
 

 

STJÆR AVIS 
      med Storring og Søballe  

Nr. 63 – 18. årgang  November 2019 - marts 2020  

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

 

Næste deadline er 08.03.20 og avisen udkommer d.28. marts 

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

Avisen kan også læses på http://www.stjaer.net 

Pris i løssalg 

De store sten 

Foto: Hanne Øvlisen 

Vi bor et sted, hvor der er 

mange rigtig store sten i jor-

den, og de har fascineret og 

generet beboerne her i år-

hundreder.  

Læs om Kæmpernes kaste-

skyts, istidens sten-

aflejringer eller tag på van-

dretur til det nye regnvands-

bassin 
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Kalender 

November 

Torsdag d. 19. november: Nørkleriet kl. 19 i Forsamlingshuset 

Søndag d. 24. november: Juletræssalg Stjær Bakker starter, kl. 10 -16, herefter hver weekend 

Fredag d. 29. november: Tingstedsmøde, kl. 17-18.30 

Lørdag d. 30. november: Baskær Juletræsalg starter, kl. 10-16, herefter hver weekend 

Weekend 30. og 1: Juletræssalg Stjær Bakker, kl. 10-16. 

 

December 

Weekend 7./8.: Juletræssalg: Stjær Bakker og Baskær, kl. 10-16 

Mandag d. 9. december: Frist for ansøgning om julehjælp 

Onsdag d. 11. december: Koncert med pige–og voksenkor + Lucia-optog kl. 19, Stjær Kirke 

Weekend 14/15: Juletræssalg: Stjær Bakker og Baskær, kl. 10-16 

Weekend 21/22: Juletræssalg: Stjær Bakker og Baskær, kl. 10-16 

Torsdag d. 26. december: Julevandring, kl. 13.30 -16. 

 

Januar 

Torsdag d. 9. januar: Strikkecafé kl. 13.30-15.30 

Torsdag d. 9. januar: Mørkning og Våbencafe i Stjær Kirke, kl. 17 

Tirsdag d. 14. januar: Konfirmationsmesse i Skanderborg, kl. 17-19 

Torsdag d. 23. januar: Strikkecafé kl. 13.30-15.30. 

 

Februar 

Tirsdag d. 4. februar: Generalforsamling i Landsbysamvirket 

Onsdag d. 5. februar: Foredrag med Politiefterforsker, kl. 19.30 

Torsdag d. 6. februar: Strikkecafé kl. 13.30-15.30 

Torsdag d. 20. februar: Strikkecafé kl. 13.30-15.30 

Torsdag d. 20. februar: Mørkning og Våbenhuscafé i Stjær Kirke, kl. 17 

Søndag d. 23. februar: Fastelavn. 

 

Marts 

Torsdag d. 5. marts: Strikkecafé kl. 13.30-15.30 

Torsdag d. 19. marts: Strikkecafé kl. 13.30-15.30 

Torsdag d. 26. marts Mørkning og Våbenhuscafé i Stjær Kirke, kl. 17. 
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STJÆR SOGNS BORGERFORENING 

HOVEDSPONSOR FOR STJÆR AVIS 

 

Vidste du at Stjær Sogns Borgerforening er hovedsponsor for Stjær Avis? 

Borgerforeningen bakker aktivt op om foreningslivet i Stjær yde regnskabsservices, stille fælles konto og cvr. 

nummer til rådighed f.eks. i forbindelse med ansøgning af fondsmidler. Dette gælder f.eks for Trampestiglau-

get, Juletoget, Stjær Webportal, Kløver motionscykelløb, Fredagsbarerne, El-delebilen, Stjær haver, Togklub, 

seniorklubber, Rollespil og meget mere. 

Derudover arrangerer vi blandt andet tingstedsmøder, Æblemostdag, Efterårsmøde, Fastelavn, Babystork og 

Velkomst pakker til nye borgere i byen og holder vores fælles online kalender opdateret.  

At vedligeholde at dette kan kun ske forbi vi har betalende medlemmer. HUSK derfor at betale dit medlem-

skab! Det gør nemlig at vi kan blive ved med at have et aktivt lokalmiljø. 

Det koster kun 300 kr/år for familier og 150 kr./år for et personligt medlemskab. 

Betaling kan ske til reg.: 9436, konto: 4340018570 eller via MobilePay: 52920, HUSK at skrive din adresse i 

overførslen til os. 

På forhånd tak for din opbakning og nyd Stjær Avis! 

 

Farvel og tusind tak. 

 

 

 

 

 

 

Annalise Jensen har været en betydningsfuld person for Stjær Sogns Borgerforening i ca. 10 år. Med stor flid 

har Annalise stået for funktioner omkring køkkenhold og rengøringsdelen i Forsamlingshuset. Dertil har An-

nalise deltaget som frivillig i adskillige begivenheder i Forsamlingshuset og ikke mindst frydet borgernes ga-

ner med sit lækre bagværk. 

På den seneste generalforsamling genopstillede Annalise ikke til bestyrelsen, hvilket vi alle naturligvis var ke-

de af, men uanset hvad ønsker vi Annalise et godt otium. 

Annalise vil være savnet på bestyrelsesgangen, og den siddende bestyrelse vil endnu engang sige tusind tak 

for den fantastiske indsats i vore lokalsamfund.  

Annalises mand, Kurt, skal naturligvis også have stor tak for assistancen når sikringerne eller lignende røg en 

tur. 

Stjær Sogns Borgerforening 
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I vindfanget i Brugsen i Stjær hænger der en informationsskærm. Den er 
finansieret af Dagli’ Brugsen i Stjær og Stjær Sogns Borgerforening i 

fællesskab, og den drives af borgerforeningen. Formålet med infoskær-

men er at formidle aktuelle og relevante informationer om, hvad der fore-
går i Stjær og omegn. Informationsskærmen er inddelt i seks felter, som 

på hver sin måde formidler information.  
Hvis du gerne vil have et opslag, en kort nyhed eller en begivenhed på info-

skærmen, så skriv blot en email til: JesperLA@stjaer.net 

Stjær Infoskærm 

 
Af Jesper Lumbye Andersen.  

Stjærskolen  

Stjærskolen er en vigtig aktør, som har 
stor betydning for vores lokalområde. 

Det er Stjærskolens egen Facebook ny-

hedsstrøm, som vises, og det er såle-

des skolen selv, der står for det indhold, 
der vises. Nogle gange er der foregået 

rigtig meget på skolen, og så er der ikke 

plads til det hele på infoskærmen. Så 
skal man blot se det som en appetit-

vækker til, at man selv kan gå ind på 

Facebook og se mere. 

Stemningsbilleder  

Stemningsbilleder fra Stjær er en billed-
frise, som automatisk viser den seneste 

håndfuld billeder, der er slået op på In-

stagram mærket med #Stjær. Det giver 

mulighed for, at enhver let kan dele sin 
begejstring over naturoplevelser og so-

ciale begivenheder og andre oplevelser 

med andre i lokalområdet. Det er god 
kutyme blot at slå et enkelt eller to bille-

der op ad gangen, så man ikke rydder 

hele striben, og andre også har mulig-

hed for at komme til.  
Billedfrisen har de seneste uger været 

ude af drift, da den tredjeparts service, 

der samler billeder ind fra Instagram og 
præsenterer dem som en billedfrise, er 

blevet lukket. Der arbejdes på at finde 

en ny løsning. Teknisk set, arbejdes der 

i øjeblikket på at lave et klient-side Ja-
vaScript - men har du en god idé til en 

konkret løsning, så giv mig gerne et 

prej. 

Stjær kåret til  

Årets Landsby 2019 

Det var en stor bedrift, at Stjær 

blev valgt til Årets Landsby i 

Skanderborg Kommune i år. Har 

du en god idé til hvad dette felt 
på infoskærmen skal bruges til i 

2020, og vil du gerne være re-

daktør for indholdet, så kontakt 
Jeanine eller mig og fortæl om 

idéen. Du behøver ikke at have 

nogen viden om, hvordan den 

tekniske del af det skal løses - 
det finder vi ud af. 

Job-opslag: Nyhedsredaktør søges 

  

Til Infoskærmen i Brugsen søger vi  

en frivillig nyhedsredaktør.  
  

Din opgave bliver ca. én gang om ugen at forfatte et  
resumé på maks. 280 tegn (svarende til to sms-

beskeder), som sammenfatter dét væsentligste, aktuelle 

emne på de sociale medier på Internettet med relevans 
for Stjær og omegn.  

  

Du sætter en ære i at formulere dig kort og præcist samt 

har en god fornemmelse for, hvad der er alment relevant.  
  

Kontakt Jesper Lumbye for mere info. 
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Kommende Begivenheder  

Kerneelementet er Stjær Kalender, der viser Kommende 
Begivenheder. Kalenderen indeholder enkeltstående begi-

venheder, som alle kan deltage i. Der er på infoskærmen 

blot plads til at vise de næste seks begivenheder, men ka-

lenderen bagved indeholder mange flere begivenheder. 
Systemet sørger selv for at holde styr på, hvilke seks kom-

mende begivenheder, der skal vises. Der er til hver begi-

venhed plads til en beskrivelse på op til ca. 25 ord, som 
giver mulighed for at præsenterer de vigtigste informationer 

omkring hvad begivenheden går ud på.  

Korte Nyheder  

Korte Nyheder fra Stjær - eller Tweets, som der står øverst 
i feltet. Der er blot plads til at skrive 280 tegn i hver nyhed. 

Der er plads til de tre seneste korte nyheder på infoskær-

men. For at gøre det let, benyttes Tweeters system til at 

lave korte nyhedsopslag, der benyttes. Indtil videre er det 
blot  Jesper Lumbyes nyhedsstrøm, der benyttes, men når 

der kommer flere skribenter til, bliver titlen ændret til noget 

med Stjær. Målet er ca. en gang om ugen at indfange den 
mest almen relevante nyhed på bl.a. de forskellige lokale 

Facebook-grupper, og få denne nyhed mangfoldiggjort til 

alle borgere. 

