STJÆR AVIS
med Storring og Søballe
Nr. 62 – 18. årgang

Marts 2019 - november 2019

Stjær er Årets Landsby 2019!
Vi ved godt allesammen, at vi bor i en dejlig landsby med masser af aktiviteter, foreningsliv og ideer til fortsat udvikling.
Og i januar var der endnu flere der hørte om Stjær - nemlig da vi blev valgt som
Årets landsby i Skanderborg Kommune og fik overrakt beviset og de 5000 kr. på
torvet af formanden for Landsbysamvirket.

Foto: Tina Brandt Jespersen
Stjær Avis udgives af Stjær Sogns Borgerforening.
Avisen uddeles gratis til 750 husstande i Storring, Stjær og Søballe.
Næste deadline er 27.10.19 og avisen udkommer d.15. november
Indlæg modtages på stjaeravis@stjaer.net eller Vesterbro 2, Stjær
Avisen kan også læses på http://www.stjaer.net

Pris i løssalg

Kalender
Marts
Onsdag d. 27. marts: Nørkleriet kl. 19 i Forsamlingshuset (fortsætter hver 2. onsdag)
Søndag d. 31. marts: Affaldsindsamling kl. 9.30-11.00 i Stjær og kl. 10 i Søballe.
April
Tirsdag d. 2. april: Motionscyklister sæsonstart kl. 18 (derefter hver tirsdag) ved Brugsen
Tirsdag d. 2. april: Forårskoncert kl. 19-20 i Stjær kirke
Fredag d. 5. april: Koncert ”Historien om Johny Cash” kl. 20 i Stjær Hallen
Onsdag d. 10. april: Generalforsamling i Borgerforeningen kl. 19 i Forsamlingshuset
Torsdag d. 11. april: Gud og fællesspisning kl. 17.30 i Stjær kirke
Maj
Lørdag d. 4. maj: Åbent hus på Bakkegården kl. 9-16
Søndag d. 5. maj: konfirmation i Storring kirke kl. 9.30 og 11.00
Onsdag d. 8. maj: Forårstur i Præstegårdsskoven kl. 19-21 i skoven Søballevej/Storringvej
Torsdag d. 9. maj: Voksenspiseklubben kl. 18.30 i SFO’en
Tirsdag d. 14. maj: Frivilligdag for sognets frivillige kl. 15.30-17
Fredag d. 24. maj: Fredagsbar kl. 17-21 i Den Gamle Mølle
Onsdag d. 29. maj: Nattergaletur til Tåstrup Sø kl. 20 ved P-plads Stjær skole
Torsdag d. 30. maj: Sportsfest
Fredag d. 31. maj: Sportsfest
Juni
Lørdag d. 1. juni: Sportsfest
Søndag d. 2. juni: Sportsfest
Mandag d. 10. juni: Caminovandring fra Stjær til Storring kl. 12 ved Brugsen
Mandag d. 24. juni: Skt. Hans
August
Lørdag d. 17. august: Sommerfest i Søballe
Lørdag d. 24. august: Kløver Motionsløb
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Hvad skal du lørdag d. 4. maj kl. 09.00 - 16.00 ?
Naturligvis til

Åbent hus på Bakkegården
Udover hyggeligt samvær kigger vi lidt på ”museet”, som ud over en masse ”skrammel” også indeholder:
Stationære motorer
John Deere havetraktorer
NSU
DKW
Harley Davidson
Michelin
Esso
Victorinox knive samling
Bahco svensknøgler

Har I nogle ting, reservedele mm, der trænger til at
skifte ejermand, kan det også lade sig gøre.
Stort lager af brugte reservedele mest til DKW RT
125 og RT 250 er til salg, da jeg mere brænder for
at restaurere stationære motorer.
Hvis alt den tekniksnak bliver for meget for damerne, viser Margit gerne sin hobby Quiltning frem. Syværkstedet er naturligvis åben.

Venlig Hilsen
Margit og Poul Erik Sejersen
Bakkegaarden
Bækken 8, Stjær

Nattergaletur til Tåstrup Sø onsdag d. 29. maj
Mødested: P-pladsen ved skolen i Stjær, kl. 20.00.
Vi går de ca. 2 km til Tåstrup Sø. Vi besøger først fugletårnet ved søen, derefter finder vi et
godt sted på bakken ved søen, hvor vi lytter til fuglesangen. Vi bliver i området indtil omkring
solnedgang. Medbring kikkert, solidt fodtøj, siddeunderlag og påklædning efter den kølige aften samt måske lidt varmt at drikke. Hunden må blive hjemme!
Turleder: Peter Lange, tlf.2335 3795, (peterlange@dofoj.dk)
Arrangør: DN-Skanderborg og DOF-Østjylland.

Hilsen Peter Lange
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Nyt fra Borgerforeningen
Affaldsindsamling omkring Stjær
Søndag d. 31. marts kl. 9.30 - ca.11.00
Søndag den 31. marts 2019 er der affaldsindsamlingsdag i Danmark – og vi deltager
selvfølgelig også her i Stjær.
Vi samler affald ind langs alle indfaldsvejene til Stjær – det vil sige langs Stjærvej,
Stenskovvej, Tåstrupvej, Kollens Møllevej, Jeksenvej, Stjær Bakker, Bakkeskoven og
Vesterbro.
Vi deler os op i nogle hold og går en halv time ud af hver vores vej - og vender om - og
går tilbage i den modsatte side af vejen.
Tilmelding er ikke nødvendig – mød bare op ved Dagli’Brugsen, Østerbro 9, Stjær kl.
9.30 – og tag gerne en refleksvest på. Vi er færdige med indsamlingen ca. kl. 11.00
Alle kan være med – og det plejer at være ret hyggeligt – så mød endelig bare op!
Hans Brok-Brandi
Stjær Sogns Borgerforening

Ordinær generalforsamling
Onsdag d. 10. april 2019 kl. 19 i forsamlingshuset
Dagsorden i henhold til vedtægterne
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til
foreningens formand senest én uge før generalforsamlingen til
formand@stjaer.net.
Vel mødt!
Bestyrelsen
Generalforsamlingen er som bekendt åben for alle medlemmer. Hvis du/I ikke
er medlem, kan kontingentet betales enten via bank eller MobilePay.
Kontingentet er 300 kr./år for familier og 150 kr./år for personligt medlemsskab.
Overfør til reg.: 9436, konto: 4340018570 eller via MobilePay: 52920, HUSK at
skrive din adresse i overførslen til os.
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Skal vi have en delebil til Stjær?
Du kan være med til at få det til at ske ved at støtte ideen økonomisk!
Hvorfor skal vi have en delebil?
Der er ingenting, der tyder på, at kommunen og regionen i fremtiden vil kunne tilbyde bedre kollektiv
transport end i dag – måske nærmere tværtimod. Og
det vil vi gerne selv forsøge at gøre noget ved.

Støtte til Dagli´Brugsen, til delebilen, til Stjær
Vi tror, der vil komme flere elbiler i nær fremtid –
også i Stjær - og derfor ser vi en hurtig dobbelt ladestander som et aktiv for Stjær og for Dagli’Brugsen
– ”man lader sin bil mens man handler”!

En af de løsninger vi arbejder med, er at få etablereret en AURA delebil i Stjær. For at det kan lykkes,
skal vi selv finansiere en ladestander – så sørger
AURA for, at der kommer en delebil, som kan
bookes via ens egen smartphone.

Vi håber, at du vil støtte projektet, også selv om du
ikke lige kommer til at bruge delebilen jævnligt.
Måske bare for at have muligheden for at låne en
ekstra bil en gang imellem!
Vi tror delebilen især vil give unge og gamle en ny
transportmulighed og en frihed de ikke har i dag – i
hvert fald i weekender og ferier, hvor bussen ikke
kører. Og netop det håber vi, at du vil være med til
at støtte.

Aftalen med AURA er, at hvis vi skaffer pengene til
en ladestander, så anskaffer og leverer AURA en eldelebil, uden det koster os noget. Og AURA står også for drift, vedligehold og forsikring af bilen.

Hvordan virker det?
Det er ret let at bruge delebilen. Man skal være over
18 år og have kørekort – og så skal man have en
smartphone. For at komme i gang, skal man downloade en “delebils app”, hvorefter man kan
booke bilen. Man låser bilen op med din telefon – og
så kan man ellers bare køre afsted. Efter brug, skal
bilen afleveres i Stjær igen.

Hvor skal bilen holde parkeret?
Det er planen, at delebilen skal parkeres på parkeringspladsen foran Dagli’ Brugsen, fordi vi selvfølgelig også gerne vil bakke op om vores lokale dagligvarebutik, og fordi, det jo er her, vi alle sammen
alligevel mødes. Vi har fået accept fra Skanderborg
Kommune på en delebils-parkering på pladsen.
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Her kan du donere små og større beløb, eventuelt
anonymt, hvis det er det du ønsker.

