STJÆR AVIS
med Storring og Søballe
Nr. 60 – 17. årgang

Marts 2018 - Oktober 2018

Kreativitet og interesser trives i Stjær
Læs om naturelskeren, tognørderne, radioentusiasterne
og den passionerede hækler...

Stjær Avis udgives af Stjær Sogns Borgerforening.
Avisen uddeles gratis til 750 husstande i Storring, Stjær og Søballe.
Næste deadline er 28.10.18 og avisen udkommer medio november
Indlæg modtages på stjaeravis@stjaer.net eller Vesterbro 2, Stjær
Avisen kan også læses på http://www.stjaer.net

Pris i løssalg

Kære læser
Du sidder nu med den 60. udgave af Stjær Avis.
Og for første gang i avisens historie, har vi trykt den til dig i farver. Det har vi gjort, dels fordi vi synes den
bliver mere indbydende at gå til, men også fordi de mange gode billeder, som artiklerne ofte illustreres med
simpelthen er mere spændende i farver.
Men det er selvfølgelig dyrere at trykke i farver - og derfor er dette nummer også et forsøg på at lodde
stemningen blandt byens beboere og sponsorer. Avisen finansieres nemlig overvejende ved hjælp af reklamerne
fra vores sponsorer, og enten er vi nødt til at sætte priserne lidt op, ellers også skal vi finde nogle andre måder
at få dækket vores omkostninger, hvis vi ønsker at trykke i farver fremadrettet.
Redaktionen er meget interesseret i at få tilbagemeldinger både fra sponsorer og borgerne i Stjær, Storring og
Søballe, og vi er åbne for alle gode forslag :-)
Endnu engang har vi fået lavet en avis med masser af godt indhold. Der foregår rigtig mange aktiviteter i
foreningsregi i vores område, og som artiklerne i dette nummer viser, er der også mange enkeltpersoner, der
dyrker deres egne store interesser og hobbies: Læs fx om radioamatøren, hækleentusiasten og naturvandreren.
Stjær Avis udgives på initiativ af Borgerforeningen i Stjær, og omdeles i Stjær samt de omkringliggende
landsbyer 2 gange om året.
En stor tak til dig for at læse med, og til alle som har bidraget til Stjær Avis udgave 60.
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 efteråret 2018 – du kan altid finde relevante datoer på Stjaer.net.
Redaktionen
Redaktion@stjaer.net

Kalender 2018
Dato

Begivenhed

Stjær Storring

21/3

Mandeklubben (og hver anden tirsdag) kl. 10

21/3

Kirkehøjskole (Rembrandt) kl. 19

x

22/3

Strikkecafe (og hver anden torsdag) kl. 14

x

21/4

Fredagsbar på Nygård kl. 14-17

21/4

Live rollespil kl. 10-15

22/5

Voksenspiseklub—Forårsbuffet kl. 19-21

26/5

Åbent hus Peritshave kl. 14-16

x

31/5

Sportsfest (4 dage)

x

x

x
x
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Nyt fra Byforskønnelses udvalget
Vi har nu fået 16.000 fra Skønpuljen, som sammen med Brugsens 25.000 + de indsamlede penge fra fredagsbar og O-løb gør, at vi nu kan købe bænke til brug foran Brugsen + har fået torvet udvidet og renoveret. Så I
vil i løbet af de næste måneder opleve, at der sker forandringer nede ved Brugsens ude arealer. Dette vil forhåbentlig være med til, at ude arealet vil blive et bedre og hyggeligere sted for alle Stjærborgere at kunne mødes.

FREDAGSBAR
Lørdag den 21.april kl 14-17 på Nygård som vi plejer.
Det er ganske vidst! Fredagsbar på en lørdag, hvor vi afholder loppemarked. Her kan alle komme og stille en
bod op. Der vil være øl, sodavand samt lidt til ganen til rimelige priser. Overskuddet går til Byforskønnelse.
Opstilling fra kl 13.
Meld bod til Mette på 22 77 73 51 senest weekenden før.
På glædeligt gensyn!
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Åbent hus og åbning af stierne ved Peritshave
Lørdag den 26. maj kl. 14-16
Vi glæder os til at slå dørene op for ca. 5km nye stier, som ligger lige midt mellem Stjær, Storring og Søballe.
Der er mulighed for mange nye gode vandreture, som bl.a. giver adgang mellem Stjær og Præstegårdsskoven.
Sammen med andre ildsjæle i Stjær har vi mange andre planer for at udvikle området. Vi håber bl.a. at kunne
fremvise et nyt shelter og bålplads ved søen, og at kunne fortælle mere om vores ideer om projekt Stjær Enge
og et kogræsserlaug.
Sæt kryds i kalenderen og glæd dig til en tur med familien på en dejligt solskinsdag til Peritshave (Vesterbro
50). Vi serverer en pølse (så har vi ikke lovet for meget).
Helene & Kresten

Oplevelser med Stjær Senior Klub (Mandeklubben)
Klubbens formål: ”At give mænd, 60+, der har forladt arbejdsmarkedet, eller er på vej til det, en mulighed for
socialt samvær, tage på udflugter, virksomhedsbesøg og deltage i andre aktiviteter.”
Vi mødes hver anden tirsdag – ulige uger – kl. 10:00 i Basehouse, Forsamlingshuset, hvor vi drikker kaffe
mv., næste gang 13.marts, 27.marts osv.
Af ture, vi har været på, kan f.eks. nævnes:
Virksomhedsbesøg (Schulz, Arla, AVK, Stjær Maskinfabrik mv.)
Fisketure et par gange om året
Udflugter (Jernbanemuseet i Odense, Industrimuseet i Horsens, Hanstholm-fæstningen, Den genfundne bro, Skejby Sygehus, Aalborg Maritime
Museum osv.)
Så er der de faste sociale arrangementer:
Gule ærter med grisehaler og hele svineriet
Julefrokost
Sommerfrokost
Så trænger du til nogen oplevelser og/eller ”lidt mandesnak” så kik ind, første måned er gratis, derefter 75 kr./
md. som går til husleje, forplejning, udflugter osv.
På gensyn
Poul Nygaard Kristensen, e-mail: nygaard50@gmail.com, mobil: 4259 3803.
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Klar, parat håndboldstart!!
“I Stjær Boldklub vil vi skabe plads til alle, som gerne vil dyrke idræt i vores forening. Derfor vil vi meget
gerne støtte op om det initiativ, som den tidligere landsholdsspiller Rikke Nielsen har taget - nemlig at etablere en LykkeLiga for børn med et handicap, eller som ikke passer ind på et af de etablerede håndboldhold.”
Citat fra John H. Laursen (Formand for Stjær Boldklub, håndboldafdelingen)
LykkeLiga er en håndboldliga for udviklingshæmmede børn i
alderen 5-16 år, hvor det sociale aspekt har særligt fokus - det
handler om holdånd og highfives, og ikke om handicaps. På
Stjærs LykkeLigahold handler det ikke kun om at dyrke motion og om håndbold, men i høj grad også om at være fælles om
noget, og at få en følelse af sammenhold og fællesskab.
“At være en del af et socialt fællesskab, lige meget hvilket, er
en vigtig oplevelse for et barn. Det at møde børn med fælles
interesser i et andet regi end skolen, kan give vigtige venskaber, og sociale oplevelser.” Citat fra Cecilie Helena Neidhardt
(Pædagogstuderende, VIA Aarhus)
Mange vil nikke genkendende til, at de venner de fik som barn,
igennem sport, musik, spejder eller andre fritidsaktiviteter, var
vigtige for dem. Så ved at skabe et håndboldhold, hvor der er
plads og rum til at være anderledes, giver vi flere børn mulighed for at gå til
en sport, og få
venskaber derigennem.
“For en del af
de børn i denne
målgruppe, er
der ikke mange
fritidstilbud, så
det er svært for forældrene at finde foreninger, der har et tilbud
til lige netop deres barn. Med et LykkeLigahold i Stjær Boldklub, har vi et godt tilbud til både børnene og deres forældre.
Det giver børnene en mulighed for ikke kun at dyrke motion,
men også at have et socialt netværk med andre børn. Og ikke
mindst at de får nogle gode oplevelser sammen.” Citat fra John
H. Laursen (Formand for Stjær Boldklub, håndboldafdelingen)
Stjær boldklub har på nuværende tidspunkt ikke mange spillere
på deres LykkeLigahold. Uden flere spillere på holdet må dette
tilbud lukke. Der er i forvejen ikke mange tilbud til denne målgruppe, derfor er det med at bakke op om sådanne, når de opstår
i lokalområdet. Målet er, at Stjærs Lykkeligahold kan stille med
et helt hold til sommer, hvor det årlige LykkeCup bliver afholdt.
Holdet træner hver fredag fra 16.30-18.00 i Stjær hallen: Stjærvej 100, 8464 Galten.
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Voksenspiseklub
Velkommen til

