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Pris i løssalg

Stjær i udvikling
I dette nummer af Stjær-avisen kan du læse om nogle af de mange forskellige initiativer og tiltag, der er med
til at gøre Stjær til en landsby i udvikling: Gennem det sidste års tid har der været afholdt borgermøder og
gjort et stort stykke arbejde for at færdiggøre materiale til Skanderborg Kommune for at komme i
betragtnig...Trampesti-netværket er blevet udbygget med et stort stiområde omkring Perritshave.
Sportsforeningen har vundet DM i foreningsudvikling. Byforskønnelsen af Stjær Centrum er gjort færdigt med
et smukt resultat. Brugsen er blevet til en Dagli Brugs, hvilket betyder større udvalg til bedre indkøbspris og
unge mennesker vælger storbyen fra og flytter til byen og overtager eksisterende havebrug.

Kalender
November
14/11 (onsdag) Fundraiserkursus kl. 19, Skanderborg Kommune.
22/11 (torsdag) Stiftende Generalforsamling i Kogræsserlauget kl. 19.30, Perritshave.
29/11 (torsdag) Sidste Strikkecafe inden jul, kl. 14-16 i Konfirmandstuen.
29/11 (torsdag) Introaften til TV -optagelse Storring kirke kl. 19.30-20.30 (tilmelding).
30/11 (fredag) Mændenes Morgenbord, kl. 8.30-10.00 i Konfirmandstuen.
December
2/12 (søndag) Juletræstænding i Søballe kl. 16.
2/12 (søndag) Juletræstænding i Stjær, Dagli Brugsen kl. 14.30.
5/12 (onsdag) TV-optagelse Storring kirke kl. 16 og kl. 18.30 (tilmelding).
26/12 (onsdag) Julevandring kl. 13.30-16.00, Stjær Trampestilaug.
Januar 2019
11/1 (fredag) Nytårstaffel Voksenspiseklubben kl. 18.30, SFO'en.
20/1 (søndag) Banko i Dagli Brugsen kl. 14.

Den 28/10 slog Stjær Nerf-forening dørene op for 5. omgang Nerf krig i Stjær Hallen
Med et svimlende deltagerantal på 59 personer i alderen børnehavebørn til et par friske pensionister.
Arrangørerne takker for en fed dag med masser af glade mennesker.
Næste kamp vil blive annonceret på Facebook siden "borgere i storring/Stjær"
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Fra Lokal til Dagli’ Brugsen

Bliver man mindre Lokal, når man skifter navn til Dagli’ Brugsen?
Naturligvis gør man ikke det. Stjær Brugs eller som den nu hedder Dagli’ Brugsen Stjær vil fortsat være den
lokale dagligvare forretning, som vi nu har haft i 120 år.
Desværre er denne avis i trykken lige på det tidspunkt, hvor den officielle åbning af Dagli’ Brugsen Stjær finder sted, men vi har jo alle sammen set de ændringer, der er sket i vores Brugs gennem de sidste par måneder
– og ja, det er blevet en rigtig flot brugs efter ”ombygningen”.
Vi har jo f.eks. fået en helt ny opslagstavle i Brugsen, hvor du via de ophængte spørgeskemaer eller via din
smartphone eller tablet kan komme med forslag til, hvad der skal vises på skærmen.

Lars har dog lover, at der stadig vil være mulighed for at ”hænge papiropslag op” til venstre for den nye InfoSkærm.
Ligeledes har brødafdelingen fået et tiltrængt løft, så man nu selv (husk handsken) kan finde det brød man gerne vil have.
Mange har spurgt om det nu betyder, at Brugsen skal have et større – og måske ikke så omsætteligt – varesortiment som Dagli’ Brugs, men Lars forsikrer os om, at det ikke er tilfældet. Dagli’ Brugsen Stjær fortsætter
med at have lige netop det varesortiment, der efterspørges i Stjær og i lokalområdet, så det får ikke nogen negativ indflydelse på varesortimentet, at vi nu er Dagli’ Brugs, tværtimod får vi mulighed for at tilbyde væsentlige flere varer til konkurrencedygtige priser.
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Stjær Enge Kogræsser- og Naturpleje Forening
Som I måske har bemærket på jeres ture rundt på
vandrestierne ligger der et fantastisk stykke eng i
ådålen nedenfor Peritshaugeskoven. Dette stykke samt den dejlige eng omkring rensningsanlægget - er
blevet stillet til rådighed for en kogræsserforening af
Kresten og Helene.

Mange fugle knyttet til marker og enge - feks
sanglærke, agerhøne, landsvale og viben - har været
i stærk nedgang de sidste 40 år, fordi deres
levesteder er forsvundet. Også stæren finder typisk
sin føde i yngleperioden på afgræssede områder.
Som sidegevinst får medlemmerne kød af høj
kvalitet i fryseren.

En kogræsserforening giver biodiversitet

Hvordan fungerer det så rent praktisk?

Torsdag den 25. september mødtes ca. 25 Stjær- og
Storringboer på Peritshave til informationsmøde om
oprettelse af Stjær Enge Kogræsser- og Naturpleje
Forening. En kogræsserforening er en samling
mennesker med en fælles interesse for at skabe
noget god natur, eller for at følge kødet fra jord til
bord. Ved at afgræsse et areal holder køerne de mere
aggresive og dominerende plantearter nede, og
sørger derved for at mange forskellige planter, som
kræver lys og luft, kan komme til. Biodiversiteten
øges markant, og man opnår den naturtype vi kalder
‘eng’ med mange forskellige arter af græsser, vilde
blomster, et mylder af insekter og fugle, som nyder
gode at spisekammeret.

Om foråret vil foreningen anskaffe et passende antal
dyr, der henover sommeren og efteråret vil afgræsse
ådalen til glæde for områdets dyre- og planteliv.
Medlemmerne forpligter sig til en andel af et dyr
(f.eks. 1/8, ca. 32 kg) inden sæsonstart, hvor også
den første rate betales. Efter dyrene er blevet slagtet
og alle udgifter opgjort justeres betalingen endeligt.
Prisen pr kg kød ligger typisk mellem 70 og 80 kr.
Som medlem mødes man typisk et par gange per
sæson, hvor hegnet efterses og græsset under hegnet
slåes. Dyrene skal tilses hver dag og hvert medlem
vil typisk have 2-4 dage per sæson, hvor man tilser
at dyrene har det godt.
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Det lyserøde areal er det areal, som stilles til rådighed for foreningen. Den blå cirkel ved
rensningsanlægget viser en renvandssø, som Skanderborg Forsyning planlægger at etablere i løbet af
de kommende måneder. Søen får et naturligt udtryk. Åen, som går gennem Peritshaveskoven, løber i rør
igennem ådalen og ender i Tåstrupsøen. Et lille stykke af åen åbnes i forbindelse med etablering af
regnvandssøen.
Har du lyst til at være med?

Den 22. november kl. 19.30 inviteres der til stiftende
generalforsamling på Peritshave, Vesterbro 50. Her
forventer initiativtagerne at få vedtaget et sæt
vedtægter. Alle interesserede er meget velkomne.

Stemningen på opstartsmødet var meget positiv, og
snakken gik livligt omkring de forskellige måder en
kogræsserforening kan fungere på. Biolog ved
Mariager fjord kommune, Peter Brinkmann
Kristensen, var venligst mødt op til mødet og kunne
bidrage med sine erfaringen i forhold til
naturafgræsning.

Der er oprettet en facebook gruppe (Stjær Enge
Kogræsser- og Naturpleje Forening), hvor
interesserede kan henvende sig til foreningen.
Du er også meget velkommen til at ringe til Svend
på 29 28 88 61 for at få mere information.

Stemningen var for, at kogræsserforeningen skulle
starte simpelt ved at købe dyr om foråret og slagte
om efteråret, hvorved man undgår at skulle passe
dyrene om vinteren. Kresten og Helene stiller det
areal til rådighed, som foreningen har brug for.
Arealets størrelse vil afhænge af medlemsskarens
størrelse og dermed antal kvæg.

Læs mere om kogræsserforeninger på Danmarks
Naturfredningsforenings hjemmeside.
https://www.dn.dk/om-os/projekter-og-kampagner/
naturpleje/start-et-kograesserlaug/
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Stjær Forsamlingshus har fået en overhaling
Weekenden i uge 38 var en helt
særlig weekend for Stjær
forsamlingshus. Bestyrelsen for
Stjær sogns Borgerforening havde
besluttet, at der skulle nyt loft op i
den store festsal.
Mange års slid og dårlig akustik
Det gamle loft var ikke så festligt
at kigge på mere, efter mange års
brug, hvor man tilmed i gamle
dage måtte ryge inde døre. Derfor
fremstod loftet mørkt og kedeligt.
Men det var ikke kun det visuelle
der trængte til en opfriskning. Også
akustikken var net problem.
Faktisk var den så ringe, at vi efter en akustik test,
kom frem til, at lydmæssigt måtte salen højst rumme
12 personer på samme tid, selvom der egentlig er
plads til 100.

