden 

udgangen af 2017. Som bekendt skal asfalt lægges 

inden kulden sætter ind, så de har travlt! 

Men det ender ikke der, for da fortovskantstenene i 

Stjær er relativ lave og nogle steder skæve - ja så 

ville de halvvejs forsvinde ned i det nye lag asfalt. 

Det betød, at kommunen også måtte lægge fortove-

ne om. Og superflot ser det ud med både granitkan-

ter og chaussesten.  

Vigtige detaljer aftalt med kommunen 

Det var lige præcis den åbning fra kommunens side, 

som forskønnelsesudvalget havde ventet på. Og hel-

digvis havde vi gjort vores forarbejde og har tilmed 

penge på kontoen. Overskuddet fra fredagsbarerne 

beløber sig i skrivende stund på 39.000 kr. Bestyrel-

sen i Brugsen (Galten/Stjær) har givet et tilskud på 

25.000 kr., som er øremærket til bænke. Desuden 

har vi fået en forhåndsgodkendelse af projektet til at 

kunne søge Kommunens Skønpulje.  

På mødet i fredags fik vi aftalt vigtige detaljer, så vi 

også kan få gennemført nogle af vores grundlæggen-

de ideer omkring projektet. Det har været vigtigt at 

imødekomme Brugsens ønske om flere parkerings-

pladser, sikre at varetilkørslen kan fungere, samt 

skabe et pænt og hyggeligt torvelignende miljø om-

kring Brugsen.  

Eksisterende fortorv bliver udvidet til 4 fliser, hvil-

ket giver et lille torv med en bredde på knap 3 me-

ter. Det giver mulighed for at møblere med bænke 

og gedigne plantekasser, muligvis i cortenstål. Træ-

erne bliver alle bevaret, såvel som flag, eksisterende 

lygtepæl, busstoppested mv. 

Desuden har vi fået lovning på at hele arealet op til 

den gamle bager bliver medtaget. Eksisterende cy-

kelstativer bliver fjernet og vi får nye fine. Desuden 

har vi ytret ønske om placering af en ‘cykelpumpe-

station’, som muligvis bliver efterkommet. Der bli-

ver lagt nyt slidlag på Brugsens P-plads og kommu-

nen tegner holdepladser op, så der kommer et par 

ekstra P-pladser. 

Endeligt er vi blevet lovet driftpenge på 5.000 kr. 

årligt fra kommunen til at vedligeholde plantekum-

merne med nye planter og ved frivillig havehjælp 

fra os i byen, i årene fremover. 

 

Indsnævring af vejen bliver for dyrt 

Tidligere har vi arbejdet med at gøre vejen smallere, 

hvorved der kunne blive plads til skråparkering. En 

indsnævring af vejen ville desuden virke trafik-

dæmpende. Dette har dog vist sig at blive alt for dyrt 

(300.000 kr.), som hverken vi eller kommunen har. 

Derfor er den nuværende parallelparkering bibe-

holdt. Det er muligt, at man senere kan gøre noget 

for at dæmpe trafikken på vejen.  

Vi glæder os rigtig meget over denne nye drejning - 

og er helt sikre på, at dette arbejde vil gøre Stjærs 

bymidte mere attraktivt. Vi håber, at alle os der dag-

ligt lægger vejen forbi Brugsen på den ene eller an-

den måde, vil sætte pris på denne renovering og ny-

de, at vi får en fin bymidte og et hyggeligt møde-

sted. 

 

Byforskønnelsesudvalget i Stjær 

Irma Kjeldsen, Mette Hesdorf 
Hanne Øvlisen, Heidi Garkulak Andersen,  
Connie Jantzen, Helene Simoni Thorup 

Nu bliver bymidten i Stjær renoveret 
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Kløver Motionscykelløb 

Forfattet af Peter Person 

For femte år i træk blev der arrangeret cykelløb i Stjær og sikke en fantastisk dag vi havde. Vejret var 100 % i 
orden, der var lunt, ingen vind og let overskyet, hvad mere kan man ønske sig. Endnu engang kunne vi konsta-
tere stor tilfredshed med ruten blandt deltagerne, en rute der byder på bred variation af bakker op, bakker ned, 
flade stræk, fire forskellige distancer og en smuk natur.  

Forplejningen var super, depotet ligeså og posterne på ruten stod for sikker vejvisning under kyndig vejled-
ning af Frank Reinholt. Cykelløbets helt egen Jørgen Leth, personificeret af Bent Skovsende, havde det kølige 
humoristiske overblik, klar til at redde tråde ud når det blev nødvendigt.  

Adskillige frivillige bakkede op om cykelløbet og var direkte årsag til at alt klappede – tusind sat for det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fotograf Anna Skjerning 

Opløbsstrækningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fotograf Mads Larsen 
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Kløver Motionscykelløb 

 

  

 

 

Vinderen af voksen præmien,   Vinderen af børne/unge præmien, 
en Bkool Pro hjemmetræner    en Trek Marlin 5  

sponsoreret af Jutlander Bank Galten   sponsoreret af Jutlander Bank Galten og Fri Bikeshop Galten 

og Fri Bikeshop Galten 

Sidst men ikke mindst skal der lyde stor tak til cykelløbets sponsorerer der på mange måder er med til at mu-

liggøre denne event og glæde rigtig mange mennesker i lokalområdet. 

Kig gerne forbi www.kløvermotionscykelløb.dk eller cykelløbets Facebook side. 
M.v.h. løbsledelsen – Geert Jensen og Peter Person 

 

Stjær filmet fra drone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotograf Christian Skjerning 

Ryttergården summer af spænding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotograf Anna Skjerning 
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Lokalbrugsen Stjær 

LokalBrugsen Stjær har  en sær lig plads i lokalområdet, ofte støtter  Brugsen ar rangementer  med min-

dre sponsorater, men d. 3. september valget Brugsen en anden vej ved at gå aktivt ind i en event for at bygge 

bro mellem medlemmer, Stjær Sogns Borgerforening, motionister og borgerne i lokalområdet via det lokale 

cykelløb, Kløver Motionscykelløb, under sloganet Økologi og Motion. 