Hvad koster det at bruge bilen?
Uden abonnement koster det 60 kr. i timen eller kun
495 kr. for 24 timer med fri kilometer og ladning af
bilen – og med et abonnement kan man få prisen helt
ned på ca. 31 kr. pr. time.

Hvis du lyst og mulighed for at støtte delebilprojektet med et sponsorat, eller en reklame på bilen,
eller med et bidrag til driften af bilen – eksempelvis
i form af en underskudsgaranti eller forudbetalt leje
af bilen i en periode, som en gave til byen – er du
meget velkommen til at kontakte os.

Hvordan støtter man projektet?
Der er forskellige måder du kan støtte projektet på.
Vi har oprettet en indsamling – en såkaldt crowdfunding på siden Booomerang.dk.

Mere information?
Find flere oplysninger på Facebook gruppen
”Borgere i Storring/Stjær” – og i du er også meget
velkomne til at kontakte os med spørgsmål og bemærkninger.

Du kan også støtte finansieringen af ladestanderen
med et sponsorat og/eller ved at købe en reklameplads på elbilen. Og du kan selvfølgelig også støtte
med et firmabidrag eller med et større privat bidrag
– fuldt offentligt eller anonymt, hvis det er det du
ønsker. Som sponsor kan du få dit navn på sponsortavlen ved siden af ladestanderen og/eller på en af
reklamepladserne på elbilen.

På vegne af Stjær Sogns Borgerforening,

Peter Person
Jeksenvej 15, Stjær
Telefon 2374 4600

Henvisning til crowdfunding indsamlingen finder du
her: https://www.booomerang.dk/projects/elladestander-og-delebil-til-stjaer-landsby/

Hans Brok-Brandi
Vesterbro 2, Stjær
Telefon 5115 4908

Caminovandring d. 10. juni mellem Stjær og Storring
Præstegårdshave
Med årets caminovandring markeres sporenes dag og pinsen. På en vandring sætter vi spor i naturen og naturen sætter sig som spor i os.
Vi vil vandre i fællesskab i den smukke og varierede natur mellem Stjær og Storring ad de lokale
trampestier. Vi vil åbne alle sanser og nyde skaberværket på vej mod pinsegudstjeneste i Storring Præstegårdshave.
Start kl. 12 fra torvet mellem Stjær Kirke og brugsen. Turen til Præstegårdshaven er på ca. 5 km.
Undervejs holdes en spisepause, hvor medbragt mad og drikke kan nydes.
Kl. 14 er der gudstjeneste i Præstegårdshaven
ved Carsten Marvig,
hvor flere kor deltager.
Turen retur til Stjær er
på ca. 3,5 km.
Alle er velkomne
Vandringen er et samarbejde mellem StorringStjær Menighedsråd og
Stjær Trampesti Laug
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Stjær Enge Kogræsser- og Naturplejeforening
Eller i daglig tale: Stjær Kogræsserlaug blev dannet i efteråret 2018, hvor Helene og Kresten stillede et engareal til rådighed for foreningen. På den stiftende generalforsamling i november blev der valgt en bestyrelse,
som i de følgende par måneder udarbejdede planer, indhegnede engen og klargjorde folden til ”vores” køer.
En række medlemmer af bestyrelsen tog på ”ko-besigtning” i begyndelsen af marts, og Helene udtrykte det
ganske glimrende:

Sven, Bent, Tove, Martin og jeg var på vellykket bedrift besøg i går lørdag hos Arne Duch, Kjellerup, syd for
Viborg. Arne har Poda Hegn Viborg, og i hans fritid passer han et mindre landbrug med ca. 80 Galloway kreaturer på 35 ha. Om vinteren går de i en kæmpestor løsdriftsstald, og det var der, vi mødte dem i går. Om
sommeren afgræsser de hans enge og bliver udlånt til bl.a. Viborg Kommune, hvor de går i Dollerup bakker.
De er helt vant til turister, bl.a. går der en mountainbike rute igennem folden i Dollerup. Dyrene er ikke håndtamme, men vant til at Arne går imellem dem hver dag - og altså også til gående og cyklende folk. Racen har
ingen horn.
Arne havde i dagens anledning skilt ca. 8-10 stude fra (kastreret han-dyr) i den alder, som vi er på udkik efter,
knap 2 år, ca. 21 md. Dem kunne vi så vælge imellem. Forskelle i temperament var svære at afgøre (de var
alle lidt utrygge med netop at være blevet skilt fra
flokken og komme i uvante omgivelser), så efter
Arnes anbefalinger valgte vi 5 flotte store dyr, 2
hvide, 2 sorte og 1 sort-hvid med bælte. De vejer
ca. 450 kg.
Det er er nogle store kønne dyr, som ser meget
søde ud med deres lange krøllede vinterpels og
kønne øjne. Det virkede til, at de havde det rigtig
godt, der hvor de kom fra.
Bagefter drak vi kaffe med Arne og hans kone, og
vi fik en masse gode råd og vejledning.
Vi valgte 2 sorte og 2 hvide + en med bælte.
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Kirkeliv
Hvad sker der i kirken?
Forårskoncert

Tirsdag d. 2. april 2019, kl. 19:00 til kl. 20:00
Det bliver som altid en musikalsk oplevelse at høre kirkens dygtige korsangere - med et yderst
varieret program og sunget med en usædvanlig medrivende intensitet og kraft. Så gå ikke glip af
denne skønne aften!
Fri entré!

Gud & Fællesspisning

Torsdag d. 11. april 2019, kl. 17:30 er der Gud & Fællesspisning
Vi starter i Stjær Kirke, hvor Carsten holder en fortællegudstjeneste, som er egnet til børnefamilier og
andre, der kan lide at få formidlet Biblens budskab på en enkel måde. Bagefter går vi i Stjær
Forsamlingshus og spiser aftensmad, som Michéle har lavet. Der er ingen tilmelding, bare mød op.
Øl og vand kan købes.

Påske i kirken

Skærtorsdag den 18. april er der gudstjeneste i Stjær kirke kl. 17. Bagefter spiser vi lam i
Stjær Forsamlingshus. Der kan købes drikkevarer. Tilmelding nødvendig til Kirsten Madsen senest
13. april.
Langfredag d. 19. april kl. 11.00 er der gudstjeneste i Storring kirke.
Her medvirker fløjtenist Trine Geltzer Dinesen.
Påskedag d. 21. april kl. 9.00 er der gudstjeneste i Stjær Kirke og kl. 10.30 i Storring kirke
Trompetist Boris Kertsman medvirker ved begge gudstjenester.

Forårstur i Præstegårdskoven - Søhave

Onsdag d. 8. maj, kl. 19 til cirka 21
Mødested: i skoven på Søballevej - Storringvej. Der hvor trampestierne krydser asfaltvejen.
Mødetid: kl. 19
Vi går en tur i den smukke forårsskov og ser på floraen og den nyudsprungne skov. Peter Lange fra
Stjær guider os og fortæller om de sjældne arter i skoven.
Der kan være vådt i skoven og på stierne, så tag godt fodtøj på.
Undervejs holder vi en pause, hvor man kan nyde medbragt kaffe/the.
Alle er velkomne. Husk selv kaffe/te!

Frivilligdag

Tirsdag den 14. maj kl. 15.30-17.00
Vi holder en dag for sognets frivillige og dem der skulle have lyst til at blive frivillig. Vi har henved 60
frivillige i sognet, der løser mange og forskellige opgaver. Mange aktiviteter kunne ikke løses uden
frivilliges hjælp f. eks. sommermødet, Gud og fællesspisning, påskemåltid, m.v.
På frivilligdagen siger præst og menighedsråd tak for de frivilliges store arbejde i sognet. Har du lyst
til at blive frivillig, kan du altid henvende dig til Ingrid Jørgensen eller Hanne Øvlisen.
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Kirkeliv
Sommermødet
I år er Sommermødet samlet i dagene d. 20. – 23. juni. Planlægningen er i fuld gang. Her kommer et
par af de ting, der er på plads:

Familie-højskolesang
Lørdag d. 22. juni kl. 14 kommer højskolelærer Simon Martin Nielsen og tager os med på opdagelse i den nye Højskolesangbog
for Børn.
Højskolesangbogen for Børn indeholder gode sange fra Højskolesangbogen, som er velegnede at synge for og med børn. Et
par af de sange, som sandsynligvis kommer med i den nye udgave af Højskolesangbogen, er taget med f. eks. Lyse Nætter og
Hvor du sætter din fod.
Simon Martin Nielsen er ansat på Silkeborg Højskole. Han er
koncervatorieuddannet i sang men spiller også klaver, bas og
trækbasun.
Eftermiddagen er for alle. Kom med eller uden børn/børnebørn – lad sange få vinger.

