STJÆR AVIS
med Storring og Søballe
Marts 2020 - november 2020

Nr. 64 – 19. årgang

Fællesskaber i Stjær

Stjær Avis udgives af Stjær Sogns Borgerforening.
Avisen uddeles gratis til 750 husstande i Storring, Stjær og Søballe.
Næste deadline er 25.10.20 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
Bemærk!
Ved redaktionens slutning vides ikke, hvordan situationen er i forhold til Corona-virus, så hold øje med Infoskærmen i Brugsen, Facebook og skilte i byen for eventuelle aflysninger !!

Marts

28.
29.
30.

April

2.
7.
9.
15.
24.
25.
25.
25.
30.
30.

Maj

3.
4.
4.
5.
12.
14.
16.
18.
24.
28.
29.

Grønne Omstillingsplaner: For-Enden-af-Vejen arrangement
Grønne Omstillingsplaner: For-Enden-af-Vejen arrangement
Fællesspisning

Grønne Omstillingsplaner: Foredrag
Stjær cykelklub: Sæsonstart
Kirken: Gudstjeneste og påskemåltid
Borgerforeningen: Generalforsamling
Kirken: Mændenes morgenbord
Landsbyhøjskole: Tur til Hertha
Grønne Omstillingsplaner: For-Enden-af-Vejen arrangement
Energimesse på Stjærskolen
Kirkens Frivilligdag
Grønne Omstillingsplaner: Foredrag med Morten DD
Konfirmation - hejs flaget!
Opfordring til alle om at sætte aften LYS i vinduerne
Alsang i hele sognet (program s. 16)
Alsang i hele sognet (program s. 16)
Orienterings- og menighedsmøder i Storring og Stjær
Voksenspiseklub
Grønne Omstillingsplaner: For-Enden-af-Vejen arrangement
Turen til Søskoven med Peter Lange
Grønne Omstillingsplaner: Brugsen Grøn Forbruger - fakta og information (se program i Brugsen)
Grønne Omstillingsplaner: Biodiversitet - havevandring i Stjær
Kirken: Mændenes morgenbord

Juni

4.-7.
Sportsfest
12.
Fællespisning Stærekassen
18.-23. Sommermøde i Præstegårdshaven

Juli
August
22.
28.

Kløver Motionscykelløb 2020 / Brugsens Sommerfest
Kirken: Mændenes morgenbord

September

13.
15.
19.
25.

Sporets/Naturens dag arrangement
Valgforsamling menighedsråd Stjær og Storring
Landsbykonference på Ry Højskole
Kirken: Mændenes morgenbord

Oktober
1.
25.

Stjær e-Cykling sæson start
Deadline til næste Stjær avis (udkommer 15. november)
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Vandretur med Peter Lange
Blomster i Præstegårdsskoven og
Søhaven
På denne tur kommer vi rundt i Søhaven og ser nogle af de mange flotte og sjældne blomster, som findes her. Miljøtekniker og naturguide Peter Lange
viser blomsterne frem, og fortæller om det særlige
plantesamfund som findes i skoven.
Husk solidt fodtøj, der kan være fugtigt i skovbunden. Turen varer ca. to timer.
Mødested: Hvor asfaltvejen Storringvej/Søballevej
går gennem skoven den 18. maj 2020 kl. 19.00.

Gul anemone

Jeg har her vist foto af nogle af de blomsterarter jeg
forventer at vi ser.
Turen er et samarbejde mellem Menighedsrådet og
Trampestilauget.
Kontakt vedr. turen; Peter Lange tlf. 23 35 37 95.

Kodriver

Firblad

Tyndakset gøgeurt
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Sportsfestudvalget
Forfattet af Jan Thøgersen

F.eks er Charlotte Holst EventChef, Christian Bos-

Der er mange dejlige aktive fællesskaber i Stjær.

lev Degn er BarChef, Tina Drachmann Vixø er Ind-

Mange af dem kender vi og stifter bekendtskab med

købsChef, Lene Severinsen er ØkonomiChef, Mor-

i det daglige, mens andre lever lidt mere skjult og

ten Rohde er TekniskChef, Lotte Stabel Henriksen

kun af og til kommer op til overfladen, hvor vi alle

er AdministrativChef, mens Nicole Laursen er Ny-i-

kan se dem. Dem vil vi i de kommende numre af

JobChef (og med et bijob som Værdiansættelses-

Stjær Avis komme til at høre mere om.

Chef ) & Alderspræsidenten Connie Madsen er
avanceret til ikke at have en Chef-rolle idet hun nu

Et af disse fællesskaber er Sportsfestudvalget

er ved at blive Ekstern Konsulent/Pensionist efter

Det er en af de grupper i byen som laver et kæmpe
stykke arbejde, som vi alle har glæde af - men som
vi ikke altid ser så meget til, fordi det meste af det
store arbejde de laver foregår som forberedelser til,
og efterarbejde i forbindelse med Sportsfesten - og
når den så endelig oprinder, ser vi ikke så meget til
dem…

mange års tro tjeneste.

Egentlig ser udvalget, som jeg møder en vinteraften

sportsstævne, med håndbold om dagen - og bal i

i Nygårdsparken til planlægningsmøde med kaffe og

forsamlingshuset om aftenen.

Sportsfesten, som mange af os i byen efterhånden
tager for givet, havde sidste år 60-års jubilæum.
Det hele startede oprindeligt i 1959 som et 1-dags

hjemmebagt banankage og masser af godt humør,

Festen har siden oplevet mange forskellige faser og

det slet ikke som en sportsfest, men som

har også nogle gange været helt derude, hvor den har

HELE BYENS FEST.

måttet kæmpe for sin overlevelse.

Oprindeligt var det folk fra Sportsklubbens hovedbe-

Det kræver mange frivillige kræfter at stable sådan

styrelse, som blev delegeret ud til de enkelte funkti-

et arrangement på benene - og megen opbakning bå-

oner og senere afdelinger.

de fra arrangørerne, de frivillige og “kunderne i butikken”.
Ganske vist afleveres hele overskuddet til Stjær
Sportsklub, som bruger pengene til Børn & Unge
afdelingen, så de unge fra byen kan komme ud at se
verden og spille mod andre på udebane, men det er
også den væsentligste formelle tilknytning til sportsklubben.

Nu om dage er det et er et virkeligt engageret og
mangesidet udvalg med en meget flad arbejdsstruk-

Sidste år var overskuddet på lige omkring 40.000 kr.

tur. Der er ikke nogen chef - Faktisk er alle chefer
og har hver især ID-kortet til at bevise det, med bil-

Rundt omkring bordet er der bred enighed om at alle

lede og det hele.

arbejder for hele byen og er i udvalget for at gøre
noget rigtig godt og hyggeligt for byen 4

og selv anser det for vores allesammens byfest. Må-

F. eks kan i flæng nævnes:

ske skal den endda have et andet navn…
Opstillerholdet, El-holdet, Pizzaholdet, BurgerholFestudvalgets primære opgave er at sørge for at ska-

det, Brunchholdet, Hoppepudeholdet, Skralde-

be rammerne for arrangementet. Og at sørge for at

holdet, Flagholdet og naturligvis Håndboldholdet

alt er indkøbt, tilstede og parat, når de forskellige
Mange vælger de samme vagter år efter år - omkring

grupper skal bruge det.

1/4 af alle vagterne er fast besat.
Jeg får indtrykket af at alle omkring bordet er meget
En del af vagterne er ikke faste. Det gælder f.eks.

pligtopfyldende og rummelige - og at de har det vir-

Slikvagterne, Pølsevagterne, Barvagterne og diverse

keligt SJOVT sammen.

Småjobs. Disse besættes som oftest via Doodle på
Ny-i jobChefen Nicole fortæller f.eks. at hun allere-

internettet efter at være slået op på “ Borgere i Stor-

de meldte sig som frivillig til at hjælpe med Sports-

ring/Stjær” gruppen på Facebook eller som en begi-

festen, da hun lige var flyttet til Stjær og ikke kendte

venhed under Sportsfesten, samme sted.

ret mange. Hun så det som en måde at komme til at
Festholdets fornemste opgave er at sørge for hele

lære nogle mennesker at kende på. Og det kom hun

tiden at have et godt overblik over hele Sportsfesten

sandelig til. Nicole havde første år en barvagt og

og alle aktiviteterne, og at sørge for at alt står klap-

andet år var hendes mand også med - og blev

pet og klart til alle de frivillige, samt at der er vagt-

placeret i Baren - altså som vagt… og i år, som så er

planer i alle boder m.m. Der er altid 2 på vagt fra

3. år, er hun gået ind i udvalget.

festholdet, som man kan henvende sig til under hele
Udover cheftitlerne er der mange traditioner forbun-

Sportsfesten.

det med festen og et strengt krav om at det SKAL
Og de sidder på denne februar aften og snakker om

være hyggeligt at arrangere og gennemføre. Det er

hvordan de kan gøre de traditionelle indslag i festen

også et krav at man skal finde en god balance mel-

endnu bedre i år.

lem pris og overskud, så alle kan ha´ råd til årets store begivenhed i Stjær.

Information og program om Sportsfesten rundsendes
på Facebook i flere grupper, på Infotavlen i Brugsen,

Det kræver som sagt en masse opbakning fra de lo-

samt husstandsomdeles i både Stjær og Storring.

kale at gennemføre så stort en event. Heldigvis er
der mange trofaste grupper, som troligt stiller op år

Rent sportsligt ligger det allerede fast at der vil være

efter år.

det helt store lokalopgør mellem Stjær og Galten
torsdag d. 4. juni kl. 18. Der forsøges også at lægge
andre interessante kampe den samme dag.
Og, specielt til mændene, husk at der i pissoiret er
mulighed for at rette strålen mod Galten - og FCK
og Brøndby.
Om fredagen er der mulighed for at komme ned i
teltet for borgere i alle aldre og specielt Hoppepuden
er det helt store trækplaster for de yngre - og baren
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for de lidt ældre. Der plejer også at være diverse for-

le klassekammerater. Faktisk er det en tradition for

skellige aktiviteter på pladsen - og altid en god stem-

mange at mødes enten fredag aften eller til temafe-

ning.

sten lørdag. Tag gerne hele jeres gamle klasse med det plejer at være rigtig sjovt.

Om lørdagen er der lagt op til et brag af et håndboldstævne. Faktisk har lørdagen fået ry for at være Danmarks største en-dags udendørs stævne, hvor byens
Søndag var i gennem mange år specielt børnenes

befolkningstal sommetider mangedobles. Faktisk har

fest. Børnenes Søndag.

stævnet i dén grad været med til at udbrede kendskabet til Stjær ude i landet .“Nå, er det jer der har det

Det var en dag, hvor det var virkeligt sjovt at være

dér fede stævne”. Ja, der er sågar eksempler på at

barn i Stjær. Og de voksne måtte også godt lege

folk er flyttet til byen, efter at have besøgt stævnet.

med.