Nye gardiner
Der er bestilt nye gardiner til salen og til de to
åbninger ind til de mindre krostuer. Her sad der
førhend nogle nedslidte foldedøre, som vi pillede
ned. Nu vælger vi en løsning med tunge gardiner her
istedet.

Derfor valgte vi en pæn løsning, som også
forbedrede akustikken væsentligt. Nemlig Troldtekt
lofter.

Nyt skilt
Skiltet på forsamlingshuset er også nyt. Det er en
helt præcis kopi af det gamle håndmalede.

Nymalede vægge og nyt loft på en weekend
Arbejdet med at fjerne det gamle loft, og ikke
mindst de mange gamle spindelvæv og gamle
festsange, foldet til papirsflyvere som lå over loftet,
gik helt efter planen. Og inden vi så os om efter en
lang weekend, havde vi en ny dejlig sal.

Hold din næste fest i forsamlingshuset
Nu da huset er blevet frisket op, vil bestyrelsen
gerne opfordre til at I overvejer at holde næste fest/
arrangement i Stjær forsamlings hus. I er velkomne
til at komme og se den nye sal til hver en tid.

Inden arbejdet med nyt loft kunne begynde, skulle
hele salen males. Denne del stod husets gode venner
fra togklubben for. De har til huse i lejligheden på 1.
sal i forsamlinghuset. Dem skylder vi kæmpe tak,
både for for alt det arbejde de hjælper os med i det
daglige, men også med de lidt større ting.

Husk at medlemmer af Stjær sogns Borgerforening
får leje af salen med rabat. Husstands medlemskab
300 kr/år Personligt medlemsskab 150 kr/år Mobile
pay 52920
For mere info, skriv til borgerforeningen@stjaer.net
eller gå ind på stjær.dk

Vi fra bestyrelsen var med til arbejdet, men også et
par uden for bestyrelsen var til stor hjælp. Det er vi
meget taknemmelige for.

Bedste hilsener fra Bestyrelsen
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Tak for samarbejdet om det nye torv
Det er stort at kunne afslutte et projekt og overdrage
det til byen. Et projekt der både er kommet til at
handle om at få området foran Brugsen til at se
meget bedre ud, men som også har skabt nye sociale
relationer i byen. Det har været dejligt at mærke
byens opbakning til projektet – TAK for det.

Herudover har Skanderborg kommune tildelt os et
årligt driftstilskud på kr. 5.000, som skal bruges på
vedligehold af krukker. Vi har brugt tilskuddet i år
på planter og jord. Der er plantet stauder, som
kommer igen år efter år, men der skal skiftes planter
ud ind imellem.

Projekt startede for 4 år siden.
Tiden er gået med utallige møder,
forslag og ansøgninger. Vi har
mødt stor opbakning fra
SuperBrugsen i Galten,
LokalBrugsen i Stjær, borgere fra
Stjær og omegn og ikke mindst
Skanderborg Kommune, som alle hver og en - har været uundværlige
for, at vi er nået i mål med dette
projekt, forskønnelse af vores lille
bytorv foran Brugsen i Stjær.
Undervejs er der blevet afholdt
mange dejlige fredagsbarer på
Nygaard. Dette holder nok en lille
pause, mens der bliver renoveret på
Nygaard .. med mindre altså nogle
andre er friske på at lægge plads
til. Men mon ikke fredagsbar skal
fortsættes i en eller anden form, såfremt der forsat er
opbakning til arrangementet fra både arrangører og
deltagere? Mette og Jakob på Nygaard melder klar,
når renoveringen er vel overstået.

Lars i Brugsen har doneret en lang vandslange, som
kan bruges, når planterne trænger til vand. Nogle af
byens kvinder tilser krukkerne et par gange om
ugen, og Lars giver brød som tak for hjælpen. Det er
da opbakning og støtte, når det er allerbedst.

I alt er der blevet samlet 72.681 kr. ind. Heraf har vi
brugt 71.610 kr. på chaussestensbelægning i hele
torvets længde, nyt cykelstativ, luftpumpe, bænke og
krukker. Den sidste tusse er brugt på blomsterløg, så
glæd jer til forårets blomsterflor.

Alle er selvfølgelig velkommen til at tage
temperaturen på krukkerne og give dem en gang
vand. Slangen ligger i Brugsen.
Vi håber, at I vil være med til at
passe på tingene. Hvis I bemærker
ureglementeret opførsel, så giv
gerne lyd. Hjælp med at holde det
pænt - og frem for alt - nyd de nye
fine omgivelser.

Byforskønnelsesudvalget
Heidi, Connie, Mette, Irma, Helene
og Hanne.
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mødt op for at høre, hvad landsbyerne havde af forslag.
Mødet foregik i byrådssalen og borgmesteren var
ordstyrer, hvilket understregede kommunens prioritering
af vores indsats. Landsbysamvirket (der dækker
Skanderborg Kommune) har fundet frem til en række
temaer, der går igen for de fleste landsbyer, og som der
vil være fokus på. Temaerne handler om boligforsyning,
landsbymiljø og trafikproblemer.
Mange af de ting, der foregår, er drevet af borgere, der
gerne vil være med til at gøre Stjær til et endnu bedre
sted at bo. Vi behøver ikke vente på kommunen. F.eks.
har boldklubben lige vundet DM i foreningsudvikling,
forsamlingshuset har fået nyt loft, og der er ved at blive
startet et kogræsningslaug op.

Stjær i Udvikling
Tekst: Jesper Lumbye Andersen.
Illustrationer: Gunilla Maunsbach

Status pr. oktober 2018
Skanderborg Kommune havde inviteret kommunens
landsbyer til at præsentere deres indsendte forslag til
landsbyudvikling i starten af oktober. Fra Stjær
præsenterede vi 4 plancher, som sammenfattede
essensen af det 20 sider lange dokument, vi havde
indsendt i juni. Mange politikere og embedsmænd var

Proces
Fra januar til juni arbejdede en
arbejdsgruppe på ca. 10
personer på at udarbejde et
forslag til ønsker for de næste
mange års udvikling i Stjær.
Fra starten var det vigtigt for
arbejdsgruppen at give alle
borgere i Stjær mulighed for
indflydelse, så der har bl.a.
været afholdt to borgermøder.
Det endelige forslag, der blev
sendt ind til kommunen, er på
20 sider og omhandler seks
fokusområder. Kommunens
embedsmænd er nu i gang
med at undersøge, hvilke dele
af vores forslag, der kan indgå
i det kommende
kommuneplantillæg.

Infrastruktur og Bymiljø
Vi har ønsker til at få
begrænset bilernes fart og
unødvendig gennemkørsel, så
det er mere sikkert for børn at
færdes i vores landsby. En
bedre offentlig transport, så
bl.a. unge og gamle har lettere
ved at komme til og fra Stjær,
og det dermed bliver lettere og
mere attraktivt at bo her.
F.eks. gode forbindelser til de
kommende trinbræt i Stilling og
Klank.
Vi ønsker en helhedsplan for
bytorvet, hvor bl.a. krydset
Tåstrupvej/Jeksenvej
gentænkes ifm. opgravning af
vejene, når der skal laves
kloakseparering.
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Natur- og Kulturkraft
Der er allerede etableret ca. 20
km trampestier, som benyttes
flittigt. Vi ønsker endnu bedre
adgang til naturen og vil gerne
have en helhedsplan for
skovrejsninger, bevarelse af
udsigt over ådalen, genåbning
af Møgelå og evt. en AarhusRy vandresti.
Projektet med etablering af
Stjær Kulturkraftværk er i fuld
sving og blev startet for ca. 4
år siden. Der kører en forsøgsperiode omkring drift af hallen,
og der arbejdes i øjeblikket på
at få penge til en undersøgelse
af, hvad kulturkraftværket skal
indeholde, for at det bliver et
attraktivt sted, som opfylder
vores behov.
Byvækst- og Organisering
Vi ønsker en balanceret
byvækst, så skole og
dagligvarebutik fastholdes,
samtidig med, at vi bevarer
vores landsbypræg. Vi ønsker
flere, mindre lejeboliger, så det
er lettere for unge og ældre at
finde en passende bolig. Stjær
skal være en by for alle aldre.
Der foregår rigtig mange
frivillige aktiviteter i Stjær, og
mange projekter bliver sat i
søen. Vi vil gerne hjælpe med
en ”infrastruktur”, som gør det
lettere for borgere med initiativ
at nå i mål. Vi vil også gerne
indgå i et tættere samarbejde
med kommunen.