Grafiske Opslag 

Midt på infoskærmen er der afsat et felt 
til opslag om større begivenheder eller 

aktiviteter, der strækker sig over længere 

tid. Der er fem opslag ad gangen, der 

kører i en “karrusel”, som viser et tilfæl-
digt af de fem opslag én time ad gangen. 

Hvis du er med til at lave et større arran-

gement, aktiviteter, der foregår jævnligt 
over et længere tidsrum, eller opstart af 

nye aktiviteter, er du meget velkommen 

til selv at lave et opslag. Alternativt kan 

du sende informationer, så der kan blive 
lavet et opslag. 

 
Brug selv Stjær Kalender 

Sådan får du Stjær Kalender vist i din iPhone/iPad 
kalender: 
 

1. Åbn app'en Indstillinger 
2. Vælg Adgangskoder & konti 
3. Vælg Tilføj konto 

4. Vælg Anden 

5. Vælg Tilføj abonnementskalender 
6. Indsæt følgende URL i tekstfeltet ud for Server 
https://calendar.google.com/calendar/

ical/stjaer.kalender%40gmail.com/

public/basic.ics 

7. Tryk Næste 

8. Tryk Arkiver 
9. Åbn nu Kalender app'en og tjek, at du kan se de 
kommende begivenheder, som også kan ses på info-
skærmen i Brugsen. 
 

Vigtigt: Der bliver blot tilføjet en visning af Stjær Ka-
lender til kalenderen i din iPhone, og der vil ikke væ-
re nogen, der får adgang til at kigge i din personlige 
kalender. Bemærk også,  
at du ikke vil kunne oprette aftaler i Stjær Kalender, 
så du kan ikke komme til ved et uheld at få din tand-
lægeaftale på infoskærmen i Brugsen  

Stjær Kalender 
Med Stjær Kalender har arrangører mulig-

hed for at nå ud til borgere i lokalområdet, 

som man ellers ikke nødvendigvis er i for-

bindelse med. Det er også derfor at forskel-

lige grupper og holds faste møde- eller træ-

ningstider ikke bliver vist. Den bagvedlig-

gende kalender er en helt almindelig Goog-

le-kalender. Det gør, at alle kan få vist Stjær 

Kalender i ens foretrukne kalender-app på 

en moderne mobil eller iPad. Det gør det 

f.eks. let for arrangører at tjekke om man 

kolliderer med andre kommende begiven-

heder, allerede når man går i gang med at 

planlægge datoen for et arrangement. 
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STJÆR SOGNS BORGERFORENING 

Trafikgruppen blev dannet under begivenheden ”Workshop for Borgere i Stjær/Storring om Nærdemokrati” 
faciliteret af Stjær Sogns Borgerforening. Gruppen hører til under Borgerforeningens paraply og arbejder med 
Stjærs trafikale forhold og løsninger på eventuelle problemer. 
 

Der er afholdt to møder og det tredie møde bliver i selskab med repræsentanter fra Skanderborg kommune, 
hvor gruppen vil sigte efter en langtidsholdbar strategi med hensyn til fartdæmpende foranstaltninger i byen. 
Dertil vil Skanderborg Kommune fortælle hvilke muligheder og tiltag vi kan arbejde med nu og på længere 
sigt. Det er positivt at Skanderborg kommune vil mødes med Trafikgruppen og det er første skridt i den rigtige 
retning. Gruppen består af følgende personer: 
 

Bent Skovsende, Henning Røgen, Lene Skjerning, Monica Bjørn Korsholm, Morten Breum og Peter Person 

 

Har du spørgsmål eller forslag, er du naturligvis velkommen til at kontakte ovennævnte personer. 
 

Radon 

Det er blevet foreslået, at Borgerforeningen skal tilbyde assistance i forbindelse med må-

ling af radonforurening, derfor har vi indkøbt en radonmåler plus litteratur om emnet. Det 

hele er pakket i en lille taske og er klar til at komme ud i jeres hjem. Hans Rubin Max har 

tilbudt at stå for udlejning og kan kontaktes på telefonnummer 2398 9436.  

 

Koncept: 

Medlemmer kan leje udstyret i 2 uger for 200 kr. der indbetales på vores MobilePay konto 

52920, mærket med teksten ”Radon”. 

Udstyret består af en taske med et måleapparat og to bøger.  

 

Idéen er, at man i løbet af en periode på to uger kan konstatere, om strålingen i ens hus er i nærheden af græn-

seværdien på 100 Bq. Hvis den er det, kan man få lidt mere baggrundsviden i de to bøger. 

Herefter kan man så tage kontakt til en professionel rådgiver, der kan hjælpe med en radon-renovering af ens 

hus. Hvis man gerne vil leje det i mere end én periode, stiller man sig blot op i "køen" igen. 

 

Borgerforeningen yder ikke teknisk support, men I er mere end velkommen til at dele viden eller spørgsmål, 

eksempelvis på Borgerforeningens Facebook side.  

 

Onsdag d. 5. februar 2020, kl. 19.30 i Stjær Forsamlingshus. 
 

Politiefterforsker Orla Aagaard har i sin ca. 40-årige karriere været involveret i flere sager, der har haft pres-
sens bevågenhed. Vi kommer til at høre om opklaringsarbejdet bag afsløringerne af: 
- Blekingegadebanden, der huserede i 80`erne. Deres aktiviteter kulminerede, da de under et røveri i Købma-
gergade under flugt fra stedet skød og dræbte en politimand. 
- Drabet på Bulshit-rockerpræsidenten Henning Norbert Knudsen, der blev skudt af Jønke. 
- Konnevski-sagen, der handler om en københavnsk taxachauffør, der lavede røverier og voldtægter og endte 
med at skyde to drenge på 5-øren på Amager. 
- Danmarks hidtil største skunklaboratorium i 2010 i Galten. 
- Skovbydrabet begået af en gruppe rumænere, der huserede i det midtjyske. 
- Eksplosionsbrand i Stjær ved Skanderborg. 
- Drabet på Brian Christoffersen, der ville være narkoboss i Skanderborg. 
Desuden vil der blive fortalt lidt om IT-kriminalitet, og hvordan man undgår at blive udsat for personelfalsk 
med videre. 
Desuden krydres der med nogle små anekdoter fra dagligdagen som politimand. 
Foredraget varer ca. 2 timer med en kaffepause midtvejs. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad sker der i kirken? 

 

Mørkning i kirken 

Som noget nyt er vi begyndt at holde en sen eftermiddagsgudstjeneste kl 17 en torsdag i hver måned 
i Stjær Kirke. Gudstjenesten er en kort gudstjeneste med læsning, sang, bøn, stilhed og nadver. Den 
varer en halv times tid.  
Der har været god tilslutning de første par gange, så vi fortsætter i det nye år. Vores plan er, at der 
skal være Mørkning i januar, februar, marts og igen i september, oktober, november. Altid kl 17, altid i 
Stjær Kirke. Alle er velkomne. 
 

Våbenhuscafé 

De dage, hvor der er Mørkning, er der også Våbenhuscafe. Det er en uformel måde at mødes i kirken 
på. Caren vil være til stede, og vi giver en kop kaffe. Cafeen starter kl 15.30. Det er også helt i orden 
at komme dryppende lidt senere, hvis det passer bedre. 
Fordi der er gudstjeneste bagefter, begynder præst og kirketjener at gøre klar cirka en halv time før 
gudstjenesten. Vi andre hjælpes ad med oprydning og opvask, hvorefter vi går stille ind i kirken. 
Der er Våbenhuscafe og Mørkning den 7. november, den 9. januar, den 20. februar og den 26. marts. 
 

Strikkecafe i konfirmandstuen 

I strikkecafeen bliver der strikket dåbsklude og varmt vintertøj til hjemløse. Der bliver også snakket, 
hygget og drukket kaffe. I december er der pause, men i det nye år tager vi fat igen. Vi strikker tors-
dag i lige uger kl 13.30-15.30. (nyt tidspunkt!) 
Strikkecafeen er 9. januar, 23. januar, 6. februar, 
20. februar, 5. marts, 19. marts og 2. april. Deref-
ter sommerpause. 
 

Julekoncert og Lucia-optog 

Julekoncert med Storring-Stjær kirkes pige- og 
voksenkor onsdag 11.december kl 19 i Stjær kir-
ke. Aftenen starter med det smukke Luciaoptog 
og så er der et smukt blandet program, der virke-
lig kan bringe få dig til at glemme decembers 
travlhed for en stund.   
 

 

 

 

Kirkeliv 
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JULEHJÆLP 

Kirkerne i Kløverbladet har, med hjælp fra Lions Club Galten-Skovby, fået mulighed for at tilbyde en jule-

kurv til dem i vores sogne, der trænger til en håndsrækning. Julekurven indeholder det vigtigste til et godt 

juleaftensmåltid, og vil blive bragt ud umiddelbart inden jul. 

Rent praktisk foregår det sådan, at man senest den 9. december skal rette henvendelse til ens egen præst. 

 Carsten Marvig, Storring, Stjær og Høver, tlf. 8695 0074, e-mail cma@km.dk 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Menighedsrådsarbejdet og om at være en bedre version af sig selv i hverdagen 
Af Hanne Øvlisen 

For 3 år siden stillede jeg op til menighedsrådet og blev valgt. Samarbejde og det at tænke i løsninger kendeteg-

ner menighedsrådet. Ingen er alene med opgaver og opgaverne løses i en god ånd. Her har jeg lært nye menne-

sker at kende, som jeg har boet i sogn med i adskillige år. 