Det kan vi takke John Hårup Laursen og hele håndboldafdelingens og Sportsklubbens kæmpestore ar-

Der var spændende og festlige aktiviteter som bl.a.

bejde for. Det er et stort arbejde at stable sådan et

Høvdingebold, Rundbold, Kongespil, Turneringer

stævne på benene.

mellem de forskellige grundejer- og vejforeninger
og Ko- og Hønseskidning, samt besøg af Brandbiler.
Det var en fin og festlig afslutning af festen, hvor
hele familien kunne deltage og hvor det stadig skæppede lidt i kassen til regnskabet.
Desværre er der ikke længere ildsjæle der melder sig
til at stå for disse aktiviteter, samt andre indslag som
Orienteringsløb, Børnedisko og Tombola, så derfor
er de sat i bero indtil nye kræfter måske melder sig
på banen. Og der mangler generelt også flere folk til
at komme og lege med og lave aktiviteter for børnene iøvrigt. Gruppen vil gerne lukke op for en genoptagelse af Børnenes Søndag. Bare meld ind - Connie
har stadig hønsene, hvis nogen skulle få lyst til at

Lørdag aften byder altid på et brag af en fest - og

genoptage denne del af Sportsfestens afslutning -

hvert år med et tema, som mange går op i og giver

dog ikke i år, da planlægningen allerede er godt i

den gas. Der er spisning og live musik og der kom-

gang og der fokuseres på at gøre fredag til Børnenes

mer som regel i størrelsesorden ca. 160 mennesker

Dag.

til spisning, til ca. kr. 250 pr. person med det hele.
Og lad være med at spise hjemmefra. I år er det med

Udvalget diskuterer videre. Og de lever helt tydeligt

mega lækker mad fra slagter Drachmann !

op til kravet om at de SKAL hygge sig. Humøret er
højt. Det skal være sjovt at lave hele Byens Fest. De

Efter kl. 21 kan man komme ind uden spisning til

er nu nået til nye tiltag, som skal prøves af i år.

reduceret pris. Det er ofte her at mange af bysbørnene “kommer hjem” for at møde vennerne og det er
en fremragende mulighed for et gensyn med de gam6

“Vi har kørt med de samme priser igennem ret man-

kring dem med pizza - og måske endda tarteletter !

ge år, og bliver nok nødt til at give priserne et nøk

En sådan invitation vil fremadrettet være en del af

opad i år”.

Stjærs velkomstpakke.

“Vi vil gerne skabe mere markedsstemning på plad-

Jo, idéer er der nok af her i februar. Det bliver spæn-

sen uden alt for mange yderligere udgifter”.

dende at se hvor mange der kan gennemføres til Juni.

I år er der ikke så meget “plejer” over forberedelserne. Alle er parate til at prøve noget mere og andet og

Det er tilfredsstillende for alle her at lave resultater,

håber at der er opbakning blandt sognets gamle og

både for borgerne og for bundlinjen. Og de sidder

nye borgere til at støtte op om noget nyt og anderle-

her rundt om bordet på denne kolde vinterdag og

des.

glæder sig over at se byen trives - og glæder sig til at
deres bidrag vil få byen til at blomstre endnu mere

Der bliver snakket om måske at lave børneloppe-

og forberede det dejlige samlingspunkt som de fest-

marked om fredagen og måske en rundbold turne-

lige dage er for os allesammen.

ring fredag, hvis nogen griber bolden. Fredag d. 5
juni er en fridag for mange i år, så det kunne være

Der er snart ikke mere banankage tilbage, og de har

sjovt med en masse børneaktiviteter - Hvis nogen vil

mange flere punkter på dagsordenen for at alle idéer

drive det…

kan blive vendt og drejet, så vi tager hjem på Farmen og lader dem arbejde videre.

Alle festudvalgets medlemmer får i år tøj fra Boldklubben, og bærer deres Chef ID-kort så man kan

Skulle du have lyst til at tage del i dette Fællesskab

kende dem - og få lov at gå først i køen…

til glæde for dig selv og os allesammen, er du velkommen til at ringe til Connie Madsen på tlf. 53 37

Og der bliver MEGA god kaffe i år: Supresso ma-

06 17 og melde dig under fanerne. Du kan være helt

skine, med friske bønner fra Brugsen - alt kører na-

sikker på at du vil blive en del af et festligt og pro-

turligvis igennem Brugsen til byens fest.

duktivt fællesskab.

Der forhandles også med indehaveren af en ny eks-

Alle bidrag modtages med kyshånd, hvadenten du

tern madvogn, der både har Flæskestegssandwich og

har lyst til at tage en vagt eller stå for en hel aktivitet

pølser og Pommes Frites.

- eller hvis du har forslag til nye tiltag

Måske kommer der i år et aflangt telt i stedet for det
runde, så man kan trække sig lidt fra musikken og
der snakkes med folk fra Skanderborg Kommune
om måske at deltage i et kaffebarsprojekt for udsatte
unge.
Dette år vil der være et nyt tiltag rettet mod os alle,
men mest mod alle de nye borgere i byen. Torsdag
aften er der planlagt et velkomst-arrangement, som
skal fejre byens tilflyttere. Der vil være et bord specielt for alle de nye, og Sportsfestgruppen og alle vi
andre vil så byde dem velkommen og hygge om7

Cykelfællesskabet i Stjær
Stjær Cykelklub
Klubben har sæsonstart tirsdag d. 7 april kl. 18 og
mødestedet er som sædvanlig på Brugsens parkeringsplads. Som noget nyt cykler klubben sammen
med Motionsvennerne fra Galten, Motionsvennerne
har mødested ved Fri Bikeshop hvor man blot møder
op torsdag kl. 18 og søndag kl. 10.
Fælles for alle samlinger er, at de orkestreres via appen “JustGO Cycling” og at alle uanset niveau kan
være med.
Stjær Cykelklub har fået sin egen klubdragt som i
øvrigt kan bestilles online og ses på klubbens hjemmeside – www.kløvermotionscykelløb.dk

Kløver Motionscykelløb
Løbsledelsen har valgt at sponsorere Weber Ultra
Cycling for at blive lidt mere synlig i det Østjyske,
det er nemlig Borgerforeningens håb at kunne tiltrække op mod 300 deltagere til årets cykelfest.
Kløver Motionscykelløb bliver sandsynligvis vært
for Danmarks hidtidige største udendørs e-cycling
træf og det bliver naturligvis med et twist af Stjær.
Motionscykelløbet henvender sig til alle aldre og
alle typer cyklister, så vi håber at se mange cykelglade mennesker når startskuddet for den 9 udgave af
KMC lyder.
Skanderborg og Århus Kommune har fået den årlige
hilsen fra Borgerforeningen, hvor vi spørger om det
er ok at arrangere cykelløb i Stjær og omegn. Lokalerne på Vesterbro 32 med dertilhørende udearealer
er booket, den kommende 6-klasse på Stjærskolen

vil gerne stå flagposter og Brugsen har sagt ja til
samarbejde for tredje år i træk - Brugsens sommerfest d. 22 august bliver kullise for cykelløbets after
party.
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Stjær e-Cycling
Stjær e-Cycling Base Ride d. 28 november
Stjær e-Cycling Zwift School d. 19 december
EL:CON Raceday d. 26 januar
Cykelshoppen Let´s Zwift d. 18 februar
Fri Bikeshop Galten d. 28 marts
Stjær e-Cycling har også været toneangivende i miljøet omkring e-sport, eksempelvis har klubben stået
fadder til holdkonkurrencen i BKOOL Ligaen og
arbejder pt på at gøre Motionsvennerne i Galten til
landets første klub der cykler både ind og ude som
klub.

Danmarks næst største e-cycling klub har haft en
fantastisk sæson, eksempelvis lykkedes det klubben
at trække prominente navne inden for cykelsporten
til Base Ride i Stjær Forsamlingshus, her taler vi om
selveste Bo Hamburger og Weber Ultra Cycling.
Klubben har været i radioen, TV, magasiner, aviser
og har fyldt godt på de sociale medier, det skyldes
blandt andet klubbens høje aktivitetsniveau som tæller følgende aktiviteter.
E-CYCLING LAB BKOOL Ligaen Holdkonkurrencen d. 22 oktober
DCU e-cykling Launch BKOOL Ligaen d. 31 oktober

Modne Quinders Klub
Lige inden vi alle sammen blev sendt hjem nåede 38 af Quinderne at afholde den traditionsrige Nytårskur.

Og som sædvanligt blev vi serviceret af vores trofaste tjenere
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Stjær risikerer at miste udskolingen!
Enheder skal være økonomisk og fagligt bæredygtige og med en lokal forankring. Det betyder at
overbygningskoler skal være kendetegnet ved en
faglig volumen, hvor medarbejderne naturligt er en
del af professionelle læringsfællesskaber. Dette
sikres ved, at overbygningskoler som udgangspunkt
har mindst 2 spor.

Mon ikke de fleste i lokalområdet har bemærket, at
der har været en masse polemik omkring
Stjærskolen og det fremtidige skoletilbud, den vil
kunne udbyde?
Hvis man ikke har børn i Stjærskolen i dag, kan det
måske virke som noget, der kun er relevant for
andre. Måske man endda tænker, at det ikke vil
påvirke en selv eller byen, så hvorfor skal man
bekymre sig om det?

Dette organiseringsprincip har sat gang i et kæmpe
arbejde for en række borgere i Stjær og Storring,
som har dannet borgergruppen: Stjær i Udvikling.
Grundlæggende anerkender vi ikke, at kvalitet
afhænger af størrelsen på skolen, og dette
understøttes også af, at Stjærskolen leverer på
samtlige kvalitetsmarkører, som ligger til grund for
Undervisning- og Børneudvalgets arbejde med en ny
skolestruktur. Dette ændrer dog ikke ved, at
organiseringsprincippet om, at der minimum skal
være to spor i udskolingen kan betyde, at vi allerede
fra skoleåret ’21-22 kan risikere at have en
Stjærskole fra 0. til og med 6. klasse, og hvor
eleverne fra 7., 8. og 9. klasse skal pendle til en af
kommunens andre skoler – de seneste konkrete
forslag er Gyvelhøjskolen eller Niels Ebbesen
Skolen.

Til en vis grad kan jeg godt forstå tanken, men
udfordringen er bare, at Stjær ikke vil forblive den
samme by, hvis vi mister udskolingen! Det kan godt
være, at Stjær er Jyllands Hjerte, men skolen er
Stjærs hjerte. Landsbypolitik er lig med skolepolitik.
Det kommer ganske enkelt ned til hvilken by, vi
ønsker, at Stjær skal være - ønsker vi at være en by i
vækst; skal vi fortsat kunne udvikle Stjær Boldklub;
skal det nære samarbejde mellem skolen og kirken/
erhvervsliv/foreninger kunne bestå; skal Stjærskolen
bevare sin internationale profil med samarbejdet
med Holland, og ønsker vi at kunne tiltrække nye
borgere, så er en velfungerende skole 0.-9.klasse
fuldstændig afgørende.
Da Skanderborg Kommune i november 2019
præsenterede sit nye grundlag for kommunens
skolestruktur, var det især et af de såkaldte
organiseringsprincipper, der udfordrer Stjærskolen:

De indledende politiske følere vi stak ud, tegnede
hurtigt et billede af, at hvis vi gik ud med et budskab
om at bevare Stjærskolen, som den er nu, ville det
ikke vække den store politiske sympati, fordi
kommunen har brug
for plads til 2000
flere børn frem mod
2030, så i stedet
valgte vi at arbejde
for et scenarie, hvor
Stjærskolen beholder
0.-9. klasse, men
hvor der så tilbydes
to spor i 7.-9. klasse.
Eleverne kunne som
eksempel være de
nuværende
udskolingsbørn fra
Veng, som i dag
køres til Niels
Ebbesen-skolen i
Skanderborg.
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Det vigtigste parameter for borgergruppen har
gennem hele forløbet været en konstruktiv, saglig og
faktuelt baseret tilgang til dialogen med kommunens
politikere. Når det er økonomi og voksende børnetal,
der styrer de svære beslutninger om ændringer af
skolestrukturen, så vil det sandsynligvis ikke påvirke
beslutningerne ret meget, hvis vi kommer til bordet
med følelser og bløde værdier som tryghed og
sammenhængskraft. Dette ændrer ikke på, at vi
fortsat synes, at de bløde værdier er enormt vigtige
for vores lokalsamfund, men de kan ikke omsættes i
kommunens store regnemaskine, så borgergruppens
fokus har blandt andet været på at indhente
oplysninger om og vise beregninger på, hvor lidt der
spares på at lukke udskolingen kontra hvilke
økonomiske muligheder, der ligger i to spor.

fremtidige møder om, at der guld i Stjær. TV2
Østjylland, P4 Østjylland og aviserne var med igen.
Samme dag, som vi overrakte underskrifterne,
udsendte Undervisnings- og børneudvalget 20
mulige scenarier til en ny skolestruktur, men der
fremgik forslaget om to spor i udskolingen på
Stjærskolen ikke. Men heldigvis kom udsendte
Skanderborg Kommune allerede d. 6. marts en
revideret liste med forslag til ændringer af
skolestrukturen, og her ser vi en mulighed for at
arbejde videre med forslag 8b:

Element 8b –etablering af landsbyordning i Stjær
med et dagtilbud, hvor den ledige kapacitet på
Stjær Skole udnyttes.
Borgergruppen vil derfor nu arbejde for dette
forslag, som vi tolker til at fastholde udskoling i ét
spor på Stjærskolen og så se på muligheden for at
rykke børnehaven ind på skolens matrikel i
overvejende eksisterende lokaler, således at element
8b bliver det foretrukne, når den endelige beslutning
bliver truffet.