Hvad skal der nu ske?

klog byudvikling, så helheden rummer så mange
aspekter som muligt og hver gang der skal renoveres
eller laves noget nyt i Stjær, så er det let for
initiativtagere, embedsmænd og politikere at holde det op
mod helhedsplanen. Og sådan at 1 + 1 = 3! 
Næste skridt er at få kommunens hjælp til at gribe
processen rigtig an, så vi får en helhedsplan med bredest
mulig opbakning, forankring og
ejerskab i vores landsby.

I midten af oktober havde arbejdsgruppen et
arbejdsmøde, hvor der blev planlagt, hvad næste skridt
skal være. Byrådet har bevilget 5 mio. kr. til de næste par
år at hjælpe landsbyerne med at gennemføre nogle af
deres forslag. Pengene gives efter krone til kroneprincippet, hvor man kan søge om at få halvdelen af
udgifterne dækket. Den anden halvdel skal man selv
skaffe. Det kan f.eks. være ved at søge fonde om midler.
Derfor afholder Skanderborg Kommune et lynkursus i
fundraising d. 14. november, kl. 19.
På mødet i arbejdsgruppen blev det besluttet i første
omgang at arbejde videre med at få udarbejdet en
helhedsplan. Formålet med helhedsplanen er at sikre en

Skan QR-koden og læs det
samlede forslag, som indsendt
til kommunen i juni:

9

DM i Foreningsudvikling
I 2017 blev Stjær Boldklub inviteret til at deltage i DGI’s DM i Foreningsudvikling, og Jeanette Hankert og
undertegnede tog i september 2017 til Ollerup Gymnastikhøjskole, hvor arrangementet blev afholdt. I løbet af
dagen arbejdede vi i forskellige workshops og definerede nogle punkter, hvor vi mente Stjær Boldklub kunne
udvikles i fremtiden. Vi ville gøre boldklubben til en forening for alle områdets borgere, skabe større tilhørsforhold for den enkelte samt udvikle Senior Fitness for områdets ”ældre borgere”. Dette skulle introduceres til
området via en ny Hjemmeside samt en Facebook-side.
Hjemme igen gik vi i gang med arbejdet, hvor flere bød ind med nye tiltag som f.eks. FloorBall, Lykkeliga,
Kulturkraftværk mm.
Desværre flyttede Jeanette til USA, så arbejdet med bl.a. Hjemmeside og Facebook-side lå en smule underdrejet, men vi fik da FloorBall, Lykkeliga og seniorfitness startet op, ligesom andre tog ansvar og forelagde planerne om Kulturkraftværk for Skanderborg Kommune.
Den 29. september 2018 skulle repræsentanter for Boldklubben forlægge resultatet af anstrengelserne for DGI.
Vi var ret overbevist om, at ”vi ikke havde en chance”, da vi jo var gået lidt i stå undervejs med nogle af vores
projekter, men vi mødte fortrøstningsfulde op på Bjerre Gymnastik- og Idrætsefterskole, hvor arrangementet
blev afholdt i år.

Vi deltog i en række workshops omkring bl.a. Kroppens ABC, Facebooksiden samt SMART Training – hvor
sidstnævnte kombinerer fysisk træning med ”træning af de små grå”, dvs. fysisk- og hjernegymnastik på én
gang.
Efter de mange workshops blev det endelig tid til afsløringen af de tre vindere af Danmarksmesterskabet, hvor
en repræsentant for den DGI-jury, der havde kåret vinderne, gav en begrundelse for at netop den forening havde vundet. Først blev Søsport Vilsund i Thisted kaldt frem, og da vi jo som nævnt ikke havde de store forventninger, kunne vi jo bare sidde og ”slappe af” og høre begrundelserne for kåringen.
Begrundelsen for den næste forening blev læst op, og da der pludselig blev nævnt ord som ”områdets samlingspunkt”, ”Lykkeliga” og ”Kulturkraftværk” kom der lidt sommerfugle i maven hos undertegnede, for det
var jo ting, som vi netop i Stjær Boldklub havde arbejdet med, så til alle glæde blev vi kåret som én af de 3
vindere af DM i Foreningsudvikling og fik en check på DKK 20.000,- med hjem til boldklubben sammen med
en kæmpe gavekurv.
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Vi vandt, men det forpligter
Som i mange foreninger, så kniber det også meget i Stjær Boldklub at skaffe nok frivillige til at løse de mange
opgaver der er i en forening. På et hovedbestyrelsesmøde i 2017 besluttede vi at det skulle der gøres noget
ved, for vi var enige om at der var brug for Stjær Boldklub i vort lokalsamfund og derfor blev der taget kontakt til DGI, med hvem en gruppe af udvalgsmedlemmer fra de forskellige afdelinger holdt et par møder med.
Der blev sat nogle sportslige aktiviteter i gang, som i løbet af foråret har båret frugt i foreningen, som har betydet at vi har fået flere aktive medlemmer, men også andre mål blev sat, som der pt. arbejdes med bl.a en ny
hjemmeside.
Men den største udfordring gruppen kunne se var at skaffe frivillige trænere og leder til klubbens forskellige
udvalg, og så ikke mindst at skaffe nok hjælper når der f.eks. er sportsfest eller passes cafeteria i hallen. Det er
et problem der skal løses for ellers vil det gå i Stjær, som det desværre sker mange andre steder at den lokale
idrætsforening er nød til at lukke ned. Det er boldklubbens ønske at vore medlemmer og forældre, men også
meget gerne mange andre i lokalsamfundet tager ansvar for idrætslivet i området, det er der brug for hvis der
forsat er noget der skal hedde Stjær Boldklub. Der er brug for mange hænder fremadrettet, for der er som sagt
mange opgaver der skal løses ikke kun de tunge hvor man vælger at gå ind i et udvalg eller bliver træner, men
mange af de mindre opgaver hvor der ikke skal bruges, som meget tid.
I løbet af efteråret vil der blive arrangeret til et arrangement, hvor vi tager hul på emnet om vigtigheden i at
man tager del i foreningslivet og hvor vigtigt det er for det sociale liv i et område, som det vi bor i.

På vegne af Stjær Boldklubs hovedbestyrelse
John Haarup Laursen
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Fra Aarhus C til et lokalsamfund
Af: Kathrine og Martin

på trampestien og efterfølgende indkøb i Dagli’
Brugsen, at vi blev enige om, at området var lige
præcis det, vi havde søgt efter. Vi havde faktisk slet
ikke lyst til at tage hjem.

Ønsket om at få mere plads, natur og være en del af
et lokalsamfund fik Martin (36 år) og Kathrine (34
år) til at flytte fra Aarhus C til Vesterbro 80 i Stjær i
juni 2018.

Livet i Stjær
Før vi flyttede ud på gården, fandt vi på Facebook
siden ”Borgerne i Storring/ Stjær” og opdagede, at
der blev arrangeret en del aktiviteter. Vi havde
derfor mulighed for at være med til at bygge shelters
ved Perritshave-søen, trampesti-afmærkninger,
bålhygge og ikke mindst sportsfesten. Her kunne vi
for alvor mærke, at folk rigtig gerne vil
lokalsamfundet. Pludselig føltes det tomt at bo i
Aarhus, hvor vi ikke engang kendte naboerne i vores
egen opgang.

Vi ønskede et hjem i god natur og med mulighed for
på sigt at starte et lille hobbylandbrug med dyr.
Samtidig satte vi pris på, at det lå i relativ kort
afstand til Aarhus og havde let adgang til motorvej.
Der gik cirka et år, fra vi startede med at kigge til vi
fandt gården Baskær.
På det år nåede vi næsten at se samtlige
landejendomme, som lå nord, syd og vest for
Aarhus. Hver gang faldt det på beliggenheden, som
ikke var ”den helt rigtige”. Vi blev opmærksomme
på Stjær i forbindelse med en fremvisning i en anden
by, og efter lidt tid kørte vi derfor igennem Stjær for
at se stedet an. Her faldt vi for den meget smukke,
omkringliggende natur og hyggelige landsbyatmosfære. Da vi kiggede nærmere på byen,
opdagede vi, at den faktisk havde alt det, vi søgte:
Indkøbsmuligheder, sportshal, skole og ikke mindst
de gode trampestier, som alt sammen endte med at
have en meget stor betydning. Vi fandt nemlig et
kort over alle trampestierne, og det var efter en gåtur

At deltage i alle disse aktiviteter gjorde, at vi blev
endnu mere styrket i vores beslutning om at flytte
fra Aarhus. Vi har fra dag ét følt os hjemme og er
glade for at blive taget så godt imod af alle. Vi
glæder os derfor også helt enormt meget til
december, hvor vi håber at møde endnu flere fra
omegnen, når vi byder velkommen på gården i alle
weekender til fæld-selv-juletræer og efterfølgende
hygge i julemandens værksted med varm gløgg/
kakao og æbleskiver.
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Jul på Vesterbro