Forårsbuffet i Voksenspiseklubben
Tirsdag den 22. Maj kl. 19.00 i skolens SFO!
Medbring en ret til buffeten, det I vil drikke OG service.
Lillian bager kage og initiativgruppen laver kaffe og te.
Tag 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 højskolesangbogen.
For dem der har lyst, vandrer vi ned i fugletårnet, når vi er færdige med at spise – ca. kl. 21
og hører nattergalenes koncert i krattet.
Meld Jer til på sms, tlf. eller mail hos:
Bente Thing Holm: bentethingholm@gmail.com / tlf. 2277 2117
Hanne Rosenlund: rosenlund61.hr@gmail.com
Heidi Gargulak: heidi@gargulak-andersen.dk
Pil Brudager: pil.brudager@gmail.com
Vi glæder os til at se Jer
Kærlig hilsen Bente, Hanne, Heidi og Pil

Stjær Boldklub mangler fodboldtrænere
Stjær Boldklub mangler fodboldtrænere til ungdomsafdelingen. Der er trænere til
foråret 2018, men til efteråret er der et eller flere hold, der står uden træner.
Hvis der derfor er nogen, der har lyst til og mod på at give en hånd med, er der
børn (og voksne), der vil sætte stor pris på det. Trænerjobbet er lønnet.
Stjær Boldklub søger til efteråret et forløb hos DBU, hvor trænere i ungdomsafdelingen vil have mulighed for at deltage og få trænerlicens C certifikat. Der vil derfor være mulighed for at få noget inspiration og ballast til trænerjobbet.
Tag endelig fat i en af os fra ungdomsafdelingen, hvis I har spørgsmål eller lyst til at høre mere.
Hilsen ungdomsfodboldudvalget
Kim Rasmussen (6130 0434)
Jakob Hesdorf (4170 4176)
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Forenings Stjær
Af Bent Skovsende

I Stjær findes der en lang række foreninger og klubber, som er omtalt på en af de sidste sider her i denne avis,
men der findes faktisk en række mere eller mindre ”hemmelige” eller ”skjulte” klubber, hvor en række Stjær
borgere samles om forskellige aktiviteter.
Vi har f.eks. her i byen: Stjær Senior Tog Klub, hvor 5 yngre herrer (alle 60+) udlever en drengedrøm og bygger en modeljernbane helt fra bunden. Banen er ikke opbygget som en kopi af en eksisterende lokalitet, men
en enkelt station bærer da navnet: Stjær Bakker.

Den ”spæde start” i 2013

Stjær Bakker

Klubben blev startet i 2013, hvor et par aflagte borde, plankebordplader og nogle benbukke blev sat op i et
egnet rum til modeljernbanen. Der blev tegnet sporplaner – vi ønskede både 3-skinne drift (Märklin - vekselstrøm) og 2-skinne drift (Fleischmann – jævnstrøm), så der skulle være plads til minimum 2 parallelle spor.
Materialerne – skinner og rullende materiel – kommer fra de 5 ”togentusiaster”, som havde elektrisk tog stående fra deres ”ungdomstid”. Jeg købte f.eks. mit første Märklin tog for nogle af mine konfirmationspenge, så
det må vist være mindst 10 år gammelt
. Derudover har vi velvilligt fået materiel forærende af en række
andre Stjær borgere, som også havde ”legetøj fra gamle dage” stående på loftet.
Vi mødes hver anden uge og ”arbejder” et par timer hver gang, hvor vi ”bygger” huse, laver bjerge og andet
landskab fuldstændig som i de gode gamle dage med papmache (dvs. avispapir og tapetklister), hvorefter der
bliver malet og strøet naturmateriale (sand og grus) på, så ligheden med virkeligheden bliver fuldstændig
uovertruffen
.
Vi er nu så langt med dele af landskabet, at vi også lige ”kører” en times tid med togene, så vi kan genopleve
fordums storhedstider med damplokomotiver – både som persontog og som godstog.
Og hvem ved – måske bliver vores togbane næsten ligeså stor som Miniatur Wunderland i Hamborg – en gang
ude i fremtiden.
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Sportsfest d. 31.5 til 3.6
Så nærmer tiden sig til planlægning af Sportsfest 2018, og vi håber Stjær by og omegn er klar til igen at være
med. Vi har brug for:
Brunchholdet
Sandwichsmører-holdet
Opsætterholdet
El-holdet
Pizzaholdet
Burgerholdet
Diskoholdet
Flagholdet
Lørdagsskraldere
Hoppepude-folket
Bilorienterings tovholder
Lokal-Brugsen Lars

Fordi: Uden

jer ingen sportsfest !

Så meld dig på banen, og vær med til at sikre at vi også i år får en fantastisk Sportsfest i Stjær!
Du kan
- melde ind på vagter til bar og pølsevogn.
- melde ind på vagt til pizzaholdet eller hoppepude vagter.
- melde ind på specifikke opgaver under afviklingen.
Hvis vi skal sikre, at Sportsfesten kan afholdes de næste år, vil vi gerne have lidt frisk blod ind i udvalget, så kom frisk vi er mega søde..!
Hold øje med Facebook-siden Borgere i Storring/Stjær, på Stjær Portalen samt opslag i Brugsen, der kommer
snart spændende nyt.

Stjær Vandværk
Stjær Vandværk indkalder til Ekstraordinær Generalforsamling den 24. April 2018, kl. 19:00 med følgende
punkt på dagsordenen:
Ændring af vedtægter som vedtaget på ordinær generalforsamling den 14. marts 2018
§10 Regnskab
Regnskabet revideres af godkendte revisorer eller revisionsfirmaer valgt af bestyrelsen for 1 år ad gangen.
Regnskabsåret er 01/01 - 31/12, første regnskabsår omlægges til 1/1 - 31/12-2018.