Det meste af Stjær, Storring og omegn har bidraget
til at gøre det klart for kommunen, at dette er
afgørende for Vores lokalsamfund. I årets første
måneder har vi haft gang i følgende aktiviteter:

MEN intet er afgjort! Alle scenarier er stadig i spil,
og vi står lige nu et sted i processen, hvor vi ikke
kan sige hvilken vej, det går. Vi arbejder lige nu på
vores vision for, hvordan et fremtidigt skoletilbud i
Stjær skal se ud – det bliver en grundigt
gennemarbejdet analyse af forskellige scenarier, som
vi vil sende til alle byrådspolitikerne i slutningen af
marts, så det kan fungere som inspiration og input i
de kommende forhandlinger.

Underskriftsindsamling i Stjær og omegn.
Frivillige hjalp med at samle underskrifter i Stjær,
Storring og Søballe, mens skolens elevråd stod for
en børn/unge-indsamling. I alt blev indsamlet 1.165
underskrifter (133 børn/unge, 1032 voksne).

Tak til alle Jer, der bidrager – hvad enten det er med
underskrifter, fremmøde, finansiering, forfatning af
læserbreve, mails til politikerne og vores vision! Vi
kæmper sammen for vores skole og for at vores by
fortsat skal være Stjær i Udvikling.

Stort borgermøde på Stjærskolen d. 4. februar.
Mere end 360 borgere deltog, hvilket sendte et klart
signal til de 12 fremmødte politikere om, at dette er
uendelig vigtigt for Stjær og omegn. Borgergruppen
og en række forskellige foreninger fremlagde deres
synspunkter på konsekvenser og muligheder, og
mødet sluttede med en direkte dialog mellem
borgere og politikere. Mødet blev dækket af TV2
Østjylland, som sendte live, og af flere aviser.
Overrækkelse af underskrifter af en lille gruppe
borgere og skolens udskolings-elevråd til
Borgmester Frands Fischer samt formanden for
Undervisnings- og børneudvalget Trine Frengler d.
6. februar . Sammen med underskrifterne blev der
overrakt 1.032 guldkarameller og 133 poser
guldbamser, som en lille påmindelse til de

Borgergruppen Stjær i Udvikling
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Nyt fra Borgerforeningen
Hvorfor er kun 40% af borgerne i Stjær medlem af Borgerforeningen?
Det er et spørgsmål borgerforeningens bestyrelse har drøftet over en længere årrække, nu vil vi bede jer om
hjælp til svar på dette spørgsmål.
Her er nogle af de spørgsmål bestyrelsen har haft oppe at vende:
Er medlemskabet for dyrt?
Et årligt medlemskab koster 300 kr. for familier og 150 kr. for personligt medlemskab.
Er det for vanskeligt at melde sig ind i byens borgerforening?
Man kan melde sig ind ved indbetaling på reg.nr.: 9436,
konto nr.: 4340018570
eller
via MobilePay til 52920
I begge tilfælde skal man huske at oplyse navn og adresse!
Er de varer foreningen har på hylderne ikke relevante?
Borgerforeningen er en paraplyorganisation, som varetager en lang række fælles interesser til gavn for byen og
byens borgere:
- Byder nye borgere i Stjær velkommen med velkomst-pakker. Nyfødte borgere får besøg af storken :-)
- Afholder fælles-arrangementer, f.eks. Fastelavn, Efterårsmøde, Æblemostdag og Kløver Motions cykelløbet
- Vedligeholder en Fælles by-kalender
- Infoskærm i Brugsen & udgivelse af Stjær Avis
- Udarbejdelse af helt ny by-portal for Stjær
- Driver tværgående projekter som f.eks. 'Grønne Handlingsplaner i Stjær'
- Søger fondsmidler til Stjær - b.la. Stjær Fælleshave
- Bidrager når 'lokummet brænder’ f.eks. når skolen trues
- Drive og vedligeholde Forsamlingshuset & står for udlejninger
- Er en del af ’Stjær i Udvikling’ - og kontakt ift. kommunen
- Arrangerer tingstedsmøder
- En paraplyorganisation, som understøtter en lang række andre projekter med forenings- og regnskabshjælp,
herunder - f.eks. El-delebilen, fredagsbaren, Byforskønnelse, Rollespil, Trampestilauget, Juletogslaug & julebelysning
- Afholder åbne workshops og foredrag
- Forsamlingshuset er åben for arrangementer som borgermøder, Nørkleriet, FOF kruser, Stjær Dagpleje, Togbane-folket, Stjær Mikrobryggeri, seniorklubber ... og alle andre med en god ide!!
Har du svar på ovennævnte spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive, ringe eller kontakte os personligt, og du finder os mange forskellige steder i Stjær og omegn.

Venlig hilsen Stjær Sogns Borgerforenings bestyrelse
Nicolaj, Jeanine, Morten, Helene, Jesper, Monika, Henrik og Peter
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Kirkeliv
Gudstjenester i Påsken
Påsken er kirkens største højtid. Den bliver fejret over en hel uge. Kom og vær med.
5. april, Palmesøndag er der gudstjeneste i begge kirker.
Kl. 9.30 i Stjær. Kl. 10.30 i Storring
9. april, Skærtorsdag
Kl. 17 i Stjær kirke. Derefter spiser vi påskelam i forsamlingshuset. Tilmelding nødvendig til Kirsten Madsen 51244805,
senest 6.april. Alle er velkomne. Kirken er vært, man betaler for drikkevarer.
10. april, Langfredag
Kl. 10.30 gudstjeneste i Storring kirke.
12. april, Påskesøndag, Opstandelsen fejres med gudstjeneste og trompetmusik.
Kl. 9.30 i Storring. Kl. 11 i Stjær (bemærk tidspunkt)

Mændenes morgenbord, sidste fredag i hver måned
Hver sidste fredag i måneden er der Mændenes morgenbord i konfirmandstuen i Storring. Det er kl. 8.30-10.00. Der
synges, drikkes kaffe og snakkes. Af og til arrangeres en udflugt eller aktivitet. Intet morgenbord i juli. Alle mænd fra
pastoratet er velkomne.

Frivilligdag, Torsdag den 30. april kl. 16-17.30
Alle frivillige er velkomne. Vi mødes i konfirmandstuen, hvor menighedsråd og præst anerkender de frivilliges store
arbejde og betydning i pastoratet. Også nye frivillige er velkomne.

Sommermøde, 18.-23. juni
Traditionen tro er der sommermøde og Sankt Hans i præstegårdshaven i Storring. Programmet er i sin vorden, men sæt
allerede nu X i kalenderen. Hoppekirke og -puder er bestilt. Der bliver underholdning, snobrød, fakkeloptog, bål m.v.
Hold øje med kirkebladet, hjemmesiden og infotavlen i Brugsen.
Har du idéer til sommermødet, eller vil du gerne være med i planlægningen, hører vi gerne fra dig.
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Kirkeliv
Kom og hør, hvad der sker i kirken
Menigheds- og orienteringsmøde den 12. maj.
Det er kl 17-18.15 i Storring og kl 19-20.30 i Stjær forsamlingshus.
Menighedsrådet fortæller om igangværende og nye tiltag.
Der vil desuden blive orienteret om de nye regler vedrørende valg til menighedsråd. Et nyt menighedsråd skal være klar
inden 1. søndag i advent. Det sker på valgforsamlingen den 15. september 2020. Reserver denne dato!
Menighedsrådsvalg
Der er kommet nye regler mht valg af menighedsråd.
Det betyder, at det er den 15. september, det bliver afgjort, hvem der skal sidde i menighedsrådet den næste periode.
Det bliver nu muligt at blive valgt for en to-årig periode.
Vi håber, at det på sigt kan betyde en mere rullende udskiftning. Vores erfaring er, at der er brug for både erfaring og
fornyelse.
Så overvej allerede nu, om det måske er noget for dig.

Beatles i kirken, 20. april kl. 19.30 i Storring Kirke
Vi er rigtig glade for, i samarbejde med Karsten Holm og hans kvartet, at kunne præsentere deres nye koncertfortælling
“Beatles i kirken”, som fortolker nogle af de stærke og eftertænksomme Beatles-sange og fortæller om dengang, John,
Paul, George og Ringo søgte mod øst for at finde svar på de helt
store spørgsmål.

I februar 1968 tog The Beatles til Indien. Ikke for at give koncerter,
men for at meditere og tage ved lære af guruen Maharishi
Mahesh Yogi. Interessen for det spirituelle og tilværelsens
eksistentielle spørgsmål var især noget, John Lennon og George
Harrison var optaget af. Men alle fire endte med at få noget med
hjem, og opholdet i Indien satte gang i sangskrivningen.
Det blev en af de mest produktive og kreative perioder for de fire
Beatler. Blandt de sange, der kom ud af opholdet i Indien, var
George Harrisons “While My Guitar Gently Weeps”, Paul
McCartneys “Mother Nature’s Son”, Ringo Starrs “Don’t Pass Me
By” og John Lennons “Jeaulous Guy” – som oprindeligt hed “Child
of Nature”.
The Beatles begyndte som rock’n’rollere i Liverpool og Hamburg,
blev verdens største superstjerner med status som guder – og
rejste i 1968 væk for at meditere og forsøge at finde en anden
mening med livet end masser af penge og succes. Musikken var
dog hele tiden med på rejsen, der gav inspiration til nogle af gruppens største sange.
Kvartetten bag “Beatles i kirken” er samme besætning, som med stor succes har turneret med koncertfortællinger om
henholdsvis Johnny Cash og Leonard Cohen de senere år: Karsten Holm, vokal, guitar, Bjørn “Bønne” Petersen, bas, kor,
Knud Erik “Fuddi” Steengaard, violin, bratch, mandolin, kor, og Martin Blom, guitar, kor.
Kom i god tid!
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Genforeningsstenen i Storring
af Jørgen Bækgaard

Genforeningsstenen i Storring blev rejst nogle år efter genforeningen i 1920. Det nøjagtige årstal kendes ikke.
Der er nok ingen tvivl om at initiativtageren må have været provst Christian Anton Jensen der virkede i Storring
-Stjær-Galten sogne fra 1894 til 1931.(se hans og hans
families gravsted på kirkegården!)
Provst Jensen var sønderjyde og stærkt optaget af nationale
spørgsmål, og det var ham en stor sorg, at Flensborg ikke
kom med hjem til Danmark ved genforeningen i 1920.