Et af målene var at nå bredest muligt ud med et budskab om at LokalBrugsen i Stjær også kan være med hvad 

økologi angår. Et andet mål var at få medlemmer, under kyndigvejledning af en lokal kogekone, til at tilberede 

maden og dermed være ambassadører for Brugsen. Sidst men ikke mindst ønskede Brugsforeningen at hverve 

nye medlemmer, men også at få borgerne i lokalområdet til at se foreningen som en fremtidig samarbejdspart-

ner og et attraktivt tilvalg når der skal handles ind i dagligdagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Omkring 400 personer bestående af 127 deltagere i cykelløbet, ca. 50 frivillige, 230 borgere og tilskuere kig-

gede forbi Brugsens stand i cykelløbets ryttergård, hvor COOPs medlemsapp blev præsenteret, de økologiske 

produkter fremvist og kunne vurderes af smagsløgene.  

Et tiltag af denne art er ikke afprøvet tidligere i Brugsforeningen, men på baggrund af den enorme succes er 

det helt sikkert ikke sidste gang foreningen kaster sig ud i sådan en event – det giver simpelthen mening. 

Mvh Peter Person 
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Juletræer — pyntegrønt — dekorationer — kranse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fæld eller vælg dit eget flotte Normann juletræ på vores mark.  

Der kan også købes grangrene/bundter af Noblis gran, metal juletræer, indendørs/udendørs 

dekorationer, adventskranse, udvalg af forskelligt grønt, kogler og mos til dekorationer.              

Sælges fra garagen i Stjær Bakker 89 – Stjær, 8660 Skanderborg (2 km syd for Stjær By).  

Gode parkeringsforhold, også til trailer. Kik forbi og gør en god julehandel. Vi har gløgg og 

saft til alle og lidt sødt til børnene. 

Vi glæder os til at se mange af byens borgere, der trofast møder op hvert år og som får lidt 

frisk luft og motion for bagefter at mødes til en snak og gløgg indenfor i varmen. 

 

Vi holder åbent på følgende datoer kl. 10-16:                

Søndag d. 26. nov.  

Lørdag/søndag 2.-3. dec.  

Lørdag/søndag 9.-10. dec.      

Lørdag/søndag 16.-17. dec.  

 

Lørdag d. 23. december kl. 10-14   

 Eller efter aftale.   

 

Linda Jørgensen og Thomas Mikkelsen 
Tlf  6175 4077 - 8695 0026  
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Gudstjenester med mere 
Se hjemmeside og kirkeblad for flere oplysninger 
 

 

November 
Den 15. kl. 17 Meditativ kirke i Stjær  
 Tid til stilhed og eftertanke 

 I en stresset hverdag er det godt at mærke stilheden og roen i kirkens rum. 
 Der vil være dejlig musik, salmesang, bøn, læsning, kort stilhed og nadver. 
 Her skal du ikke selv præstere noget. 
 Alle velkomne. 
 

December 
Den 3. 1 søndag i advent, kl. 10.30 i Storring, kl. 16 i Stjær 
Den 10. Jubilæumsgudstjeneste i Storring Kirke kl. 14 

Den 14. Kl. 19 i Storring Kirke, Vi synger julen ind med Charlotte Seithen og kor 
Den 24. Kl. 13.30 i Stjær, kl. 14.45 i Storring, kl. 16 i Stjær 
Den 25. 1. juledag med trompet, kl. 9 i Stjær, kl. 10.30 i Storring 

 

Januar 2018 

Den 1. Nytårsdag med bobler og kransekage, kl. 13.30 i Storring, kl. 15 i Stjær 
Den 16. Eftermiddagsmøde 

 

Februar: 
Den 4. Kyndelmisse, lysgudstjeneste  
Den 8. Gud og Fællesspisning kl. 17.30 i Stjær  
Den 20. Eftermiddagsmøde 

 

Marts: 
Den 13. Eftermiddagsmøde 

Den 29. Skærtorsdagsmåltid i Stjær kirke kl. 17, derefter i forsamlingshuset 
Den 30. Meditativ gudstjeneste kl. 10.30 i Storring 

 

April: 
Den 1. Påskedag med trompet, kl. 9 i Storring, kl. 10.30 i Stjær 
 

 

Nyt fra kirken 

Vores graver gennem 14 år, Alan Corydon, har fået nyt arbejde pr 1. oktober. Derfor bliver kirkegår-
dene pt. passet af et firma udefra. Der bliver pyntet med gran, klippet hække og ordnet på kirkegår-
den. Kirketjenesten i Stjær bliver passet af Helle og frivillige. Rengøringen af kirken bliver varetaget 
af Limpia.  
Vi arbejder netop nu på at ansætte ny graver og ny kirketjener. Det strømmer ind med ansøgninger, 
så vi håber, vi snart kan sige goddag til nye medarbejdere. 
 

Den 10. december har Carsten Marvig arbejdet hos os i 25. år. Det skal fejres! 
 