Hoppekirke
Ja – du læste rigtigt. I år kommer en af landets få hoppekirker
til præstegårdhaven. Kirken er
”indrettet” som en traditionel kirke med tårn og kirkeskib med
bænkerækker, døbefont, prædikestol og alter. Det er en kirke,
hvor børnene frit kan give den
gas og spontant vise deres glæde ved livet.

Sankt Hans
Der er Sankt Hans aften søndag d. 23. juni fra kl. 17, hvor grillen vil være klar. Se mere i næste Kirkeblad, på hjemmesiden www.storring-stjaer.dk , på infotavlen i brugsen eller på facebook for aftenens program.
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Kirkeliv
Sultkaravanen
- på besøg hos konfirmanderne
Den sidste dag i februar skulle jeg supplere Carsten i konfirmandundervisningen. Det var tilfældigvis den dag,
hvor Sultkaravanen kom på besøg.
Sultkaravanen er en gruppe af unge mennesker, som på første hånd har oplevet at bo og hjælpe i meget fattige
lande. Hos os kom fire unge, to i tyverne, som havde været på Silkeborg Højskole og som en del af højskoleopholdet været syv uger i Malawi. De var kommet hjem i onsdags, havde lige været hjemme og sige goddag til
familien, før de nu i et par uger er med Sultkaravanen rundt tre steder hver dag for at fortælle om deres oplevelser og om Folkekirkens Nødhjælps indsamling. De to andre på 16 og 18 år havde været med Folkekirkens Nødhjælp en uge i efteråret i Uganda..

Det var rigtig spændende at høre de unges oplæg. De fortalte hovedsagligt om tre ting: Forholdene i de lande,
de havde besøgt, Folkekirkens Nødhjælp, og hvad hjælper det egentlig.
Folkekirkens nødhjælp handler i år om klimaforandringer, og at klimaforandringer rammer hårdest i de lande,
der i forvejen er fattige. Det er svært stof. Det er svært at ramme balancen mellem afmagt og håb, mellem
skyld, ansvar og handlekraft..
De unge fra Sultkaravanen var rigtig dygtige til at formidle og være konkrete i deres formidling. Det afspejlede
sig meget hurtigt i nogle meget koncentrerede konfirmander. Der blev lyttet, der blev spurgt, og der blev diskuteret.
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Kirkeliv
Som en lille opfrisker mellem legene blev der uddelt smagsprøver af insektsnacks og knækbrød med
melormemel som eksempler på kødfri måder at få protein på.
Om Folkekirkens Nødhjælp fortalte de om tre måder, man kan hjælpe på.
Hvis man giver en fisk, kan man give nogen mad, så de er mætte den dag.
Hvis man giver en fiskestang, kan man sætte folk i stand til selv at skaffe sig mad mange gange.
Hvis man er med til at kæmpe for ligeret, kan man sikre, at folk har lov til at fiske i søen.
Efter oplæggene var der forskellige lege, hvor konfirmanderne selv kunne ytre sig og udfordre hinanden.
En af legene var en stoledans, hvor man var 8 i en gruppe. Hver gang musikken spillede, skulle man sætte
sig på en stol. Hver konfirmand havde et hemmeligt billede: en gryde, en vandpumpe, majsgrød, en bibel,
en cykel, en radio osv.
Hver gang musikken stoppede, var der en stol mindre. Den, som ingen stol fik, skulle forlade legen,
medmindre en anden i gruppen tilbød at gå ud, fordi dens billede var mindre vigtigt. Hver gang skulle
landsbydemokratiet beslutte.
Det gav en fantastisk diskussion blandt konfirmanderne. “Jamen, hvad skal man med en gryde, når man
ikke har mad? “Jamen, hvis man ikke har skoler, kan man ikke få bedre forhold.” Til sidst var der kun det
helt basale tilbage: mad og vand. Og som vi ved, kan man klare sig længere uden mad end uden vand.
På forhånd var jeg blevet bedt om at skaffe noget forplejning til dagen, helst klimavenligt. Klimavenligt
er jo et vidt begreb: “Den rige mands ko spiser den fattige mands mad”, sagde Ghandi. Selv er jeg af den
overbevisning at små skridt kommer til at gøre en stor forskel. Vi behøver ikke alle at blive vegetarer,
men vi kan lige så godt vænne os til at spise mindre kød. Derfor havde jeg bestilt sandwich, en halv til
hver med kylling og bacon, en halv til hver med salat og hummus. Det faldt faktisk i god jord. Flere blev
forundrede over, at den med humus smagte bedst.
Til sidst fortalte de lidt om selve det at være indsamler: Det er vigtigt at være venlig, det er vigtigt at vide
noget, om det man samler ind til. Det er vigtigt at vide, at selv små beløb har en virkning. Fx kan man for
bare 5 kr få en vandpumpe. En lille uddannelse til 10 kvinder kan financieres for 1600 kr.
En del konfirmander havde lyst til at blive indsamlere, men de skulle selvfølgelig hjem og afstemme med
deres forældre, før de melder sig bindende.

Det blev en rigtig dejlig dag for mig. Jeg fik hilst på konfirmanderne, jeg fik ny viden om Folkekirkens
Nødhjælp. Jeg fik del i glæde og engagement. Og jeg nød at høre konfirmanderne blive rost. Der blev
bl.a. sagt: Det er da det bedste hold, vi har været ude hos. De er så søde og engagerede.
Ingrid Jørgensen
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Kirkeliv
Kærlighedsstiens kastanjer
I sidste kirkeblad skrev jeg lidt om de gamle kastanjer ved indgangen til kærlighedsstien i Storring
præstegårdshave.
Hvor gamle er de mon?
Adgangen til stien er flankeret af to sten
hver med en inskription. På den til venstre
er indhugget I C W som står for Iens Carl
Winther. På den til højre er – noget mere
primitivt indhugget J K.
Jeg har kigget i Wibergs præstehistorie:
https://wiberg-net.dk/1098-99-Storring.htm
Jens Carl Winther blev ansat som sognepræst i Storring-Stjær-Galten pastorat d. 5
februar 1808 og blev ordineret d. 17. juni
1808. Han var født d. 10. oktober 1775 i
Stensballe som søn af en gartner (det har vi
jo efterhånden gode erfaringer med). Han
fik sin teologiske embedseksamen d. 27.
oktober 1797 med karakteren haut illaudabilem (ikke urosværdig) som var 2.
karakter på 3 trinsskalaen hvor den første
er Laudabilem (rosværdig) og den sidste
non contemnemdum (ikke at foragte). Dette
var hans første embede, hvad han har lavet
i mellemtiden vides ikke. Her i sognene steg
han i graderne idet han d. 18. oktober 1820
blev udnævnt til Amtsprovst.
Winther var ugift, så det kan ikke være hans — ikke eksisterende — kones navnetræk, der er på den
anden sten.
Nå, nok om det, det var jo alderen på kastanjerne vi talte om. Vi kontaktede en erfaren årringstæller,
Ingolf, som kom frem til 130 årringe i den ydre skal og som vurderede at der ca. måtte være 70 årringe i det brune/rådne indre af stammen. Altså er kastanjerne efter al sandsynlighed plantet i forbindelse med anlæg af kærlighedsstien i Jens Carl Winthers tid.
J.C.Winther døde som 50 årig 9. marts 1826 her i Storring. I Wibergs præstehistorie står der om ham
”en bestemt og meget virksom mand”.

28. februar 2019
Jørgen Bækgaard
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Velkommen i Nørkleriet
Er du én af de mange der hygger med noget i hænderne, så tag det under armen, og kom og vær
med i forsamlingshuset. Uanset om du strikker, hækler, samler flaskeskibe, sorterer frimærker, laver
konfirmationsindbydelser eller noget helt sjette, så kom og gør det sammen med andre fra byen.
Det er gratis, og der er hverken tilmelding eller mødepligt. Kom så tit eller sjældent du vil.
Nørkleriet er åben ca. hver 14. dag, om onsdagen. Klokken 19-21.30.
Find datoerne i Facebook-gruppen ”Nørkleriet i Stjær” eller på infoskærmen i Brugsen.

Der vil være voksduge på bordene (sponseret af voksdugen.dk), så du har mulighed for at arbejde
med lidt af hvert. Og du vil formentlig kunne få hjælp til det meste håndarbejde (medmindre det er én
eller anden sær teknik fra det indre Mongoliet, som kun 4 mennesker i verden kan ☺). Vi hjælper og
inspirerer hinanden.
Der er kaffe og te på kanden.
Der er kun fire regler:
1. Medbring din egen kaffekop, så vi ikke skal vaske op.
2. Ryd altid op efter dig selv, (fej, tør af, eller hvad der nu er nødvendigt)
3. Hvis du tager ekstra borde frem, skal du også sætte dem på plads igen.
4. Nørklende børn skal ALTID være ledsaget af en ansvarlig voksen.
Hvis du er én af dem der strikker dåbsklude til kirken, er du også meget velkommen. Du skal bare
være opmærksom på, at materialerne udleveres ved menighedsrådet, ikke i Nørkleriet i Stjær.