I § 11 ændres datoen for generalforsamling til inden 1. maj
§11. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1.
maj.
Den ekstraordinære Generalforsamling afholdes på Vandværket.
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Det nye land
Liverollespil i Stjær
Lørdag d. 21. april kl. 10-15.
Spillet foregår i Søskoven, Storring Præstegårds skov, og IKKE i Bakkeskoven.

Det koster 40 kr. at være med og vi garanterer sjov for alle pengene samt de vildeste voksne.

Fra sidste spil og henover vinteren: Efter evakueringen af Byen i Bakkeriget d. 23. september, drog de
overlevende indbyggere ud på en rejse som krævede alle deres kræfter og alt deres mod. Sortelver Matriaken,
der havde vist sig som den stærkeste i Bakkeskoven tog føringen og ledte indbyggerne mod vest, ud af
Bakkeskoven, mod nyt land.
Gang på gang måtte Matriarkens udsendinge vende
tomhændet hjem, ingen byer kunne eller ville tage mod
Bakkeskovens indbyggere, da vinteren stod for døren og
forrådene ikke kunne klare den ekstra belastning.

Matriarken besluttede sig for at oprette en midlertidig
base i ødemarken, som kunne give dem læ samt sikre et
udgangspunkt for de spejdere, der blev sendt ud i landet
for at finde et mere egnet sted til at bosætte sig.
Ugerne gik, vinterens mørke og våde vejr gjorde sit
indtog, Matriarken styrede folket med hård hånd, og kun
alternativet, at flakke alene om i ødemarken, afholdt
folket fra at flygte. I starten af årets mørkeste måned
vendte spejdere tilbage med rygter om et land med en
forladt by, fed agerjord, dybe skove og vilde floder, som
ville kunne brødføde Bakkeskovens tidligere så stolte
indbyggere - håbet steg, men var det for sent? Flere folk
flygtede ud i ødemarken for at prøve lykken på egen
hånd, og Matriarken vidste at hun måtte intensivere sin
søgen efter nyt land.
I februar blev vinterens mørke og regn overtaget af kulde
og lettere snefald, men samtidigt vendte spejdere tilbage
med nyt om det forladte land - rygterne var sande!
Matriarken handlede hurtigt. Et mindre detachement af
spejdere blev efterladt i området med den forladte by, basen i ødemarken blev pakket sammen og endnu en
march mod vest blev igangsat - en rejse mod håbet og ”Det Nye Land”.

Tilmelding
Læs mere og tilmeld dig på vores facebookside (facebook.com/StjaerRollespil/)
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Kirkeliv
Der er mange måder at gå i kirke på
Ved sidste Gud og Fællesspisning kom jeg til at tale med nogen om det dejligt befriende ved at være til
familiegudstjeneste. Der bliver talt lige ind i sanserne med sang, lys, billeder, skuespil. Budskabet er til at
forstå. Der skal ikke tænkes så meget, heller ikke siddes så længe.
Vi talte lidt videre om de andre slags gudstjenester, der er i kirken. Det blev klart for mig, at noget vi i
menighedsrådet måske tror er en selvfølge, ikke er det. Derfor vil jeg prøve at ridse op, hvilke slags
gudstjenester, vi egentlig har. Bag på kirkebladet og på hjemmesiden kan man se, hvornår der er de forskellige.
www.storring-stjaer.dk

Højmesse kl 10.30 Det man ofte forstår ved en almindelig gudstjeneste, hvor der læses fra det gamle og det
nye testamente, der prædikes, der er altergang, og der kan være dåb. Der er bøn, orgelmusik og salmer.
Varighed cirka 60 minutter. Der kan være kirkekaffe bagefter.
Kort gudstjeneste kl 9.30 En komprimeret gudstjeneste, hvor der læses fra det nye testamente, der er en
kort prædiken, kort stilhed, bøn, altergang, sang og orgelmusik. Varighed cirka 45 minutter.
Meditativ gudstjeneste en hverdag kl 17 En kort og mere stille gudstjeneste. Der læses især fra det nye
testamente. Der læses på en anden måde, ofte gentages teksten flere gange, der er stilhed lagt ind mellem
læsningerne. Der er bøn, salmer, orgelmusik og levende lys. Varighed cirka 30 minutter.
Gud og Fællesspisning kl 17.30 En familiegudstjeneste for alle aldre. Der synges enkle sange; der
fortælles/vises bibelhistorier; der er ofte billeder med. Der indledes altid med at lytte efter de 9 bedeslag, som
angiver at gudstjenesten går i gang. Der er en bemærkelsesværdig opmærksomhed. Der er Fadervor og musik.
Varighed 30 minutter. Derefter fællesspisning i forsamlingshuset.
Lejlighedsgudstjenester Det kan være Høstgudstjeneste, Sommermødegudstjeneste i præstegårdshaven,
begravelser, lørdagsdåb, bryllup og særlige gudstjenester ved højtiderne jul og påske.
Der er mange måder at gå i kirke på, og det er meningen. Vi er jo så forskellige. Nogen vil mene, at kirkegang
kræver tilvænning, og at det til gengæld kan være stærkt vanedannende. Mange har oplevet, hvor befriende det
kan være at være med til noget i forbindelse med gudstjenesterne, det kan være at pynte kirken, at læse op, at
være med i koret, at stå for hele gudstjenesten, som konfirmandforældre kan opleve.
I menighedsrådet er vi også meget forskellige, men vi er enige om, at vi gerne vil være kirke for hele pastoratet.
Vi vil gerne invitere indenfor.

Teksterne der læses til gudstjenesterne er ikke tilfældigt valgt. Der findes to tekstrækker med tekster til hver
eneste søndag eller helligdag i kirkeåret. Der skiftes mellem første og anden række, på den måde at første række
bruges i kirkeår med ulige årstal. Da kirkeåret starter 1. søndag i advent, bruges anden tekstrække i år 2018
frem til advent, hvor første række tages i brug. På den måde kommer man igennem centrale dele af biblen på en
forholdsvis enkel måde. Ofte starter gudstjenesten med at temaet i dagens tekst præsenteres. Teksterne bliver
læst op, der bliver prædiket over dem og valgt salmer, der passer til temaet. Tekstrækkerne står bag i
salmebogen.
Korene. Vi har både spirekor, børnekor og voksenkor. De ledes alle af vores dygtige organist Charlotte
Sejthen, og udover koncerter indgår de på forskellig vis i gudstjenesterne, hver for sig eller sammen.
Voksenkoret deltager desuden på skift som kirkesangere, afvekslende med vores profesionelle kirkesanger
Heidi Gargulak.
Ingrid Jørgensen
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Kirkeliv
Kirkehøjskole med ”Rembrandt som bibelfortolker”
Onsdag den 21. marts kl. 19.00
Vi begynder med Gudstjeneste i Storring Kirke ved sognepræst Carsten Marvig.
Derefter foredrag i konfirmandstuen ved lektor Kasper Bro Larsen:
Rembrandt som bibelfortolker
Rembrandt er kendt som en af kunsthistoriens største illustratorer af det bibelske univers. Men han er mere end
det. Han ville også nyfortolke og formidle Bibelens fortællinger.
Hvordan Rembrandt gjorde, skal vi se i dette billedforedrag. Foredraget er en vandring gennem Bibelen med
Rembrandt som guide. I anledning af den forestående påske slutter vandreturen med Rembrandts fascinerende
fortolkninger af Jesu lidelseshistorie og opstandelse.
Kasper Bro Larsen er lektor i teologi på Aarhus Universitet med speciale i Bibelen og dens historie. Han har
bl.a. sammen med kolleger udgivet bogen "Rembrandt som bibelfortolker"

Mændenes morgenbord - sidste fredag i hver måned kl. 8.30
Den sidste fredag i hver måned samles en flok mænd omkring et morgenbord, hvor vi
får en kop kaffe og et rundstykke (måske med en lille én til), synger et par sange/
salmer, får en hyggelig mandesnak og klarer verdenssituationen. Vi lægger ’en tyver’
hver gang og hjælpes ad med afrydning m.v. Alt i alt en god times tid til opstart på
weekenden.
Det er åbent for alle (mænd), og alle er velkomne i konfirmandstuen den sidste fredag i
måneden kl. 8.30.
Evt. henvendelse herom til Leif Christoffersen, 21857183.