Se mere på www.storring-stjaer.dk 

Kirkeliv 
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Vi strikker dåbsklude – kom og vær med! 
Til dåbsbørn i Stjær og Storring kirker 

Dåbskludene på billedet er strikket i hvidt bomuld med kant og mønster i ret og vrang. Dåbskluden bruges til at 

tørre det lille nydøbte barnehoved under dåbshandlingen. Forældrene får kluden med hjem som en mindegave 

om dåben fra kvinder i sognet. Du kan læse mere på www.daabskluden.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du lyst til at deltage, så mødes gruppen hver anden torsdag kl. 10-13 i Konfirmandstuen i Storring.Vi sør-

ger for opskrifter, garn og strikkepinde. Du må selvfølgelig gerne tage dine egne strikkepinde med, str. 2, 2,5 

eller 3 alt efter din strikkefasthed. Der er kaffe på kanden og et stykke brød. 

Se mødedatoer www.storring-stjaer.dk eller kontakt Connie Jantzen på tlf. 51508009 eller jantzen@os.dk. 

 

Med venlig hilsen 

Menighedsrådet og Connie Jantzen 

 

 

 

Julestue i Konfirmandstuen 

Mandag den 4.december 2017 kl. 14-17 

 

 

 

Som sædvanlig vil vi hygge om jer med lidt godt hjemmebagt til kaffen og underholdning så som oplæsning, 

sang, fællessang og musik, eller hvad vi nu finder på. 

Det traditionelle pakkespil (pakke medbringes: max. Kr. 20,-) skal vi også nå. 

Vi håber på god opbakning til denne hyggelige eftermiddag. 

 

Af hensyn til planlægningen beder vi om tilmelding til nedenstående senest mandag den 27.11.2017 

 

Rita Joseff:   8695 0123 / 3089 2220  

Tove Nielsen:   8695 0404 / 2369 5971 

Metha Eriksen:   8695 0110 / 3052 7488 

Benta Bonde:   8695 0401 / 6092 5917 

 

Kirken og frivillige kvinder byder velkommen! 
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For 25 år siden, helt præcist 2. søndag i advent, blev 

Carsten Marvig indsat som sognepræst i Storring-

Stjær Sogn.  

Ingrid Jørgensen, formand for menighedsrådet, vika-

rierede tirsdag d. 24. oktober i konfirmations-

forberedelsen. I den anledning har konfirmanderne 

fået lejlighed til at sætte ord på konfirmand-

undervisningen og deres møde med Carsten, for at 

markere jubilæet og sige ham tak for den måde han 

møder dem på i konfirmandundervisningen 

Carsten Marvig  

• har sjove idéer 

• lytter til os 

• gør det sjovt at komme til julegudstjeneste med 
skolen 

• hans gode humør smitter 

• giver god undervisning 

• har god fantasi 

• har en god humor 

• får mig til at glemme mine problemer 

• alting behøver ikke være perfekt 

• kan godt lide at have hatte på 

• snakker meget - om alt fra overnatning i kirken 
med film og andet 

• får en til at smile 

• lader sig ikke dømme af andre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• god til at formulere sig, så alle forstår ham 

• åben for folk med andre meninger 

• altid glad og i godt humør 

• spontan 

• venlig 

• imødekommende 

• god til at få folk til at lytte 

• jazzet 

• sig selv 

• en anderledes præst 

• ærlig 

• god til at synge og synge højt 

• meget positiv 

• meget sjov 

• rar. 

• et godt forbillede 

• kreativ 

• ikke bange for at gøre sig selv til grin. Man får 
meget at tænke på, men på en sjov måde. 

• god til at få en til at føle sig godt tilpas og en 
del af fællesskabet. 

• optimist. 

• god til at få vores opmærksomhed. 

• hyggelig 

• modebevidst (hat og fløjlsbukser). 

• en god fortæller 

• omsorgsfuld 

• nytænkende 

• inspirerende 

• åben 

• opfindsom 

• anderledes 

• unik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmanderne præsenterer sognets 25 års jubilar 



 
 

 

 

 

25 års jubilæum 

 

Den 10. december 2017 er det præcis 25 år siden, Carsten  

Marvig tiltrådte sit embede i Storring-Stjær sogne. 

 

 

 

I den forbindelse vil vi gerne invitere dig til festgudstjeneste på 

dagen i Storring kirke kl. 14.00. 

 

Efter gudstjenesten er der reception i Stjær Forsamlingshus,  

Tåstrupvej 4. 

 

Vi glæder os til at se dig. 

 

Storring-Stjær menighedsråd 
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Giv et praj til Skanderborg Kommune 

Skanderborg Kommune skriver følgende på deres hjemmeside: 

Vi vil være et smukt og sikkert sted at færdes i trafikken og på de grønne områder.  

Så giv os et praj, hvis du møder forhold der ikke er i orden. 

www.skanderborg.dk/givetpraj 

Dit praj kan f.eks. være huller i vejen, defekt gadelys eller signalanlæg, ødelagte vejskilte, beplantning som 

skal beskæres eller affald, der flyder, som du mener bør udbedres. 

Det er også muligt at give et praj med en app til din smartphone. 

Du får direkte svar på dit praj via app'en eller hjemmesiden. Her kan du også følge, hvordan det går med din 

henvendelse. 

Hvis vi vurderer, at dit praj er akut, udbedrer vi fejlen hurtigst muligt. 

Andre praj bliver vurderet, prioriteret og planlagt i vores daglige drift og vedligehold eller indgår i den fremti-

dige planlægning. 

 

 

 

Æblemostdag 2017 

Breum byg og Stjær Borgerforening afholdte æblemostdag, søndag d. 15 oktober. 

Det var en rigtig hyggelig dag, hvor store og små kom forbi med havens æbler fra nær og fjern, og fik omdan-

net overskuds æblerne til dejlig most.  

Der har nok været over 50 børn og voksne på dagen, og vi nåede lige at runde 300 liter færdig most. Det gav 

en hel trailer fuld tørt æblemos som restprodukt.  

Mens de store børn og voksne mostede i garagen, legede de mindste børn i haven, i det dejlige efterårs vejr.  