Tina Krøyer

Billeder fra én af de tidligere Nørkleri-aftener: Der
arbejdes med læder og syning.
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Årets Landsby 2019
Så vi startede fra den ene ende, med at lave en liste
over alt det der foregik i grupper, klubber, foreninger, institutioner osv. Vores ønske om at være “all
inklusive”, med beskrivelser af alt hvad der foregår,
var simpelthen uoverkommelig - så vi blev enige om
at sammenflette en historie om vores liv her, med
nogle af de mere mærkværdige initiativer, som for
nylig var sat i søen, sammen med lidt af det regulære
– og så krydret med de menneskelige aspekter med
venlighed, varme og en følelse af at livet hænger
sammen her - og man hører til.

Stjær kåret til Årets Landsby 2019 af Landsbysamvirket og Skanderborg Kommune

En kæmpe tak til alle dem som sendte billeder og
tekst som kunne kom med i indstillingen. Det blev
en rigtigt smuk kollage af, hvordan vi bor i Stjær. Vi
arbejdede hårdt, de dage vi havde imellem jul og
nytår - og fik det flettet sammen - et 45 siders dokument, sendt af sted en halv time før deadline d. 2 jan.
2019!

En lille gruppe mødtes to uger før jul, for at tale
sammen, om hvorvidt vi skulle prøve at sætte noget
sammen og indstille Stjær til Landsbysamvirkets
kåring af Årets Landsby, i Skanderborg Kommune.
Der var stor begejstring og hjælp at hente, da vi postede ideen på Borgere i Storring/Stjærs Facebook
side, om muligheden for sådan en ansøgning.

Og så kom mailen og vi blev så glade!!
“Opgaven var ikke let for Landsbysamvirket, men et
valg skulle jo træffes. Årets landsby 2019 blev Stjær,
hvis indstilling og mange beskrevne aktiviteter og
kvaliteter gjorde udslaget.”
Bente Lundsgaard Jensen, Udviklingskonsulent,
Kultur og Erhverv, Skanderborg Kommune

Men fristen var allerede d. 2. januar og der var juleferie!
Da vi undersøgte, hvad andre byer havde ”vundet
på” i Skanderborg, i de foregående år, såvel som
rundt om i landet, var vi helt klart enige om, at Stjær
virkelig havde en chance for at ”skinne igennem”.

Kommunen har så efterfølgende indstillet Stjær til
Regions Midtjyllands Årets Landsby, med flotte ord
og stor opbakning. Det bliver afgjort d. 27. marts.
Vi talte om, hvad det var vigtigt at kommunikere.
Hvad er det, som gør os til en særlig landsby? Hvilke værdier er det, vores forskellige fællesskaber, på
kryds og tværs giver udtryk for?

Prisen på 5000 kr. blev overrakt til os d. 28. januar
kl. 16, på ”det lille torv” ved Brugsen.

Vi fik virkelig lyst til at beskrive livet i landsbyen
Stjær, i sin helhed.
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Årets Landsby 2019
dokumentet. Der findes 2 ved skolen og 2 ved
Brugsens disk, for dem som er nysgerrige efter at
læse dem.

Der blev holdt tale af Jan Thøgersen (Stjær borger)
Tage Nielsen (byrådsmedlem) og Knud Erik Elmann
Jensen (formand for Landsbysamvirket) fra en ølkasse, imens bålfade og fakler gav varme og lys, i
den kolde skumrings time. Og der var varm kakao til
alle.

Årets Landsby gruppen består af Jan Thøgersen,
Martin Fisker, Kathrine Hansen, Pil Brudager & Jeanine Marie Bonadies,

Vi indsamlede forslag til, hvad pengene skal bruges
til. Det er endnu ikke besluttet, men vi arbejder på
det!

Her kan du læse Jan Thøgersens tale fra dagens begivenhed.

Tak til Martin Fisker for vores fine banner som børnehaven gav os lov til at sætte op på deres hegn - og
stor tak til Stjærskolen som sponserede 6 kopier af
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Velkommen allesammen
Det er dejligt at se så mange Stjær borgere samlet på et sted på een gang - det plejer ellers kun at være til
Sportsfesten at vi ser så stort et fremmøde - og her serverer vi endda kun varm kakao…
Vi er samlet her i dag til en lille fejring af os selv, af Stjær og af det og de fællesskaber der binder os sammen
herude. Det med fællesskaberne er jo i virkeligheden ikke noget vi normalt går og tænker så meget på - sådan
er det jo bare her i byen. Vi mødes i Brugsen, i Hallen, i skolen, i Kirken - eller ude på vores nyanlagte trampestier eller nogle af vores mange andre skønne steder herude - og så opstår der bare fællesskaber, eller
fællesskaber bliver bekræftede - det er vi vant til i Stjær.
Vi har fået rigtig meget ros for Jeanines initiativ til at indstille os til Landsbysamvirkets lille konkurrence
blandt kommunens landsbyer. Men alt hvad vi gjorde var jo bare at lave en liste over de mange aktiviteter vi
kan byde på her i Stjær. Og jeg må indrømme at da vi havde fået samlet det meste sammen, så blev vi ærlig
talt også selv lidt overraskede - og imponeret, over hvor meget der egentlig sker her i vores lille landsby med
kun 947 indbyggere - og 261 ovre i Storring … Det gav os et rigtig godt indtryk at her sker der en masse - og
så fik vi ikke engang det hele med…
Og det er jo også kun et tidsbillede fra d. 2. januar hvor ansøgningen skulle være inde - allerede siden da, har
jeg hørt om endnu flere initiativer som er opstået siden da - og det er ikke engang en måned siden
Jeg har bl.a. hørt om et snapselaug, der blev opfundet nytårsaften, og som vil plante spændende krydderurter
langs med nogle af trampestierne, et mikrobryggeri, som vil stabe noget lokal ølbrygning på benene, et mere
ambitiøst og langsigtet Whisky projekt, med både dyrkning af afgrøder, destillation og produktion af en StjærWhisky - hvem ved, måske ligesom ude i Stauning ? Men nu skal det jo ikke gå op i alkohol det hele - Der er
også opstået et initiativ der handler om VAND - nogle Stjær-borgere er gået sammen og har investeret i et
VILDMARKSBAD på hjul, som allerede er indviet her i kulden - og det er vistnok et man kan leje til festlige
lejligheder.
Vi skulle faktisk ha´ haft det stående her i dag, men arrangementsgruppen som har planlagt det her i dag, synes at de ville skåne jer allesammen for at se Brugsmanden uden bukser på, i frostvejr, så den blev droppet i
denne omgang - men måske, hvis vi får held i konkurrencen om Årets Landsby i Region Midt at vi får lov :-)
Der er også endnu et shelterprojekt i støbeskeen - denne gang oppe i Bakkeskoven på et stykke jord som Knud
Andersen har stillet til rådighed - og denne gang med ikke mindre end to sheltere.
Stjær ER et sted hvor der sker noget, og det er blot blevet tydeliggjort af denne udnævnelse - både for omverdenen, og ikke mindst for os selv. Vi er jo ikke specielle som sådan - jo, på vores egen måde - men det der gør
os specielle er at vi har mange ildsjæle i området, som ikke er bange for at putte noget tid, penge og nogle
kræfter i forskellige projekter og det gør os samlet til noget helt specielt, som vi alle har god grund til at føle
os stolte af.
Mange initiativer er opstået ved at man får en god idé og samler nogle gode kræfter i lokalsamfundet og på
den måde samler energien om et projekt. Der skal så også findes nogle penge, og i nogle tilfælde skal man
også ud og snakke med nogle lodsejere eller finde et sted at holde møder og det kræver ofte velvilje fra mange
sider. Den velvilje finder vi ofte i Stjær og derfor kan mange ting ofte lade sig gøre - og tit til glæde for mange
af os der kalder Stjær for vores hjem.
Noget af det der adskiller os fra så mange andre er at nogle af de mange projekter ofte er privat financerede,
helt eller delvist, og så har vi også nogle ressourcestærke folk, som er gode til at skrive fondsansøgninger og
den slags, og så er det nemmere at nå i mål.
Vi har også kræfter der forsøger at kæmpe vores sag og fortælle om os udenbys; i Skanderborg - vi har en repræsentant i byrådet, i hovedstaden, i medierne - ja, selv i USA har de hørt om vort lille smørhul - så vi har
lov til at glæde os over denne fejring af vores by og føle os stolte over denne anerkendelse.
Men det stopper ikke her. Vi skal selvfølgelig bruge denne anledning til at klappe os selv på skulderen over at
vi er på den rigtige vej, men også til at minde os om at vi skal fortsætte ud af denne vej og blive ved med at
skabe ideer og initiativer, som gør at det også i fremtiden vil være muligt - og sjovt - at bo i Stjær. Vi bor her
omgivet af en helt særegen natur, som der er arbejdet hårdt på at gøre tilgængelig for os allesammen og en
masse dejlige mennesker med mange forskellige ressourcer, som også kan komme fællesskabet til gode.
Lad os sammen skabe Stjærs fremtid - og lad os allesammen skåle i en kop cacao på denne dejlige vinterdag
Og lad mig herefter give ordet til :
Tage Nielsen, Udvalgsformand, Kultur, Sundheds og Beskæftigelsesudvalget, - og medlem af byrådet i Skanderborg Kommune
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Fællescykling for motionscyklister
Hver tirsdag kl. 18:00
Vi mødes foran Brugsen i Stjær og cykler ud i det blå
Sæsonstart den 2. april 2019
Vi satser på det sociale og ikke fart, men vi cykler i lycra
Peter Person