Menighedsrådsarbejdet handler om kirke og tro. Som nyvalgt var jeg på ingen måde klar over, hvad det var, jeg 

her nærmede mig. Skal jeg prøve at sammenfatte det, vil det blive med en oplevelse af, at jeg er blevet en bedre 

version af mig selv i hverdagen. 

Første gang jeg mødte udtalelsen ”at blive den bedste version af sig selv” var, da jeg fulgte rækken af tv-

udsendelser med titlen Bertelsen på Shikoku 88. Her fulgte man tv-manden Michael Bertelsen, der gik verdens 

ældste pilgrimsrute på 1200 km. i Japan. 

Menighedsrådets arbejde handler alt sammen om kirke og tro. Tro handler livet på godt og ondt – om hvordan 

livet opleves og om mulighederne for at starte på ny. Vi har en præst, der på en let og ligetil måde formidler 

troens budskaber, der blandt andet handler om tilgivelse, om at begynde på ny og at gå med fred. Det har lagret 

sig sådan, at jeg selv oplever, at jeg er blevet bedre til at acceptere mig selv, som den jeg er i hverdagen. Jeg 

behøver ikke rejse så langt for at blive en bedre version af mig selv – og så oveni købet i hverdagen. 

Helt konkret består menighedsrådet af 9 medlemmer, 5 valgt i Stjær og 4 valgt i Storring og Høver. Der er valg 

hvert 4. år.  12. maj 2020 er der menigheds- og orienteringsmøde, 15. september 2020 er der valgforsamling. 

 

Kirkeliv 
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KONFIRMATIONSMESSE med fokus på bæredygtighed, DIY og genbrug 
 

Kom til konfirmationsmesse i Skanderborg, lån kvalitetskonfirmationstøj til både piger og drenge og få des-

uden inspiration til billig og bæredygtig borddækning, indbydelser, blomster og meget, meget mere.  

 

Hvornår: Tirsdag d. 14. januar mellem kl. 17-19.  

 

Hvor: Pavillon 5 (de hvide bygninger), Landsbyen Sølund, Dyrehaven 10, 8660 Skanderborg (følg vej-

visningen, når I nærmer jer). 

 

Det vil være muligt at få rettet tøjet til, hvis det ikke passer helt. 

Vi serverer lidt snacks undervejs.   

Messen er arrangeret af kirkerne i Skanderborg Kommune og frivillige kræfter.  

Vel mødt! 

 

SØGES: Brugt konfirmationstøj til konfirmationsmessen. Ligger  du inde med brugt konfirmationstøj, 

som godt kunne klare endnu en fest, tager vi imod det med stort tak! Tøjet kan afleveres på kirkekontoret i 

Skanderborg, Stilling og Hørning eller til din lokale præst! 

På forhånd tusind tak! 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kasteskyts fundet 
Den store sten ved regnvandsbassinet fortæller ganske særlige historier om vrede og kappestrid.  

Kirkerne er de ældste bygninger her i sognet. Kirkerne har oplevet og stået model til mangt og meget gennem 
årene.  I Stjær står kirketårnet lidt skævt, og i Storring opgav man simpelthen at vedligeholde kampestenskirken 
og erstatte den med den nuværende kirke fra 1890.  Hvis granitkvadrer og mursten kunne tale, kan de fortælle 
om dengang, de lokale kæmper kastede med sten efter kirketårnene. 

Folkemindesamleren Evald Tang Kristensen (1843-1929) rejste rundt i hele Danmark og indsamlede og ned-
skrev den mundtlige fortælletradition. Fortællinger der er blevet fortalt fra mund til mund gennem generationer. 
På sine rejser rundt i landet kom han også forbi Stjær, hvor Niels Pedersen fortalte følgende: 

”Der var en kæmpe, der byggede Storring Kirke, og han var vred på den kæmpe, der byggede Mesing Kirke. Så 
tog han en sten, hvori der var vel en 2-300 læs, og ville med den have slået tårnet af Mesing Kirke. Han kastede 
dog ikke længere end til Rammel-Ås. Lige der forbi lå stenen, men nu er den blevet væk, der var flere hundrede 
læs i den. Der var mærker i den af 
hans fem fingre. Det må have været 
en mand, der havde kræfter.” 

Stenen kan også have været en del af 
en kappestrid mellem 2 kæmper: 

” Der var to kæmper, der ville se, 
hvem der var stærkest og kunne kyle 
længst. Den ene stod ved Borum Es-
høj og ville slå spiret af Storring kir-
ke med en sten. Den kom et stykke 
forbi Skovby og faldt ned på Skovby 
Mark. Den anden ville slå spiret af 
Koldt kirke, med den fløj forbi uden 
at ramme og faldt her på marken syd-
vest for kirken, hvor den har ligget til 
den senere tid, men er nu kommet af 
vejen. Der var mange læs i den,” for-
talt af Th. Søgård. 

Historierne kan læses i bogen Danske 
Sagn, som de har lydt i folkemunde. Udelukkende efter utrykte kilder af Evald Tang Kristensen fra 1895. Bo-
gen findes på Det Kongelige Bibliotek i København. 

At stenen har været i en kæmpes hænder ses på bagsiden af stenen, hvor der er tydelige spor af kæmpens negle. 

Carsten Marvig, der har været sognepræst her i snart 27 år, er også som helt ny præst blevet fortalt disse histori-
er.  

I nyhederne fra Trampasti Lauget kan du læse om, hvordan kæmpernes kasteskyts kom hertil og, hvordan du 
finder vej til stenen. 
 

Hanne Øvlisen 

Kirkeliv 

9 
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Velkomstpakken til nytilflyttere 

 

Et nyt initiativ fra Borgerforeningen er en velkomstpakke, der deles ud til nytilflyttere i Stjær/Storring og om-

egn. Indledningsvist igangsatte vi en proces med grundigt forarbejde i forhold til, hvad der med fordel kan 

indgå i en velkomstpakke, hvordan den skal tage sig ud, hvad der er vigtigt at få formidlet via denne pakke og 

meget andet. Efterfølgende brugte vi god tid på at indhente visitkort, trampesti-foldere, kirkeblade og meget 

andet, for slutteligt at udarbejde en informativ og varm velkomsthilsen. I starten af sommeren var vi klar til at 

dele den første velkomstpakke ud, og sidenhen er der delt en del eksemplarer ud.  

Velkomstpakken er blevet taget rigtigt positivt imod hos alle de nye borgere vi kommer ud til, og det er skønt 

at mærke deres glæde og høre deres begejstring for den by, de er flyttet ind i. Ved uddelingen af velkomstpak-

ken fortæller vi lidt om 

Borgerforeningens ar-

bejde – herunder æble-

mostdag, fastelavnsfest, 

familiecafé og alle de 

andre initiativer vi støt-

ter op om og arbejder 

for at sætte i søen.  

Med velkomstpakken 

ønsker vi at alle nye 

borgere må føle sig set 

og budt godt velkom-

men, at de ved hvor de 

kan henvende sig, og 

ydermere at de føler sig 

klædt lidt bedre på i 

forhold til hvilke tiltag, 

der er samt den idérig-

dom der eksisterer i 

Stjær/Storring og om-

egn. 

Såfremt du får ny nabo 

eller lægger mærke til 

nytilflyttere i dit område, er du hjertelig velkommen til at give et praj til enten formand for Stjær Sogns Bor-

gerforening, Nikolaj Henningsen, eller medlem af bestyrelsen, Monica Bjørn Korsholm – så rykker vi ud med 

smil, et håndtryk og et hjertevarmt velkommen! 

Monica Bjørn Korsholm  
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Velkommen til nye beboere 

Vandrestorken Preben til de nyfødte 

Det er ikke mere end 2½ år siden min familie og jeg flyttede til Stjær, og jeg medbragte en idé, der var en 

kæmpe succes i den grundejerforening vi kom fra: Konceptet ”vandrestork”.  

En vandrestork er en stork (altså en figur-stork) der går på tur i det lokale område med henblik på at fejre alle 

de nye mirakler der kommer til området! Jeg forsøgte først at forhøre mig, hvorvidt det kunne være en idé med 

en vandrestork i Stjær og omegn? Denne idé blev overvældende positivt modtaget, og således måtte jeg indle-

de en storke-jagt! 

Det endte med indkøbet af storken Preben. Preben er allerede en erfaren herre, eftersom han lige pt står ved 

familie nr. 6, og han har kun været i drift et halvt års tid. Det virker til at være et tiltag der skaber smil, sam-

menhængskraft og en hel masse glæde – og for mit vedkommende er det en ubetinget fornøjelse at være med 

til at hylde livet og byde de nye små borgere velkommen!  

Idet nogen (forældrene oftest, eller naboer og 

bekendte) tipper undertegnede om, at der er født 

en baby et givent sted, skriver jeg en hilsen med 

et stort tillykke fra Borgerforeningen, hvorefter 

jeg spørger, hvorvidt de nybagte forældre kunne 

være interesseret i at få Preben på besøg? Når jeg 

efterfølgende, efter aftale, stiller Preben ved et 

hus, søger jeg altid tilladelse hos den enkelte fa-

milie til at tage et billede af huset med Preben 

foran, for efterfølgende at poste et opslag i vores 

facebook-gruppe ”Borgere i Stjær/Storring”. 

Dette afføder en masse varme hilsner til familien, 

hvilket er utroligt rørende. Efter 1-2 uger henter 

jeg Preben igen, og så kommer han på værksted 

og får lidt kærlig pleje inden næste tur. Takket 

være Gunnar Bonde Jensen på Tåstrupvej er Pre-

ben nu opdateret og vinterklar, idet Gunnar har 

skåret en stork i massivt egetræ – så nu skulle 

Preben gerne kunne holde til vind og vejr – tusind tak for dit fine arbejde Gunnar! 