 

Vi ser frem til næste år, hvor vi igen afholder æblemostdag i forbindelse med efterårs ferien. 

 

 

Med venlig hilsen 

Breum Byg og Stjær sogns borgerforening. 
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I september fik Stjær sin egen akupunktur-
klinik. Anne Mølgaard fra Akupunktur Mod 
Smerter har nemlig flyttet lokalerne fra Stor-
ring til Stjær.  

Klinikken har de seneste år ligget i forbindelse med 
familiens hus i Storring. Så da familien flyttede fra 
byen, skulle der findes nye lokaler til akupunktur-
klinikken.  

Muligheden for at rykke klinikken til Stjær opstod, 
og i løbet af sommeren blev der arbejdet på at sætte 
de nye lokaler i stand. ”Jeg er faldet godt til i de nye 
omgivelser”, fortæller Anne Mølgaard.  

Specialiseret i smerter 
Anne har specialiseret sig i behandling af smerter. 
Det er ikke mindst smerter i lænd, nakke og skuldre, 
som fylder hos en stor del af dem, der kigger forbi. 
Men også hovedpine, migræne og stress er noget af 
det, der ofte behandles for.  

Ved behandlingen sættes ultratynde nåle, som oftest 
på underarme og på underben og i øret. Men aku-
punkturen står aldrig alene. ”Jeg supplerer altid med 
andre behandlingsformer, bl.a. akupressur og myore-
fleksterapi, hvor man løsner op for dybe spændinger 
i kroppen”, fortæller Anne.  

Også til børn og unge er den manuelle behandling i 
form af akupressur førstevalget. ”Jeg ser en del un-
ge, som døjer med hovedpine og smerter i nakken. 
Det er jo oplagt, at stillesiddende arbejde foran com-
puteren kan have indflydelse på det. Men for en del 
handler spændingerne også om, at de føler de har for 
travlt med skole, fritidsjob, venner og fritidsinteres-
ser. Og så sætter spændingerne sig ofte i nakke og 
skuldre, hvor de er med til at udløse hovedpine,” 
fortæller Anne. 

Øvelser med hjem  
Alle der kommer i klinikken, bliver instrueret i tek-
nikker og øvelser, som kan hjælpe til at mindske 
spændinger. Det kan fx være akupressurpunkter, der 
lindrer smerte et bestemt sted i kroppen eller teknik-
ker, som forebygger spændinger i nakken. Erfarin-
gen er, at spændinger i kæben forårsaget af et hårdt 
sammenbid ofte er medvirkende til at udløse smerter 
og hovedpine. ”Det handler så om at få brudt det 
mønster, hvor man går og bider hårdt sammen fx 
pga. gammel vane eller stress,” siger Anne. 

Flere behandlingsformer i spil  
Anne har i 2017 uddannet sig inden for endnu en 
behandlingsform, nemlig kraniosakralterapi. ”Med 
kraniosakralterapi har jeg fået et ekstra værktøj til at 
afhjælpe smerter i lænden og stivhed i nakken. Det 
fungerer rigtig fint som supplement til akupunktu-
ren. Samtidig er behandlingsformen velegnet til 
dem, der ikke er så glad for nåle,” slutter Anne. 

Den nye akupunkturklinik holder åbent efter aftale 
og kan kontaktes på tlf. 60220519 eller kli-
nik@akupunkturmodsmerter.dk. 

Stjær har fået ny akupunkturklinik 
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Voksenspiseklub 

Tordengrill - hvad er det? 

Voksenspiseklubben holdt sensommer grillaften torsdag den 14. september. 

Det var en af de dage, hvor man, hvis man havde planlagt et udendørs arrangement, gik rundt og sagde: Vi 
spiser ude, nej vi spiser inde, nej nu skinner solen, vi spiser ude, nu regner det, vi spiser inde……….. 

Men vi spiste altså ude, i SFO’ens have, under deres køkken-halvtag. 

 

 

 

 

 

Det var køligt og dramatisk. Imens folk ankom – og blev klar over, vi skulle spise ude, tog lyn og torden til og 
det øsede ned. Tordenskrald med masser af lyn, sås i horisonten. Men grillen var varm og vi havde masser af 
tæpper, så vi satte os tæt på de rygløse bænke - og varmede hinanden. 

Sammenskuds-buffeten  var fantastisk. Vi fik sunget fra højskolesangbogen om septembers himmel – og så 
blev himlen blå.  

 

 

 

 

 

Bagefter nød vi kaffe og kage inde i SFO’en. Der var skønt varmt!  

 

Næste voksenspiseklub arrangement bliver:  

Nytårstaffel torsdag den 11. Januar 2018, kl. 18.30 – 21. 

Det foregår på skolen, i SFO’en. 

Alle medbringer noget til nytårsbordet, det I vil drikke - OG service. 

Lillian bager kage og initiativgruppen laver kaffe og te.  

Vi lover vi skal sidde inde!! 

Invitér naboer og venner med – alle er velkomne! 

Der er plads til at fortælle historier fra Stjær og andre dele af verden - og vi synger sange fra højskolesangbo-
gen. 

Vi sætter plakater op i Brugs, skole, på facebook og stjaer.net - når tiden nærmer sig. 

Vi glæder os til at se Jer – kærlig hilsen Bente, Hanne, Heidi og Pil 
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Den 25. september åbnede Tina Valentin egen 

frisørsalon i Stjær på Nymarksvej 2. Her tilbyder 

hun klipning, farvning, opsætning, bryn mm.  