Knud Erik Pedersen, der er født i Storring, talte omkring
årtusindskiftet med Jens Sørensen, Storring (1916 – 2003).
Jens berettede at den store sten blev taget ud af
kirkegårdsdiget til venstre for indgangslågen ud til
Lilleringvej. Derefter blev den slæbt på træruller hen til det
sted, hvor den blev opstillet og stadig står. Jens huskede det
bestemt, for det var det år, han begyndte i skole ved lærer
Dam.
Stedet, hvor stenen blev opstillet, var tidligere byens
branddam og smededam og var som sådan et stykke jord ejet
af byens beboere. Det er stadig byens fællesjord.

Lærer Dam, som kom til byen i 1923 forfattede inskriptionen:
STRID – TRO – BØN
GUD DOG GAV SIN LØN
1864 – 1920
Hans Peter Stenhugger med det borgerlige navn Jensen fik til opgave at indhugge inskriptionen og male den op
med sort. (Hans Peter Stenhuggers gravsten er da også fredet og står på kirkegården).
Bag ved stenen blev plantet et egetræ, som jo nu har vokset sig så stort, at det dominerer genforeningspladsen
og beskytter stenen.

Alsang 2020: Befrielse – lys – fællesskab
D. 4. og 5. maj vil vi markere 75 året for afslutningen af 2. verdenskrig med et alsangsarrangement.
Alsang 2020 er Danmarks største landsdækkende fællessangsarrangement, hvor alle indbydes til fællessang
landet over. Det er en fornøjelse at samarbejde med de mange lokale kræfter. Det kan kun blive oplivende for
alle at deltage. Se det omfattende program på næste side.
Sangen ”Gi’ os lyset tilbage” vil blive gennemgående, så den må I gerne begynde at øve på. ”Gi’ os lyset
tilbage” blev skrevet til DGI’s efterskolehold til Landsstævnet i 2009 i Holbæk. Sangen har vist sit værd og er
på kort tid blevet en klassiker på efterskoler og højskoler. Den står højt på listen over at komme med i den
kommende udgave af højskolesangbogen. Her i sognet synges den allerede flittigt på Stjærskolen, men nu skal
vi alle kunne synge med på den.

Her er et link, så du har mulighed for at øve dig: https://www.youtube.com/watch?v=la53wmh896U
Gennem fællessang skal befrielsen, lyset og fællesskabet fejres.
Carsten Marvig, Ingrid Jørgensen og Hanne Øvlisen

Program for Alsang i Høver, Storring og Stjær
Med sang, lys og fællesskab skal 75 året for befrielsen fejres d. 4. og 5. maj.

Mandag d. 4. maj
Hold traditionen i hævd og sæt lys i vinduerne. Brug gerne led-lys, så du/I har mulighed for at deltage i et eller
flere af aftenens arrangementer.
Kl. 18 Vandring fra torvet ved Stjær kirke/Brugs til Storring Forsamlingshus

Kl. 19 Alsangen synges ind med højskolesang i Storring Forsamlingshus
Kl. 19.45 Fakkeloptog fra Storring Forsamlingshus til Storring kirke
Kl. 20.15 Befrielsesgudstjeneste i Storring kirke ved Carsten Marvig og Stjær Sisters.
Mulighed for at bære lyset med hjem.

Tirsdag d. 5. maj
Kl. 6.45-7.15 Morgensang under lindene ved Stjær kirke.
Kl. 8.30-10 Mændenes morgenbord med sang i konfirmandstuen i Storring.
Kl. 9.15-9.45 Glade børn synger. For de 3-4 årige i Børnehuset i Stor ring
Kl. 10.15-10.45 Glade børn synger. For de 4-5 årige i Stjær Forsamlingshus
Kl. 11-11.30 Glade børn synger. For de 5-6 årige i Stjær For samlingshus.

Kl. 10-10.30 Alsang for de yngste (vuggestue og dagpleje) i Stjær Kirke.
Kl. 10.30-11.30 Sang og sanglege på tværs af generationer i Stjærhallen.
Kl. 13-14 Besættelsen og befrielsen – foredrag ved Jakob Sørensen på Stjærskolen. For 6.-9. klasse og
andre interesserede. Jakob er Ph. D. i historie, lektor ved KVUC og tidligere museumsinspektør ved
Frihedsmuseet. Han har udgivet flere bøger om emnet.
Kl. 15-16 Kaffebord i Høver Beboerhus
Kl. 16-17.30 Højskolesang ved Jacob Vestager Tybjerg i Høver Beboerhus. Jacob er højskolelærer ved Uldum
Højskole, og han har et solidt kendskab til højskolesangbogen.
Kl. 18.30-19 Befrielsen markeres med ringning fra Storring og Stjær kirke. Der ringes fra alle landets kirker, så
et lydtæppe vil brede sig ud over det ganske land.
Kl. 19 Sanggudstjeneste i Stjær kirke ved Carsten Marvig og voksenkoret.
Kom og vær med i et enkelt eller flere af arrangementerne.
Vi glæder os til at par oplivende dage i fællesskabets og sangens tegn. Så syng da Høver, Storring og Stjær!

Carsten Marvig, Storring-Stjær Menighedsråd, Høver Beboerhus, Storring Forsamlingshus, Stjær Sogns
Borgerforening, Stjærskolen, Stjær Børnehus, Stjær Dagpleje, Stjær Sisters, Stjær Trampesti Laug, KFUM
spejderne i Stjær og Stjær Boldklub.
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En iransk gudstjeneste på Cypern
feststemte, og jeg tænker, at alle fra den danske
gruppe var en tur forbi skålen med et bidrag. Folk
snakkede, sang og smilede. Vi dansede nærmest op
til alteret for at give vores bidrag. Bagefter fik jeg at
vide, at den kollekt stort set er de eneste penge, den
lille menighed lever af – de er flygtninge og har ikke
meget luksus.

I mit arbejde som konsulent for Genbrugsbutikkerne
i Mission Afrika kom jeg for nylig med på en rejse,
som Mission Afrika arrangerer. Vi skulle til Cypern
og fortrinsvis se og opleve den kristne satellit TV
kanal ”SAT7”, som har hovedsæde på Cypern. En
kanal, der ses af 25-27 mill. mennesker i
Mellemøsten og i de flygtningelejre, der er i det
område.

Kristendom på Instagram
Det mest underlige ved den tjeneste var dog
alligevel al den uro, der var med mobiltelefonerne.
Der blev taget mange billeder af bønnerne og
musikvideoerne, der blev vist.

Jeg vil dog med dette lille indlæg fokusere på den
iranske menighed på Cypern, som er en gruppe
yngre mennesker i alderen fra 20-40 år, og ganske få
ældre. De har alle det til fælles, at de er flygtet fra
Iran. De fleste af dem pga. af deres religion som
kristne.

Disse mobilforstyrrelser havde dog én stor mission:
De blev sendt ud i verden på Instagram, et socialt
medie, som lige netop ikke bliver censureret i Iran –
og man kan derfor sende klip til bl.a. familie og venner i Iran.

En anden måde at holde gudstjeneste på
Gudstjenesten startede ikke med klokker, der kimer,
og et præludium på orgel. Vi, den danske gruppe
satte os på bænkene i kirken, alt imens de løb ind og
ud, og der kom nye til, og andre forsvandt en tid.
Først da én af kirkegængerne begyndte på en bøn fra
kirkebænken, blev der stille. Så var vi vist startet.

Èn af de unge mænd fortalte i sit vidnesbyrd om,
hvordan han blev kristen hjemme i Iran, da han,
uden at vide det, læste citater fra biblen på Instagram
i en periode, hvor han faktisk ønskede at tage sit
eget liv. Han fortalte, at de citater fik ham til at
komme ud af sit mørke. Via Instagram blev han
bekendt med kristendommen og følte, at han hørte
til der.

Menigheden lyttede, sagde amen flere gange under
hans bøn og til sidst overtog en anden ung mand og
startede en slags gudstjeneste ved hjælp af sin pc,
hvor han brugte Powerpoint. Der blev læst bibelcitater, og det lød, som om han kort fortalte, hvad netop
det bibelcitat betød – altså en slags bibelskole. Alt
foregik på farsi, som er persernes sprog. Der var de
2 mænd, der styrede slagets gang, de havde ikke
præstekjoler på, blot almindeligt pænt tøj, dog med
et lille kors på jakkeflippen.

Kan ikke forlade Cypern
Nogle af de iranere, vi mødte i kirken, arbejder på
SAT7, tv kanalen, og er man TV vært, ved man, at
man aldrig kan vende tilbage til Iran, som det
iranske styre er nu. En frivillig på SAT7 har nu i 17
år forsøgt at få permanent opholdstilladelse på
Cypern, uden held. Han siger, at han pga. af sin
flygtningestatus ikke kan forlade øen, og føler, at
han er i en slags fængsel. Rejser han ud af Cypern,
kan han sendes retur til Iran.

Vi skal huske på, at disse mennesker ikke altid er
opvokset som kristne, men er konverteret af en eller
anden grund, som flere fortalte om i løbet af
gudstjenesten. Det var stærke vidnesbyrd, og med
store familiemæssige tab for de fleste, da de er
opvokset som muslimer.

Opbygning af en ny kirkekultur
Min danske kollega, som har arbejdet på Cypern og
SAT7 i 5 år, siger ” Vi danskere skal ikke tro, at vi
har patent på kristendommen” og det bevidnede
gudstjenesten i den grad. Iranerne bygger ligeså
stille deres egen kirkekultur op. De er som én stor
familie, de har også kun hinanden – på én gang meget bevægende og barskt. Men en dejlig oplevelse at
se, hvordan en gudstjeneste også kan bygges op i
Mellemøsten, hvor kristendommen for 2000 år siden
opstod.

I løbet af de 2 timer, vi sad i kirken, oplevede vi
kollekt, nadver, sang, mange bønner og de
personlige vidnesbyrd.
Musikken er fra internettet
Musikken var musikklip fra nettet med enten
amerikanske kristne eller iranere, der udgiver kristen
musik – fra store koncerter mm. – og hvor
menigheden rejste sig op under alle sange og sang
med af fuld hals. Det var den skønneste popmusik –
og taget løftede sig i den gamle kirke.
Kollekten, indsamlingen af penge, foregik ved, at
man enkeltvis gik op til alteret, hvor der stod en
skål. Musikken drønede ud af højttalerne, folk blev