Følg med på www.kløvermotionscykelløb.dk

Juletoget på Brugsen
For snart mange år siden kørte der et tog på taget af vores brugs. Ved juletid
sidste år spurgte en del Stjær borgere til dette tog, og ved en ihærdig indsats
fandt man frem til selve toget, samt en del af udsmykningen. Siden hen blev
også selve Julemanden fundet, og en initiativtager, Hans Skjerning tog initiativ til at starte et projekt op, som skal få ”toget på skinner igen”.
De savner lidt hjælp til projektet, så hvis DU er maler, tømrer, togmekaniker, snedker, mand, kvinde eller bare har en smule interesse i at få liv i vores
dejlige by, så kontakt Hans, evt. via Facebook, så vi igen kan få en ”letbane”
i Stjær.

Toget genfundet

Julemanden genfundet
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Omkring smedepladsen i den gamle bydel
Jeg går lige hen på Halm tovet kunne vognmand Anker Laursen sige til sin kone. Nu var det ikke noget
usømmeligt, han ville fortage sig, men at han gik
hen på smedepladsen, som lå hvor de nye boliger på
Kollens Møllevej blev bygget i 2007.

var fordi en anden familie hed Blak så derfor brugte
han navnet Blach. Da Ulrik flyttede ind i huset brugte hans kone Ulla værelset til frisør salon.
Jeg havde værelse der og kan huske, da et ben fra
sengen gik igennem gulvet. Det var der, hvor vasken
havde stået og gulvet var rådnet.
Jeg var lidt betænkelig ved om han kunne klare trappen, men det var ikke noget problem. Det var han
fast besluttet på - for jeg har jo taget den tusinde
gange før.
På loftet fortalte han, at 9. april 1940 blev de vækket
af larm og hans far troede, der var nogen, som smed
sten op på runden, men det var tyske fly som var på
vej mod nord.
Under krigen var de tyske soldater kun i Stjær en
dag. På en gård var der hos en ungdomsven en der
var ”gået under jorden” efter at det var blevet for
varmt med illegalt arbejde i Hadsten.
Ved præsteboligen i Storring var der en jøde der
holdt sig skjult i et udhus. Hvis han skulle bliver taget skulle præsten holdes udenfor.

Smedepladsen som den så ud i 1975. Man kan dog
ikke se hele pladsen. Bagest til venstre boede smeden, man kan ikke se huset her.
Det var bare en af de historier jeg fik af Henning
Blak som besøgte mig i november.
Da min historie om Skrædders hus skulle i Stjær
avis behøvede man en tilladelse fra Galten Lokalarkiv til at bringe nogle billeder. Det var ikke noget
problem men på grund af de nye GDPR regler skulle
der en tilladelse fra nulevende personer til for af de
måtte bruges.
Der var et par stykker som jeg ikke viste om de levede og da jeg havde gået i skole med Ulrik Blaks bror
skrædder Arne Blak fra Harlev to sønner Hans og
Peter fandt jeg frem til Peter Blak.
Han kunne fortælle at de stadig levede og hvor Henning Blak boede. Jeg ringede til ham og han kontakte sin søster og de havde ikke noget imod at deres
billede kom i Stjær avis.

Kresten, Henning og Ulrik Blak omkring 1950
Det var i den anden stue, der blev syet tøj og her var
tre af hans onkler (Arne, Gunner og Ulrik) også udlært som skrædder hos Kresten Blak.
I 1952 tog han til København for at arbejde for sin
onkel Gunnar Blak.

Jeg tilbød om han var interesseret i at se huset og det
ville han meget gerne. Han besøgte mig sammen
med sin datter, som også var kommet i huset.
Han boede i huset fra 1939-1941 og igen fra 19481952, hvor han var i skrædderlære hos sin farfar
Kresten Blak.
Han fik en gennemgang af huset. I værelset til venstre for fordøren var der Skrædderbutik som blev
nedlagt under krigen da der ikke var salg nok. Man
gik så mere over til konfektion.

Ude i haven kunne han fortælle at der på Kollens
Møllevej 38 boede to søstre Nieoline og Maren Jensen Sørensen, sidstnævnte havde været Kinamissionær og de tilhørte fri mission. På huset stod
der Hebron som er et bibelsk navn.
Bagved på Tåstrupvej 2 lå fri missions huset. Min
far har flere gange fortalt, at han kunne høre dem
synge, når han gik ude i haven. På den anden side
boede søsterens bror Jens Sørensen Jensen og de
brugte at gå gennem Blaks grund for at besøge hinanden.

Der stod Chr. Blach Skræddermester på vinduet. Det
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Andre af hans børn som ikke er med på billedet var:
Peter Jensen Laursen (1903-1913), Tage Laursen
(1915-) og Villy Schmidt Laursen (1920-1970).
Anton Smidt Laursen var byens smed - også Hans
Sørensen var smed i byen dengang, hvorefter han
blev efterfulgt af sin søn Victor Holm Sørensen.

På billedet ses en af Michael Sørensen Storgaards
rutebiler med Chaufføren Aage Christiansen fra
Storring. Billedet er taget fra trappen til Vesterbro 1,
som dengang husede Brugsen. Huset til venstre lå
hvor parkeringspladsen er nu. Man kan se kirken i
baggrunden. Billede er fra omkring 1930.
Henning Blak fortalte, at hans far Peter Blak var
chauffør og kørte for Michael Storgaard fra Storring.
Han havde ruten Storring-Stjær-Århus fra omkring
1918. Peter Blak kørte ruten i 29 år.
Omkring 1890 kunne man komme til Århus med
dagvogn. Der var ugentlige afgange og turen tog tre
timer. Der blev holdt pause ved Årslev kro, hvor hestene skulle have lidt foder.
Da Peter Blak var til session hos sognefogeden kom
han til at skrive ”Peter til Blak” i papirerne. Han
blev klar over sin fejl og det skulle være årsagen til
at familien slettede efternavnet Kristiansen og beholdt mellem navnet Blak.

Familiebillede Blak/Laursen. Billedet er fra omkring
1925-1930
1 række f.v.: Oda Vera Blak, Kresten Blak, Ulrik
Blak, Johanne Marie Blak, Villy Schmidt Laursen,
Anton Laursen.
2. række f.v.: Gunnar Suhr Blak, Anna Petrea Marie
Laursen, Tage Laursen. (3 børn stående i midten)
3. række f.v.: Regnar Nygaard Laursen, Christian
Ulrik Bartholin Blak, Peter Johan Laursen, Peter
Smidt Blak, Arne Elisius Blak, Anker Schmidt Laursen, Thora Laursen (gift med Anker), Lisbeth Blak
(gift med Behr), Henry Evald Laursen, Magnus
Schmidt Blak.

Kresten Blaks kone Johanne Marie Blak og Anton
Laursen var søskende og der var mange børn i de to
familier og da de boede med kort afstand kom og de
gik ud og ind hos hinanden.

Smedepladsen som den så ud i omkring 1915.
I baggrunden kan man se nogle mennesker bag en
vogn. Senere byggede smeden et beslagskur så han
kunne stå under tag.

Foto 1915.
Personerne på billedet er øverst fra venstre: Andrea
(1876-1926) og Smedemester Anton Smidt Laursen
(1877-1945).
Børnene Henry Evald (1905-1968), Anna (1913-),
Regner Nygaard (1910-), Peter Johan (1907-) og
Anker (1904-1985).