Strikkecafe
Strikkecaféerne i foråret udvides med et samarbejde med sognene i Kløverbladet.

Torsdag d. 22.3 kl. 14-16.30 i konfirmandstuen i Storring
Torsdag d. 5.4 kl. 14-16.30 i konfirmandstuen i Storring
Torsdag d. 19.4 kl. 14-16.30 i konfirmandstuen i Storring (fælles for Kløverbladet)
Hilsen Hanne
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Kirkeliv
Er du allerede, eller har du lyst til at blive frivillig?

De frivillige i sognet løser mange forskellige opgaver. De frivilliges arbejde og engagement har stor betydning
for sognet. Mange aktiviteter kunne slet ikke gennemføres uden frivillige.

Der er omkring 50 frivillige i sognet. De deler f. eks. kirkebladet ud, hjælper med opgaver i forbindelse med
Sommermødet, Gud & fællesspisning, påskemåltidet, sogneudflugten, kirkekaffe, de synger i kirken m.v.
Vi ville ikke kunne gennemføre et sommermøde uden hjælp fra frivillige, for slet ikke at tale om Gud &
fællesspisning eller sogneudflugten eller julestuen eller eller eller ……
Menighedsrådet holder et arrangement for de frivillige d. 24. maj kl. 15.30—ca. 17. Hvis du/I lyst til at blive
frivillig, er du også velkommen.
Lige nu mangler vi frivillige til:
- Kirkekaffe (vi har en koordinator)
- Hjælpe med det praktiske ved gudstjenester i præstegårdshaven
- Kistelaug (stærke folk, vi kan ringe til ved behov).
Har du lyst til at blive frivillig, er du meget velkommen til at tage kontakt til:

Ingrid Jørgensen på 53 29 27 41 eller mail: kirkestien2@gmail.com
Hanne Øvlisen 20 37 73 41 eller mail hanne.ovlisen@gmail.com

Menighedsrådet fuldtalligt

På opstillingsmødet den 11. januar i Storring fik vi heldigvis to nye kandidater til menighedsrådet.
Det er Anni Rosenkilde Thomsen og Anita Albert Jensen, begge fra Høver. Hjertelig velkommen til dem!
Der er ikke indkommet yderligere lister, og det betyder, at selve valget er aflyst!
Herefter er der forskellige procedurer, der skal overholdes: Besked til stiftet, underskrivelse af
menighedsrådsløftet og nykonstituering i menighedsrådet.
Det betyder, at Anni og Anita kommer med til deres første møde i menighedsrådet torsdag den 22. marts, hvor
vi bl.a. præsenterer os for hinanden, fordeler de forskellige roller og udvalgsposter, og Anni og Anita skriver
under på menighedsrådsløftet.
Ingrid Jørgensen

Kulturuge i Storring, Stjær og Høver

Jeg har i mange gået med en drøm om at få realiseret en ide om en fælles kulturuge i Storring, Stjær og Høver.
Min ide er kort fortalt, at kirken, borgerforeningen i Stjær, Storring forsamlingshus og beboerforeningen i
Høver går sammen om at fylde vores kulturhuse og kirker med forskellige kulturelle arrangementer gennem en
uge, med alt fra foredrag, musik, kunst, dans etc. for børn og voksne i alle aldre.
Bevæggrunden for et sådan tiltag er overordnet set at styrke vores lokale identitet og fællesskab.
Jeg vil i løbet af marts indkalde repræsentanter fra de nævnte foreninger for at få undersøgt, om de er med på
ideen, og i så fald i fællesskab videretænke, hvordan og hvorledes en sådan kulturuge kunne realiseres.
Sognepræst
Carsten Marvig
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Kirkeliv
2 nye kirkemedarbejdere
Vi er rigtig glade for igen at have både kirketjener i Stjær og graver ved begge kirker. Mens vi har manglet, har
vi i menighedsrådet på en ny måde opdaget, hvor mange opgaver, der hører med til de to hverv. Vi har sammen
med et par frivillige dækket så godt, som vi kunne. Men må også konstatere, at det ikke har været helt uden
mangler fx med hensyn til grandækning. Vi takker for forståelse for dette.
Som mange allerede har opdaget, har vi fået ny kirketjener i Stjær. Det er Bente Riishøj Hansen. Bente startede
1. december og har været hurtig til at finde ud af alle opgaverne og omgangstonen i kirken.
Hans-Henrik Jacobsen er startet 1. februar som graver ved begge kirker. Vi har set frem til igen at få en garvet
graver. Og det har vi fået. Hans-Henrik har bl.a. 11 års erfaring fra Harlev. Det betyder at han er godt kendt
både med pasning af kirkegårdene, anlæg og det kontorarbejde som følger med: Opkrævning, registrering etc.
Graverens arbejde består både i at holde kirkegårdene, bistå ved begravelse og holde styr på de forskellige
aftaler vedrørende gravsteder, vedligehold og betaling.
Hjertelig velkommen til de to nye medarbejdere! Tag rigtig godt imod dem. De udfører begge ikke så synlige,
men meget vigtige opgaver.
Menighedsrådet

Ny kirketjener i Stjær
Vi har bedt Bente skrive lidt om sig selv. Det kommer her:
Jeg hedder Bente, og jeg er Stjær kirkes nye kirketjener. Jeg bor i Galten sammen med min mand og vores
yngste datter, som er på efterskole. Derudover har vi tre udeboende voksne børn og et barnebarn.
Jeg er uddannet socialpædagog og har arbejdet som pædagog/leder/dagplejer siden jeg blev færdiguddannet i
1990. I min fritid synger jeg bl.a. i Skovbykoret. Jeg har altid haft et ønske om ar arbejde i kirkeregi, og udover
min pædagoguddannelse har jeg en etårig uddannelse på sognediakonien i København. Udover mit job i Stjær
kirke arbejder jeg som sognemoster i Skovby kirke.
Jeg glæder mig til at arbejde med på gudstjenesterne og lære historien om en gammel kirke som Stjær. Ikke
mindst glæder jeg mig til det videre samarbejde med mine kollegaer og til at lære alle jer i sognet at kende.