Heidi Gargulak Andersen,
Kirkesanger ved Storring-Stjær Kirker
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Landsbykonference
Landsbykonference på Ry Højskole lørdag den 19. september
Vi er et udvalg under Landsbysamvirket, der arbejder på at lave en Landsbykonference på Ry Højskole, for
alle der bor i, eller interesserer sig for, udvikling af landdistrikterne i Skanderborg kommune.
Ideen er at have ”en samlet stemme”, alle os der bor på landet, i kommunen.
Vores ønske er, at medvirke til, at holde fokus på udvikling i landdistrikterne – hvor vi bor 20.000 mennesker,
ud af de 60.000, der bor i hele kommunen.
Formålet med konferencen er:
- At dele viden, erfaringer og lære nyt, på en landsbykonference hvert andet år, på Ry Højskole - omkring udvikling af fremtidens lokalsamfund og livet på landet.
- At opbygge et levende netværk på tværs af de 42 landsbyer, i Skanderborg Kommune.
Målet med netværket er, at være hinandens-, kommunens og regionens sparrings- og samarbejdspartnere, i
spørgsmål omkring udvikling af vore lokalsamfund.
- At støtte hinanden i, vedvarende at arbejde med FN’s 17 verdensmål.
Landsbykonferencen bliver en vekslen mellem inspir er ende vidensdeling, nytænkende input,
spændende workshops, fremtidsscenarier, sangerglæde og kulturelle indslag – både af lokal og mere eksotisk
karakter. Vi afslutter dagen med en festmiddag!
Vil du vide mere om Landsbykonferencen 2020, har du ideer til den – eller kunne du tænke dig at deltage i
den, er du velkommen til at skrive til Helene Simoni/helene@simoni.dk eller Pil Brudager/
pil.brudager@gmail.com
I tiden imellem landsbykonferencerne, hvert andet år, er det meningen vi skal have nogle berigende
højskoleaftener, hvor vi hører om ny viden, på området.
Den første højskoleaften blev afholdt den 20. februar, hvor Steen Møller fra Friland og Grobund, gav os sin
version af fremtidens samfund på landet. Han kaldte det Kærlighed og spildevand. Bagefter fortalte Bendt
Nielsen, landsskabsarkitekt fra Ry – om vore rødder i det skanderborgske rytterdistrikt. Det var en fantastisk
aften i Ry højskoles historiske rammer.
Lørdag den 25. april fra kl. 10-13 – arrangerer vi en guidet tur i Hertha levefællesskab, i Herskind.
Hertha er Skanderborg kommunes første og største landsbyeksperimentarium!
Alle er velkomne til at deltage!
Der er et begrænset antal pladser, så tilmeld dig til Pil eller Helene.
Se mere om Hertha Levefællesskab på www.hertha.dk

De bedste hilsner Helene og Pil
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Familiedrevet mikrokafferisteri åbner i hjertet af Stjær
Foråret 2020 bringer gode nyheder for
kaffedrikkere i Stjær. Endnu en lille virksomhed
går i luften - Stjær får sit eget mikrokafferisteri:
Kaffebøn. Så er du kaffeelsker, får du en
enestående mulighed for at få fingrene i lækker
nyristet kaffe, som ristes, pakkes og sælges lige
midt i vores lille landsby.
Idéerne for Kaffebøn er mange. I første omgang
åbner risteriet en landsdækkende webshop med
nyristet kaffe, rå kaffebønner og nogle af vores
favoritter indenfor bryggegrej. Fra tid til anden vil
der være åbent i risteriet på Tåstrupvej i Stjær, hvor
det vil være muligt at få en kaffesnak med Christian,
tage et kig på den nye kafferister, dufte til og smage
på sagerne og selvfølgelig købe kaffe og udstyr. Det
vil også altid være muligt at afhente bestillinger efter
aftale.

Parret har en klar filosofi: livet er for kort til dårlig
kaffe, og god kaffe er for alle. Nyristet kaffe skal
ikke være en videnskab for kaffedrikkeren (det er en
videnskab, men det lader vi Christian nørde i).
Nyristet kaffe skal heller ikke være en lukket klub
for kendere. Mikroristeriet Kaffebøn skal favne
bredt. Vi hilser både med-kaffenørder og
kaffenybegyndere velkomne i vores lille
kaffeverden.

Kaffebøn er produktet af en hobby, der har grebet
om sig. Manden bag, Christian Sloth, har ristet
kaffebønner til sig selv og familien i en årrække, og
har hele tiden arbejdet på at optimere både sin
risteevner og sine bryggekundskaber. Han er vild
med at eksperimentere, at dygtiggøre sig og at
udvide sin kaffehorisont.

Nysgerrige kan følge med i Kaffebøns aktiviteter på
Instagram og Facebook (søg efter ”kaffebøn” på
begge platforme). Der kan du følge med i
tidspunkter for åbent risteri, nye tiltag og gode
tilbud.

Christian er flankeret af Helena, som tager sig af
parrets to små børn, imens Christian holder skarpt
øje med kaffebønnerne i risteren. Derudover sidder
Helena bag tasterne, spreder Kaffebøn-budskabet –
og fikser de håndstemplede og håndskrevne
kaffeposer.

Christian og Helena glæder sig til at byde alle
velkommen i deres kaffeunivers!
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Stjær By-Portal fylder 17 år

Den 12. marts 2020 fyldte stjaer.net 17 år – Stort tillykke!
Domænet ”stjaer.net” blev oprettet i foråret 2003, og i efteråret samme år kom der for alvor indhold på sitet.
Det var før sociale medier & smart phones, så Stjærs By-Portal havde opslagstavle, debatforum, online spil,
køb/salg sider og meget andet som bragte folk i Stjær og omegn sammen.
By-Portalen er løbende opdateret med indhold. Der ligger i omegnen af 950 artikler fra de sidste 17 år.
Mange har bidraget med indhold, og sitet er Stjærs ansigt udadtil. By-Portalen har helt sikkert en del af æren
for at mange nye mennesker de sidste 17 år har fundet og valgt Stjær som deres hjem.
Det er på By-Portalen, at man som udefrakommende har kunnet se og fornemme det liv, fællesskab og den
foretagsomhed, som udfolder sig i Stjær.
Skribenten kender ikke hele historien bag Stjær By-Portal. Men det står klart, at der er mindst en person, som
har lagt og vedligeholdt By-Portalens fundament, og det er Roy Blüthgen. Der ligger et stort frivilligt arbejde
bag, og der skal lyde en kæmpe tak til Roy! Selvfølgelig også tak til alle andre som har bidraget gennem årene.
Det er måske ikke alle, som ved hvilket arbejde, der skal til for at ”få en side på nettet”.
Men det kræver mange timer bag skærmen at strukturere, designe og opdatere en side som stjaer.net. Specielt i
2003 og årene efter hvor siden virkelig tog form. Værktøjerne til den slags var dengang meget tungere at danse med end de er i dag.
Roy har givet stafetten videre til en gruppe af nye og gamle Stjærboere, og vi har siden december arbejdet på
et nyt www.stjaer.net
På selve dagen fik fødselaren en opfriskning i gave i form af nyt design og indhold:
•

Meget findes i dag på sociale medier og andre steder, så der er tyndet ud i funktionerne for at kunne fokusere og for at sikre nemmere opdatering.

•

Der er kommet et layout på, som egner sig til både små og store skærme.

•

Alle artikler fra det gamle stjaer.net er flyttet med over.
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Meget indhold er flyttet med og er blevet opdateret.
Når nu man har sociale medier, lokale medier og et utal af data-drevne websites hvor lokale fakta kan udsøges,
kan man spørge om der stadig er plads til Stjær By-Portal?
Det mener vi helt klart at der er!
Hvorfor? Fordi:
• Det stadig er vigtigt, at man kan fornemme Stjær og at vi kan vise Stjær frem overfor mulige tilflyttere,
offentlige myndigheder, erhvervsliv og andre interesserede. (Ejendomsmæglerne ser ud til at være enige, og
linker til stjaer.net i boligannoncer.)
• Der er brug for et sted, hvor man som borger i Stjær, Storring og omegn kan se hvad der sker og hvad der
er sket.
•

Stjær Forsamlingshus bl.a. holdes i live af udlejning, og her kan forsamlingshuset præsentere sig.

Stjær Sogns Borgerforening er en forening for hele lokalsamfundet. Derfor skal man selvfølgelig kunne blive
klogere på borgerforeningen og melde sig ind på By-Portalen.
Under arbejdet med den nye udgave af Stjær By-Portal har det været en fornøjelse at læse det eksisterende
indhold og interessant at finde opdateret information til 2020 udgaven.
Vi kan kun opfordre til at gå på opdagelse i sitet, der bl.a. byder på:
•

Stjærs historie fra sidste istid og frem

•

Stjær Avis online, læs eller genlæs alle årgange og udgaver

•

”Bo i Stjær” for dem som skulle være i tvivl om hvorvidt Stjær virkelig er stedet.

”Stjær i Udvikling” for den aktuelle debat om skolestruktur
Info om fejl eller mangler modtages meget gerne på indhold@stjaer.net
På vegne af stjaer.net gruppen,
Jan Rise

Stjaer.net februar 2020

stjaer.net marts 2020
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Stjær - Danmarks største landsby
Samtale med en Landsbydreng Af Jan Thøgersen

savede. Og ikke mindst fra de to smede i hver sin
ende af byen. Peter Smed var god til selvbindere og
Viktor Smed var god til hestesko, og de larmede om
kap. Smedene var ofte samlingspunkt for byens
befolkning, ligesom Brugsen er det i dag.

Når man kommer til Stjær fra Aarhus siden ad
Tåstrupvej kommer man til et skarpt sving.
I det sving bor Erik Nielsen - Lokalt er han nok
bedst kendt som Erik Mekaniker.
Erik har boet i Stjær i ikke mindre end 65 år. Han er
dog ikke helt indfødt Stjærborger, men tilflytter som
så mange af os andre i byen, idet han først flyttede
hertil som 2-årig i 1938...
Erik er et resultat af at børnene fra Peppelgården og
Nygården havde giftet sig med hinanden. Eriks
familie havde ejet
Peppelgården siden
Stavnsbåndets ophævelse i
1779 og i slægten er der
fortællinger om det til tider
barske liv i Stjær, helt
tilbage til 1600-tallet.
Fortællinger om hårde tider,
om overlevelse, udvandring,
om løbske heste og om fester
og fællesskaber.

Det var en god tid og et trygt og godt sted at vokse
op. Man betalte aldrig kontant, andet end hos
slagteren. Man havde en bagerbog, en købmandsbog
og en brugsbog - og så blev kontoen gjort én gang
om måneden.

Det var dog ikke så barskt i
årene omkring 1938, hvor
Erik kom til byen. Stjær
havde på det tidspunkt
omkring 400 indbyggere og
blev i folkemunde kaldt “
Danmarks Største Landsby”.
Det gjorde den fordi den havde alt det der skulle til
for at kunne klare sig selv - ikke ligesom
stationsbyerne og havnebyerne, hvor man var
afhængig af forsyninger udefra.

Danmark var igen ved at finde sig selv efter at have
fået Sønderjylland tilbage til kongeriget og livet var
på det tidspunkt på mange måder blevet noget
nemmere end førhen. Væk var tidligere tiders
knaphed på fødevarer og børnedødeligheden var
faldet betragteligt. Mange teknologiske
landvindinger havde gjort livet knap så hårdt. Man
kunne nu også køre med bus til Skanderborg og
Århus, og man kunne tage toget fra Lillering, Harlev
Stationsby eller Galten, hvis man for eksempel
skulle til marked i Hammel. Men togtiderne var
noget ustabile, hvis man nu f.eks. lige skulle have en
ekstra godsvogn med hør med til Århus. Det mest
udbredte transportmiddel var dog hestevognen.

I Stjær havde man, foruden de produktive gårde, 2
smede, en snedker, der også var tømrer og
savskærer, en karetmager, en skrædder, en møller, et
mejeri, en bager ( der dengang lå omme på
kirkestien ), en slagter, en grisehandler, en murer, en
maler ( som også klippede børns hår efter fyraften,
en skaffer ( en festmager ), et postbud, en
damefrisør, 2 købmænd ( et 8-punds rugbrød
kostede 58 øre ), 2 vognmænd, en brugsforening, 2
skoler, kirken, 2 missionshuse, et forsamlingshus og
ikke mindre end 2 skomagere.

En gang skulle Eriks far netop til marked i Hammel.
Han kørte forbi “Birkelund” på Tåstrupvej og
spurgte om Gårdejeren Frederik Jensen ville med.