Så er der atter Jul på Vesterbro, og vi inviterer derfor alle fra Stjær og fjern til en hyggelig
dag i julens tegn. Vælg og fæld dit eget juletræ, og kig bagefter indenfor i julemandens
værksted. Her har nisserne skruet op for julehyggen med lyden af julens bedste sange
krydret med duften af gran, julelækkerier og hjemmebag.
Så kig forbi gården Baskær og kom i julestemning med masser hyggelige aktiviteter :
Vælg og fæld dit eget Nordmannsgran-juletræ, eller vælg ét af de
allerede fældede træer i gården.
Hygge i julemandens værksted, hvor nisserne byder på lækre
julegodter i form af gløgg, kakao, æbleskiver og hjemmebag.
Gratis aktiviteter for børn - voksne er også velkomne, men må også
hygge i julemandens værksted imens.
Vi glæder os til at se jer i december :-)
Julehilsner fra de nye beboere på gården Baskær
Martin, Kathrine og alle nisserne
Åbningstider: Alle weekender i december kl. 10-16. Mulighed for fæld-selv på andre
tidspunkter efter aftale. Blot skriv til julpåvesterbro@baskær.dk
Adresse: Vesterbro 80, 8464 Galten (200 m fra Stjær-byskiltet mod Søballe). Gode
parkeringsmuligheder langs alléen og foran gården på begge sider.
Priser
Juletræer i alle størrelser. Priser fra 125 kr.
Gratis pyntegran.

(Vi tager imod kort, MobilePay og kontant)
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Kirkeliv
Hvad sker der i kirken?

Alle gudstjenester og arrangementer annonceres på kirkens hjemmeside www.storring-stjaer.dk
Endvidere kan man se i kirkebladet, som husstandsomdeles.
Strikkecafe
Torsdage i lige uger er der strikkecafe i konfirmandstuen. Det er fra kl 14-16. Vi strikker dåbsklude og
varmt tøj til hjemløse. Menighedsrådet er vært ved en kop kaffe og et stykke brød. Alle er velkomne.
Sidste gang før jul er den 29. november. Kirsten Madsen låser op.
Mændenes Morgenbord
Den sidste fredag i hver måned er der Mændenes morgenbord i konfirmandstuen. Kaffe, sang, snak
og måske en lille en. Pris 20 kroner, ingen tilmelding. Det er fra kl 8.30-10. Leif Christoffersen står for
arrangementet

Julekoncert i Stjær kirke
torsdag d. 13. december kl. 19.30
Musikalske udtryk mødes gennem bror og søster
Julekoncerten i år er med lokale kræfter. Heidi
Gargulak Andersen, til daglig kirkesanger i Storring
og Stjær kirker, vil sammen med sin bror Günther
Paulsen, Låsby, tage os med på juletur i deres
musikalske univers.
Heidi er uddannet operasanger i Aarhus og har været
en meget aktiv og dedikeret korsanger, siden hun var
barn. Heidi har arbejdet som professionel klassisk
sanger indtil for 10 år siden, hvor hun valgte at skifte
branche.
Günther har siden sin barndom lavet musik, og som
teenager begyndte han at spille guitar og faldt for
rockmusikken, senere jazzen, og i dag skriver han
musik til sit rockband. Samme har de gået til kor og blokfløjtespil i hjembyen Aabenraa. Günther
siger: ” Når jeg arbejder sammen med min søster, er det som at vende hjem. Hjem til flerstemmig
sang og traditioner, der er et godt miks af den danske og tyske sangtradition”.
Til julekoncerten vil der være en masse kendte sange, som får et rytmisk twist med en guitar og et
klassisk præg med Heidi’s sangstemme. Vi skal synge danske julesalmer, christmas carols og nyere
sange, som publikum inviteres til at synge med på.
Julemusikken bringer mennesker sammen – vi glæder os til at se mange i Stjær Kirke.
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Kirkeliv
Skoven bliver brugt rigtig meget, det er vi glade for

Storring-Stjær menighedsråd disponerer over et ret stort skovområde, Præstegårdsskoven.
Præstegårdsskoven er en fællesbetegnelse for 3 skovparter: Gammeldam, Langskov og
Søhave. Skove ejet at folkekirken betegnes som offentlige skove.

Menighedsrådets indstilling er, at skoven og dens herlighedsværdier primært er til for den brede
befolkning. Herefter kommer skovdrift og jagt.

Spejderne har lov at bruge Gammeldam. Det er en lille skov, hvor der hverken fældes
eller drives jagt. Spejderne kan bruge området til overnatning og aktiviteter, ligesom de kan
bruge toiletfaciliteter ved lejre.
Rollespilsgruppen låner skoven til rollespil to gange om året.
Stjær Trampestilaug har gjort et stort arbejde for at gøre skoven mere tilgængelig. Der er
stier, afmærkninger og foldere.

Skoven drives, så det cirka kan løbe rundt. Der fældes og plantes efter forudgående plan.
Anton Mikkelsen hjælper menighedsrådet med at styre driften.
Jagten er udlejet med et begrænset jagttryk. Alle jagter skiltes.
Storring-Stjær menighedsråd
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Kirkeliv
Storring Kirke i fjernsynet - vil du være med?
Først i det nye år kommer der to gudstjenester fra Storring Kirke på DR K, eller hvad det nu
hedder til den tid.
To tv-transmissioner af gudstjenester på to forskellige søndage i januar. Det lyder nemt. Og det
kræver en del forarbejde.
Indtil nu har jeg troet, at den slags bare var en optagelse af en søndagsgudstjeneste på selve
dagen eller søndagen før. Men sådan foregår det Ikke!
Allerede nu er forberedelserne godt i gang. Carsten Marvig, Helle Fischer, Charlotte Seithen og
Heidi Gargulak har sammen med tv-holdet lagt rammerne for optagelserne. Den ene
gudstjeneste tager udgangspunkt i teksten til Hellig tre konger, om Stjernen der ledte de vise
mænd til Betlehem, og dens tema er: ”Gå i mørket med lyset”. Den anden gudstjeneste tager
udgangspunkt i beretningen om brylluppet i Kana, hvor Jesus gjorde vand til vin, og den har
som tema: ”Livet er underfuldt”. Begge vores kor vil medvirke ved gudstjenesterne, ligesom
nogle fra menigheden vil medvirke med oplæsning.

Der bliver tilmelding til begge gudstjenester. Der skulle gerne være fyldt op, men også
siddeplads til alle.
Carsten er nu i gang med at tilrettelægge liturgien. Hvordan skal netop disse gudstjenester
foregå, altså salmer, bønner prædiken, læsninger.
Som nogen vil vide, ligger der et stort fordybelsesarbejde i at tilrettelægge en gudstjeneste.
Teksterne er de samme; hver søndag har samme tekst som for to år siden. Men hver gang man
læser eller arbejder med en bibeltekst, kommer der nye aspekter frem. Det er en naturlig del af
præstens arbejde.
Menighedsrådet tager sig af det praktiske omkring optagelserne: invitation, tilmelding, service til
tv-holdet og de medvirkende. Vi har aftalt det på den måde, at Hanne Øvlisen og undertegnede
organiserer opgaverne og uddelegerer til resten af menighedsrådet og evt frivillige. Der skal fx
også lægges scenegulv i kirken. Vi fortæller mere, når vi ved mere. Man kan følge med på
hjemmesiden eller i kirkeskabene.
Optagelserne kommer til at foregå i Storring Kirke den 5. december kl. 16 og kl. 18.30.
Der er intro/øveaften i en af kirkerne den 29. november kl 19.30—20.30 for tilmeldte. Her
vil Carsten fortælle lidt mere, og der bliver øvet salmer og korsvar.
Vi håber selvfølgelig på stor opbakning.