Slutteligt vil jeg dele en kærlig opfordring til at gøre brug af Preben, enten ved at sætte børn i verden (!) eller 

ved at tippe én du kender, som har født et vidunder. Jeg håber, Preben vil få mange livsbekræftende ture rundt 

i Stjær, Storring og omegn – jeg skal hilse fra ham og sige, han vistnok har verdens bedste arbejde. 
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Jul på Baskær 

Så er der atter Jul på Vesterbro, og vi inviterer derfor alle fra Stjær og fjern til en hyggelig dag i julens tegn. 

Kig forbi gården Baskær og kom i julestemning med masser hyggelige aktiviteter med bl.a.: 

Fæld dit eget Nordmannsgran-juletræ, eller vælg ét af de allerede fældede træer   
Hygge i julemandens julestue, hvor nisserne serverer gløgg, kakao og æbleskiver  
Gratis skattejagt med gaver 
 

Vi glæder os til at se jer � 

Julehilsner fra 1 

Kathrine, Martin og alle nisserne 

Åbningstider: 30. november  og alle weekender  i december  kl. 10-16. Mulighed for fæld-selv på andre tids-

punkter efter aftale.  

 Adresse: Vesterbro 80, 8464 Galten 

(Vi tager imod MobilePay, kort og kontant) 
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Stjær el-delebil blev sat i drift i begyndelsen af au-
gust måned 2019. Delebilen kan ses som et fleksi-
belt alternativ og supplement til de tilbud, det offent-
lige tilbyder for kollektiv transport – og en lokal mu-
lighed for at benytte sig af klimavenlig transport-
form. 

Med støtte fra borgere i Stjær, lokale virksomheder, 
sponsorer og fonde, blev der i løbet af foråret 2019 
indsamlet et beløb, der kunne finansiere etableringen 
af to ladestandere. En ladestander til delebilen og én 
ladestander til andre elbiler. AURA har til gengæld 
stillet en el-delebil til rådighed i Stjær – indtil videre 
i 12 måneder. 

Efter dialog med Skander-
borg Kommune og aftale 
med Dagli'Brugsen, Menig-
hedsrådet og Byforskønnel-
sesudvalget, har delebilen 
fået en synlig parkerings-
plads foran Dagli’Brugsen. 
Og om alt går vel, vil den 
sidste del af torvet blive 
reetableret med chaussesten 
– og forhåbentlig en bænk 
– inden udgangen af 2019. 

Ved siden af ladestanderne 
er der en sponsorstolpe 
med navne på de virksom-
heder og sponsorer, der har 
støttet projektet. Stor tak til 
dem – og til de mere end 30 
personer, der støttede dele-
bilen via crowdfundingen. 
Denne del af indsamlingen 
gav i øvrigt mere end 
10.000 kr. af det samlede budget på ca. 80.000 kr. 
 

Priser — med eller uden abonnement 
Man behøver ikke et abonnement for at bruge bilen. 
Så betaler man bare 30 kr. pr. ½ time.  
Et lille abonnement koster 399 kr./måned inkl. 12 
timer og et stort abonnement koster 999 kr./måned 
inkl. 32 timer. Ønsker man ekstra tid ud over den 
tid, der er inkluderet i abonnementet er prisen 30 kr. 
pr. ½ time. Det gælder i øvrigt for alle, at man kan 
leje bilen til en dagstur på 24 timer for 495 kr. Der 
er fri kilometer og fri opladning når man bruger i 
bilen.  

Det koster normalt 199 kr. at oprette sig som bruger. 
Men hvis du er kunde hos AURA El-handel får du 
gratis oprettelse samt 5 timers kørsel inkluderet. 

 

Sådan gør man 

Det er faktisk ret let at bruge delebilen: 

• Download AURA delebilsappen til din smart-
phone og opret dig som bruger.  
(Du skal være fyldt 18 og have et gyldigt køre-
kort).  

• Book bilen via sin smartphone. Det er ret let 
og brugervenligt – og man får fin vejledning 
via små tekster eller korte videoer på telefo-
nen. 

• Lås bilen op via din app..  

 

Brug bilen! 
AURA har ansvaret for driften af bilen. En del af 
driften af delebilen er finansieret via salget af rekla-
mepladser på elbilen. Resten af driftsindtægterne til 
bilen, skal komme fra udlejning af bilen. Indtil vide-
re har vi derfor bilen i Stjær i et år, hvorefter AURA 
vil vurdere om vores delebil bliver brugt nok til at 
det hænger økonomisk sammen for dem. Så hvis du 
synes delebilen er en god ide, gælder det bare om at 
bruge den! Rigtig god fornøjelse – god tur og kør 
forsigtigt! 

 

 

Peter Person og Hans Brok-Brandi 

Stjær delebil 
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Den ottende udgave af Kløver Motionscykelløb bød 

på overvældende godt vejr, det blev en af de dage 

deltagere, frivillige og publikum sent skal glemme. 

Cykelløbets speaker sendte rytterne op i bakkerne 

med vanlig sikkerhed og Stjærs spritnye El-delebil 

førte feltet an. Der var helt klart overvægt af ryttere 

på 90 km, mellemdistancen på 62 km var også vel-

besøgt, hvorimod deltagerne på 34 km og 7 km hav-

de god plads på ruten.  

Sidste år testede Brugsen og Borgerforeningen et 

samarbejde af, hvor  Brugsen tog sig af forplej-

ningen efter cykelløbet og Borgerforeningen kon-

centrerede sig 100 % om selve løbet. Det var så stor 

en succes, at dette setup måtte gentages i 2019, og 

deltagerne kvitterede atter med lovprisninger, der 

kunne få hvemsomhelst til at rødme 

 

Forrygende dag i Stjær Bakker 
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Til forskel fra de tidligere år, fulgte løbsledelsen 90 

km gruppen i bil, byens lokale filmsnedker, Palle 

Hansen, sad placeret på passagersædet og filmede ud 

af vinduet. Det gav en helt anden dimension at være 

så tæt på deltagerne, og det var en god oplevelse at 

se rytternes behændighed på cyklerne, når der kom 

modkørende. Der blev såmænd også tid til at råbe 

opmuntrende ord til ryttere i forbifarten, men bedst 

af alt var det at hilse på flagposterne, der stod klar 

ude på ruten. Efter cykeløbet kom der mange positi-

ve tilkendegivelser vedrørende flagposternes ageren.  

 
De 3.000 kr. til 6-klasses Bornholmertur er hjemme, 

Borgerforeningen tænker det er en god tradition, vi 

efterhånden har fået bygget op, og vil i fremtiden 

gerne invitere kommende 6-klasser til cykelfest i 

Stjær – endnu engang tusind tak for jeres indsats. 

Et af de elementer, der bliver lagt vægt på i forbin-

delse med Kløver Motionscykelløb er præmierne. 

Det har altid været vigtigt for organisationen bag 

motionscykelløbet, at deltagerne kan vinde fede 

præmier i enten lotteri eller ved lodtrækning på start-

nummer. Hovedgevinsten i år var sponsoreret af Fri 

Bikeshop Galten og Jutlanderbank, og bestod af intet 

mindre end en Tacx Flux hometrainer til en værdi af 

4.400 kr.  

Lyskoncept havde smidt en hel masse Soundshoo-

ters i puljen, men også Berger Optik, Fru K, Super-

Brugsen Galten og JustGO Cycling var repræsente-

ret i præmiepujen med lækre sager – se mere på 

hjemmesiden. 

Tak for en dejlig dag i Stjær og Stjær Bakker 

Mvh Borgerforeningen og KMC 

Stor tak til Skanderborg Kommune 

I forbindelse med Kløver Motionscykelløb d. 24 august opstod der flere problemstillinger som krævede 

samarbejde med Skanderborg Kommune.  

For det første ville Borgerforeningen, som stå bag cykelløbet, gerne låne lokalerne på Vesterbro 32, der-

for kontaktede jeg på vegne af Borgerforeningen idrætskoordinatoren i Skanderborg Kommune som hen-

viste mig til Stjærskolens pedel, Gorm.  

Gorm og jeg fik lavet en aftale om lån af lokalerne og en kort snak om forskellige forhold Borgerforenin-

gen skulle være opmærksom på.  
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Dagen før cykelløbet tjekkede jeg op på toiletpapir m.m. og fandt beholdningen risikabel lav. Derfor greb jeg 

knoglen og ringede til Gorm, som straks kvitterede ved at sende skolens anden pedel med de nødvendige for-

syninger – det var bare super god service! 

 

Ansøgning om tilladele til afholdelse af cykelløb forløb som sædvanlig uden større problemer, ganske vist er 

systemet lidt tungt at danse med, men som et plaster på såret kom tilladelsen hurtigt og dermed i god tid. 

 

Trafikreglerne byder at cykelister benytter cykelstier, såfremt de findes på den strækning man cykler, men da 

cykelstien mod Storring var delvis gravet op, kunne deltagerne rode sig ind i alvorige problemer her. Smalle 

dæk og stabilgrus er ikke en god kombination, ej heller køreplader og cykelister med fart på, jeg tog atter fat i 

kommunen, som straks bød ind med forskellige løsninger på problemet.  

Løsningen blev at Skanderborg Kommune fragtede diverse skilte og remedier til Stjær, således at løbsledelsen 

kunne afspærre cykelstien - det eneste forsvarlige i denne situation.  

 

Græsarealet ved parkeringspladsen Vesterbro 32 er yderst velegnet til parkering og da Kløver Motionscykel-

løb benytter selve parkeringspladsen til ryttergård, havde vi brug for parkeringspladser andensteds. Borgerfor-

eningen havde fået lovning på en klipning af græs der hvor vuggestuen lå, men torsdag d. 22 var græset stadig 

knæhøjt.  