Der var mere liv og larm i byen for 75 år siden.
F.eks. fra mejeriet og fra møllen og når snedkeren
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Men han havde andre gøremål, og Eriks far tog så
alene afsted.
Fire timer senere møder Eriks far så Frederik Jensen
på markedet i Hammel. “Nå, jeg troede ikke du ville
med herud i dag”, sagde han. “Tjoeh, men da du nu
havde spurgt mig, ændrede jeg mening - Og så tog
jeg cyklen herop i stedet for...” svarede Frederik
Jensen - Man var ikke sart dengang.

dernede og samle patronhylstre, når de var taget
afsted igen.
Der er også historien om et tysk fly der styrtede ned
ovre ved Pinds Mølle og hvor piloten døde og
områdets knægte, uden forældrenes viden forstås,
var nede og rode i vraget og samle vragdele fra
maskinen. Nogle af delene findes stadig her i Stjær
den dag i dag.

Stjær var et samfund hvor alle kendte hinanden og
mange kendte hinanden på kendenavne, som f.eks.
Pip Sofus, Bukse Jakob og Mande Jørgen, eller på
sit eget eller sin fars fag - eller på sin fars fornavn lidt ligesom i vikingetiden. Her boede f.eks. Svend
Købmand, Peter Smed, Ras Dragon og Folmer
Snedker og Preben Henry og Erik Anker, hvis fædre
hed h.h.v. Henry og Anker. - eller Anton Jensen der
var opkaldt efter sin far, der hed Jens Kristensen.

De afgrøder der blev produceret rundt på gårdene
under besættelsen, skulle afleveres til en tilforordnet,
udpeget af besættelsesmagten, som skulle sørge for
at Tyskerne fik den rug, hvede, smør og svinekød
deres soldater havde brug for, ligesom noget blev
sendt til Tyskland.
Selv levede Stjærs borgere med rationeringsmærker,
på bl.a. smør, sukker og kaffe, ligesom resten af
Danmark, men det var selvfølgeligt i nogen grad
muligt at omgå, for visse varegrupper herude på
landet. Sommetider kom familiemedlemmer og
andre også cyklende herud inde fra Århus, for at få
kartofler og grøntsager, som det var svært at få fat
på derinde.

Man kunne ringe hen til telefoncentralen og høre de
sidste nye nyheder om borgere i den anden ende af
byen, idet telefonistinden vidste hvad de fleste gik
og lavede, eller man kunne ringe til Doktor
Kristensen i Galten og bede ham komme på
sygebesøg. Lægen opfyldte dengang også et socialt
behov for ensomme og ældre. Og lægen fik
sommetider pandekager, når han kom på besøg - og
postbudet fik kaffe.

Men ellers var det i det hele taget lidt ligesom i
Korsbæk fra Matador herude.
Der er beretninger om folk inde fra Århus, der
pludselig fik brug for et landligt ophold på en
afsidesliggende gård, når jorden begyndte at brænde
under dem, og som levede et stille og roligt liv
herude udenfor søgelyset. Flere af disse historer så
først dagens lys efter mange år efter befrielsen.

Stjær under besættelsen
Stjær var blevet en rigtig smørklat, hvor man kunne
leve et godt liv i fred og ro, fra verden omkring os.
Men det ulmede ude i Europa.

Man klarede sig under krigen, men der var
selvfølgelig mangel på stort set det meste og man
måtte rykke sammen i bussen for at få tingene til at
fungere - sådan bogstaveligt talt.

En af Eriks første erindringer var d. 9. April 1940.
Han husker tydeligt hvordan myriader af Tyske fly
kom flyvende ganske lavt over Moppestinebakkerne,
som også var et af de steder man kunne stå på ski i
Stjær. Moppestinebakkerne hed tidligere
Morderstien, da det var her at fæstebønderne i 1600tallet overfaldt herremanden. I dag hedder det
Stjærvej, og man kan ikke stå på ski dér længere.
Flyene fløj lavt over byen for at vise deres magt og
sætte indbyggerne en skræk i livet. Deres
tilstedeværelse mærkede vi nu generelt ikke så
meget til i Stjær. De tyske soldater kørte, gik og
marcherede af og til igennem byen fra deres
barakker på kasernen i Hemstok, og der boede
vistnok også nogen i Storring. Sommetider kom de
ind i skolegården eller tog et hvil i de lokale
høstakke. De holdt også regelmæssige skydeøvelser
nede på den grønne vej i Moppestinebakkerne nord
for Enggården og derfor var byens drenge ofte

Benzinen var rationeret og bussen til Skanderborg
måtte køre på generatorgas, hvilket gjorde at
motoren ikke ydede effektivt og derfor havde svært
ved klare stigningen, når den skulle køre op ad
bakkerne. Og derudover var det noget af en rystetur
da man ikke kunne få reservedele til civil kørsel,
men måtte finde opfindsomme løsninger og bruge
hvad man havde. Derfor var det ikke usædvanligt at
chaufføren af og til måtte bede alle passagerne om at
forlade bussen og gå om bagved og skubbe på. Det
gjaldt specielt for Tåstrupbakken, når man skulle
hjem fra Århus. Chaufføren agerede desuden også
bybud og rendte ærinder for folk som manglede
varer fra andre byer.
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Stjær og dens indbyggere overlevede krigen uden de
store tab og sværdslag. Om aftenen d. 4. maj kl. 21,
mødtes Stjærs borgere udenfor og lykønskede
hinanden og fejrede den genvundne frihed.
Efter befrielsen ophørte mørklægningsdirektivet og
det kendte liv vendte langsomt tilbage.
Rationeringerne blev efterhånden ophævet,
vareknapheden forsvandt gradvist og der kom gang i
hjulene - og brændstoffet - igen.

rundt og drille pigerne og udtænke diverse
skarnsstreger, som f.eks. dengang “nogen” fandt på
at putte en levende mus i Degnens
skrivebordsskuffe, eller dengang da “nogen” fandt
på at tisse i pigernes blækhus. Så kunne de ikke
skrive diktat, hvilket var synd for de havde en meget
pænere skrift end drengene. Erik har stadig sin
poesibog fra dengang.
Og når vejret var rigtig godt og børnene
lejlighedsvis trængte til at komme ud, tog man ned
til Stenskoven og rodede rundt i skovbunden og
vandløbene og legede i Limgravene og de 2
mergelgrave og lærte om naturen. Man badede også
i Tåstrup Sø og stod på skøjter dér om vinteren. Det
var dengang da der var flere lærker end solsorte.

Skolen
Livet var dog stadig hårdt for mange -ikke mindst
for skolebørnene.
I skolen, som dengang lå i svinget på Tåstrupvej,
herskede der en skrap disciplin. Her var der
udelukkende tale om en-vejskommunikation og man
havde bare at sidde stille på træbænkene og høre
hvad læreren havde at fortælle om Bibelhistorie,
Danmarkshistorie, Regning og Dansk.

Da var det meget almindeligt at bruge skovene og
søen som udflugtsmål for alle byens borgere og ved
fødselsgilder og andre festlige lejligheder, ligesom
man af og til legede dernede efter skoletid. Der
boede dog en sur skovmand dernede, som kunne
finde på at rende efter børnene, så ham kom man
helst ikke i nærheden af.

Man kunne dog se frem til fredag, for én gang om
ugen kom Degnen og spillede violin og så måtte
man synge.
Frikvartererne var det bedste. Da kunne man rende
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Kirken
Kirken spillede en stor rolle som samlingspunkt i
lokalsamfundet og konfirmationsforberedelse
foregik under strenge former hos Pastor Dyrborg,
hvor man SKULLE lære salmerne udenad.Så
behøvede man ikke at sidde og bladre i salmebogen
under gudstjensten.
De 2 andre trossamfund; Frimenigheden, som
dengang lå i Lena Sørensens hus og Missionshuset
havde ligeledes mange medlemmer i byen.

I den anden ende af Østerbro, boede grisehandleren i
et hus der var bygget ovenpå det gamle gadekær.
Alting ser markant anderledes ud idag.
Efter mange hundreder af år, uden de store
forandringer, er der sket utroligt meget i Stjær i de
sidste 75 år, som har ændret Stjær for altid.
Men Stjær er stadig en by med megen aktivitet og
mange fællesskaber - og mange nye kræfter.
Årets landsby – Jyllands hjerte
Vi er måske ikke længere “Danmarks største
Landsby”, men sidste år blev vi Årets Landsby i
Skanderborg kommune og vi er desuden nu kendt
som “Jyllands hjerte” og der er mange fine
initiativer i gang i byen, der rækker langt ud i
fremtiden.
Og det er os, der kalder Stjær for vores hjem, der
skal sørge for den videre udvikling herude.

Foreninger
Foreningslivet var også rigt i Stjær dengang. Der var
to faktisk 2 sportsforeninger, Stjær Boldklub og
KFUMs Boldklub. Man kunne godt veksle lidt rundt
mellem de to klubber. Man spillede rundt omkring
hos de forskellige landmænd, hvor man lejede et
stykke jord til at spille bold på. Man skulle ofte lige
rydde op på banen først, for køerne gik på græsset
om dagen, og det var svært at spille imellem alle
kokasserne. Køerne kunne være lidt svære at dele
baner med og først i 1954 fik man en aftale med
kommunen om at kunne bruge dele af de nuværende
boldbaners areal og de 2 boldklubber blev så til éen.

Henne i svinget på Tåstrupvej, har Erik Mekaniker
fulgt denne udvikling i mange år og følger med
glæde de mange nye tiltag, som han også selv er en
del af. Hans største ønsker er at kirken fortsat vil
være byens samlingssted i de næste 800 år og at
Stjær fortsat vil være et godt sted at bo i fremtiden.

Spejderne var også en populær fritidsbeskæftigelse,
og havde kronede dage med mange medlemmer. De
var delt i KFUM-spejderne for drengene og KFUKspejderne for pigerne.

Det må vi sørge for at det bliver...

De unge besøgte hinanden på de forskellige gårde,
og karlene vidste godt hvilke gårde der havde flest
unge piger i huset og kom ofte på besøg dér.
Sommetider var der bal i Forsamlingshuset, men
festerne var dog alkoholfri, da bestyreren var
afholdsmand.