Ingrid Jørgensen
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Markbrand i Stjær
Den 19. juli 2018 startede som så mange andre varme sommerdage i den knastørre sommer, men skulle ende
med at blive ganske dramatisk.
I forbindelse med høst af markerne øst for byen ud af Tåstrupvej, blev det tørre korn pludselig antændt af en
gnist, og ilden begyndte hurtigt at sprede sig yderligere østover langs Stenskoven og op imod Tåstrupvej.
Slukningsforsøg blev straks iværksat og traktorer kørte rundt på marken med plove i et forsøg på at skabe læbælter, så ildens spredning kunne begrænses eller forhindres.
Men ilden spredte sig som en lynild og brandvæsenet ankom snart med adskillige biler, som nu også kørte
rundt imellem traktorerne og hinanden i et forsøg på at holde ilden nede. Det var et kaotisk skue, med megen
ild og røg og mange involverede og rigtig mange tilskuere langs Tåstrupvej.
Ilden bredte sig med lynets hast ind på næste mark mod Aarhus kommune og hoppede på et tidspunkt over
Tåstrupvej og fortsatte derefter både syd- og østover, så vejen helt måtte afspærres.
Slukningsindsatsen intensiveredes og det lykkedes at stoppe ildens fremdrift i flere retninger, men midt i forvirringen, som herskede på markerne, skete der en forfærdelig ulykke helt ovre på den anden side af kommunegrænsen. En brandmand mistede livet da en brandvogn ulykkeligvis bakkede ind i ham under slukningsarbejdet.
Det lykkedes at stoppe ilden og standse den voldsomme markbrand, før den kunne sprede sig yderligere ind i
nabokommunen, men det var en uhyggelig oplevelse, hvis voldsomhed og styrke, stadig står lysende klart for
alle som oplevede det.
Hændelsen bragte endnu engang Stjær på forsiden af landets aviser, såvel som på nationalt TV.
Tusind tak til alle som hjalp til med slukningsarbejdet og æret være Ole Pedersens minde.
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#STJÆRTRAMPESTI
Med Snittemads
Jeg havde en historielærer i Hjørring der, når vi sagde til ham: ”Det har De fortalt os én gang” altid svarede:
”Gentagelser svækker interessen MEN styrker hukommelsen”.

Stenkiste Gammeldam - front

Stenkiste Gammeldam - indvendig

Derfor fortæller jeg frejdigt igen om en stenkiste, en rigtig flot en og den er nem at komme til. Stenkisten ligger under trampestien, der for øvrigt er en gammel kirkesti, lige der hvor man går ind i skoven Gammeldam
når man kommer fra præstegårdssiden. Gå ned i kanten af vandløbet på vestsiden så ser I den, og læg mærke
til den flotte dæksten og hvor fint stenene i siderne stadig står, den har måske stået der i 100 år.
Nu vi er ved gamle dage, så er der en historie jeg engang har fået fortalt, som jeg kom til at tænke på, da jeg så
at der i sydsiden af Peritshaveskoven, helt ud mod marken, hvor trampestien går forbi, er humle planter.
Humle forbinder vi nok mest med ølbrygning, men det har også været brugt til
andet, hvor der har været behov for aromaen.
Humle blev nemlig brugt til at lægge i kister – altså rigtige kister – når de blev
placeret inde i en kirke. Det skulle overgå den aroma der ellers ville komme, hvis
man ikke var lykkedes helt godt med balsameringen. Det var i meget gamle dage.
Jeg havde en onkel Viggo der var graver ved Torslev kirke i Hanherred og her
gik der rygter om at der stod nogle kister under gulvet i koret, men Nationalmuseet sagde ”Det passer ikke”.
Visne humleblomster ved Peritshaveskoven

Viggo havde det ligesom jeg, hvis der er et rygte, er der nok noget om det - se bare hvordan det gik med rygtet
om de spanske soldater i Stjær - he he. Nå – Viggo låste kirken, brækkede nogle sten op i gulvet, og begyndte
at grave. Pludselig var der hul ned til et rum under koret. Viggo møvede sig derned og ganske rigtigt, her stod
der tre kister. I to af dem, dem med godsejeren og hans frue var der humle, men i den tredje var der næsten
ingen. Denne opdagelse kunne så bekræfte et andet rygte, nemlig at der engang, hvor der ikke var ret meget
humle at plukke til ølbrygningen, skulle være stjålet humle fra en kiste i Torslev kirke.
Netop det år, var der en husmandskone på egnen der overgik alle andre ølbryggere, hun havde brygget den
bedste øl i mands minde, og det med en helt speciel smag.
Så mon ikke…….
Tilbage til trampestierne. Da vi gik juletur på de nye trampestier omkring Peritshave, kom jeg i tanker om at
Lone Grønlund fra Bollegård, som jeg for øvrigt engang har været ulveleder sammen med, havde fortalt om en
Poststi i Langskov og over marken til Peritshave.
For ikke så lang tid siden fandt jeg ud af at Knud Urup Andersen, der nu bor på Toftkjærvej, er født og opvokset på den ejendom der hedder Fredensbo, den ligger helt op til Langskov. Knud måtte også vide noget om
poststien, så jeg besøgte Knud her sidst i oktober og havde nogle gamle kort med.

18

Med Snittemads (fortsat)
Knud kunne fortælle at da han var barn, cyklede posten på Søballevej og delte post
ud til de statshusmandsbrug og øvrige ejendomme der lå der, inklusiv skovfogedhuset, som man stadig kan se rester af i Søhave. Når posten havde været hos Knud,
cyklede han videre ad stierne i Langskov til det sydøstlige hjørne, hvorfra der var en
sti med en grøft på nordsiden, over mod Peritshave, Bollegård og Kragelund der alle
hørte til den postrute. Da postruten for mange år siden blev nedlagt, forsvandt stien
over marken også, men er i dag genetableret. Det er lidt sjovt at Helene og Kresten
har ramt den gamle poststis placering uden at kende den.
Knud og de andre børn deromkring havde en pragtfuld legeplads derude i skoven og
når de skulle til Stjær så var det ad nogle af de samme stier vi går på i dag.
Knud ser på gamle kort

Stien som den ser ud i dag

Landpost og måske Knud

Knud fortalte også om det gode naboskab man havde dengang han var barn, et naboskab som heldigvis stadig
findes her omkring hos os i dag. Når der skulle høstes og det gjorde man med selvbinder, så skulle der tre heste spændes for, det var en tung maskine og der skulle mange kræfter til at trække når det gik op ad bakke,
men på Fredensbo og Peritshave havde man kun to heste, så der lånte man den ekstra hest hos hinanden.
Peritshave har ikke altid været så velholdt som nu, Knud fortalte om hestestalden, det var længen mod øst, der
var loftet på et tidspunkt så dårligt at hestene kunne nå stråtaget indefra og derfor begyndte at æde af det, og
det blev det jo ikke bedre af.
Til slut vil jeg gerne opfordre til at gå en tur ud på Trampestierne, se jer godt omkring. Brug også gerne fantasien på det I ser. Hvis I voksne har glemt den et sted, så er jeg sikker på jeres børn kan hjælpe med at finde
den + Tag gerne billeder og del dem på Instagram #stjærtrampesti. Måske er I heldige at I møder ham her, en
stærk mand der forsøgte at løfte en sten, men sank i til op under armene – og nu har han stået der i årtier - lige
op mod trampestien, hvor den slår et 90 graders knæk.

Stærk mand

Efter jeg har skrevet artiklen med Knud Urup Andersens fortælling, har jeg modtaget den triste besked at
Knud døde den 2. november 2018. Knud var med til at starte den KFUM spejdergruppe op, der er her i Stjær,
det var i efteråret 1988. Knud var grupperådsformand i flere år og var den der, blandt andet, via hans engagement i Y-Mens klubben i Skanderborg, sikrede et godt fundament for spejderarbejdet, både økonomisk og
menneskeligt. Æret være Knuds minde.
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Skrædderens Hus
Historien om huset på Kollens Møllevej 36
I 1970 købte mine forældre Ejner og Else Madsen,
huset på Kollens Møllevej 3 (i dag nr. 36) af Ulrik
Blak.
Ulrik Blak, hvis kone døde i 1968, flyttede til Harlev
og blev gift med Annelise, som var sygeplejerske og
hjalp til under hans kones sygdom.
Jeg kendte lidt til familien Blak i forvejen, gennem
Ulrik Blaks bror Arne Blak, som også var skrædder
og boede i Harlev. Han fik tvillinger (Hans og Peter)
og dem har jeg gået i skole med siden første klasse.
Jeg husker også flere gange at have set skrædderstuen. Arne Blak var også flink til at køre os til
Århus, hvis han skulle derind i forvejen.

Sogne kort fra 1840

På matrikel nr. 9a lå der en gård. På Matrikelkortet
fra 1855-1887 kan man se at matrikel nr. 9a havde
jord ud mellem Kollens Møllevej og Tåstrupvej.

Vi blev budt velkommen af gårdejer Niels Jensen
(hvis søn blev gift med Ulrik Blaks datter Kirsten),
som blandt andet fortalte, at der på trappen var der
blevet drukket mange øl. Underligt som der er ting
man husker efter mange år.
Jeg er født i lille Labing og vores nabos svigerdatter
var Harald Røgens søster Astrid, som boede i sit
barndomshjem i Framlev.
Der gik ikke lang tid, før vi var dem, der boede nede
i Skrædderens Hus.