Ny graver ved Stjær og Storring
Her præsenterer Hans-Henrik sig selv:
Jeg er som mine forældre pæredansk, men mine forældre flyttede til Kenya midt i halvtredserne. I første
omgang som bestyrere for en afrikansk farm, men senere med egen farm, og desuden havde de tid til at tage
klienter på storvildtsjagt.
I dette miljø voksede jeg op, indtil jeg som 13-årig blev sendt på kostskole i England. Senere kom jeg til
Danmark for at få en landbrugsuddannelse, hvorunder jeg mødte min kone.
Gennem årene har jeg haft en række vidt forskellige jobs og har senest taget gartneruddannelse.
Min kone og jeg sejler i kajak hele året, hvis vejret tillader det, og sidste år sejlede vi ad hele Göta kanalen for
at slutte i den svenske skærgård. Vi har beskæftiget os med hestesport inden for military og har set en del lande
på den bekostning. Vi bor på en nedlagt landejendom, hvor der er plads til hund og heste.
Velkommen til!
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Nyt fra Spejderne
i Stjær
Af Jesper Lumbye

Nyt Udstyr
I løbet af efteråret har et par af
spejderforældrene søgt forskellige
foreninger og fonde om penge til
at få noget nyt udstyr, dels til vores
ugentligt møder, og dels til vores
lejrture. Det er gået rigtigt godt, så
vi har fået udstyr til bålpladsen,
værktøj til at lave træskærearbejde
samt to nye tipitelte til at afløse de
ca. 30 år gamle, klassiske, orange
patruljetelte. Vi vil gerne takke
sponsorerne: Bygma i Galten, Galten Sparekasses Fond, Y’s Mens
Bygma i Galten donerede et treben til når der skal laves bålmad. Det blev
Club i Skanderborg og Nordea
kort tid efter indviet til at lave pandekager.
Fonden for deres støtte.
Spejdere på Kursus
I efteråret var to af tropsspejderne
på kursus for patruljeledere og assistenter. Har lærte de mange
basale spejderfærdigheder, og de
lærte om samarbejde i patruljen.
Galten Sparekasses Fond overrakte donationer ved en reception i Jutlander Bank i Galten. Y’s Men har doneret penge til bl.a. værktøj.
Rasmus og
Lauritz kæmper med at
rejse et af de
gamle patruljetelte på Skt.
Hans-lejr i
2015. Nordea
Fonden har
doneret to
nye tipi-telte.

Spejderne laver samarbejdsøvelser.

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

Spejderne på overnatningstur med hængekøjer i Stenskoven i januar.
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Spejdermøder i Spejderhytten
Bævere og ulve (0.-3. klasse)
mødes hver mandag kl. 18:3020:00.
Spejderne (fra 4. klasse) mødes
hver tirsdag kl. 18:30-20:30.

Mad til hjemløse i Aarhus
KFUM spejderne i Stjær har søndag den 25/2-18 været forbi Kirkens Korshær i Århus
for at lave noget bålmad til de hjemløse. En opgave både os spejderledere samt de frivillige på varmestuen har været meget entusiastiske omkring.
Vi mødtes kl. 10:00 i varmestuens baggård der ligger Nørre Alle 25 i Århus. Her fik vi
startet op med klargøring af råvarerne, og bålene blev startet op. På trods af kulde og
lidt snevejr så var humøret højt med snakken og lidt fællessang omkring bordet. Da alt
var klaret blev spejderne fordelt ved de forskellige bål. Der blev lavet tomatsuppe, kartoffelsuppe, tyrkisk gryde og en høvdinge gryde . Dertil var der flere forskellige slags
hjemmebagt brød samt kage til dessert. Og vi havde kaffe, te og varmt kakao til både
spejderne, de voksne hjælpere samt brugerne af varmestuen.
Der var nysgerrige hjemløse som kom hen og talte med os, nogle kiggede blot lidt på
det vi lavede. Enkelte kunne næsten ikke vente til maden var klar. Men alle var søde og
rare. Der var ca. 50 som nød godt af vores arrangement. De fleste kom ud til os ved
bålene, enkelte satte sig i en gruppe omkring det ene bål, nogle gik rundt og snakkede
med både børn og voksne.
Opsummering på hele projektet er, at spejderne fik et lille indblik i, hvordan man også
kan have det i Danmark, og at ikke alle hjemløse er fulderikker på 50 år, men at der
også er helt gamle og helt unge mennesker. Og at det absolut ikke er alle der er
“fulderikker”. Der ud over så fik spejderne prøvet at følge en opskrift og lave noget
super lækkert mad. Så deres kokkemærke er kommet i “hus”.
Det mad der blev i overskud blev afleveret i varmestuen, hvor de vil bruge det til brugerne.
Det var et projekt der ikke ville kunne lade sig gøre uden den store lokal opbakning vi
har fået. Så en stor tak skal det lyde til Noelia for lækker dessert kage, Hårby slagter for
kød, Bygma for grillkul, Marienlyst gartneri for alle grøntsager og alle jer private som
både har doneret penge til indkøb af øvrige ingredienser, og til alle jer private som har
bagt ekstra brød og kage.
Tusind tak til alle der har støttet projektet. Vi ledere er klar på en gentagelse.
Med venlig hilsen
KFUM spejderne i Stjær
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#STJÆRTRAMPESTI
Med Snittemads
Hvor er vi heldige at vi har trampestier i Stjær, Søballe og Storring. Jeg har den glæde at at jeg
er ude og gå 6 – 8 km på på dem næsten hver dag. Der er rigtig mange steder og ting langs stierne der er spændende, jeg har løseligt talt op imod 25 forskellige lokaliteter der kan fortælles
om, og det er nogle af dem jeg gerne vil dele med jer.
Når man går fra Kollens Møllevej mod nord ad markvejen ser man lige inden man kommer til Tåstrupvej, 2
halvstore flade sten ligge i vejen. Jeg lagde mærke til dem nogle gange og kom så til at tænke på om ikke det
kunne være dæksten på en stenkiste. Stenkister er jeg af og til er stødt på i forbindelse med mit tidligere arbejde, og jo, det er det. Jeg kunne ved at fjerne noget langt græs ved grøften se at der er sten helt ud til grøften og
at de danner en lille bro. Stenkiste har ikke noget med tidligere tiders begravelsesskikke at gøre, det er en afvandingskonstruktion der blev brugt når vand skulle krydse en vej, det var inden man begyndte at producere
betonrør. Når der her er en stenkiste er det sandsynligvis fordi der har været grøft på begge sider af vejen og
behov for at samle vandet i den ene grøft inden det løb videre. Stenkisten er opbygget af tætsiddende sidesten
på en stenbund og flade sten som låg, og det er dem vi kan se et par stykker af i markvejen.

Jeg har for øvrigt langs den nye trampesti ovre ved Perritshave set, at der ligger et enkelt gammelt betonrør,
kaldet landbrugsrør. Den type blev specielt brugt til at bortlede drænvand fra flere mindre dræn videre til
vandløb. Samlingen mellem disse rør er udformet så den ikke bliver helt tæt så de samtidig virker som drænrør. Ved siden af ligger der nogle moderne drænrør af plast – håber begge typer bliver liggende, måske ikke
alle plastrørene, men en enkelt stump :-) så kan der tænkes på eller fortælles om dræning på det sted. Vi er jo
på landbrugs jord, hvor dræning har haft stor betydning.
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#STJÆRTRAMPESTI
Nå – nok om vand. Når man har passeret Tåstrupvej og fortsætter langs markskellet mod Stenskoven er der en
lidt pudsig beplantning midt på marken ind mod Stjær. Inden jeg kommer nærmere ind på, hvad det er, så sæt
jer på bænken, her er der en fin udsigt ind mod Aarhus. Skulle man undre sig over det store antenne anlæg der
også ses, så er det fordi der bor en radioamatør på ejendommen. Antennerne skaber kontakt til hele verden og
rummet med. Vi er ikke kun forbundet af stier mellem Stjær, Søballe og Storring – men også ud i den store
verden.