 

Tina har været ansat hos Frisør Pia Roed i 

Skanderborg, hvor hun også er udlært, og hun har 

erfaring med både herre-og dameklip – voksne og 

børn. Men drømmen var at blive selvstændig. Og nu 

er et lokale i hjemmet i Stjær sat i stand og indrettet i 

en lys og enkel stil, hvor der også lægges vægt på en 

hyggelig stemning med god kaffe og chokolade til 

de voksne kunder og slikkepind til børnene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God tid til kunderne 

Det er vigtigt for Tina, at der er god tid til den 

enkelte kunde. Det gælder både ved valget af frisure 

og farve, som skal passe til kundens personlighed, 

men også den efterfølgende snak om styling og 

muligheder for at sætte håret derhjemme. Tina 

lægger vægt på at vejlede kunderne, så de vælger en 

klipning, der er realistisk i forhold til, hvor meget tid 

de kan og vil bruge foran spejlet hver morgen. 

 

Som noget særligt holder Tina åbent til kl. 21 tirsdag 

og torsdag, så man kan komme til frisør efter 

arbejde, og har man brug for en tid uden for 

åbningstid ved specielle lejligheder, ”så finder vi 

også ud af det”, siger Tina. 

Grønne produkter 

I salonen bruges kun produkter, der er godkendt til 

Grøn salon og som er Svanemærkede, fx . 

Ingredién’s produkter, som er dansk producerede. 

Tina bruger også kun farver med gode olier og 

plejestoffer - uden ammoniak og PPD. 

 

Fra grafiker til frisør 

Tina er uddannet grafiker og har arbejdet på 

forskellige grafiske virksomheder og reklame-

bureauer. Efter 6 år i Argentina flyttede familien 

tilbage til Danmark og fandt hus i Stjær: ”Jeg fik 

arbejde på et mindre bureau i Silkeborg, men jeg 

savnede at arbejde med mine hænder og være mere 

kreativ.” fortæller Tina. Og derfor besluttede hun sig 

for et karriereskift til frisørfaget og dermed 4 års 

læretid med skoleforløb og ikke helt så 

jævnaldrende klassekammerater. 

 

”Jeg er så glad for det valg, jeg traf dengang om at 

blive frisør. Jeg har altid interesseret mig for styling 

og mode, og jeg har kunnet bruge min grafiske 

baggrund i kraft af min forståelse for former og 

farver. Det har været min ambition fra starten at få 

mit eget, hvor jeg selv kan sætte standarden, og 

modtagelsen af min nye salon her i Stjær har været 

helt forrygende.” slutter Tina. 

 

Bestil tid på www.tinavalentin.com eller ring 

24254668.  

 

Ny frisør i Stjær 
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DM i Foreningsudvikling 

Forfattet af Bent Skovsende 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skal Stjær være Danmarksmester i 2018? 

 

 

Et par repræsentanter for Stjær Boldklub deltog den 30. september i DGI’s DM i Foreningsudvikling, hvor 
Hanne Lene Haugaard, Formand for DM i foreningsudvikling bød velkommen med ordene: 
 

Jeg glæder mig til at byde jer velkommen til Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Danmarks ældste, der 
mestrer at kombinere historie og fremtid. DM-programmet rummer nye trends og konkrete, afprøvede for-
eningsideer. Som DM-forening får I masser af inspiration. Jo flere I kommer, jo mere inspiration med hjem.  
 

 

En del af programmet omhandlede: 
 

Spot fremtidens foreningsliv - og træn nu! 
Ved fremtidsforsker Liselotte Lyngsø, Future Navigator. 
 

Den internationalt anerkendte fremtidsforsker Liselotte Lyngsø tog os med på en tankevækkende rejse, hvor 
hun delte ud af sine erfaringer med at spotte trends i forhold til nye foreningsformer, frivillighed og tiltræk-
ningskraft. 
Aldrig har der været så kort afstand fra at forestille sig noget og så at kunne gøre det! 
Vi fik inspiration til, hvordan vi selv kunne spotte de afgørende trends i forhold til hvordan vi indretter os med 
vores holdkammerater. Og overvejede hvilke kompetencer, der bliver vigtige at træne for netop vores for-
ening. 
 

Kom godt i gang med foreningsudvikling 

v. Jesper Larsson, DGI Fyn, Anne T. Jensen, DGI Fyn og Anders Lilhav, DGI Fyn 

 

Enhver forandringsproces kræver mod, fantasi og arbejdsvilje – og en lille smule held! 
I workshoppen for nystartende DM-foreninger vil vi udfordre foreningens kernefortælling, for det er den, der 
skal udvikles eller forandres undervejs i DM processen. En velovervejet udviklingsproces har som minimum 
fokus på hvad der flyttes fra og flyttes til. Derfor vil workshoppen indeholde et nutidsscenarie og et fremtids-
billede, og i det, der ligger gemt derimellem – i forvandlingsfasen – findes det, der skal arbejdes med i hele 
udviklingsprocessen. 
Workshoppen bliver en blanding af korte oplæg, speakers corner og grafisk facilitering. I kommer til at tænke, 
tale og tegne, for på den måde at kunne tage et solidt afsæt for jeres forvandlings- og udviklingsproces – det er 
her I skal omsætte drømme til virkelighed og skrive et nyt kapitel i fortællingen om jeres forening. 
 

Stjær Boldklub har derfor i det kommende år brug for din hjælp – ja vi regner faktisk med lige netop din hjælp 

� - så vi håber  du kan afsætte et par timer i løbet af foråret 2018 og hjælpe Stjær Boldklub til at blive blandt 
vinderne af DM i Foreningsudvikling 2017/18. 
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Vi går mod lysere tider 

Kom ud i den friske luft, få gang i kroppen, nyd den 

smukke natur og julefreden i godt selskab. 

Tag din familie, venner eller naboen med. 

Turen starter og slutter ved Stjær Brugs og er på ca. 