Skrædderens Hus er opført i 1911.
På et sognekort fra 1840 kan man se at gårde og
huse lå i byen, og at der var jord tilknyttet uden for
byen til en gård. Byen blev kaldt Stier. Der er også
brugt andre navne om byen (Stjære, Stierde, Stiere,
Stiarde, Styærdhæ)
Ca. 1908 Set fra øst ned ad Kollen Møllevej.

20

Omkring 1870 bliver gården
nedlagt og udstykket i mindre
grunde. Ved siden af lå et hus
(huse) på matrikel 25a, 40 og
39. Det har måske været brugt
som aftægtsbolig og af folk
der arbejdede på gården.
Folketællinger viser at her har
boet flere ældre, der har været
alderdomsunderstøttet.
Jordstykket til matr. 9a bliver
delt i 2, matr. 9a (Tåstrupvej
70) og 9d (Kollens Møllevej
26).
Gården bliver revet ned, og
kampesten mv. køres med
hestevogn ud til matr. 9a og 9d, hvor materialerne
bliver genbrugt til at bygge de 2 nye gårde.

Ca. 1920. Set fra øst ned af Kollens Møllevej .
Kollens Møllevej 38 nedbrændte i 1913. Her boede
maler Harald Damsgaard bedste forældre Anders og
Bodil Clemmensen. Da huset brændte sagde hans
bedstemor ”A hår da (heldigvis) nøvlen”

Kristian Blak Kristiansen boede først på Kollens
Møllevej 38 og dernæst i nummer 32, før huset blev
bygget i 1911. Begge huse brændte.

Ved folketælling fra 6. februar 1906 kan man se at
Christian Blak Kristiansen boede på matrikel nr. 40
sandsynligvis i et dobbelthus. I den ene ende boede
der to personer. I den anden ende boede Maler Jens
Pedersen, skrædder Kristian Blak Kristiansen,
hustru Johanne Maria Kristiansen børn Kristian
Ulrik Bertolin Kristiansen samt skræddersvend Erik
Andersen Bjørn.
Ved folketælling fra 6. februar 1911 kan man se at
Christian Blak Kristiansen boede på matrikel nr. 9.
I den ene ende boede en familie på to, i den anden
ende boede Skrædder Kristian Blak Kristiansen,
hustru Johanne Maria Kristiansen børn Kristian
Kristiansen, Peter Blak Kristiansen, Arne Blak
Kristiansen og skræddersvend Valdemar Madsen,
en tjenestepige Ane Laursen, murersvend Lauris
Peter Laursen (søster til Johanne Maria Kristiansen,
datter af Johan Peter Laursen)
Huset blev bygget på en meget lille grund. Det ser
faktisk ud til at huset blev bygget på en del af vejen,
når man ser på det gamle matrikelkort. Kristian
Blak Kristiansen købte derefter matrikel nr. 9l af
Søren Jensen Sørensen og Erik Sørensen (det var
også dem der solgte grunden, hvor forsamlingshuset
ligger) som var ejer af matrikel 9e.

T.h. Kollens Møllevej 32 som nedbrændte i 1969.
Det gik så hurtigt, at de ikke fik nogen ejendele med
ud.
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På den tilkøbte grund var der eller blev bygget et
udhus, hvor man kunne holde nogle dyr. Da mine
forældre overtog huset var der et trug til både en hest
og andet sted et trug til nogle grise. Man kunne også
se der havde været en hønsegård, da der var hul ud.
Der var også et rum, hvor der havde været udendørs
lokum.
I 1972 kom min mors fætter Henry Hansen som
boede i Storring hen til os, da han skulle med til en
familiebegivenhed. Da vi havde god tid, kunne han
jo lige se huset. Da han kom op på loftet og så
værelset mod vest, smilede han lidt. Han fortalte at
hans kæreste Ida havde været i huset hos Blak
omkring 1922, så han havde besøgt hende her. Det
foregik på den måde, at Ida kastede et tov ud ad
vinduet og han kravlede så op ad husgavlen. Da det
lå ud til en åben plads kunne nok mange se hans
forehavende. Det havde været lettere at bruge
hoveddøren, men det skulle vel foregå i det stille.
På loftet til højre var skrædderværkstedet. Når der
skete noget i byen, åbnede Kresten lige tagvinduet,
for at se hvad der skete.
Stjær telefoncentral blev oprettet i 1916 med 17
abonnenter. Kresten Blak Kristiansen må havde
været med fra starten, da han havde Stjær nr. 1.

Det ældste billede jeg har kunnet finde af huset er
fra ca. 1925. F.v. Gunnar Blak, Arne Blak, Kresten
Blak og hans hustru Johanne Marie, de tre børn er
sandsynligvis Oda Blak, Ulrik Blak og Villy Schmidt
Laursen. De to yderst til højre kunne være Elisabeth
Blak og Thora Laursen.

1926-28. Gunnar Blak Kristiansen er klar til at
bringe aviser ud på sin cykel for Berlinske Tidende BT. I dag kan man stadig se søm rester af hvor
reklameskilte har hængt.
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Ca. 1927. Foran Stjær skrædderforretning. Forrest
Oda Blak, 2. række: Kristian Blak, Agnes Hermansen,
skrædder Kresten Blak, skomager Sofus Mikkelsen. 3.
række: Regnar Laursen, NN, NN. De to kunne være
Magnus Smidt Blak og Gunnar Suhr Blak, 4. række:
Anker Laursen, Peter Blak og Arne Blak.

1938: Fra venstre: Skræddermester Kresten Blak,
Margit Ærøbo Blak (barnebarn og Peters datter),
Peter Smidt Blak (søn), Henning Smidt Blak
(barnebarn og Peters søn), og Johanne Marie Blak
(Krestens hustru).
Kresten Blaks svigersøn var politibetjent i København og blev taget af tyskerne i 1944 og sendt til
Buchenwald. Han kommer med de hvide busser hjem

Ca. 1929. Fra venstre: NN, Anker Laursen, Thora
Laursen, Anna Laursen, Lisbeth Blak og Arne Blak
I1930 blev efternavnet Kristiansen slettet, så alle i
familien kun kom til at hedde Blak til efternavn.

i 1945.
1950-1955. Skræddermester Kresten Blak med
barnebarn Henning Blak (Peter Blaks søn) og søn
Kresten Blak og Johanne Marie Blak fik 8 børn.
Kristian Ulrik Bertolin Blak f. 1904, Peter Smidt Blak, Ulrik Blak.
f. 1907, Arne Elisius Blak, f. 1909, Elisabeth Blak f.
1910, Magnus Smidt Blak, f. 1913, Gunnar Suhr Blak I 1950 dør Kresten Blaks kone Johanne Marie Blak
ombord på færgen Storebælt mellem Sprogø og
f. 1914, Oda Vera Blak f. 1920 og Ulrik Blak 1921.
Nyborg. Sandsynligvis i forbindelse med et
Da der også har boet skrædderlærlinge/svende og
tjenestefolk har der ikke været megen plads; der var jo familiebesøg i København, da to børn boede her.
Herefter flytter Ulrik Blak hjem fra København til sin
også var et skrædderværksted.
far og hjælper med som skrædder. Hans kone Ulla var
Dengang boede der mange i husene, så det var ikke
damefrisør, så de indrettede frisørsalon i huset. Ulrik
usædvanligt.
Blak køber huset i 1961 efter at Kresten Blak har ejet
det i 50 år. Han dør i 1966, 87 år gammel.
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I 1970 køber mine forældre huset.

2011
I 2012 fik jeg sat solceller op og fik ved samme
lejlighed sat en varmepumpe op, hvilket har bevirket
en stor besparelse på el og naturgas.

Omkring 1975. Fra venstre Ejnar Madsen, August
Svenningsen, Troels Madsen og Arne Madsen
Bemærk vejskiltet til Adslev, som senere blev fjernet.
Vi havde lånt en traktor af Peter Erik Jensen og han
fik også de cementsten, som taget var lavet af til
hans grusvej.
Tiderne var med mine forældre, mellem 1975 og 1978
blev der til nyt tag, køkken og badeværelse. Det var
Søren Sørensen, der stod for arbejdet med taget og
Per Kaspersen, der lagde taget.
Vi fik tilskud for vedligeholdelse fra Staten. Ved en
fejl blev pengene sendt til en forkert adresse, men det
blev dog rettet. De bedste penge, der blev givet ud,
var til hulmurs isolering.

2018

Da min far dør i 1984, køber jeg huset.
I 1992 købte jeg lidt jord af naboen, så der kunne
blive plads til en carport. Før den tid var jeg henvist
til at holde foran huset. Det undrer mig meget, at efter
grunden var målt op havde jeg 22 kvadratmeter
mindre end før jeg købte den ekstra jord. Jeg kan
huske de gamle sagde at hvis den gamle bydel blev
målt op, var der et hus der ikke var plads til. Om det
er rigtig, ved jeg ikke. Det gamle oliefyr kørte på det
sidste, så jeg fik indlagt naturgas i stedet.