Langt senere blev der problemer med hvor skel var
mellem smeden og Lybæk (Kollens Møllevej 55).
Det var noget med beslagskuret stod på Lybæks
grund og han havde et hønse hus der stod på smedens grund.
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rammes og vinderne fik puljen.
Efter dagen spil kunne Peter Laursen sige ”om der
var nogle der var blevet snydt”
Når der skulle hentes øl, blev nogle af drengene
sendt hen til købmanden. Det var lidt besværligt da
hver spiller skulle have sit specielle mærke. Det
kunne være svært at forklare så konen spurgte
”hvem er der” - så viste hun hvad de skulle have.
Henning Blak havde dog ikke spillet keglespil, og da
landbruget blev affolket efter krigen, og der ikke
boede så mange på gårdene mere stoppede det.
Ulrik Blak, Henry Laursen og Rybner Pedersen ved
smedepladen som var samlingspunkt for mange.
På smedepladsen blev de spillet keglespil. Keglerne
blev lavet af smeden der havde en båndsav.

Keglebane
Ved keglespil blev 9 kegler stillet med 40 cm afstand 3 og 3 med kongen i midten.
Keglerne var 1 alen (62,77 cm) høje 4 tommer
(10,46 cm) i bunden og 1 tomme (2,615 cm) i toppen. Til at kaste med brugte man 2 stk. bøgetræ 30
cm. langt og 10 cm tykt. Der blev gerne spillet til
100. Man skulle først ramme de yderste kegler for
slaget kunne godkendes. Ramte man kun kongen fik
man mange point.
Drenge blev brugt som keglerejsere og de kunne på
en god dag måske tjene 50 øre.

Bækken 1, Stjær. Jens Carl Poulsens Købmandsforretning. Efter hans død overtog hans kone Ane
Poulsen ” Svend købmands bedstemor ” butikken.
Mange af Kresten og Johanne Blaks kvindelige børnebørn kom i huset som en del af deres uddannelse.
Henning Blak fortæller også han gik i skole med
Erik Toft, og at de også spillede kort sammen.

Min onkel August Svenningsen (f. 1908) havde fortalt der blev spiller keglespil i byen. I 1925 tjente
han i Stjær, hvor han hjalp til i høsten. Han har også
fortalt, at han sammen med andre var inde i missionshuset for se hvad de lavede. Det var nu ikke noget for dem og de ville gå igen. Døren var dog låst,
så de måtte blive. Han kunne også huske Henry
Laursen fra den tid, men han var desværre død to år
tidligere.

Billedet er fra omkrig 1939-1940.

Gammelt vognhjul
Der blev også spillet Lykkehjul. Der blev brugt en
jernring som var omkring træ hjulene i gamle dage.
Der blev lagt en mønt inde i ringen som så skulle
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Fra venstre Ulrik Blak, Gunner Blak, Ernst Kristiansen og Peter Laursen.
Ernst Kristiansen som var 198 cm høj blev gift med
Kresten Blaks datter Oda Vera Blak i 1942. Han var
Nyhavns betjent i København og blev taget af tyskerne i 1944, hvorefter han blev sendt til Buchenwald.
Nyhavn bumserne hjalp dog med at sende pakker til
Tyskland og besked hjem hver måned. Den blev lagt
i en krukke på trappen og hun havde ikke kontakt
med nogen.
En dag holdt der en taxi som skulle hente hende. Da
kun ikke havde bestilt nogen taxi, var hun dog betænkelig. Det viste sig dog, at den kørte til Roskilde,
hvor hun blev genforenet med sin mand som var
kommet hjem med de hvide busser i 1945.

vet i sidste nummer af Stjær avis. Der i et billede
hvor der skulle byttes om på Kristian Blak og Arne
Blak og at det ikke var skomager Sofus Mikkelsen
men derimod Laurs Laursen (Kresten Blaks kones
bror).
Han kunne også oplyse at Sofus Mikkelsen var en
høj mand. Min info om navne kom fra Arkiv.dk.
Den anden fejl var at Kresten Blak ikke havde boet
på Kollens Møllevej 32, med derimod i Forsamlingshuset.
Han havde en slægtsbog, som dog er udlånt, hvor
det skulle stå i.
Jeg havde fortolket et matrikelkort og en folketælling forkert.

Det var dog ikke den eneste betjent i familien, Arne
Blak som var skrædder i Harlev havde en datter der
blev gift med landbetjent Frode Lynbaks søn.
Jeg kan huske en gang, der blev ringet, fordi man
troede, der var en tyv i huset. Da han kom hjem ville
Karla vide, om han fanget tyven. Ja, det har jeg og
tyven er også slået ihjel. Det viste sig at være en
mus.

Smedepladsen som den så ud i 1954

Billedet skulle være fra 1949 og manden kunne være
Villy Schmidt Laursen, som boede i huset længst til
venstre på Jeksenvej.
Ved oversvømmelsen var der en stenkiste i vejen
som skulle fører vandet væk, men den kunne slet
ikke klare de store vandmasser.

Kollens Møllevej 38 omkring 1910.
I 1913 brændte tre huse i Stjær. Det skulle være bødker M. P. Aagesen der havde fået rigeligt ild i sit
røgeri.
Det var huset på Kollens Møllevej 38 og de to huse
på Østerbro 9 og 11 der brændte ned. Da to familier
boede i samme hus blev fire familier hjemløse.
Grunden på Kollens Møllevej 38 blev i 1914 købt af
Gregers Peter Jensen, men han dør samme år. I 1930
overtages stedet af to af deres børn Nikoline og Maren Jensen. Hvornår huset blev opført ved jeg ikke.

Henning Blak da han besøgte mig i november 2018
Henning Blak kunne oplyse om to fejl jeg havde la21

Meget er sket siden jeg kom til Stjær i 1970. Jeg vil
lige gennemgå, hvem jeg kan huske, der boede i den
gamle bydel dengang. Flere af dem var i familie med
hinanden.

na Skou Lybæk, Erna var søster til Knud Skou Laursen
På grunden var der før i tiden en dam som, blev tørlagt i tyverne.
På Kollens Møllevej 53 Folmer og Gerda Irene Sørensen. Folmer var onkel til Søren Sørensen.
På Kollens Møllevej 51 Kathrine Toft mor til Erik
Toft som havde gården bagved huset. Gården ved
siden af Toft var ejet af Peter Erik Jensen.
Kollens Møllevej 59B Gerda Due Sørensen boede i
den gamle smedje, der nu er nedrevet og er mor til
tømrer Søren Sørensen. Tidligere boede smeden Peter og Karen Laursen her.
Jeksenvej 2 Villy og Annelise Laursen.
Jeksenvej 7 Tømrer Søren og Inger Sørensen.
Bækken 1 Svend Aage og Gudrun Jensen, Svend
købmand spillede med i Stjær spillemændene barnebarn til den gamle købmand J.P. Poulsen.
Bækken 11 Knud Skov og Annelise Skou Laursen
som var søster til bager Willy Laursen.
Østerbro 11 bager Willy og Jytte Laursen.
Willys forældre Søren og Marie Laursen boede
ovenpå.
Østerbro 9 Oluf og Olga Pedersen.
Det skete flere gange jeg var med til at spille kort
med dem. Olga kunne fortælle meget om Stjær i
gamle dage. Jeg kan huske hun omtalte at det jordstykke, der ligger mellem Ny Mission huset og Forsamlingshuset var der planlagt en vej eller sti, men
det er aldrig blevet til noget.
Østerbro 7 Købmand Vagn og Minna Sørensen.
Kirkestien 4 Gerda Laursen hvis mand Henry Laursen var død i 1968.
Tåstrupvej 3 Magda Møller søster til Hans Møller.
Tåstrupvej 8 vognmand Anker og Thora Laursen.

Kollens Møllevej 38 billede taget fra google map
På Kollens Møllevej 38 (huset blev ødelagt ved en
gaseksplosion 29. september 2016) boede Jens Fregerslev Thomsen og hans kone Julie som havde et
træben.
Efter hans kone døde i 1975 var han en dag ved at
vaske/ pudse vinduer og stod højt oppe på en stige.
Min mor så det og sagde han skulle passe på, han
var jo næsten 90 år dengang. Han svarede ”jeg ved
jo hvor langt der er ned”.
Da jeg fortalte historien til familien, smilede Anne
Grethe lidt, for han var ikke særlig huslig.
Det blev udlejet til flere - blandt andet hans barnebarn Anne Grete Fregerslev Thomsen og hendes
mand.
Så var det Henning Albert Hermansen og Birgitte
Bundgaard Jensen som boede der indtil de købte huset på Kollens Møllevej 34 - så vi blev ved med at
være naboer. Dernæst var det Peter Smith indtil han
flyttede til Kollens Møllevej 30 (Sicom).
Karl Fregerslev Thomsen og hans kone Ellen havde
svært ved at flytte fra gården i Veng men nåede da at
bo i huset i mange år. Ellen ville så gerne snakke og
det skete tit at jeg ikke fik lavet så meget udendørs.
Hendes mand var mere stille, men på to mandshånd
kunne vi godt tale sammen på hans rolige måde.