En forandret by
Selve byen så noget anderledes ud end den gør i dag.
Bageren lå indtil 1946 omme på Kirkestien og
flyttede derefter til hjørnet af Tåstrupvej og Østerbro
hvor Pizzariet ligger i dag.
Købmanden lå på hjørnet af Bækken over for
Brugsen. Selve bækken blev først rørlagt sidst i
1940 ́erne på grund af for store oversvømmelser,
men ellers havde det indtil da været et åbent
vandløb, udsprunget fra en kilde oppe ved
Bakkegården. Store områder lige nord for byen var
således åbne engområder indtil dette tidspunkt.
Henne på hjørnet hvor Stjærvej starter ved kirken og
der i dag er parkeringsplads, lå der dengang en
bygning, der husede en slagter og den ene skomager.
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Helene Simoni Thorup er indstillet til Årets Energibombe
En ildsjæl har ofte mange jern i ilden, Helene er ingen undtagelse!
Helene er en fantastisk visionær samarbejdspartner ud i det frivillige foreningsliv, hun er ikke bange for at gå
forrest, tilbyder gerne sin viden, arbejdskraft og samarbejde når det er muligt eller nødvendigt.
Først og fremmest er Helene medlem af Stjær Sogns Borgerforenings bestyrelse hvor hun eksempelvis arbejder
med faste aktiviteter såsom Fastelavnsfest, Nytårskur og Kløver Motionscykelløb. Senest har Helene på vegne
af Borgerforeningen afholdt et oplæg om projektet "Bæredygtighed for alle i Stjær - Grønne Handlingsplaner",
ved Landsbysamvirkets generalforsamling som blev afholdt i Stjær Forsamlingshus d. 6 februar. Ud over de
faste aktiviteter arbejder Helene med i følgende grupper under Borgerforeningens paraply; Stjær
Trampestilaug, Stjær Byforskønnelse, Fredagsbaren i Stjær.
Helene fungerer også som fundraiser, hvor hun har været med til at søge Landsbypuljen og Landdistriktspuljen
om midler til "Stjærs Fælleshaver" og tidligere nævnte projekt "Bæredygtighed for alle i Stjær - Grønne
Handlingsplaner" - begge projekter er godkendt og rammer en samlet sum på ca. 800.000 kr.
Ud over de faste aktiviteter er Helene primusmotor eller projektleder for projektet “Bæredygtighed for
alle i Stjær - Grønne Handlingsplaner” som Stjær Sogns Borgerforening satte i søen d. 30 januar 2020.
Projektet har potentiale til at involvere alle borgere i Stjær og kommer til at strække sig over en årrække.
Projektet "Stjærs Fælleshaver" er Helene også dybt involveret i, dog i en mere tilbagetrukken rolle, men stadig
som en vigtig sparringspartner qua Helenes baggrund i agrikultur. Projektet er både faciliteret af og har rod i
Stjær Sogns Borgerforening.
Noget af det første Helene tilførte borgerforeningens bestyrelse var et ønske om at styrke nærdemokratiet i
Stjær og omegn. Dette afstedkom en række samlinger og workshops, som blev drevet af fremtidsforsker Tyge
Mortensen. Igen var Helene primusmotor og afgørende for både tilblivelse og effektuering af denne aktivitet.
Som spinoff til denne aktivitet kan eksempelvis nævnes Tingstedsmøder, Trafikgruppen og Stjærs Fælleshaver.
Først på året her i 2020 trådte Helene ind i gruppen “Stjær i Udvikling” på vegne af Stjær Sogns
Borgerforening, da Skanderborg Kommune var slede med en eventuel afvikling af udskolingen på
Stjærskolen. Via denne gruppe lykkedes det at samle ca. 360 Stjærborgere til et borgermøde på Stjærskolen
hvor adskillige byrådsmedlemmer også deltog. Helene påtog sig blandt andet rollen som vært og ordstyrer på
borgermødet.
Næste projekt Helene har planer om at deltage i er Borger foreningens ønske om at ALLE byens borger e
bliver medlem af Stjær Sogns Borgerforening. I skrivende stund er godt halvdelen af byens husstande
medlemmer af foreningen, det tal ser Helene gerne noget tættere på de 100 %.
Helene havde naturligvis også en finger med i spillet da Stjær blev kåret som "Årets Landsby" i Skanderborg
Kommune 2019.
Stjær Borgerforening

1000-tak for indstillingen
Jeg bliver helt varm i kinderne og glad om hjertet af alle de rosende ord :-) Afstemningen er i skrivende
stund i fuld gang - og hvis det virkelig lykkedes at vinde, så får Stjær Sogns Borgerforeningen kr. 25.000 og jeg får 5.000. Jeg har valgt, at alle pengene skal gå til Borgerforeningen. Det vil betyde enormt meget i
den kasse - og skal komme os alle til gode. En stemme på Stjær er en stemme på fællesskabet!
Jeg er et eksempel på, at der findes mange ildsjæle i Stjær. Vi kan alle med lethed remse en stor flok op.
Men det er egentlig ikke dét, det handler om - det handler om at bidrage, hvor man synes, at man kan - om
det så er stort eller småt! Måske giver man en hånd med til Sportsfesten, er aktiv i en Grundejerforening, er
træner for en flok børn i Boldklubben, er med i et trivselsråd på Skolen - eller medlem af en af de mange
foreninger og fællesskaber, som Stjær byder på. I mit barndomhjem lød det ofte: 'Har du evnen, så har du
også pligten'. Jeg synes selv, at det handler om at give - for så får man selv så meget igen. Det er ikke sjovt
at lave noget alene - og var det ikke for alle jer, så var ingenting blevet til noget. Så tak til alle jer som byder
ind hver dag.
Helene Simoni Thorup
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Stjær Fælleshave
Nærdemokrati-workshoppen den 12. juni 2019 blev
startskuddet til Stjær Fælleshave. Her blev der
samlet en gruppe, som ønskede at lave en fælleshave
i Stjær, der kunne blive et fællesrum for byens
borgere - på arealet ved Stærekassen og
Spejderhytten.

Vi har valgt at gå videre med 3 af cirklerne:
LEJRCIRKLEN, LEGECIRKLEN &
SAMLINGSCIRKLEN.
LEGECIRKLEN
Stærekassens legeplads skal opgraderes med
en sandcirkel med bro over - og en belægning
omkring til borde/bænke. Afgravet jord bruges til at
lave små bakker, som giver læ og hygge - og
tilplantes med pilebuske, som kan skæres af til
kreativitet og leg.

Ideen med Fælleshaven er at skabe et sted, hvor vi
kan mødes på tværs af generationerne og samles om
forskellige aktiviteter. Et sted som inviterer til leg,
ophold og aktivitet - med multifunktionelle
faciliteter, som kan bruges i et utal af sammenhænge
og tilgodese mange fælleskaber i byen .. om du er
ung, ældre, barn, en del af et pasningstilbud, en
familie - eller noget midt imellem.

Desuden en familierutschebane - 180cm bred og et
faldsandsområde også til en ny gynge. Et bro/bænk
er landing - og legested imellem.

Parter i projektet er Stjær Sogns Borgerforening,
Spejderne, Børnehaven, Dagplejen og
Nygårdsparken.

LEJRCIRKLEN
Her bliver en teltplads, som kan bruges af spejderne
- og af turister på vandre- og cykelturer.
Et lille bålsted med knoldbrobelægning og en
siddeplint med brænde giver et godt afsæt for
lejrlivet.

Vi søgte - og fik 15.000 kr til at få en
landskabsarkitekt til at komme med et bud på sagen.
Det blev til den overordnede indretningskitse: Stjær
Fælleshave - fællesskaber som ringe i vandet.
Haven er tegnet som cirkler med forskelligt indhold.

Bagerst på grunden vil spejderne kunne udfolde sig
med konstruktioner og en materialeplads afskærmet fra offentlig adgang.
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Lejrcirklen
Her bliver en teltplads, som kan bruges af spejderne
- og af turister på vandre- og cykelturer.
Et lille bålsted med knoldbrobelægning og en
siddeplint med brænde giver et godt afsæt for
lejrlivet.
Bagerst på grunden vil spejderne kunne udfolde sig
med konstruktioner og en materialeplads afskærmet fra offentlig adgang.

Hvad koster det?
At få de 3 cirkler etableret beløber sig i kr 681.000.
Overdækningen skal bygges ved hjælp af frivillige
hænder - under venlig vejledning af byens 2 tømrere
Morten Breum og Steffen Thomsen.

Samlingscirklen
Omdrejningspunktet i Fælleshaven er
samlingspladsen med overdækning og ude-køkken og plads til borde/bænke. Her skal være hyggeligt at
være - uanset om man mødes nogle ganske få eller
og større flok.
Her bliver højt bålsted til madlavning og bordplade
med vask. Et toilet med pusleplads bygges på
spejderhuset - med adgangen udefra. Fra
spejderhuset rækkes vand, kloak og strøm. En
frugthave plantes rundt om samlingspladsen. Under
træerne etableres evt. høj græs eller en dækafgrøde,
feks bi-planten honningurt, så græsset ikke skal slåes
mellem træerne.
Samlingscirklen kan f.eks. bruges til loppemarkeder,
fredagsbar, vejfester - og et telt kan stilles op på
gruspladsen med fast underlag. Benyttelse af
grusplads skal dog afklares med Nygaardsparken.

Projektet blev sendt afsted til den 2-årige
Landsbypulje - og i november fik vi så bevilliget
360.00 kr., efter krone-til-krone princippet. Det
betyder på almindeligt dansk, at vi kun får pengene hvis vi selv kan skaffe lige så mange penge selv.
Kommunen regner frivillig arbejdskraft til 100 kr/
timen - så på den måde kan vi tjene penge. Men de
fleste penge skal dog søges via eksterne fonde.
Gruppen planlægger at sende ansøgninger i løbet af
foråret - og håber at det giver pote!!

Hele projektbeskrivelsen kan ses her: http://
bit.ly/32wmONE

Vil du være med?
Er du interesseret i at være en del af projektgruppen,
så henvend dig meget gerne til Nanna Nielsen:
21471722 eller Helene Simoni Thorup: 24255772

Sammen – hver for sig! Marts 2020
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Juletog ved Brugsen
straks begyndte idéerne at boble. ”Vi er nok en flok

Tænk sig at et juletog kan bringe så
mange generationer sammen ...

idémagere, der er samlet her og vi kan alle bidrage
med forskellige vinkler”, fortæller Hans. ”En kan

Forfattet af Mette Brandi

svejse, en kan programmere, en kan male og en kan

Til juletræstændingen i år var der mange flere gene-

mere de mekaniske dele – men sammen kan vi en

rationer til stede end de forrige år. Der var ikke blot

del”.

de sædvanlige børnefamilier repræsenteret. I år var
Mads på 21 år er den yngste, og han blev nødt til at

nogle af de helt unge mødt op, men også en større

komme over og kigge, hvad der skete i garagen hos

skare af den befolkning, der har fået et lettere hvid-

Hans. ”Jeg er kommet ind på livet af nogle af de

ligt skær i toppen. Vi var selvfølgelig samlet for at

mænd, som er ældre end mig og har lært dem at ken-

tænde juletræet og se julemanden – men ikke mindst

de på en helt anden måde”, fortæller han. ”Det er ret

var vi også samlet for at se det historiske juletog køre på Brugsens tag igen efter en pause på ca. 15 år.

fornøjeligt”.

Bag dette togs genopståen gemmer der sig en gruppe

Gruppens planer slutter ikke med initiativet i år: Der

af mænd, som på tværs af generationer og tilhørsfor-

er flere visionære idéer på vej. Hvad de går ud på, er

hold i øvrig har mødtes hen over efteråret.

en hemmelighed, men der er flere idéer, end der kan
realiseres. Så gruppen bliver nødt til at sortere lidt i

Nogle af disse mænd har jeg sat stævne i Hans` ga-

dem, og vælge nogle ud.

rage en regnfuld aften i februar. I baggrunden spiller
Tamra Rosannes på en playliste på en større tv-

Toget har været det samlende – limen der holder

skærm. Vi har bænket os alle sammen med juletoget

gruppen sammen. På den måde har toget også været

som en kulisse. Juletoget står med sin nye jernkon-

det, som har skabt muligheden for at samle generati-

struktion på en stor trailer.

oner på tværs. Gruppen består af mange flere
deltagere, end dem jeg er mødtes med. Den er i øv-

”Det er altså sjovt at lære forskellige mennesker at

rigt åben for nye deltager af begge køn, så send en

kende i Stjær – som man aldrig har snakket med tid-

besked til Hans Skjerning 40115685, hvis du er inte-

ligere – men blot set i landsbybilledet”, fortæller

resseret.