Kommunen blev kontaktet og kunne fortælle at der var sket en fejl, som iøvrigt ville blive rettet hurtigst mu-

ligt – dagen efter var græsset klippet. 

 

Sådan kunne jeg blive ved med at berette om Skanderborg Kommunes velvilje, men jeg vil nøjes med af ud-

trykke min dybeste taknemmelighed over for det engagement vores kommune bedriver.  

 

Skanderborg Kommune opfordrer iøvrigt alle borgere til at ”Gi et praj” via kommunens hjemmeside. Dit praj 

kan f.eks. være huller i vejen, defekt gadelys eller signalanlæg, ødelagte vejskilte, beplantning som skal be-

skæres eller affald, der flyder, som du mener bør udbedres. 

 

På vegne af Stjær Sogns Borgerforening og Kløver Motionscykelløb 

Peter Person 
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Stjær Vandværk bliver elektronisk 

Stjær Vandværk har siden vandmålere blev et lovkrav i 1990’erne anvendt analoge målere til at måle vandfor-
bruget hos den enkelte forbruger. Det har foregået ved, at den enkelte forbruger nytårsaften kl. 23:59:59 aflæ-
ste sin vandmåler og indberettede aflæsningen til Stjær Vandværk. Enkelte forbrugere fik ikke lige aflæst nyt-
årsnat og aflæste måleren nytårsdag og tog måske fejl af målerne og indberettede aflæsningen fra El-måleren, 
hvilket kunne medføre nogle uforudsete forbrugsmønstre, som det kostede tid og penge at få rettet op på for 
vandværkets medarbejdere. 

Bestyrelsen i Stjær Vandværk har besluttet, at udskifte alle vores bestående analoge vandmålere med helt nye 
elektroniske målere fra Kamstrup. Det betyder, at vi for fremtiden kan ”køre” forbi de enkelte forbrugere en af 
de første dage i januar måned og aflæse, hvad måleren viste pr. 31.12 kl. 00:00:00. Det giver en meget nøjag-
tig aflæsning og dermed også en mere nøjagtig afregning af vandforbruget. 

Vi vil, når alle målerne er udskiftet i løbet af 1. kvartal 2020 endvidere en 3-4 gange om året køre rundt og af-
læse målerne, således at vi vil blive i stand til at reagere, hvis der pludselig skulle vise sig et meget ændret 
vandforbrug hos den enkelte forbruger. 

De nye målere vil endvidere også give den enkelte forbruger mulighed for at ”se”, om der skulle være tegn på 
lækage i ejendommen, da de nye målere vil vise en advarsel, hvis der ikke har været et ”0-forbrug” uafbrudt i 
en time indenfor de seneste 24 timer, ligesom der vil vises en advarsel på måleren, hvis der har været et kon-
stant højt vandforbrug i en ½ time. 

Øverste talrække viser det samlede 
vandforbrug i m3 for måleren. De 4 
tal i nederste række viser det øjeblik-
kelige forbrug i L pr. time (L/h) 

Symbolerne i nederste række er for-
klaret i skemaet her til højre. 

 

 

 

Den målertype, Stjær Vandværk har besluttet sig for at bruge er Kamstrups nyeste type, som netop er sendt på 
markedet: flowIQ® 2200, som udover at kunne måle vandforbrug og eventuel lækage efter måleren, også kan 
”lytte” på ledningsnettet før måleren, og på denne måde være Vandværket til stor hjælp ved eventuel lækage-
sporing i fremtiden. 
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Juletræer - Pyntegrønt - Dekorationer m.m. 

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, 
bundne kranse, adventskranse, kirkegårdspynt, udvalg af forskelligt grønt, kogler, mos og andre materialer til 
dine egne juledekorationer - bestillinger modtages gerne. 
 

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

Gode parkeringsforhold, også til trailer. 
 

Kik forbi i den varme garage og gør en god julehandel, efter fældning og netning af træ, har vi gratis gløgg og 
saft til alle og lidt sødt til børnene.  
Priseksempel juletræ 2 meter 200 kr. 1 bundt gran 50 kr. metaljuletræer fra 75 kr. Vi modtager mobilepay. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi er på marken og i garagen på følgende datoer (lørdage/søndage).:    
 

24. november 

30. nov. & 1. dec. 
7. & 8. december 

14. & 15. december 

21. & 22. december 

 

Åbent alle dagene mellem kl. 10-16 

Eller efter aftale.  
 

Linda Jørgensen og Thomas Mikkelsen  
Tlf.  6175 4077 - 8695 0026 
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I oktober åbnede Marlene Lyby sin egen 
psykologpraksis i familiens hus på Lille-
ringvej 1 i Storring. Her tilbyder hun tera-
pi til unge, voksne og par. 

 

Marlene er uddannet psykolog fra Aarhus Universi-

tet, hvor hun de sidste 7 år har arbejdet som forsk-

ningsassistent og forsker med fokus på stress, kriser 

og udvikling. 

Psykologklinik med fleksible forhold 
I 2015 flyttede Marlene sammen med sin mand til 

Storring, hvor de bor i den gamle skole med deres to 

børn på 1 og 3 år. ”Jeg har indrettet min psykolog-

klinik under hjemlige forhold i den ene ende af hu-

set, da det tillader mig at have mest mulig fleksibili-

tet, i forhold til det at have små børn” fortæller Mar-

lene.   

I forbindelse med sin forskning har Marlene funge-

ret som behandler på en række projekter der tilbød 

gratis terapi til mennesker med forskellige problem-

stillinger. Marlene er specialiseret i at behandle 

stress, angst, depression, sorg og parforholdsproble-

mer. 

Terapien tilpasses den enkelte 
I sin behandling trækker Marlene på den erfaring 

hun har opbygget som psykolog, men tilpasser sine 

forløb fuldstændig til det menneske hun møder. 

”Centrum for terapien er til enhver tid den person 

jeg sidder overfor. Terapien tager derfor altid sit ud-

gangspunkt i hans eller hendes perspektiv på sig selv 

og verden. Jeg ser mig selv som en samarbejdspart-

ner til at opnå større mening og glæde. Målet for te-

rapien justeres derfor også løbende, som vi sammen 

udfolder den enkeltes behov og ønsker”. forklarer 

Marlene. 

 

Åbent efter aftale 
Den nye praksis holder åbent efter aftale, og kan 

kontaktes på  
tlf. 24816779 eller  
Mail: kontakt@marlenelyby.dk,  
 

Læs mere på Marlenes hjemme-

side : www.marlenelyby.dk 

Ny psykologklinik i Storring 
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STJÆRS FÆLLESSKABER 

Flagholdet 
 

Af Jan Thøgersen 
 
Der er mange dejlige aktive fællesskaber i Stjær. Mange af dem kender vi og stifter bekendtskab med i det 
daglige, mens andre lever lidt mere skjult og kun af og til kommer op til overfladen, hvor vi alle kan se dem. 
Dem vil vi i de kommende numre af Stjær Avis komme til at høre mere om.  
Et af disse fællesskaber er Flagholdet. 
 

Stjær Avis har sat Flagholdet i Stævne en søndag formiddag i et baghus på Bækken, til en snak om deres hi-
storie og festlige og produktive fællesskab. Vi møder 7 1/2 raske gutter (Hans Jørgen Mikkelsen - også kaldet 
“Hygge” er gået på deltid efter 30 års tro tjeneste) og humøret er højt i det lavloftede skur, som er indrettet 
som det perfekte mødested til lige at hilse på hinanden og få en snak om løst og fast. 
Tilstede er “Carlos", “Vognmand", “Borgmesteren", “Skalle", “Grus", “Nolle", "Bette Lars" og “Hygge". Der 
står til daglig nogle andre, mere borgerlige, navne på deres postkasser - men her i skuret er det det de hedder. 
De har næsten alle sammen gået på Stjær skole, undtagen “Skalle", som kommer fra Galten  og 
“Borgmesteren", som er tilflytter fra Aarhus V. Det er en flok frisk fyre. 
Gruppen blev startet som en en-mandshær i 1989 - for 30 år siden - med 4 flagstænger af “Hygge”. Der skulle 
være sportsfest, og der manglede nogle flag ved sportspladsen - det klarede han -  i starten som ene mand. 
I 1992 kom Grus (Michael Thomsen) til som nr. 2 og projektet kunne udvides. Storring skulle også bruge nog-
le flag og boldklubben trådte til som sponsor af stænger/flag og Harald Røgen med betonrør og der kunne nu 
graves huller ved indfaldsvejene og lægges betonrør ned til flagstænger, så der også kunne flages ved byens 
porte ved festlige lejligheder. Og selvfølgelig skulle der også graves rør ned til flag ved Brugsen. 
 

Opgaverne voksede - og det gjorde interessen for at hjælpe til, heldigvis også. Der kom flere flagstænger til og 
flere betonrør, der skulle graves ned og nogle flere hjælpsomme hænder -og der kom også flere opgaver ud-
over sportsfesten, bl.a. konfirmationer. 
Og så var der lige pludselig også en masse vedligehold der skulle klares. Stængerne skulle males og betonrør 
skulle skiftes, når landbrugs- eller gravemaskiner var kommet til at køre over dem - Der var pludselig meget 
der skulle gøres. 
 

I takt med at der blev flere om opgaverne opstod der et hyggeligt og stærkt fællesskab omkring arbejdsopga-
verne. Nu i 2019 er der 8 mand og 42 flagstænger...  
- Ja, man fristes til at kalde det en forening; med generalforsamling, julefrokost, sommerfest, udflugter m.v.  - 
altså, ikke sådan på den formelle måde, men mere som en slags sub-kultur under Boldklubben.  
De vil gerne gøre noget godt for byen og hygge sig samtidig. Og de har det sjovt sammen. Rigtig sjovt. Det 
fornemmer man klart denne formiddag, hvor de interne jokes og anekdoterne flyver gennem luften - ikke 
mindst historierne... 
 