Anker, Henry, Villy og Peter Laursen var brødre.

Kollens Møllevej 34 Kristian og Agnes Jessen. Forældre til Jørgen Jessen og Minna Sørensen
Hun var rigtig god til at male og jeg har to billeder
som hun har lavet. Det ene efter en tegning af min
fars barndomshjem.
Kollens Møllevej 32 Jørgen og Lis Jessen. Det var
deres hus der brændte i december 1969 hvor de mistede alt. Det var dengang et af de ældste huse i
Stjær.
Kollens Møllevej 61 Hans og Raghild Møller.
Raghild var søster til Annelise Laursen.
Tidlige boede Lybæk her og havde garage og grise
hus bagved huset (nu Kollens Møllevej 59C) før de
flyttede til deres nye hus ved siden af.
Kollens Møllevej 55 boede bankmand Frode og Er-

Smedepladsen som den ser ud i dag.
I dag tror jeg kun der er Brian S. Laursen (Villy
Schmidt Laursens barnebarn) som er efterkommer af
familien Laursen tilbage i byen.
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Lidt om billeder til avisen
Avisen bliver bedre, når der er gode billeder til at illustrere teksten.
Indimellem får redaktionen tilsendt billeder, der er alt for ”små”, dvs. i for lav opløsning til at resultatet bliver
godt i den trykte avis. De kan måske godt gå an i den elektroniske udgave, men på papir bliver de utydelige.
De små billeder er ofte sendt fra en mobil. Man kan sagtens bruge billeder taget med mobilen.
Dét der giver problemer er, hvordan de bliver sendt videre.
Eksempel:
Nedenstående billede er taget med en mobil og derefter sendt videre på to måder a) med mail, b) med sms.
Derefter har jeg beskåret det. Man kan tydeligt se forskellen i kvalitet i den trykte avis.

b) billedet er sendt videre med sms (mms) og fylder 57 KB

a) billedet er sendt videre med mail og fylder 1,6 MB

Vejledning til at sende billeder til avisen
1. Send altid billeder for sig og tekst for sig.
2. Giv gerne billedet et navn, der siger noget om, hvad der er på billedet.
3. Billedet skal have en størrelse på
mindst 1MB eller 1000 KB.
Hvis du har billedet på din computer,
kan du tjekke at billedet er stort nok.
Vedhæft billedet til din mail og vælg
”bedste kvalitet” eller ”faktisk størrelse”.
Hvis du har billedet på din mobil og selv har taget det, har billedet sandsynligvis en fin størrelse. Så skal du
sende det fra din mobil med mail til stjaeravis@stjaer.net.
Men: Hvis du har fået billedet tilsendt som en sms, er det ikke stort nok. Bed vedkommende der har taget billedet om at sende det til din mail-adresse eller direkte til stjaeravis@stjaer.net
Tina Brandt Jespersen
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Stjær Kulturkraftværk
Helhedsplan for Stjær Kulturkraftværk igangsættes nu
Forfattet af Kristian Kilt
Det kan hermed offentliggøres, at arkitektfirmaet TRANSFORM er udpeget til at udarbejde en helhedsplan for
Stjær Kulturkraftværk! Arbejdet igangsættes i marts måned, hvor TRANSFORM vil afholde en række møder
og workshops med Borgerforening, Boldklub, Dagplejen, Dagtilbud og Stjærskolen.
I processen kommer også et stormøde for alle interesserede fra byen.
YES - så går vi igang !!
TRANSFORM har stået bag en række lignende projekter flere steder og har vundet flere priser
både nationalt og internationalt for deres design og arkitektur.
Tegnestuen har base i Århus.

TIDSLINJE OVER PROJEKTET INDTIL NU I OVERSKRIFTER:
•
•
•
•
•
•
•

Nedsættelse af arbejdsgruppe med skole, boldklub og borgerforening - senere kom dagtilbud og dagpleje
til.
En række møder med dannelsen af visionen og de bærende fælles principper.
Indledende drøftelse med Direktør, Chef for børn og unge samt skolechefkonsulent.
Udarbejdelse af skitser, tegninger og præsentation.
Afdækning af økonomi til drift på den bestående matrikel masse samt vedligehold heraf. - Borgermøde i
forsamlingshuset afholdt af borgerforening med tilkendegivelse af at arbejde videre med planerne.
Fremsættelse af forslag til politisk niveau i Skanderborg kommune. -Fremsættelse af forslag til byrådet
om to-årigt forsøg hvor Stjærhallen tilkobles skolens kontraktområde for at afprøve om det giver synergier ift økonomi, hal udnyttelse og brugertilfredshed.
Politisk vedtagelse heraf samt opstilling af evalueringskriterier.
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Stjær Kulturkraftværk
•

Møde med undervisning og børneudvalget afholdt i Stjær børnehave og på Stjærskolen.

•

Politisk vedtagelse af økonomisk pulje til udarbejdelse af helhedsplan for kulturkraftværket (samt lignende projekt i Gl Rye) - Projektet indgår i “Stjær i udvikling”s arbejdet med vision for byen, præsentation på borgermøder og endelig handleplan til kommune - Udvælgelse af TRANSFORM som arkitekt på
opgaven.

•

Om lidt udarbejdelse af helhedsplanen !!

•

Så kommer evaluering af hal forsøget

•

Nedsættelse af arbejdsgruppe med udarbejdelse af fondsansøgninger og meget mere…vi er kun lige
startet - men rigtig godt på vej

Hilsen fra ”Team Sportsfest”

Vi knokler med detaljerne til årets sportsfest
Kristihimmelfartsferien 30/5-2/6-2019
Vi håber selvfølgelig, at vi igen i år kan regne med jeres opbakning til dækning af vagter.
Vi glæder os til at se Jer
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Nu skal Stjær være koncertby
Stjær Boldklub og Stjær kulturgruppe går nu sammen om at
arrangere koncerter i den nye hal i Stjær.
Musikalsk bysbarn åbner ballet.
I forbindelse med at Stjær er blevet årets landsby i kommunen, og kandiderer til også at blive det i regionen,
bliver der nu lagt endnu et lag på lagkagen, nemlig koncertvirksomhed.
»Den mindste af byens to haller har en perfekt størrelse og en fremragende akustik, som gør den særdeles velegnet til koncertarrangementer,« siger John Haarup Haarup fra Stjær Boldklub om baggrunden for ideen.
Stjær Boldklub og Kulturgruppen har en plan om at arrangere cirka fire koncerter om året, en nytårskoncert i
januar, en forårskoncert i april, en efterårskoncert i september eller oktober, og eventuelt en julekoncert i december.
»De navne der kan komme i spil, skal være populære navne inden for forskellige genrer. Artister der appellerer både til det unge og det voksne publikum. Det kan være kunstnere der i forvejen er på turne, og derfor kan
hyres til fornuftige priser, der kan stå mål med foreningernes betalingsevne, ved en billetpris på 100-150 kroner,« siger Helene Simoni Thorup fra Stjær Kulturgruppe.
Initiativgruppen har allerede bragt en række forslag til kunstnere i spil. Der blev nævnt blandt andre Alberte,
Michael Falch solo, Lasse & Mathilde, Tørfisk, Thomas Kjellerup, Anders Blichfeldt solo, Henning Stærk.
»Temaaftener kan også komme på tale med f.eks. irsk aften med folkemusik suppleret af whisky-smagning,
irsk naturligvis, eller amerikansk tema, eventuelt med countrymusik, hvor der kunne arrangeres line-dance.
Kun fantasien sætter grænsen,« siger Karsten Holm som med sin musikerbaggrund også er blevet involveret
omkring Stjærs nye koncertinitiativ.