5 km. Undervejs er der et pitstop, hvor der bydes på 

forfriskninger til en rimelig pris, og vi synger et par 

sange. 

Vel mødt - alle er velkomne. Tilmelding ikke nød-

vendig 

Vi glæder os  

Stjær Trampesti Laug 

Julevandring med Stjær Trampesti Laug 

2. juledag kl. 14-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et næsten 100-årigt stykke Stjær historie blev afslut-

tet fredag den 27. oktober 2017, hvor møller Kristian 

Frederik Schmidt blev begravet i Stjær kirke. 

Kristian blev født på Stjær mølle, for enden af Møl-

levejen, i 1920. Han blev selv møller og overtog 

Stjær mølle efter sin far. Her levede han med sin fa-

milie, indtil han og hans kone Solveig gik på aftægt, 

og flyttede ned i en af de små pensionistboliger på 

Møllevejen. Solveig døde i 2008. 

Æret være deres minde. 

Pil Brudager 

Mindeord 

Kristian Frederik Schmidt (1920-2017) 
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Igennem de næste måneder, kommer Arn og Aske tættere og tættere på hinanden, i arbejdet for at overleve og 

opbygge en hverdag, sammen.  

Det var en lang og rørende beretning, jeg fik fortalt, om at lære af hinanden, respektere hinanden – supplere 

hinanden, støtte hinanden i at blive gode til hver sine ting. 

Så den dag deres fædre kom hjem fra sommerens togt, var de ikke en træl og en fri – men to unge drenge, der 

havde overvundet mange barrierer, i forhold til at være træl og fri - og siden blev de modeller for det samfund, 

de byggede op, sammen med deres fædre og de andre mænd: Det nye Stjær. Mange kvinder og børn blev hen-

tet tilbage, ved forhandling og køb, i Hammelområdet.. Og som det første sted i Danmark, ophævede man 

trællestanden, i Stjær. Her blev alle frie og lige.  

Aske blev en berømt smed, langt ud over landets grænser, for sine dristige, nytænkende våben, til jagt og krig. 

Arn blev høvding efter sin far – og regerede området i tæt samarbejde med smeden og de andre våbenføre 

mænd i området. Stjær udviklede sig til et blomstrende handelscentrum, med markedsplads og anløbshavn, 

hvorfra man hurtigt kunne sejle til havet – og mange fremmede slog sig ned og blev boende og stiftede familie 

– på grund af den gode beliggenhed, den gode atmosfære, den demokratiske  ånd og de rige muligheder for 

handel og lærdom. 

 

 

 

 

 

 

 

På min vandring med jernalderkvinden Gry, Askes barnebarn, var vi nu kommet til området ved den tidligere 

Gammelgård sø - og hun lod mig forstå, at her i mosejorden lå der ofringer fra et senere slag. Denne gang var 

det fremmede, der kom nordfra, som angreb den nyligt opførte Stjær-boplads. Nordjyder på plyndringstogt. 

Men til alt held var mændene i Stjær hjemme denne gang. Det var i Grys bedstefar Askes og Arns tid – og 

stjærbønderne var på det tidspunkt seje, store mænd, med et ligeværdigt sammenhold og en god beskyttelse af 

deres landsby. De havde fantastiske våben, på gr. af deres dygtige smed. De trængte de fremmede væk fra by-

en og ned i nærheden af mosen. Her vandt de over dem i et kæmpe slag. De udryddede dem.  

Efter slaget ofrede Stjærbønderne hele byttet til guderne - ved at sænke det i mosen: Smykker, mønter, våben, 

tøj, døde krigere, vogne og heste.  

Det ligger her endnu, sagde Gry - og kiggede eftertænksomt ud over området! 

 

Jeg gispede ved tanken om alt det, der havde fundet sted i dette område. Først var det midtjyder, der havde 

sneget sig ned fra Bjørnebjergene for at røve og plyndre de intetanende kvinder og børn. Senere var det nord-

jyder, der kom sejlende i deres vikingeskibe på åen, men da var de parate i Stjær. 

Jernalderkvinden i Stjær - 3. del 
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Jeg vinker farvel til Gry, Askes barnebarn, kvinden fra jernalderen, vender eventyret ryggen og går op over 

bakken. Der hvor stien drejer, vender jeg mig om, for et sidste blik ud over det uendelige jernalderlandskab. 

Men HVAD – der står jo Storring kirke og knejser i solen – og mellem Storring og Stjær er vejen lukket, 

mens store tunge cementringe står i kø og venter på at blive skjult i jorden, så de kan transportere spildevan-

det fra Stjær til Storring og videre ud i verden…. 

What a wonderful world! 

 

EFTERSKRIFT I: 

Aske og Arns historie er speciel. Et par kloge, driftige unge mænd, der havde oplevet og overlevet lidt af 

hvert - og gennem deres venskab og kendskab til hinanden, havde ophævet skellet mellem at være træl og fri, 

så de som lige mænd, kunne genopbygge det nye Stjær omkr. år 300 e. Kr. 

Det er langt ude – ja – og det er alt sammen fiktion, husk det! Men det er også alt sammen noget, der har fun-

det sted i jernalderen, rundt omkring i Danmark – så hvorfor ikke i Stjær? 

Hvis I går en tur gennem jernalderen, på Moesgård Museum, kan I se noget af det, jeg har fortalt om. Her har 

min fantasi fået god næring! 

 

EFTERSKRIFT II: 

Hov - skribenten kommer pludselig i tanker om en hændelse omkring år 1788 – Stavnsbåndets ophævelse – 

hvor nogle kloge Stjærbønder slog sig sammen, for at købe deres fæstegårde, så de kunne blive selvejere. De 

blev godt nok snydt af en snu rad, i første omgang – men senere fik de det, de havde betalt for - og blev stolte 

bønder med foden under eget bord, i Stjær. 