Syrenhegn med overstandere

Tilbage til beplantningen inde på marken. Marken var, da vi flyttede til Stjær for godt 30 år siden, lejet eller
ejet af Pedersens Rosenplanteskole i Tåstrup. I flere år kunne vi glæde os over de tusindvis, ja nok titusindvis
af roser der her blomstrede om sommeren. Inde midt på marken blev der plantet et syrenhegn med overstandere, det er de træer vi kan se der rager godt op over syrenerne.
Det der er det pudsige er at sådan et syrenhegn slet ikke høre hjemme her i Østjylland, det hører hjemme på
Sydfyn. Årsagen er måske at det en er blomstergartner der har fået det plantet, måske er han fra Fyn? Hegnet
er ikke alene en fryd for øjet når det blomstrer, men også til stor glæde for dyrene, ikke mindst rådyrene der
ynder at gemme sig der, og ofte ses lidt ude på marken hvor de fornøjer sig med at spise af afgrøderne. Overstanderne bruger fuglene flittigt, her kan de sidde i toppen og holde udkik og synge deres dejlige sange, både
for at fortælle andre fugle, at her bor jeg og for måske at tiltrække en mage – der er jo forår nu.
Stien kan godt være lidt smattet når det har regnet, men lad jer ikke holde tilbage af den grund. Fordelen ved
en lidt smattet sti er at der så er rig mulighed for at se spor efter dyr. Her på stien ses ofte spor af både rådyr og
grævling – se godt efter blandt de mange andre spor der også er. Der er spor efter såler af kondisko, vandrestøvler, hundepoter, hestehove, cykelhjul. Måske kan I genkende et såleaftryk fra en I kender – sporjagt er
spændende.

Grævling

Rådyr

Til slut vil jeg gerne opfordre til at gå en tur derud, se jer godt omkring, der er
helt sikkert mange flere ting end jeg har set. Tag gerne billeder og del dem på
Instagram, #stjærtrampesti Måske er I ovenikøbet så heldige at I møder ham her,
en Woodspirit – han er derude, jeg har set ham :-)

17

Jul i Hønsehuset i Stjær eller ”OU0POLIO”
En usædvanlig juleekspedition til Stjær under mottoet "Slut polio nu"
d. 23.-26.december 2017
En beretning af Emil Bergmann, Dreieich, Tyskland
- oversat fra tysk af Jan Thøgersen

ude i det modificerede hønsehus, og jeg tog pladsen
i rummet ved siden af.

Mange dejlige ting og oplevelser opstår spontant,
når man har vigør, åbenhed og kærlighed til hobbyen og andre mennesker ! Således var det også
denne gang da vores familie tog på en noget
usædvanlig juleekspedition til Danmark med min
datter Laura, min kone Verzy, og mig selv Emil.

OZ5E Contest Stationen **) er en del af Jan og hans
familie og deres hjem. Han har, sammen med
Andrew, OZ1XJ realiseret enhver radioamatørs
drøm gennem mange år.
På trods af sin nyresygdom har han ikke mistet sin
gnist. Han arbejder ikke alene, men nyder også
arbejde med andre radiooperatører, der besøger ham
fra hele verden. Der findes en radioklub, som holder
til i Hønsehuset, med det fine navn Danish Contest

Laura, vores 10-årige datter, havde bestået certifikattesten til amatørradio hos Bundesnetzagentur d.
24/11/2017, og var dermed blevet Tysklands yngste
radioamatør.
Det var ikke kun en stor fornøjelse for Laura, men
for os alle. Nu er hele familien en del af vores
vidunderlige hobby amatørradio-sammen! Og hun
ville gerne "tage med på en radio-udflugt med far og
mor" – altså prøve bruge sin nyerhvervede
radiolicens i et fremmed land. "Wow, stort," tænkte
jeg - men det kostede mig et par søvnløse nætter, for
hvor kunne vi, med kort varsel, tage hen for at
opfylde dette ønske?
Efter at jeg havde skrevet på Facebook om at Laura
havde bestået prøven, kom der en kort kommentar
fra min gamle radiokammerat, Frank Garbelmann,
som foreslog, at vi burde rejse til Danmark og
aktivere det særlige kaldesignal OU0POLIO og
dermed samtidig yde en humanitær indsats ved at
støtte den lokale Rotary Club.*)

Academy, som mange folk samles omkring og der
dyrker DX og Contesting. Der foregår altid noget i
hans hus, og folk føler sig godt tilpas dér. "Long live
the HAM Spirit!" – HAM er radioamatørernes eget
navn for dem selv.
Det var virkelig fascinerende og jeg nød hvert
øjeblik, især at høre, hvordan min datter Laura sad
ved siden af i rummet og kørte radio helt uafhængigt
af mig. Laura kørte alle sine kontakter på SSB, d.v.s.
almindelig tale, på alle bånd.

Efter at vi fik afklaret alle detaljerne, stod det klart:
Vi ville køre til Danmark over julen og få
OU0POLIO i luften. Frank og Jan, med kaldesignalet OZ1ADL organiserede vores ophold. Vi fik
lov til at bruge den veludrustede Contest Station i
Stjær og låne Jans ekstra lejlighed som bolig.

*) At ”aktivere kaldesignalet OU0POLIO” betyder at sende
dette signal, når man kontakter andre radio-operatører.
Modtageren slår kaldesignalets betydning op på nettet og får
dermed beskeden ”Stop polio nu”. På den måde kan man
skabe opmærksomhed om en god sag.

Den 22.12.2017 tog vi afsted: Lige efter arbejde fik
vi alle i bilen og kørte den næsten 870 km lange
strækning mod Stjær. Efter en tur på ca. 9 timer
ankom vi dertil omkring midnat. Jan tog varmt imod
os, og vi kunne så flytte ind i vores lejlighed, kærligt
møbleret og forberedt til os af Jans kone, Jeanine, og
efter et hvil, gik vi i gang med det samme. Den
23.12. oprettede vi et separat operatørrum til Laura

**) En ”Contest Station” er en amatør radiostation, som
konkurrerer med andre radiostationer om at få kontakt og
udveksle informationer med så mange radiostationer som
muligt inden for et givent tidsrum.
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Når nogen på clusteret på internettet skrev noget rart
om den unge operatør, informerede jeg hende, og det
gav hende endnu mere motivation.

Min kone, Verzy, var en fantastisk støtte for os 2
operatører. Hun havde et ekstra sæt hovedtelefoner
med og lyttede ofte med på Lauras kontakter. Verzy
tog sig i særdeleshed af vores fysiske velvære,
lavede lækker mad til os, og Laura og jeg kunne så
køre radio imens. Ved spisetiderne morgen, frokost
og aften, satte vi os sammen ned og nød maden og
fællesskabet og delte dagens radiooplevelser.