To huse, der er nedbrændt og et hus som blev jævnet
til jorden ved en gas ulykke, har huset været vidne til.
Det kunne nok fortælle meget mere, men her var
noget af det, jeg har fundet frem til.

Kilder og gode link
https://www.sa.dk/da/ Arkivalier online
https://www.danishfamilysearch.dk/ Slægtsforskning
https://bbr.dk/ Bygnings og boligregisteret
https://ois.dk/ Ejendomsdata
Ved kommunesammenlægningen i 2006 havde man
de samme husnumre i Hørning og Stjær. Man foreslog https://www.tinglysning.dk Tinglysning
så at Kollens Møllevej 3 blev til Østerbro 17. Der var https://arkiv.dk/ Digitaliseret billeder
https://hkpn.gst.dk/ Historiske kort på nettet
dog flere protester, så det endte med at det blev
http://www.dk-gravsten.dk/ Gravstene i Danmark
Kollens Møllevej 36 i stedet for.
http://www.aneguf.dk/ Dødsboer i Statstidende
Stjær avis
I gennem tiderne har der været mange der har
beundret fordøren og mente den var den smukkeste i Galten Lokalarkiv Årsskrift
byen. Efter gasulykken i 2016 måtte den dog erstattes Galten – lokalhistorie på Facebook
Egne historier og billeder
af en ny dør. I 2009 blev udhuset renoveret, så jeg
ikke skulle tænke på at vedligeholde træværket, men
Arne Madsen
det blev også ødelagt ved gasulykken.
24

Juletræer - Pyntegrønt - Dekorationer
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, mos og andre materialer til dine egne juledekorationer - bestillinger modtages gerne.
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 holder åbent på følgende datoer (lørdage/søndage).:
25. november
1. & 2. december
8. & 9. december
15. & 16. december
22. & 23. december
alle dagene mellem kl. 10-16
Eller efter aftale.
Linda Jørgensen og Thomas Mikkelsen
Tlf. 6175 4077 - 8695 0026
Vi glæder os igen til at se mange af byens borgere, der trofast møder op hvert år, for at få til frisk luft og motion for bagefter at mødes til en snak og gløgg indenfor i varmen.
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Juleknas og klip
Prøv en nem og hyggeligt familieaktivitet, som giver jer de lækreste hyggesnacks til de mørke aftener frem
mod julen.
Æblechips
Du skal bruge
3-4 modne æbler
et drys sukker
Mandolinjern eller skærekniv
Tænd ovnen på 100 grader, gerne på varmluft program.
Vask æblerne og fjern skrællen og kernehuset. Skær æblerne i tynde skiver, ca. 1-2 mm. Få gerne en forælder
til at hjælpe med at skære. Prøv at få tykkelsen så ens som muligt.
Læg skiverne i ét lag på bradepande med bagepapir, og giv dem evt. et lille drys med sukker inden du bager
dem.
Lad dem bage i ca. 1,5 - 2 timer, til de er dejlig sprøde. Det kan være en god ide at lade ovnen ventilere en
smule ved at sætte en lille tændstik eller lignende i klemme i lågen.
Mens du venter
Mens du venter på at de dejlige æblechips bager færdig, kan du tegne pynt på træet og farvelægge det.
Du kan også prøve at lave pynt til dit juletræ eller en juleuro.
Hvis du har nogle småkage udstikkere med julemotiver i køkkenet, så kan du bruge dem som skabelon til at
lave sjov julepynt.
Læg udstikkeren på et stykke karton og tegn omridset op med en blyant.
Klip ud ved at følge blyantstregen - nu kan du gøre det ekstra fint ved at farvelægge, tilføje ekstra pynt som fx
glimmer, fjer, pailetter eller lignende.
Til sidst kan du bruge nål og sytråd til at sætte en snor i din pynt, så du kan hænge den op.
Send gerne et billede af din juletegning og din julepynt til redaktionen, vi er spændte på at se hvad I får lavet
af fine sager.
God appetit og glædelig jul.
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Juleknas og klip
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Dagplejerne i Stjær vil sige en stor tak
Hvis i har bemærket, at der nu er to dagplejere som cykler rundt med dagplejebørnene, er det ganske rigtigt.
Der er nemlig endnu en gang blevet indsamlet penge til en el-ladcykel, dette kunne ikke lade sig gøre hvis ikke nogle forældre og sponsorere havde støttet op om dette projekt, efter den store succes med den første cykel.
Derfor skal der lyde en STOR TAK til: Aura Energi, Breum Byg, Vognmand Michael Christensen, Flygger
Farver Galten, Galten Sko, Clausen Byg og Anlæg, Hårby Slagter, Galten Autoværksted, Lokal Brugsen, Kløvermotionscykelløb, Lyskoncept, Berger Optik samt de søde borger fra Stjær og omegn.
Så med denne fantastiske sommer, er det blevet til mange dejlige udflugter med madpakken .
Mange hilsner skal lyde fra os alle i dagplejen.

Helt igennem Irsk - og lidt Skotsk
Der var irsk stout, irsk kaffe, irsk stuvning og Bonnie Banks O' Loch Lomond, da Louise Vangsgaard og Christian Gleesborg løftede Liv i forsamlingshusene til nye højder i Storring Forsamlingshus 6. oktober.
Vangsgaard og Gleesborg trak fuldt hus med deres forrygende folkemusik med violin, guitar og sang.
Publikum blev inviteret med på de iørefaldende omkvæd og fik rørt benene, de fleste dog siddende..
Det var en dejlig aften, også fordi forsamlingshuset for første gang i en årrække blev ramme om en middag for
mange af de lokale, som havde meldt sig til arrangementet sammen med gæster fra et større opland. Tusind tak
for musik og sang til Vangsgaard og Gleesborg og tak til alle jer, der var med.
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Julevandring med Stjær Trampes Laug d. 26.12. kl. 13.30 - ca. 16
Vi går mod lysere der

Kom ud i den friske lu , få gang i kroppen, nyd den smukke natur og julefreden i godt selskab. Tag din familie, venner eller naboen med.
Turen starter og slu er ved Stjær Brugs og er på ca. 5 km. Undervejs er der et pitstop, hvor
der bydes på forfriskninger l en rimelig pris, og vi synger et par sange.
Vel mødt - alle er velkomne. Tilmelding ikke nødvendig
Vi glæder os
Stjær Trampes Laug

Nogen går tur med….
Nogen går tur med kæresten, konen eller manden.
Andre går tur med hunden. Men måske kunne man
også overveje at gå tur med Lucina?
Lucina er Trampestilaugets græsslåmaskine. Den
kører fremad med ca. 3-4 km/timen – den er let at
betjene og styre – og den klipper alt, selv meget højt
græs.
Så hvis du har lyst – så vil Lucina gerne luftes på
nogle af de ca. 30 km trampestier i området mellem
Søballe, Storring og Stjær.
Vidste du i øvrigt, at alle trampestierne mellem Søballe, Storring og Stjær er på privat jord? Og at det
faktisk ejerne af jorden, der de fleste steder selv
klipper græsset? Der er dog nogle ganske få strækninger, hvor det er frivillige fra Trampestilauget,
der klipper græsset og vedligeholder stierne? Og det
er på disse strækninger Lucina gerne skal luftes!
En stor tak til lodsejerne for at stille jord til rådighed til trampestierne – og kæmpe stor tak for indsatsen med at vedligeholde stierne.
Og hvis du nu har fået lyst til at gå en tur med Lucina, kan du kontakte Trampestilauget på mail
hans@brokbrandi.dk
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Stjær Blomster
I midten af april 2018 kom Stjær Blomster til verdenen, en online blomsterforretning med konceptet: Blomster
på bestilling, på den måde sikrer vi altid friske blomster, som vi i Stjær Blomster har i højsædet. Vi har dog
hurtigt måtte ændre lidt på det, derfor kan der nu også ringes ind mellem 9-16. Ringer du inden kl. 12, er der
udbringning samme dag,.
Til dagligt holder vi til på privat adressen: Nygårdsparken 17, hvor vi har indrettet et flot showroom, hvor vi
binder, kreerer samt pakker ønskede gavekurve, værtindegaver, firmagavekurve osv.
Vores kundekreds har hurtigt vokset sig stor, og vi tilbyder derfor gratis levering i følgende byer:
8660 Skanderborg, 8464 Galten og 8362 Hørning
Det var lidt om os. Så står du og mangler hjælp til alt lige fra den perfekte buket, til det sidste farvel eller bryllup, så læg en ordre på hjemmesiden eller giv os et ring, så vi sammen kan opfylde lige netop Jeres ønsker.