Måske ligger der, i vores Stjær-DNA, en særlig nedarvet tro på, at store ting lader sig gøre?  Måske er der in-

spiration og medvind at hente, i historiens fortællinger, sande eller usande?   

Kan vi bruge den viden i 2017? 
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Det har været en begivenhedsrig sommer i Søballe i 
år. 

I foråret blev det besluttet at vi gerne ville have et 
overdækket areal på fællesarealet, til at spise sin 
medbragte mad, grille, eller bare til at sidde i læ. 

Vi søgte Landsbypuljen om tilskud, og fik det! 

Dog skal det siges at beløbet skulle bruges inden 1. 
september, så nu skulle de frivillige kræfter i gang. 

I dagene op til Sankt Hans blev det første spadestik 
taget og fliserne blev lagt, inden det gik løs i week-
enden med at bygge ”huset”, som i kraft af alle de 
gode Søballeborgere næsten stod færdigt søndag 
aften.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAK til alle dem der har hjulpet til at vores lege-
plads er blevet endnu bedre!!! 

Vi indviede vores ”sted” med en grillaften og en 
skål. 

Sommerfest 

Det fungerede også perfekt som læ sted til alle byens 
grill, da vi den 19. august holdt vores årlige som-
merfest.  

 

 

 

 

 

 

 

Det er SÅ dejligt, at der er så mange der har lyst at 
kigge forbi, og få en god snak med naboerne. 

Både til kaffen, hvor der var rigtig mange der havde 
været yderst kreative med kagerne, og til aften hvor 
menuen i år var; medbring eget kød til grillen og no-
get til et ”fælles-ta ’-selv-tilbehørsbord” 

Hvilket overdådigt ta’-selv-bord det var, den menu 
forsætter vi med igen til næste år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søballesiden 

Kommende arrangementer: 

Juletræstænding den 3. dec kl.16 

Fastelavn den 10. februar 2018 

Fællesspisning i Borgernes Hus 

Tilmelding hos Tanja og Niels, Stjærvej 13 

27. nov, 29. januar, 26. februar  
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Nyt fra Spejderne 
  

i Stjær 
  

Af Jesper Lumbye 

Stemningsbilleder fra den fælles oprykningslejr ved Jeksen-hytten i starten af september. 

Hængekøje-mærke 

I løbet af det næste års tid er en 
stor gruppe af spejderne i Stjær i 
gang med at tage Hangout-
mærket, hvor man hver måned i et 
år skal overnatte i hængekøje et 
nyt sted. Det bliver en god måde 
at følge årets gang i naturen. I lø-
bet af vinteren overnattes der bl.a. 
i skovene omkring Stjær - tak til de 
lokale skovejere, der har givet os 
lov til at overnatte. Det bliver 
spændende at se, hvor hård vinte-
ren bliver. Forrige år, hvor vi tog 
shelter-mærket, gjorde den milde 
vinter, at vi blot en enkelt gang 
oplevede sne. 
  

Ledere og assistenter søges! 
Vi søger frivillige unge og voksne, 
som har lyst at hjælpe med man-
dage eller tirsdage aftener, så vi 
får mulighed for at lave flere 
spændende aktiviteter sammen 
med børnene. 
  

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 den fælles Skt. Hans-lejr i Storring.  
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Jeg har tidligere i Stjær Avis nr. 52, side 11 beskre-

vet, hvordan det var at være ung i Stjær ( ihvert fald 

som mejerist på Stjernholm Mejeri. ) 

Jeg efterlyste Inger Jensen fra Bakkegården. som jeg 

og Vagn Westergård spillede sammen med. Se bille-

der i nr. 52 side 11 

Det er nu lykkedes mig ved hjælp af Google og lidt 

tankevirksomhed at finde både Inger og Vagn.  Vo-

res harmonikaspiller Ib fra Søballe har udskiftet har-

monikaen med en harpe og sidder nu deroppe og 

nyder udsigten. 

Vi har nu haft et møde efter 56 år hos Inga Humul-

hur, der er datter af mejeribestyrerparret Ruth og 

Jens fra dengang Stjernholm var et mejeri. 
Vi mødtes hos Inga til en skøn frokost med megen 

snak om gamle dage, der sker jo meget på 56 år. 

Derefter kørte vi til det tidligere mejeri, hvor vi fik 

en formidabel rundvisning af Tina Kolding, der har 

skabt 2 udlejningslejligheder i henholdsvis bestyrer-

boligen og på ostelagret, samt skabt ( med nænsom 

hånd ) en smuk lejlighed i selve mejeriet.  Billederne 

taler for sig selv. 

Det var en stor oplevelse for os fire, hvor vi minde-

des dengang. 

Børge Christiansen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I det gamle osteri (Børge, Inga, Vagn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I lejligheden i Mejeriet (Vagn, Inger, Børge, Inga) 

Ung i Stjær (...for 60 år siden) 
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Harlev fredningen er nu en realitet — eller er den? 

Danmarks Naturfredningsforening skriver d. 31. oktober på deres hjemmeside, at fredningen nu er en realitet:  

”Fredningssagen er afgjort. Miljø- og Fødevareklagenævnet har netop gennemført fredningen af et ca. 220 

hektar stort naturområde syd for Harlev i de to østjyske kommuner, Aarhus og Skanderborg.  

Dermed er rammen skabt for at bevare et vidunderligt landskab og genoprette et større sammenhængende 

naturområde få kilometer fra Aarhus og Skanderborg, oplyser Søren Højager fra DN Aarhus.” 

Og Danmarks Naturfredningsforening 

har også taget budskabet med til 

pressen, som har bragt deres udlægning.  

Men den er ikke korrekt! 