Jan, OZ1ADL og hans familie var meget rare, åbne
og tog venligt imod os. Vi følte os lige fra starten,
som en del af denne hyggelige familie. Frank kom
på besøg den 24. december og bragte os alle
julegaver, hvilket var en stor overraskelse. Og
selvfølgelig gav Jans familie os også gaver. Og vi
havde naturligvis også forberedt nogle julegaver, og
ved siden af al det sjov vi havde med radioerne, var
der en meget varmhjertet og afslappet julestemning.
Som en højdepunkt på juleaften, blev vi spontant
inviteret af Jans familie til at komme ind og være
med til at synge om juletræet om aftenen. Familien
er ret stor, og alle kom og var sammen i flere dage
ude på gården. Så fik vi også lært dem at kende, ved
at synge, danse og glædes sammen. Det var jul som
ud af en eventyrbog. Tusind tak for oplevelsen kære
husvært ! Det var en helt speciel for jul til os.
Jeg er stolt af min radiooperatørfamilie og især min
datter Laura, som gjorde et godt stykke arbejde som
en nylicenseret radioamatør. Vi har med succes
gennemført dette fantastiske projekt, haft en masse
skønne oplevelser sammen, givet alt og taget alt,
mødt nogle rare mennesker og oplevet uforglemmelige øjeblikke - sammen !

Laura var glad. Når hendes unge kvindelige
barnestemme optrådte på båndene, dannede der sig
hurtigt køer, eller som vi siger "PileUps". Hun havde
meget at gøre med at uddele rapporter til de mange
ventende stationer. Og det varede ikke længe førend
hun kunne håndtere opgaven med en vis rutine.

Vi kommer helt sikkert tilbage til Stjær.
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Min store passion
Lige fra jeg var helt lille har jeg haft stor interesse
for forskellig former for håndarbejder, og med en
mor, mormor og farmor der alle tre både strikkede,
hæklede og syede, er der ikke noget at sige til, at
interessen blev større og større jo ældre jeg blev.

totalt fra. Ja, man kan faktisk sige at jeg lukkede mig
selv ind i en ny og beskyttende verden, hvor
tankerne fik ro og gjorde en masse godt for mig. Jeg
satte mig grundigt ind i Amigurumiens* hækleteknikker, og gik ellers i gang. En ugle blev til
mange—og i forskellige farver og størrelser.

Som 5 årig fik jeg min første pose garnrester af min
mormor og et sæt strikkepinde, og så lærte hun mig
ellers at strikke. Det første jeg strikkede var et
halstørklæde til mine dukker, med striber i de farver
jeg nu havde at bruge af. Det blev vind og skævt,
men hvor var jeg stolt og glad, for der skulle ikke
mange minutter til, før jeg havde knækket “strikke
koden”. Det blev efterhånden til en del strikkede
trøjer, vanter, sokker, dukketøj mv. der sprang af
pindene, og mine bedsteforældre og forældre var
stolte, for de havde jo på en måde ført en gammel
tradition og et håndværk videre til en ny generation.

Amigurumi = et japansk ord for små hæklede eller
strikkede dyr (red.)

Egne opskrifter
Men efterhånden skulle der flere udfordringer til, så
jeg købte Maja Hansens bog “hæklede dyr” og
kastede mig over disse opskrifter. Senere fandt jeg
opskrifter på nettet, og jeg har hæklet efter både
russiske, spanske, engelske, tyske og hollandske
opskrifter. Øvelse gør mester, og jeg begyndte
udvikle mine egne opskrifter, samtidig med at jeg
skrev ned, hvordan jeg gjorde. Det er med tiden
blevet til mange forskellige dyr, figurer, fingerdukker, nøgleetuier, legemad og ikke mindst hagesmækkene, som blev et vendepunkt i min
autodidakte designerverden, men det vender jeg
tilbage til.

Omkring samme alder lærte min mor mig at hækle.
Hun hæklede de flotteste lyseduge og flakoner,
hvilket naturligvis var for svært for mig, og
oldemorfirkanter, tæpper mv. var lidt for
flowerpower-agtigt for mig. Så i rigtig mange år var
det strikkepindene, der havde min største interesse,
og jeg tror faktisk jeg dengang syntes, at det var for
kedeligt og borgerligt at hækle, og var også af den
opfattelse at hækling kun var for gamle mennesker.

Efterhånden har jeg opbygget et mindre lager af små
figurer, hæklede dyr, grydelapper, babytøj, nusseklude, rangler osv. som jeg bl.a. har med på
forskellige markeder, men jeg sælger også via
Facebook eller på min privatadresse. Hvis I står og
mangler en værtindegave eller barselsgave, kan det
bestemt være et besøg værd.

At hækle hjalp mod stress
For omkring 6-7 år siden kom jeg ud i et stressforløb
på min daværende arbejdsplads. En dag så jeg en
lille hæklet ugle-uro i Familiejournalen, hvilket blev
starten på min nye store passion, hobby og terapi.
Når jeg sad med hæklenålen og så garnet blev
forvandlet til disse små skabninger, koblede jeg

For mig er det vigtigt at jeg hækler præcist det jeg
har lyst til, ellers bliver det en sur pligt i stedet for
en fornøjelse. Derfor tager jeg ikke ret gerne imod
bestillinger. Kun hvis jeg kan mærke, at det lige er
dét, jeg brænder for på det pågældende tidspunkt.
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Hæklegrupper på nettet
Jeg er efterhånden blevet medlem af diverse
hæklegrupper på Facebook, og for ca. 5 år siden
blev jeg inviteret til at være med i en lukket gruppe
der hedder Max 500 hæklere med medlemmer fra
hele landet. Jeg kendte ingen derinde, men synes det
lød spændende. Vi deler erfaringer og viser vores
hæklede projekter for hinanden, og derudover mødes
vi én gang om året, som regel i maj, hvor vi har et
hækletræf t eller andet sted i landet. Vi starter
selvfølgelig hos en “garnpusher” (garnbutik), hvor
vi har mulighed for at udvide vores private
garnlager. Bagefter tager vi så til det aftalte sted,
hvor vi dels lufter hækletøjet, men bestemt også
snakketøjet

bog med hæklede hagesmækker, og om jeg kunne
sende nogle flere billeder af, hvad jeg havde lavet.
Og det kunne jeg naturligvis, for “nørdet” som jeg
er, tager jeg altid billeder af mine håndarbejder.
Dem sendte jeg til ham, og han var begejstret.

Hæklebogen bliver udgivet
Derefter fulgte 1½ års (hårdt) arbejde at få lavet
bogen. Jeg havde brug for forskellige test-hæklere
der skulle prøve opskrifterne af, og til dette fik jeg
hjælp af den dygtige hækle-blogger Marianne
Topping (www.Tullemomsemor.dk).
Hun formidlede kontakten til andre hæklere, der
gerne ville hjælpe til. På sidelinjen hæklede jeg selv
med, for så var det lettere for mig at besvare de
spørgsmål, der måtte være fra test-hæklerne
Selvfølgelig sideløbende med mit fuldtidsjob hos
Scanex. Fejlene blev rettet til, sendt til forlaget som
herefter redigerede, tog billeder og lavede layout. Til
sidst skulle jeg læse korrektur, og den 28. oktober
2017 udkom bogen endelig.

Mine hæklede hagesmække vækker begejstring
For tre år siden foregik det i Silkeborg i “hækleguruen” Karen Klarbæks butik. Karen går på et
tidspunkt rundt og ser, hvad vi hver især har gang i,
og jeg havde taget en af mine hagesmække med
dyremotiver med. Hun var helt solgt, da hun så den
og kaldte mit arbejde for “helt unikt”. Hun spurgte
mig om jeg havde lavet flere forskellige, og om jeg
skrev opskrifterne ned, når jeg hæklede frihånds.