F.eks. om den gang hvor en tidligere Brugsuddeler ville have 249 kr. for en kasse kold øl i en snæver vending, 
fordi “Hygge" havde glemt at medbringe de obligatoriske drikkevarer - der gik små 10 år hvor brugsens navn 
ikke måtte nævnes uden at det gav fejl i flagbogen. 
Eller dengang hvor man havde lavet en aftale med ”Pastoren” om, at Flagholdet leverede stænger og flag  til 
en Sct. Hansfest, men hvor han så havde glemt at få taget flagene ned inden -den ellers ret sene- solnedgang - 
"Pastoren havde ikke helt styr på sine får den dag“, siger alderspræsidenten - og det kostede efter sigende Car-
sten Marvig en omgang øl til holdet…  

 

Eller dengang da de begyndte at veje hver deltager ved hver julefrokost på den gamle badevægt, som vist snart 
kan fejre 75-års fødselsdag. Resultaterne er at finde i den hemmelige bog næsten uden stavefejl og er et 
levende bevis på det vellevned gruppen byder hinanden ved de mange sammenkomster. 
 

Her i forsamlingen passer alle godt på hinanden. F.eks. har alle fået nøglen til “Hygges” hus, siden han har 
fået en hjerteoperation. Man holder øje med hinanden. Det er et meget godt og stærkt fællesskab med faste 
traditioner. Og man har de samme flotte røde trøjer, med både “Stjær Flaghold” påtrykt, samt de individuelles 
status. De ser også imponerende ud sammen. 
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STJÆRS FÆLLESSKABER 

Gruppen har mange små ritualer, når de mødes mindst 4 gange om året og de holder godt øje med  hinanden. 
De har også en hemmelig bog med alverdens notater om fejltrin og aftaler gennem 30 år. Det med bogen har 
nemlig grebet lidt om sig. Der er normalt ikke kvinder involveret i gruppens arbejde, men de har dog udnævnt 
Pia Thomsen til sekretær. Hendes opgave er at rette stavefejl i bogen. Finder hun 10 fejl, skal man som straf 
drikke en dansk vand til julefrokosten. 
Det er blevet til mange danskvand gennem tiderne!  
Hjælpere kan dog også få lov til at køre flagturen når flagene skal tages ned og stængerne skal op på ladet. Tak 
til alle dem der har deltaget med dette. 
 

Hovedformålet er stadigvæk at sætte flag op ved festlige lejligheder i byen - ikke ved en hvilken som helst lej-
lighed, men naturligvis ved Sportsfesten, konfirmationer, Brugsens jubilæum etc.- og så ved helt specielle 
festlige lejligheder, som da vores allesammens Carsten Marvig fyldte 50 - De er tydeligvis rigtig glade for 
”Pastoren”. Og da skolelærerinden Marie Jensen fyldte 100 år. Forresten kom fru Theiss ud og tog et billede af 
“Hygge", mens han tog flag ned i den anledning - og skrev en lang historie bag på billedet og sendte det til 
ham - Det er han stadig rigtig glad for. 
Også ved de mere triste lejligheder er der blevet flaget. F.eks. da Harald Røgen døde.  
Da blev der flaget på halvt i hele byen.  
De holder alle sammen meget af Stjær og bidrager gerne til at give stemningen en tak opad i byen. 
 

"Stjær er et fantastisk sted. Det er et exceptionelt sted at bo. Der sker meget herude, og det er et unikt og livligt 
sted, hvor vi holder øje med hinanden på kryds og tværs. 
Det er en dejlig flække vi har her, og vi skal behandle hinanden godt, selvom vi er mange forskellige menne-
sker herude. Vi kan godt lide at man hilser på hinanden, selvom man måske ikke kender hinanden endnu - det 
gør man ikke inde i Aarhus. Det skal vi holde fast i herude og også lære alle de nye tilflyttere - Det er vigtigt “ 

 

“Hygge” er som sagt gået på velfortjent “deltid” efter veludført dåd,  så han er kun med engang imellem. Det 
er nu tid at lade "yngre" kræfter tage over, så vi også i fremtiden kan have mulighed for flagning i Stjær. Det 
er med til at gøre det mere festligt at bo i her. 
 

Skulle du ønske at gøre din begivenhed, som måske ikke lige berettiger til den store byflagning, lidt mere fest-
lig -  er det også muligt at låne Flaggruppens 4 tønder med flag og lidt blomsterpynt til at stille f.eks. ved ind-
gangen til forsamlingshuset el. lign.  
Det er egentlig gratis, men afregnes gerne med et par kasser dåser fra Otto Duborg eller Poetszch - eller Brug-
sen i Stjær. 
Kontakt “Skalle" - eller Morten Johansen på tlf. 4142 9586 
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Nærdemokrati-workshoppen den 12.juni 2019 blev 

startskuddet til Stjær Fælleshave 

Her blev der samlet en gruppe, som alle havde det 

ønske, at der blev lavet en fælles have i Stjær, som 

kunne skabe et fællesrum for børn, unge, ældre og 

familier i Stjær.  

Den oplagte beliggenhed for Fælleshaven var vi hur-

tigt enige om, at det var området omkring Stærekas-

sen og Spejderhytten, da dette areal ligger rigtig 

godt placeret i forhold til skole, børnehave, bold-

plads og stisystem. Desuden trænger området også 

til en genopfriskning. 

Ideen er at etablere en naturlegeplads, junglestier, 

frugthave, højbede, motionsredskaber, en overdæk-

ket pavillon med udekøkken og et højt bålsted. Et 

sted som inviterer til leg, ophold og aktivitet - og 

som kan bruges på tværs af generationerne og tids-

punkter. 

 

Her er nogle af de ideer vi har til Stjær Fælleshave: 

 
Fælles haver med frugt, bær, krydderurter og 
grøntsager. 
Børnehaven og spejderne laver en del mad over bål. 

De vil gerne udfolde dette med råvarer inden for 

rækkevidde - og dyrke nogle af ingredienserne selv  

 
Et opholdssted (en overdækket pavillon) med ad-
gang til vand, toilet, borde og siddepladser.  
Børnehaven, dagplejen, mødregrupper og senior-

klubber kan bruge dette i dagtimerne. Spejderne kan 

bruge det i deres klubaktiviteter. De unge kan bruge 

det om aftenen og i weekenderne. Fællesspiserne 

eller fredagsbaren ved særlige lejligheder. I det hele 

taget et sted som alle borgere er velkommen til at 

bruge til en picnic, en fødselsdag eller blot dele en 

kop kaffe.  

Stjær Fælleshave 
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Et højt bålsted med grill til madlavning (i sam-
menhæng med overdækket pavillon) 
Børnehaven ønsker sig et et fast højt bålsted, som vil 
give en langt større sikkerhed. Det vil i høj grad væ-
re noget spejderne også kan bruge. Det vil stå til rå-
dighed for alle, som samles for at grille og lave mad, 
f.eks. til klassearrangementer, fællesspiseklubben, 
private fødselsdage mv. 
 

Træningsredskaber/ Udendørs motionsmulighe-
der 
Motionister efterspørger udendørs træningsmulighe-
der, som også kan bruges af de voksne, mens børne-
ne leger på naturlegepladsen. 
 

Naturlegeplads med træskib, vandbane, sandkas-
se  
Et højt ønske fra børnehave, dagplejen og familier i 
Stjær. Mulighed for motorisk udvikling, udfoldelse 
af fantasi, rollespil, ansvarsfølelse og sikker leg.  
 

 

Finansieringen af dette projekt skal ske gennem 
fondsansøgninger, bl.a. den 2-årige Landsbypulje, 
som har ansøgningsfrist 1. november 2019, men og-
så andre fonde skal søges.  

Styregruppen har valgt at samarbejde med Land-
skabsarkitekt Lene Lunghøj fra HedeDanmark, som 

vil udarbejde tegninger, visualiseringer og budget. 
Aktørerne i projektet er Borgerforeningen, Grund-
ejerforeningen Nygaardsparken, Stjær Børnhave, 

Dagplejen, Spejderne, Boldklubben og Trampestil-
auget. Alle deltager med input og ideer, og er med til 
at sætte deres præg på projektet.  

 

Arbejdsgruppen har allerede fået 15.000 kr af 
Landsbydistriktpuljen til finansiering af Landskabs-
arkitekt Lene Lunghøj, som vil forsøge at samle alle 
ønsker og ideer, som blev udtrykt på workshoppen i 

juni, således at vi får et flot samlet udtryk med en 
gennemgående rød tråd 

 

Hvis man også skulle have lyst til at danne en lille 
haveforening i Stjær Fælleshave, så er man også me-
get velkommen til dette.  

Hvis man er interesseret i at deltage i arbejdsgrup-
pen, har lyst til at starte en lille haveforening eller 
bare har en god ide så skriv til Nanna Nielsen mail: 

nasha@live.dk mobil: 21471722 
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To onsdage i maj og juni måned deltog 45 personer i 

2 workshops afholdt af Borgerforeningen. Formålet 

med workshoppen var at udvikle Borgerforeningens 

virke, så vi i endnu højere grad kan understøtte de 

lokale fællesskaber - og blive et fællesforum, som 

kan varetage relevant kommunikation, koordinering, 

sparring og ideudvikling på tværs af landsbyen. 

Tidligere fungerede Stjær Sogns Borgerforening pri-

mært, som en hus-bestyrelse, der tog sig af forsam-

lingshuset (altså formål 1, se faktaboks). Men i de 

senere år har Borgerforeningen også virket som pa-

raplyorganisation for en række andre foreninger - og 

den udvikling ønskede Borgerforeningen af sætte 

ekstra turbo på! 