Jeg kontaktede Miljø- og 

Fødevareklagenævnet og spurgte, hvad 

der rent faktisk stod i orienteringen, som 

er vist her ved siden af. 

Fuldmægtig Pia Vels Hansen forklarede, 

at der står, at der ikke er truffet nogen 

afgørelse, og at det sikkert varer lang tid, 

inden det sker.  

Hun sagde også, at der var tænkt meget 

nøje over ordvalget, for det skulle være 

juridisk korrekt og holdbart. Hun ville 

dog gerne medgive, at det kunne være 

svært for ”menigmand” at forstå det.  

Så summa summarum: Fredningen er 

ikke en realitet endnu! 

Det er altså det, der står i brevet... 

Efterfølgende skriver Ann Berit 

Frostholm fra DN i en mail, at:  

”Jeg kan godt forstå, at det er svært at 

forstå sådan et brev. Også når nævnets 

sekretær ikke kan bidrage til at 

tydeliggøre meningen klart nok. Men i 

mine 10 år som fredningsmedarbejder 

har jeg endnu ikke stået i en situation, 

hvor sådan en skrivelse ikke er lig med 

en fredning. Der står sort på hvidt i 

brevet, at ”Miljø- og 

Fødevareklagenævnet har besluttet at gennemføre fredningen med den afgrænsning, som fredningsnævnet har 

fastsat”.  At ”afgørelsen ikke er truffet” handler om, som jeg ser det, at vi afventer den endelige afgørelse, 

hvor de præcise bestemmelser og erstatninger fremgår. 

 

Jeg tror på, at Ann Berit får ret i, at den endelige afgørelse vil være at fredningen gennemføres. Men det er helt 

for min egen regning… 

Bjarne Schøler 
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Historien starter helt tilbage omkring 1989 med at 

en lille gruppe borgere fra Tåstrup og Stjær mener, 

de har ret til adgang til Tåstrup Sø. Det er lodsejerne 

omkring Tåstrup Sø ikke enige i. 

Sagen udvikler sig, og tages til de retslige instanser, 

hvor Landsretten i 2006 gav alle lodsejere i Tåstrup, 

Stjær og Lillering ret til at benytte søen. 

Landsretten konkluderede: "Ejendomsretten til 

Tastrup Sø tilkommer ifølge tingbogen lodsejerne i 

Tastrup, Stjær og Lillering.” Men der var bare ingen 

adgangsmuligheder. 

Sagen blev ført til Højesteret, hvor Højesteret afvi-

ste at dømme i striden med den begrundelse, at de 

omkring 50 sagsførende lodsejere ikke havde fået 

bemyndigelse fra de i alt 1.100 lodsejere i de tre 

landsbyer til at føre sagen på deres vegne.  

Herefter kontakter Ejerlavet for Tåstrup Sø Dan-

marks Naturfredningsforening (DN), og sammen 

med Skanderborg og Aarhus kommuner går de i 

gang med at udarbejde fredningen af det 220 ha sto-

re naturområde syd for Harlev. 

Den 2. august 2007 udsender DN et udkast til fred-

ningsforslag for Tåstrup Sø og Tåstrup Mose samt 

Lillering Skov, Stjær Stenskov og Søskov. 

 

DN, Skanderborg Kommune og Aarhus Kommune 

fremsætter i maj 2012 forslag om fredning af sam-

menhængende natur og landskab syd for Harlev i 

Skanderborg Kommune og Aarhus Kommune. 

På baggrund af indsigelser og andre bemærkninger 

til fredningsforslaget fremsat før, under og efter det 

offentlige møde udarbejdede DN, Skanderborg 

Kommune og Aarhus Kommune et ændret fred-

ningsforslag. 

Fredningsnævnet for Midtjylland kommer med en 

afgørelse den 16. januar 2016 til fordel for en fred-

ning af området. 

Fredningsnævnet har den 16. september 2017 med 

partsrepræsentanter besigtiget en del af området for-

ud for afgørelsen om erstatning. Efterfølgende var 

der høring på restaurant Lillering Skov, og den 16. 

oktober 2017 udsendte Miljø- og Fødevareklage-

nævnet brev til samtlige parter i sagen om, at fred-

ningen var gennemført. 

Dog kan man stadig klage over afgørelsen, men det 

vil formentlig kun være udmåling af erstatninger 

mv. der bliver tale om. Selve fredningen er en reali-

tet. (Konklusionen er min egen)  

Bjarne Schiøler 

Historien bag fredningen - slaget om Tåstrup Sø 

Birkballe og Baumgartner leverede en flot koncert i Storring Forsamlingshus 28/10.  

Iørefaldende pop, rock og blues, stærkt bundet sammen af Michelle Birkballes personlige fortællinger om 

livets op- og nedture. Alt sammen tilsat en humoristisk distance og en glad og god kontakt med publikum, 

både under og efter koncerten.  

Tak for musikken og tak til publikum, også for det stående bifald til 

musikerne.  

 

Venlig hilsen Storring Forsamlingshus. 

 

 

 

 

Flot koncert i Storring forsamlingshus 
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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: Ingrid Jørgensen 

Kirkestien2@gmail.com 

 

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. 60 udkommer 17. marts 2018. 
Deadline for indlevering af materiale er d. 25. februar 2018. 
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, mikkelsen@gefiber.dk  
Ruth Barrit, ruthmarbaek@gmail.com  
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  
Hanna Wulff, frkwulff@gmail.com 

Bent Skovsende, bent@skovsende.dk 

Layout 

Tina Brandt Jespersen 

Bent Skovsende 

Korrekturlæsning 

Gitte Reipurth, gitte.reipurth@gmail.com 

 

Materiale til avisen 
 

Deadline: 25 februar 2018. 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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