Modne Quinders Klub
Quinderne i Stjær kan i år fejre 15 års fødselsdag. Vi er i øjeblikket 45 Quinder som mødes hver onsdag formiddag i vores klublokale i Forsamlingshuset.
Vi hygger os med højlydt snak, kaffe, strikketøjet, højtlæsning af fortløbende roman, en lille sang, fejrer fødselsdage og meget, meget mere.
Vi har i år været på heldags tur med bus til Voregaard Slot og Dronninglund Kunstcenter.
Vi styrker vores netværk / sammenhold med mange korte kør selv ture rundt i landet.
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Søballe
Juletræstænding d. 2. december
Nu kommer vintermørket og kulden, men også julen, som er lysenes fest. Vi skal igen have lys på vores store smukke grantræ på legepladsen. Det sker
som altid den første weekend i advent. Vi samles
søndag d. 2. december kl. 16 om træet til en dans og
en sang. Bagefter er der æbleskiver og gløgg under
det overdækkede areal. Husk påklædning efter vejret

Det sker i Søballe
Sommeren har i Søballe budt på to af vores faste
sammenkomster: Sankthans i den gamle grusgrav og
sommerfest på fællesarealet.
Sankthans
Sankthans blev som mange andre steder i år afholdt
uden bål. Vi havde alligevel en hyggelig aften ved
grillen i den gamle grusgrav. Børnene legede som
altid på skrænterne, mens de voksne snakkede og
hyggede sig med god mad og et godt glas
Sommerfest
Traditionen tro afholdt sommerfest den tredje weekend i august. Igen i år var der stort fremmøde. Vi
startede eftermiddagen med fælles kaffebord og
boldspil på legepladsen. Kl 18 blev vores store gril
tændt og salatbuffeten dækket op med bidrag fra alle
de mange fremmødte Søballer. Senere var der snobrødsbagning og der blev også ristet skumfiduser
over bålet. En hyggelig aften.

Voksenspiseklubben starter år 2019 med et
Nytårstaffel
Nytårstaffel
Fredag den 11. januar kl. 18.30, i skolens SFO.
Medbring en ret til nytårsbuffeten, 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 direkte fra telefonen!
Meld Jer til på sms eller mail, inden 10. januar til:
Bente Thing Holm: bentethingholm@gmail.com / tlf. 2277 2117
Hanne Rosenlund: rosenlund61.hr@gmail.com
Pil Brudager: pil.brudager@gmail.com
Vi glæder os til at se Jer
– kærlig hilsen Lillian, Jeanine, Bente, Hanne og Pil
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Ses vi på GaltenSkovbyApp?
GaltenSkovbyApp er en GRATIS informations app til dig som bor i og omkring Galten - Skovby, med interesse for at følge med i lokale nyhedsopslag og event i og omkring Galten - Skovby og 8464 omegn.
GaltenSkovbyApp kan bruges på Iphone, Androide og Ipad samt via www.galtenskovbyapp.dk
App´en stilles til rådighed for lokalsamfundet for at digitalisere informationsflowet i byen - på tværs af borgere, foreninger, institutioner og erhvervslivet. Tanken er at samle så meget information som muligt på et sted,
så kalenderopslag og nyheder fra foreninger, institutioner og erhvervsliv på en let og ukompliceret måde bliver
tilgængelig for alle borgere i området.Vores ønske er at ALLE i 8464 skal have mulighed for at benytte denne
App, uanset om man er på Facebook eller man ikke ønsker at integrere med Facebook.
For brugeren
- ingen registrering
- ingen binding
- ingen debat/kommentarer
- ingen opsamling af oplysninger
- kun lokal information og gode lokale tilbud.
Siger du ja tak til at modtage notifikationer fra GaltenSkovbyApp, vil du
løbende blive informeret, når der er nyt. Vi sender kun notifikationer ud når
der er lokalt nyt for byen og godt nyt til dig som bruger.
For landsbyen
Vi arbejder hårdt på at få alle yderområder med også, og der er lavet undergrupper i App’en til landsbyer i udkanten af 8464, dvs. at Herskind, Stjær
osv har deres eget område. Hvis der er behov for lokale kalendere, er det
også en mulighed.
For foreninger
Hvis jeres forening ikke er med endnu, så kontakt os. I kan få oprettet et gratis login, hvis I ønsker at lægge evnts og nyheder ind. Vi kan også hjælpe jer
med at lægge det ind
For virksomheder
I GaltenSkovbyApp er der et Handel Lokalt opslag, samt nogle meget attraktive muligheder for at lave og
samle gode lokale tilbud og annoncer. Dette område bliver løbende opdateret, efterhånden som der kommer
flere virksomheder og butikker med. Der er plads til fire sponsorer på appen, og pt. har vi to – måske tre. Hvis
du er interesseret i at blive sponsor så kontakt os.
Der er mulighed for at dele appetizers på eks. Facebook.
Her finder du App’enAppStor e: https://itunes.apple.com/…/app/galtenskovbyapp/id1438446633…
GooglePlay: https://play.google.com/store/apps/details…
Tak til vores sponsorer: PF Biler og DanBolig Galten-Harlev besøg dem på App’en
Vi håber I vil tage godt imod GaltenSkovbyApp og bruge den dagligt. Vi får kun byens bedste App og infoportal med din hjælp, så hjælp os med at dele budskabet både digitalt, på sociale medier, fx Facebook og i
daglig tale.
Venlig hilsen
GaltenSkovbyApp
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De frivillige i Stjær
Stjær består efterhånden af mere end 400 husstande og har en befolkning på mere end 1.000 indbyggere, men
vidste du, at en stor del af byens dagligdag faktisk er baseret på frivillig arbejdskraft?
Vidste du at:
Når du handler ind i Brugsen, er varesortimentet bl.a. baseret på at en række frivillige giver input til uddeleren,
således at Brugsen fører de varer – og tilbud – som netop du og din familie efterspørger.
Når du går tur ad de mange smukke ruter, der er etableret rundt omkring Stjær og Storring, så skylder du tak
til en lang række frivillige, der i Stjær Trampestilaug etablerer trampestier i vores skønne område.
Når dine børn eller du selv dyrker en lang række sportsgrene – håndbold, fodbold, badminton mm. – så har en
lang række af frivillige ydet en indsats for at få Stjær Boldklub til at fungere for din skyld.
Når du laver kaffe eller te, går i bad eller skal bruge vand i dagligdagen, så er det en række frivillige, der i bestyrelsen for Stjær Vandværk løser alle de opgaver, det offentlige stiller til en levnedsmiddelproducent, for
vand er jo trods alt vores vigtigste fødevare – uden vand var der vist ikke mange andre fødevarer, der kunne
blive produceret.
Når du får ryddet sne på de private veje rundt omkring i Stjær, skyldes det at frivillige i din grundejerforening
har brugt tid på at organisere snerydning af vejen(e) for dig.
Når du får nyheder på Stjær Portalen – www.stjaer.net – eller via en e-mail, så er det en række frivillige, der
vedligeholder hjemmesiden og udsender nyhedsmails til dig.
Vi kunne blive ved, for hvordan tror du området omkring Forsamlingshuset bliver vedligeholdt, at Forsamlingshuset bliver vedligeholdt og kan lejes af dig til dine fester? Nemlig: ved hjælp af frivillige.
Så næste gang, du modtager en invitation til at deltage i en generalforsamling i en af byens mange foreninger,
synes vi, du bør møde op for at give din støtte til disse fantastiske frivillige, der gør hverdagen lettere for dig.
Og du kan være helt rolig, du behøver i de fleste tilfælde ikke stille op til bestyrelsen, der er heldigvis en lang
række frivillige, der allerede har taget det job, men der er naturligvis altid plads til en til - nemlig dig!
Så selvom du måske ikke lige nu selv har tid til at deltage i arbejdet, så betyder din opbakning til foreningerne
meget.
På gensyn og velkommen til vores generalforsamlinger i Stjær
De frivillige i Stjær Avis
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Foreninger, grupper, råd, udvalg og institutioner

med kontaktpersoner

STJÆR
Stjær Sogns Borgerforening
Nicolaj Henningsen
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
Kontakt Galten Vandværk
Storring Børnehave
87 94 20 85
stjaer.boernehave@skanderborg.dk
Menighedsråd
Formand: Ingrid Jørgensen
53 29 27 41
formand@storring-stjaer.dk
www.storring-stjaer.dk

Stjær Avis
Materiale til avisen
Deadline: 3. marts 2019.
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. 62 udkommer 23. marts 2019.
Deadline for indlevering af materiale er d. 3. marts 2019. 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
Jeanine Marie Bonadies, jeanine@thogersen.dk
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