Sammen med sin trio bliver Karsten Holm også “fødselshjælper” for nyskabelsen idet han indtager scenen fredag d. 5. april kl. 20.00. ”Historien om Johnny Cash” hedder aftenens koncertfortælling. Den har siden 2013
haft stor succes landet over og fyldt kirker og andre koncertsteder.
Stjær Kulturgruppe ved/Karsten Holm, tlf. 2349 7413
Se også pressemeddelelse og foto angående “Historien om Johnny Cash”
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Publikumskapaciteten i “den lille hal” er 320 mennesker. Den første koncert løber rundt ved 150 publikummer. Kommer der fuldt hus, hvad man håber på, bliver der et pænt overskud til boldklubben og et økonomisk
fundament til kommende arrangementer.
Der vil kunne købes øl og sodavand både før, under og efter koncerten.
Billetsalget til koncerten fredag d. 5. april sker fra Stjærhallens cafeteria d. 9. marts, endvidere kan man købe
via internettet på adressen: stjaerboldklub.safeticket.dk, hvorfra man selv kan udskrive billetterne.
Billetprisen er kr. 100 kroner.
For yderligere oplysninger kontakt:
John Haarup Laursen, Stjær Boldklub, tlf. 40 77 89 00
Koncertfortælling om Johnny Cash, også kendt som
”Cash i kirken”, rammer tidsånden, og rygterne løber hastigt i forvejen, nå Karsten Holm & Cash Trioen er ude at
spille. Små og store kirker er fyldt hver gang, og det samme gælder kultur- og forsamlingshuse og foreninger, som
booker kvartetten.
Ud på landevejen
Siden starten i sommeren 2013 er det gået over stok og
sten og gennem land og by for orkestret. De har giver
koncerter i alle dele af landet fra Nordsjælland til Lolland
over Fyn og til talrige steder i Jylland.
Historien om Johnny Cash
Koncertfortællingen handler om Johnny Cash og de indre
kampe, han hele sit liv udkæmpede, og som udmøntede
sig i de sange og fortolkninger, han efterlod til denne verden. Karsten Holm fortæller om Cash’ tro, hans dæmoner, stofferne og alkoholen, hans kamp for at holde misbruget nede og den evige kamp mellem det gode og det
onde.
Musikalsk fokuserer bandet især på de sidste 10 år af
Johnny Cash’ liv med de anmelderroste ”American Recordings”. Musikken er primært akustisk, og sangene får i
hænderne på de fire musikere deres eget liv og fortolkning,

Publikum vil opleve sange af Cash selv, men i lige så høj
grad sange, som han fortolkede, af eksempelvis Kris Kristoffersen, Hank Williams, Bruce Springsteen, Gordon Lightfoot og mange flere. Der vil også være nogle af de store hits i Cash’ velkendte ”Boom Chicka
Boom”-stil så som ”Ring Of Fire” og ”Get Rhythm”.
KARSTEN HOLM & CASH TRIOEN er:
Karsten Holm, vokal, guitar
Martin Blom, diverse guitarer og kor
Bjørn Bønne Petersen, kontrabas og kor
Knud Erik Fuddi Steengaard, violin og kor
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Søballesiden
Som vanligt blev der i Søballe afholdt juletræstænding med sang, hygge og æbleskiver den første søndag i advent. Igen i år kunne vi være på legepladsen i hyggeligt lys og god stemning.
Julen bød også på besøg af hærfuglen, hvilket tiltrak en del opmærksomhed fra flere interesserede ornitologer.
Gyvelhøjvej har sjældent været så besøgt, men den enlige hærfugl lod sig dog ikke genere af det til tider store
og tålmodige publikum.

December måned bød også på en invitation til stormøde i Veng skoles gymnastiksal, hvor et samarbejde mellem landsbyerne Veng, Mesing, Jeksen, Nr. Vissing, Hårby, Forlev og Søballe lagde op til debat om vores fælles fremtid. Efter mødet er der oprettet forskellige arbejdsgrupper i håb om, at gøre vores område mere attraktivt, og få en større stemme når nye beslutninger skal tages.
Til fastelavn blev katten slået af tønden i Søgårdens lade af glade børn fra byen. Fastelavnssoldaterne har været rundt og indsamle til fastelavnsfesten i borgernes hus i Veng.
Legepladsen har desuden fået tre nye og solide bordbænkesæt, halvt sponsoreret af landdistriktspuljen.

Kommende arrangementer
Affaldsindsamling d. 31. marts.
Vi mødes på legepladsen i Søballe kl. 10 og samler affald ind langs vejene på Danmarks Naturfredningsforenings årlige indsamlingsdag. I år er der ekstra fokus på cigaretskod og dåser.
Skt. Hans aften bliver tr aditionen tr o afholdt i den gamle gr usgr av om aftenen d. 23. juni. Mer e info
kommer ud på Søballes facebookgruppe og på mail. Bålet er allerede fyldt godt op da det jo ikke blev brændt
af sidste år, så i år må havens grenaffald køres på lossepladsen.
Sommerfesten i Søballe bliver i år lør dag d. 17. august. Hold dig opdateret på Søballes facebookgruppe og
på mailen.
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Prøv noget nyt..

Deltag i voksenspiseklubben
Torsdag den 9 maj 2019 kl. 18.30 i skolens SFO.
Medbring en ret til fælles buffeten, samt det I vil drikke.
Initiativgruppen bager kage og laver kaffe/te. (medbring service)
Tag meget gerne venner og naboer med, alle er velkomne!
Vi hygger os med at fortælle historier fra Stjær og andre steder i Danmark eller hele verden.
Vi synger en sang fra højskolesangbogen eller "direkte" fra telefonen!
Tilmeld jer på tlf. SMS eller mail, inden 7 maj 2019 til:
Bente Thing Holm: bentethingholm@gmail.com /tlf. 2277 2117
Pil Brudager: pil.brudager@gmail.com
Hanne Rosenlund rosenlund61.hr@gmail.com
Vi glæder os til at se Jer
Kærlig hilsen Lilian, Jeanine, Bente, Pil og Hanne
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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

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
28 30 75 65
Stjær Vandværk
Bent Skovsende, 31 25 10 10
FEJLMELDING:
Peter Gabriel, 21 13 23 27 vand@stjaer.net
www.stjærvand.dk

SØBALLE
Søballe vandværk
Hans Lück, 51 50 97 03
Grundejerforeningen
Søballe Villaby
Kim Elgård, 20 28 79 90
Grundejerforeningen Gyvelhøj
Hans Harboe, 28 15 96 76
Søballe Borgerforening
Kim Elgård, 20 28 79 90
Fællesspisning i Borgernes Hus
Tanja Peters, Stjærvej 13

STORRING

Toftkærvej og Pebbelparkens
Grundejerforening
John Monrad, john@monrad.dk

Storring Forsamlingshus:
Karina Lauridsen, 22 51 19 70
Udlejning:
Michèle Vandborg Nielsen, 86 95 01 32
Solhøjparken 27

Nygårdsparken Grundejerforening
Søren Fogh, 86 95 04 79
soghfogh@hotmail.com

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

Storring-Stjær-Søballe-Høver
Pilelaug
Kirsten Gade, 86 95 07 05
kirstengade@storring.dk

Aarhus Aadals Golfklub (repr. i Stjær)
Bodil Brandt, 8695 0035
bodil@brandt-metal.dk
Hovednummer: 86 94 26 77

Storring Vandværk
Kontakt Galten Vandværk

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
(facebook-side)
Byforskønnelsesudvalg
Heidi Gargulak Andersen, 2018 55 15
heidi@gargulak-andersen.dk
(facebook-side)
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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
udgives af Stjær Sogns Borgerforening

Materiale til avisen
Deadline: 27. oktober 2019.
Send gerne i god tid.
Indsendt materiale må helst ikke
være over 3500 anslag.
Hvis det er længere, så kontakt
venligst redaktionen.
Tekst bedes leveret i Word eller Publisher eller håndskrevet.
Billeder bedes leveret i billedformat (fx jpg) eller original (så
scanner vi dem).
Ris og ros modtages også meget gerne
Materialet sendes til

stjaeravis@stjaer.net
eller
Vesterbro 2 , Stjær

Avisen bliver husstandsomdelt gratis 2 gange om
året til ca. 750 husstande i Storring, Stjær, og Søballe-området. Du kan købe ekstra aviser i LokalBrugsen i Stjær for 12 kr.
Kopiering er kærkomment - med angivelse af kilde!
Redaktionens adresse: Vesterbro 2, Stjær, 8464
Galten, stjaeravis@stjaer.net/ 86950908 (Mette)
Næste avis
Stjær Avis nr. 63 udkommer 15. november 2019.
Deadline for indlevering af materiale er d. 27. oktober 2019. Det vil også fremgå af Stjaer.net samt
Brugsens opslagstavle
Redaktion
Sponsorer/distribution/trykning
Bjarne Schøler, bss@netdesign.dk / 86 95 08 08
Webmaster
Roy Blüthgen, webmaster@stjaer.net, 86 24 02 26
Søballe artikler/foto
Heine Lund Thunbo
Stjær artikler/foto
Mette Brandi, brokbrandi@hotmail.com
Jeanine Marie Bonadies, jeanine@thogersen.dk
Tina Brandt Jespersen,
tina.brandt.jespersen@gmail.com
Bent Skovsende, bent@skovsende.dk
Hanna Wulff, frkwulff@gmail.com
Layout
Tina Brandt Jespersen
Bent Skovsende
Korrekturlæsning
Jan Thøgersen

Vil du være en fast del af Stjær lokalavis?
Kunne du tænke dig at deltage i redaktionsarbejdet, få dig en ”fast spalte” eller andet, så skriv til redaktionen og hør nærmere.
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Rådgivning og skræddersyede løsninger, der sikrer din
virksomhed energieffektiv belysning af højeste kvalitet.

Kontakt hk@lyskoncept.dk, 41 65 39 10