Workshoppen kom til at hedde Nærdemokrati i 

Stjær og Storring. Borgerforeningen inviterede 

Tyge Mortensen til at styre slagets gang. Tyge er 

fremtidsforsker, landdistriktsudvikler og højskole-

forstander.  

Under workshoppen stod et sjovt ord frem: Ting-

stedsmøder. Ideen om at samles og tale efter det ur-

gamle runde-princip vakte en del begejstring. Her er 

ordet frit, alle bliver hørt og det gælder om at finde 

det, vi kan blive enige om, det der samler os - og 

ikke det der splitter os (som man nogle gange skulle 

tro, hvis man hører debatter i ind- og udland).  

Hvad kom der så ud af det? 
Et af de væsentligste resultater af workshoppen blev, 

at Borgerforeningen fremover vil være vært og faci-

litator for et åbent fællesforum, hvor alle er 

velkommen. Det kan man deltage i på to måder: 

Månedlige tingstedsmøder  

(ind til videre sidste fredag i måneden kl 17-18.30). 

Møderne er uformelle og uden tilmelding. Her kan 

man give en status på sin gruppes aktiviteter eller 

rejse en sag, som man gerne vil have hjælp til eller 

feedback på. Hold øje med Infoskærmen i Brugsen! 

Et årligt Efterårsmøde i Forsamlingshuset 

Her inviterer Borgerforeningen til et ‘Stor-

tingstedsmøde’. Alle foreninger, institutioner og 

fællesskaber inviteres til at fortælle om deres 

aktiviteter - og dele tanker på tværs af landsbyen.  

Den 23. oktober var Borgerforeningen således vært 

for et velbesøgt Efterårsmøde. Et utal af grupper 

fortalte levende og meget engageret om deres 

aktiviteter, gøren og laden. Det blev en hyggelig og 

informativ aften - en imponerende tour de chambre 

igennem Stjærs mange sydende jern i ilden. Sikke en 

fantastisk masse skøn energi, der var samlet den 

aften! 

Nærdemokrati i Stjær 

Billede fra Nærdemokrati Workshop  
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Idégenerering til Landsbypuljen 
Skanderborg Kommune har afsat 5 mill over 2 år til 

Landsbyerne i Skanderborg Kommune. Disse midler 

kan søges - efter krone til krone princippet - hvis 

man altså har en god ide!  Derfor blev en idé-

generering sparket igang på workshop nr. 2 i  juni 

måned.  

Energien var helt i top! Og da vi gik derfra, var der 

dannet flere grupper:  

En Stærekasse-gruppe,  

som arbejder videre med Stjær Fælleshave (se anden 

artikel i denne avis). 

En Trafik-gruppe, 

som arbejder videre med trafikale spørgsmål i Stjær. 

En Tingsteds-gruppe, 

som arbejder videre med at etablere et helårstingsted 

i Stjær, så dårlig vejr ikke er en hindring.   

En Hytteby-gruppe,  

som arbejder med etablering af en bæredygtig hytte-

by tilpasset landskabet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ser frem til det fortsatte arbejde i Borger-

foreningen. Kontakt os meget gerne hvis du har 

spørgsmål og input: borgerforening@stjaer.net 

Med hilsener fra 

Stjær Sogns Borgerforening 

FAKTABOKS 

I vedtægterne står der, at Borgerfor-

eningen formål er:  

- at drive forsamlingshuset, borger-

nes fælles hus - dels ved udlejnin-

ger til private fester, og dels som 

kulturelt samlingssted for lokalområ-

det og almennyttigheden i øvrigt. 

- at varetage Stjær Sogns beboeres 

fælles interesser i forhold til kommu-

nen og andre myndigheder samt i 

øvrigt virke for fremme af fællesska-

bet mellem beboerne. 

Billede fra Efterårsmødet d. 23. oktober 2019 
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Regnvandsbassin 

Nyt regnvandsbassin i dalen mellem Storring og Stjær 
 

I lavningen mellem Storring og Stjær, har Skanderborg Forsyningsvirksomhed hen over sommeren etableret 
en ny, stor regnvandssø. Herfra vil regnvandet via Møgeleng Bæk løbe videre til Tåstrup Sø, Årslev Engsø og 
Brabrand Sø for til sidst at ende med udløb i Aarhus Bugt. I løbet af nogle år skal alt regnvand fra Stjær ledes 
til den nye regnvandssø. 
 

Som en del af projektet med etablering af den nye regnvandssø er en del af det rørlagte vandløb Møgeleng 
Bæk blevet omlagt fordi man ikke kan have et vandløb passere ind igennem et regnvandsbassin. I forbindelse 
med omlægningen er en del af vandløbet blevet åbnet op på en delstrækning på et par hundrede meter – og der 
er her blevet skabt et fint lille vandløb. 
 

Regnvandssøen modtager nu overfladevand fra de ”nye” boligområder i Stjær. Om nogle år når Stjær skal se-
paratkloakeres, skal regnvandet fra alle befæstede arealer og tagflader i Stjær ledes den nye regnvandssø. 
Hvornår Stjær skal separatkloakeres er pt. ikke afklaret – men årstallet vil komme til at fremgå af Skanderborg 
Kommunes nye spildevandsplan om formentligt et par år.  

Største miljøgevinst ved etablering af et regnvandsbassin er at man kan koble regnvandet væk fra pumpestati-
oner og renseanlæg. Det medfører en bedre drift på anlæggene, reducerer strømforbrug, opnår en bedre rens-
ning af spildevandet og man undgår overbelastning og overløb (udløb) af urenset spildevand til vandløb og 
søer, når det regner. Derfor adskiller man regnvand og spildevand i to separate systemer – et til spildevand og 
et til regnvand. 

Regnvand og overfladevand fra veje og pladser er ikke rent, da der i vandet findes en række miljøskadelige 
stoffer fra eksempelvis tagflader, bygningsmaterialer, malinger, pesticider, vejflader osv. Derfor leder man 
overfladevandet til regnvandsbassiner inden vandet udledes til et vandløb eller en sø.  

Et regnvandsbassin har mindst to funktioner. Dels virker bassinet som en buffer ved kraftige regnskyl for at 
beskytte vandløbet mod erosion og dels fungerer bassinet som et lavteknologisk renseanlæg. En del af rensnin-
gen sker ved bundfældning og en del af rensningen sker ved naturlige biologiske processer, hvor materialer i 
regnvandet nedbrydes til uskadelige stoffer. Et regnvandsbassin skal derfor også tømmes med jævne mellem-
rum - og materialet skal køres til et kontrolleret og godkendt modtageanlæg.  

Hvor rent er vandet så når det løber ud fra et regnvandsbassin? Rensegraderne varierer for forskellige stoffer - 
eksempelvis reduceres kvælstof med op mod 40%, fosfor med op mod 70%, kobber med op mod 75% og su-
spenderet stof (bundfældeligt stof) med op til 90%. Men som sagt - den største gevinst er at man undgår over-
løb af urenset spildevand når man får adskilt spildevand og regnvand. 

Skanderborg Forsyning har skabt en rigtig fin regnvandssø, der er indpasset naturligt i terrænet og ådalen mel-
lem Storring og Stjær. Og til foråret, når arealerne omkring bassinet vokser til, kommer det endnu mere til at 
minde om en sø – en ”sø”, der vil være til glæde for os der bor her i området – og til gavn for vandmiljøet og 
naturen.  
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Trampestierne mellem 
Søballe, Storring og Stjær 

Forfattet af Hans Brok-Brandi 

For lidt over 4 år siden startede arbejdet med at etab-
lere afmærkede trampestier i vores lokalområde. Vi-
sionen var, med trampestier, at forbinde Søballe, 
Storring og Stjær, at forbinde Bakkeskoven, Sten-
skoven og Præstegårdsskoven - og at skabe adgang 
til Tåstrup Sø og Gammelgaard Sø. 

Trampestierne er etableret efter principperne i Spor i 
landskabet - det vil blandt andet sige - ved at lave 
skriftlige aftaler med de lodsejere, der har lyst til at 
give adgang til natur og landskab via deres jord. 
Hvis en enkelt lodsejer ikke har ønsket at være med, 
har vi forsøgt at finde en anden rute - så alle trampe-
stierne er etableret ved frivillige aftaler gennem dia-
log med lodsejerne. 

Der er nu mere end 30 kilometer afmærkede ruter 
mellem vores 3 landsbyer. Og der er rigtig mange 
lodsejere, der har bakket op om projektet - det er 
virkeligt dejligt. To lodsejere - Storring-Stjær Me-
nighedsråd og Peritshave - har bidraget med ekstra 
mange kilometer sti, hvilket har betydet, at det hele 
er blevet bundet rigtig godt sammen. Der er faktisk 
ingen i de 3 landsbyer, der har mere end 3 minutters 
gang til nærmeste afmærkede trampesti. 

Det er derfor også en stor fornøjelse, at trampestier-
ne og muligheden for adgang til natur og landskab, 
nu ofte bruges som et salgsargument i boligannoncer 
for huse vores lokalområde - selvfølgelig sammen 
med oplysninger om alle de andre ting og aktiviteter, 
der sker i Stjær. 

 

Selv om landbrugsstøttereglerne rent faktisk medfø-
rer, at nogle af lodsejerne bliver trukket i støtte sva-
rende til det areal, de har afgivet til trampestierne, så 
er lodsejeropbakningen fantastisk. Det er altså lidt 
fantastisk, at store dele af trampestierne vedligehol-

des af lodsejerne. Trampestilauget klipper kun græs-
set i Den Gamle Grusgrav, ved stien fra Tåstrupvej 
til Stenskoven og ved stien ned til Fugletårnet - og 
nogle få steder i Præstegårdsskoven. Alle øvrige ste-
der er det lodsejerne, der selv klipper græsset. 