Med Janteloven til trods, er jeg megastolt over at
have udgivet denne bog. Jeg er selv rigtig godt
tilfreds med resultatet og har i mit stille sind flere
potentielle emner til en ny og kommende bog.
Dog skal jeg lige slappe af for en stund med lidt
“uforpligtende” håndarbejde, men så rykker jeg
igen.

Susanne Thomsen

Det kunne jeg svare ja til, og tro det eller ej, så
opfordrede hun mig til at kontakte Claus Dalby hos
Forlaget Klematis, med henblik på at udgive en bog
med forskellige hækleopskrifter. Det mente hun helt
seriøst, at der var potentiale for, så efter et par ugers
betænkningstid tog jeg chancen og kontaktede
Forlaget Klematis. Allerede en time efter at jeg
havde sendt en mail, blev jeg ringet op af Claus
Dalby, som sagde at de rigtig gerne ville udgive en
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udarbejdet af Svend Eskildsen, tidl. Stjær borger - mail@svendeskildsen.dk

Vind 2 flasker vin: send kodeordet til stjaeravis@stjaer.net eller aflever i postkassen på Vesterbro 2
Så trækker vi en heldig vinder blandt de rigtige løsninger

Storring
Prinsesse Leia, Kaptajn Amerika og Yakari på besøg i Storring Forsamlingshus!

Lørdag d. 10/2 dannede Storring Forsamlingshus endnu engang rammen om en fantastisk fastelavnsfest.
Det gik ikke stille for sig, da 20 børn, i alderen 1-14 år, fra lokalområdet slog ”Katten af tønden” i Storring.
Store som små gik børnene op i aktiviteten med liv og sjæl.
Det blev til mange runder og adskillige slag, før tønden ”gav” sig, men børnene gav sig ikke, førend målet var
nået. To små piger påtog sig opgaven med at fordele indholdet fra tønden og diverse slikposer, alt imens de
voksne tog sig en velfortjent pause, hvor kaffe, te og fastelavnsboller kunne indtages og nydes.
Herefter indtraf kåringerne, og præmierne blev overrakt. Willum på 5 år, fra Storring, kunne kalde sig kattekonge, mens titlen som kattedronning tilfaldt Erik, på 3 år, fra Stjær.
Willliam på 1,5 år fra Storring, udklædt som høne, løb af med titlen som ”Bedste udklædning. ”
I knap tre timer var der god stemning, hyggeligt samvær og forventningsfulde børn, som alle startede deres
vinterferie med at sprede barnelatter og liv i det gamle forsamlingshus.
Tak til alle fremmødte børn, forældre og bedsteforældre.
Vi gentager succesen i 2019. 
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Stjær i udvikling

Den 26. februar 2018 blev der på skolen afholdt Borgermøde, hvor ca. 70-75 personer mødte op til en workshop om Stjærs fremtid.
Det blev en meget spændende aften med masser af gode drøftelser og nye ideer.

Baggrund for Borgermødet
Overordnet tidsplan:
Januar: Formøde, inspirationsmøde, arbejdsmøde
Februar: Involvering af relevante interessenter, borgermøde/workshop d. 26/2.
Marts: Arbejdsgrupperne arbejder
April: Kvalificering møde med repræsentant(er) fra kommunen
Maj: Borgermøde (primo maj) med henblik på legitimering
Juni: Deadline for aflevering er den 1/6/2018
Vi kan desværre ikke have alle indlæg med her i avisen, men du kan finde mere om alle projekterne på Srjær
Portalen: www.stjaer.net.

24

Stjær i udvikling
Aftenens program var bl.a.:
Appetitvækker på 5 min. fra hver af de 7 nedennævnte arbejdsgrupper (fokusområder).
Efter indlæggene blev vi bedt om at tage en kop kaffe med i hånden, og gå rundt for at få en lille snak med de
arbejdsgrupper, der havde vores interesse.
Caféworkshop ved hver af arbejdsgrupperne.
Pt. er der 7 fokusområder / arbejdsgrupper:
○ Kulturkraftværket
○ Byvækst (udstykninger boliger og erhverv)
○ Bymidten & bymiljø
○ Transport & infrastruktur
○ Natur & friluftsliv
○ Aktivitetet & fællesskab
○ Organisering

Hvis du ønsker at være med i det fortsatte arbejde, kan du kontakte de forskellige arbejdsgrupper eller skrive
til Jesper, der er Koordinator, og som vil videresende din mail til den/de grupper, der er relevante, se herunder.
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Foreninger, grupper, råd, udvalg og institutioner

med kontaktpersoner

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

SØBALLE
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

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

Kræftens Bekæmpelse (repr. i Stjær)
Susanne Røgen, 86 95 0414

Storring Børnehus
Søballevej 3, Storring
87942085

Det Danske Haveselskab (repr. i Stjær)
Conny Andersen
connya-1957@hotmail.com

Gymnastik:
Instruktør: Ellen Mikkelsen, 86 95 02 15

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)
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Storring-Stjær-Søballe-Høver
Pilelaug
Kirsten Gade, 86 95 07 05
kirstengade@storring.dk
Storring Vandværk
Formand: Leif Christoffersen, 86 95 03 67
solhoej@storring.dk
Storring Børnehave
87 94 20 85
stjaer.boernehave@skanderborg.dk
Menighedsråd
Formand: Leif Christoffersen
86 95 03 67
solhoej@storring.dk
www.storring-stjaer.dk

Stjær Avis
Materiale til avisen
Deadline: 30. september 2018.
Send gerne i god tid.

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

Redaktionens adresse: Vesterbro 2, Stjær, 8464 Galten,

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

stjaeravis@stjaer.net/ 86950908 (Mette)

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

Redaktion

Ris og ros modtages også meget
gerne
Materialet sendes til

stjaeravis@stjaer.net
eller
Vesterbro 2 , Stjær

Næste avis
Stjær Avis nr. 61 udkommer 7. oktober 2018.
Deadline for indlevering af materiale er d. 30. september 2018.
Det vil også fremgå af Stjær.net samt Brugsens opslagstavle

Sponsorer/distribution/trykning
Bjarne Schøler, bss@netdesign.dk / 86 95 08 08
Webmaster
Roy Blüthgen, webmaster@stjaer.net, 86 24 02 26
Søballe artikler/foto
Lene Brandt Mikkelsen, 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

Vil du være en fast del af Stjær lokalavis?
Har du lyst til at bidrage med indslag, så send dem til
stjaeravis@stjaer.net
Alt modtages med glæde. Indslag, artikler, ideer,
omtaler, fotos, eller bare en lille vits. Jo flere der
deltager med små eller store ting, desto mere alsidig
bliver avisen.
Så kunne du tænke dig at deltage i redaktionsarbejdet,
få dig en ”fast spalte” eller andet, så skriv til redaktionen og
hør nærmere.

Skrift kan gemmes,
tale glemmes
(norsk ordsprog)

Intet stort er nogensinde
skabt uden entusiasme.
(Ralph Waldo Emerson)
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Det er dog mærkeligt hvad der
kan komme op af et blækhus
(HC Andersen)

Hemmeligheden ved en
journalistisk succes er, at
gøre læserne så rasende, at
de selv vil skrive halvdelen

Rådgivning og skræddersyede løsninger, der sikrer din
virksomhed energieffektiv belysning af højeste kvalitet.

Kontakt hk@lyskoncept.dk, 41 65 39 10