For at projektet er helt færdig, mangler vi nu kun at 
grave nogle ganske få pæle ned og etablere nogle få 
små broer over et par små vandløb. Derudover skal 
vi have lavet nogle infotavler færdig før vi kan af-
slutte projektet og regnskabet for projektet. Det sam-
lede budget er 130.000 kr. som er skaffet ved fonds-
ansøgninger.  

Et par gange om året arrangerer vi arbejdsdage. Se-
nest foregik det i Bakkeskoven, hvor vi efter aftale 
med skovejeren, brugte et par timer på at rydde en 
sti, der var ved at vokse til. Alle er velkomne til at 
deltage - det plejer at være ret hyggeligt - og så er 
det faktisk rart at lave noget, hvor der er et meget 
synligt og konkret resultat. 

Vi arrangerer også løbende en række gåture. I 2019 
har vi arrangeret caminovandring sammen med me-
nighedsrådet, luksusvandretur med champagne-
brunch og bålmad samt trampestilaugets motionsdag 
den første lørdag i efterårsferien - og så der traditio-
nen tro en julevandring 2. juledag. Seneste tiltag er 
”Rask vandring” hver torsdag aften.  

Vi informerer om arbejdsdage og arrangementer via 
Facebook, på infoskærmen i Brugsen og en gang 
imellem via opslag på A-skiltene - og alle er meget 
velkomne.   

Trampestilauget 

Trampestierne 



28 

 

Trampestierne mellem 
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gang til nærmeste afmærkede trampesti. 

Det er derfor også en stor fornøjelse, at trampestier-
ne og muligheden for adgang til natur og landskab, 
nu ofte bruges som et salgsargument i boligannoncer 
for huse vores lokalområde - selvfølgelig sammen 
med oplysninger om alle de andre ting og aktiviteter, 
der sker i Stjær. 

Selv om landbrugsstøttereglerne rent faktisk medfø-
rer, at nogle af lodsejerne bliver trukket i støtte sva-
rende til det areal, de har afgivet til trampestierne, så 
er lodsejeropbakningen fantastisk. Det er altså lidt 
fantastisk, at store dele af trampestierne vedligehol-
des af lodsejerne. Trampestilauget klipper kun græs-
set i Den Gamle Grusgrav, ved stien fra Tåstrupvej 

til Stenskoven og ved stien ned til Fugletårnet - og 
nogle få steder i Præstegårdsskoven. Alle øvrige ste-
der er det lodsejerne, der selv klipper græsset. 

For at projektet er helt færdig, mangler vi nu kun at 
grave nogle ganske få pæle ned og etablere nogle få 
små broer over et par små vandløb. Derudover skal 
vi have lavet nogle infotavler færdig før vi kan af-
slutte projektet og regnskabet for projektet. Det sam-
lede budget er 130.000 kr. som er skaffet ved fonds-
ansøgninger.  

Et par gange om året arrangerer vi arbejdsdage. Se-
nest foregik det i Bakkeskoven, hvor vi efter aftale 
med skovejeren, brugte et par timer på at rydde en 
sti, der var ved at vokse til. Alle er velkomne til at 
deltage - det plejer at være ret hyggeligt - og så er 
det faktisk rart at lave noget, hvor der er et meget 
synligt og konkret resultat. 

Vi arrangerer også løbende en række gåture. I 2019 
har vi arrangeret caminovandring sammen med me-

nighedsrådet, luksusvandretur med champagne-
brunch og bålmad samt trampestilaugets motionsdag 
den første lørdag i efterårsferien - og så der traditio-
nen tro en julevandring 2. juledag. Seneste tiltag er 
”Rask vandring” hver torsdag aften.  

Vi informerer om arbejdsdage og arrangementer via 
Facebook, på infoskærmen i Brugsen og en gang 
imellem via opslag på A-skiltene - og alle er meget 
velkomne.   

Trampestilauget 

Trampestierne 
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Julevandring 

Stjær Trampestilaug indbyder til julevandring 
torsdag den 26. december 2019 fra kl. 13.30 til kl. 16 

Turen, der starter og slutter ved Stjær Brugs, er på ca. 5 km igennem Bakkeskoven. Undervejs bliver der et 

pitstop, hvor vi synger et par julesange og vi tilbyder forfriskninger til en rimelig pris.  

Kom med ud i den friske luft og oplev naturen - få gang i kroppen ovenpå julen - og få en hyggelig snak med 

de andre jule-sti-trampere.  

Tag gerne din familie, venner eller naboen med. 

Alle er velkomne – og tilmelding er ikke nødvendig.  

Vi glæder os. 

Stjær Trampestilaug 

 

 

 

 

 

 

 

Æbleskiver i Forsamlingshuset 

Af Thomas Toft 

Jeg er kommet i besiddelse af den æbleskive opskrift, der blev brugt, da der var bestyrer i Forsamlingshuset 
(fru Nielsen) - den er måske ikke speciel, men det er den originale opskrift: 
 

1l kærnemælk 

6 æg 

1 spk. sukker 
1 tsk. salt 
1 tsk. natron 

1 tsk. bagepulver 
Mel, til passende konsistens (som der står) 
Velbekomme 

 

Opskriften blev brugt af bestyreren, som boede i lejligheden, når der f.eks. skulle være julehygge for pensioni-
ster i Forsamlingshuset. 
 

Bestyrelsen hjalp hinanden med at bage æbleskiver, og de brugte alle den samme opskrift for at få dem nogen-
lunde ens, hvilket vil sige at det var fru Nielsens opskrift, der blev brugt. 
 

Fru Nielsen var den bestyrer, der var i Forsamlingshuset, og hun boede i lejligheden i enden af forsamlingshu-
set, hvor Dagplejen nu har deres lokaler 
 

Derfor kan den næsten betegnes som den “originale” Stjær opskrift 
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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 

 

Toftkærvej og Pebbelparkens 

Grundejerforening 

John Monrad, john@monrad.dk  
 

Nygårdsparken Grundejerforening 

Søren Fogh, 86 95 04 79 

soghfogh@hotmail.com  
 

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

 

Det Danske Haveselskab (repr. i Stjær) 
Conny Andersen 

connya-1957@hotmail.com 

 

Dansk Ornitologisk Forening  
(lokal kontakt) 
Peter Lange, 86 95 03 41 

peterlan@post6.tele.dk 

 

Aarhus Aadals Golfklub (repr. i Stjær) 
Bodil Brandt, 8695 0035 

bodil@brandt-metal.dk 

Hovednummer: 86 94 26 77 

 

A.M.B.A. Stjær Brugsforening 

Lars Jeppesen, 86 95 00 10  
02715@coop.dk 

www.coop.dk 

 

Voksenkoret 
Rita Joseff 
rita@joseff.dk 

 

Stjær Senior Klub/”Mandeklubben” 

Poul Nygaard Kristensen, 42 59 38 03 

nygaard50@gmail.com 

 

Stjær Trampesti Laug 

Hans Brok-Brandi, 51 15 49 08 

familien@brokbrandi.dk.dk 

(facebook-side) 
 

Byforskønnelsesudvalg 

Heidi Gargulak Andersen, 2018 55 15 

heidi@gargulak-andersen.dk 

(facebook-side) 

 

 

 

 

 

 

 

SØBALLE 

 

Søballe vandværk 

Hans Lück, 51 50 97 03 

 

Grundejerforeningen  
Søballe Villaby 

Kim Elgård, 20 28 79 90 

 

Grundejerforeningen Gyvelhøj 
Hans Harboe, 28 15 96 76 

 

Søballe Borgerforening 

Kim Elgård, 20 28 79 90 

 

Fællesspisning i Borgernes Hus 

Tanja Peters, Stjærvej 13 

 

 

 

STORRING 

 

Storring Forsamlingshus: 
Karina Lauridsen, 22 51 19 70 

Udlejning: 
Michèle Vandborg Nielsen, 86 95 01 32 

Solhøjparken 27 

 

Storring Grundejerforening: 
Martin Lauridsen, 28 38 32 10 

post@martinlauridsen.dk 

 

Storring Børnehus 

Søballevej 3, Storring 

87942085  
 

Gymnastik: 
Instruktør: Ellen Mikkelsen, 86 95 02 15 

 

Storring-Stjær-Søballe-Høver  
Pilelaug 

Kirsten Gade, 86 95 07 05 

kirstengade@storring.dk 

 

Storring Vandværk 

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 

Foreninger, grupper, råd, udvalg og institutioner  med kontaktpersoner 



31 

 

 

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 redakti-
onen og hør nærmere. 

Stjær Avis          

udgives af Stjær Sogns Borgerforening 

 

Avisen bliver husstandsomdelt gratis 2 gange om 
året til ca. 750 husstande i Storring, Stjær, og Sø-
balle-området. Du kan købe ekstra aviser i Lokal-
Brugsen 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. 64 udkommer 28. marts 2020. 
Deadline for indlevering af materiale er d. 8. marts 
2020. Det vil også fremgå af Stjær.net samt Brug-
sens 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 

 

 

Materiale til avisen 
 

Deadline: 8. marts 2020. 
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 el-
ler Publisher eller håndskrevet. 
Billeder bedes leveret i billed-
format (fx jpg) eller original (så 

scanner vi dem).  
  

Ris og ros modtages også me-
get gerne 

 

Materialet sendes til 
 

stjaeravis@stjaer.net 
eller  

Vesterbro 2 , Stjær  



 

 

 

 

 

Rådgivning og skræddersyede løsninger, der sikrer din 

virksomhed energieffektiv belysning af højeste kvalitet.  

Kontakt hk@lyskoncept.dk, 41 65 39 10 
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