Morten. ”På den måde har vi alle fået en del nye bekendtskaber”.
Ole er gruppens aldersrepræsentant, og det er ham,
der har tilført gruppen viden om det gamle juletog.
Faktisk er også ham, der insisterede på, at det gamle
tog lå gemt på Brugsens loft. Han havde sågar gemt
en videofilm af det gamle tog. Hans har været tovholder på projektet, og han fortæller, at egentlig startede motivationen for projektet også ud fra en kommentar, som lød: ”Det tog får I ikke til at køre igen”.
Gruppen startede op med at se Oles gamle video og
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Grønne omstillingsplaner
Grønne indkøb. Er du gået vild som grøn forbruger?
Biodiversitet i byen. Mere ”natur” i haverne og i de
grønne fællesarealer
Grønne handlingsplaner
50 familier i Stjær bliver tilbudt at få udarbejdet en
Grøn Handlingsplan. Familien får en ”håndholdt”
rådgiver og coach i nogle timer, som afklarer
spørgsmål og muligheder for en mere bæredygtig
hverdag med fokus på de 5 temaer. I fællesskab laves der en Grøn Handlingsplan, som indeholder de
emner, som familien gerne vil prioritere – med helt
konkrete forslag og målsætninger til nye vaner og
nye gode løsninger. Der er ikke tale om
”kontrakter”, men om helt frivillige målsætninger,
som rådgiveren vil følge op på og tilbyde hjælp til.

Hvorfor dette projekt
Måske har du allerede hørt, at Stjær har fået 393.000
kr. fra Landdistrikts-puljen under Erhvervsstyrelsen.
Denne lille folder vil forklare dig, hvad det handler
om.
Det hele startede med, at Stjær Sogns Borgerforening på et bestyrelsesmøde sad og snakkede om
den skønne landsby vi bor i, med et væld af foreninger og fællesskaber. Dog har vi ikke mange initiativer indenfor den ‘grønne omstilling’ .. og der er meget, der tyder på, at det er den vej samfundet bevæger sig i. Hvordan kan vi komme på forkant med
udviklingen og blive en foregangs-landsby?
Forslagene var mange,.. og spørgsmålene endnu
flere! Hvad er op og ned i hele klimadebatten? Hvad
er sandt og falsk? Hvad batter egentlig noget, hvis
jeg - hvis vi - skal gøre en forskel? Det blev til en
ansøgning, - og lige før jul fik Stjær så bevilliget en
ekstra julegave.
Formålet med projektet er:
At give alle i Stjær viden og inspiration til at træffe
velovervejede grønne beslutninger. Dette foregår
via en ‘foredragsrække’ indenfor 5 områder.

Nye initiativer, nye fællesskaber, nye jobs?
Aktiviteterne og de grønne handlingsplaner skaber
forhåbentlig grobund for nye grønne fælles initiativer i Stjær, måske også oprettelse af nye grønne
småjobs. Projektet vil gerne være ”fødselshjælper”
for dette og tilbyder derfor rådgivningstimer og
hjælp til konkrete spørgsmål, hvis der er grupper,
som vil etablere ”materialebørs” og byttecentral,
foretage fællesindkøb af loftsisolering og varmepumper eller helt andre ting, som ingen har tænkt på
endnu.

At afholde 5 ‘For-enden-af-vejen’ arrangementer, i
samarbejde med grundejerforeninger med fokus på
energiforbedringer i boligen.
50 familier i Stjær bliver tilbudt at få udarbejdet en
individuel ‘Grøn Handlingsplan’ i samarbejde med
rådgiver og coach.
At skabe grobund for nye grønne fælles initiativer i
Stjær, og måske også oprettelse af nye grønne småjobs.
Fokus på 5 temaer

DETTE PROJEKT SÆTTER
STJÆR PÅ LANDKORTET

I løbet af foråret 2020 vil der være en række spændende aktiviteter, som skal give viden og inspiration
til nye grønne vaner og tiltag, - dels for den enkelte,
- dels i fællesskab med andre i landsbyen. Der sættes
fokus på 5 temaer:

Stjær tager ‘skeen i egen hånd’ og - i samarbejde
med borgere, foreninger, skolen, brugsen og lokale virksomheder sætte vi gang i en udvikling,
som skal gøre Stjær til et endnu bedre sted at bo i
fremtiden. Et sted, hvor der tages mere hensyn til
energi- og klimavenlige løsninger og mere natur i
byen.

Energiforbedringer og fremtidens grønne energi til
boligen.
Grøn transport. Om elbiler og meget mere.
Affald og ressourcer. Nye lokale og kreative løsninger i stedet for ”smid væk”
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Region Midtjylland har også fået øje på Stjær, og
overvejer i skrivende stund at gøre projektet i Stjær
til Regionens eksperimentarium. Skanderborg
Kommune er også part i projektet og byder ind med
ca. 100 timer - og støtte os med tilladelser, viden og
ekspertise.

Søn. d. 24. kl. 10.00 – 14.00: Telt ved Brugsen i
Stjær
Er du gået vild som grøn forbruger? Masser af
spændende og faktuelle oplæg, information og debat
(se detaljeret program i Brugsen)
For-Enden-af-Vejen arrangementer
- i samarbejde med lokale grundejerforeninger og
veje:
Søndag d. 22. marts: Flintevænget og Gr anatvænget
Lørdag d. 28. marts: Vestbakken-CedervejEnebærvej-Tujavej
d. 29. marts: Nygårdsparken og Nymarksvej
Lørdag d. 25. april: Midtbyen og omegn – åben
for ALLE
Afsluttes med energimesse
Lørdag d. 16. maj: Pebbelparken, Toftevænget,
Pebbelgården

Stjær Sogns Borgerforening driver projektet i samarbejde med EnergiTjenesten, som er en uvildig,
non-profit organisation.
Hvor langt vi kan nå som landsby? Hvad kan vi
hver for sig - og sammen? Projektet er helt afhængig
af at I som borgere i Stjær bakker op. Vi håber, at
rigtig mange af jer vil være med.
KALENDER
MARTS:
Tors. d. 5. kl. 19.00 – 21.30: Foredrag i forsamlings
-huset
Energi- og komfortforbedringer – og fremtidens
energi til din bolig v/ Uvildig rådgiver Carsten Vejborg, EnergiTjenesten
Ons. d. 18. kl. 19.00 – 21.30: Foredrag i forsamlingshuset
Elbiler og grøn transport i Stjær v/ Jakob Baungaard, Worldperfect
APRIL:
Tors. d. 2. kl. 19.00 – 21.30: Foredrag i forsamlingshuset
Affald og ressourcer – nye kreative løsninger i
Stjær
Lør. d. 25. kl. 12.00 – 14.30: Energimesse på
Stjærskolen
Energimesse med lokale håndværkere og installatører.
Udstilling, rådgivning, gode tilbud – og pølser på
grillen

Foredrag om Grøn Energi

Tors. d. 30. kl. 19.00 – 21.00: Foredrag i forsamlingshuset
Morten DD kommer til Stjær!
Underholdende foredrag om kryb og kravl og mere
biodiversitet i din have.
MAJ:
Tors. d. 28. kl. 19.00 – 21.00: Have-vandring i
Stjær
Den insektrige og naturnære have:
Oplevelser, inspiration og gode idéer v/biolog Peter
Lange fra Stjær
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Så er det forår………..og spiseklub for voksne

Voksenspiseklub
Torsdag den 14 maj 2020 kl. 18.30
i skolens SFO.

Foto: Dimitriphotography

Medbring en ret til fælles buffeten, samt det du/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 11 maj 2020 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 dig/Jer
Kærlig hilsen Lilian, Jeanine, Bente, Pil og Hanne
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Søballe
Siden sidst er der løbet meget vand i åen, ikke blot på grund af regnvejret, men også fordi vi desværre missede
den sidste udgave af Stjær avis. Det betyder, at der siden sidst er sket rigtig meget i og omkring Søballe.
Der har været indsendt to ansøgninger om udstykninger rundt om Søballe og specielt den sidste har vi afventet
svar på meget længe. Begge ansøgninger er blevet afvist af forskellige årsager og vi sidder lidt uforstående
tilbage i Borgerforeningen.
Vi har siden sidst haft en hyggelig juletræstænding på legepladsen med rigtig mange deltagere. Det samme
oplevede vi ved fastelavn i Søgårdens lade, hvor vi hurtigt måtte afsted efter flere fastelavnsboller for at have
nok til alle. Det er rigtig dejligt at opleve den gode opbakning til arrangementerne!
Og den gode opbakning er der brug for. Ikke mindst i disse tider, hvor der bliver truet med skolelukninger og
omstruktureringer mm. i hele Skanderborg kommune. Når denne avis er udkommet har der været afholdt
borgermøde på Veng skole og børnehus (d. 16. marts) for også at vise vores fane overfor de politikere, der i
sidste ende skal tage beslutningen om, hvor besparelserne skal findes. For selvom vi har andre skoler tæt på, så
er vores primære skole i Søballe Veng Skole & Børnehus og en lukning heraf har langt flere negative
konsekvenser end positive. Vi håber, at I alle vil holde jer opdateret omkring situationen og være med til at
stemme i for at bevare vores fantastiske skole, som holder sammen på vores små samfund.

Kommende arrangementer
Affaldsindsamling d. 26. April
Vi mødes på legepladsen i Søballe kl. 10 og samler affald langs vejene på Danmarks Naturfredningsforenings
årlige indsamlingsdag. Sidste år var der ekstra fokus på cigaretskod og der blev indsamlet i alt cirka 1,5 million
cigaretskod landet over. I år er der ekstra fokus på plastik. Plastik er et godt materiale til mange ting, men
efterladt i naturen er det rigtig skidt. Vi tæller hvert eneste stykke plastik, fastfood-emballage, slikpose,
plastflaske, plastpose, låg, engangsservice, cigaretskod og alt det andet, vi finder med plastik i.
Kom med, det er faktisk rigtig hyggeligt!

Skt. Hans
Traditionen tro er vi inviteret ud i Knuds gamle grusgrav, på venstre side af vejen mod Storring. Tidligere har
vi mødtes 19.30, men sidste år var det lavet om til 17.30 for at imødekomme familierne med småbørns behov
for at komme tidligt hjem i seng. Vi prøver at holde det tidligt igen i år, så alle kan være med. Der vil være
tændt grill til jeres medbragte mad og med garanti et stort bål!

Sommerfest d. 15. august
Om end der er længe til, så bliver datoen for Søballes sommerfest lørdag d. 15. August. Sæt gerne allerede nu et
stort kryds i kalenderen og hold dig opdateret på Søballes facebookgruppe og på mailen.
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Foreninger, grupper, råd, udvalg og institutioner
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
Jan Rise - indhold@stjaer.net
Kultur-Gruppe
Helene Simoni og Gunilla Maunsbach
kultur@stjaer.net
Fællesspisning i Forsamlingshuset
Dorthe Skriver - 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

med kontaktpersoner

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
Gehrt Vang Christensen / Lena Sørensen
stjaer.spejderne@gmail.com
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 Trampesti Laug
Hans Brok-Brandi, 51 15 49 08
hans@brokbrandi.dk.dk
Byforskønnelsesudvalg
Heidi Gargulak Andersen, 2018 55 15
heidi@gargulak-andersen.dk

SØBALLE
Søballe vandværk
Kontakt Galten Vandværk
Grundejerforeningen
Søballe Villaby
Ruth Marbæk, 28 35 83 20
Grundejerforeningen Gyvelhøj
Hans Harboe, 28 15 96 76
Søballe Borgerforening
Heine Thunbo, 23 34 30 21
soeballe.borgerforening@gmail.com
www.søballe.dk

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

Fællesspisning i Borgernes Hus
Tanja Peters, Stjærvej 13

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

Stjær Enge Kogræsser– og naturplejefore.
Svend Haaning, formand
svendhaaning@hotmail.com

Grundejerforeninger / Vejfonde
Toftkærvej og Pebbelparken
John Monrad, john @ monrad.dk
Nygårdsparken
Dan Røgen
Granatvænget
Michael Thatt 2046 6611 - michael@thatt.dk
Nymarksvej
BenteJohnsen 2277 0023
bente.johnsen@mail.dk
Flintevænget
Anders Skafsgaard 2033 1803
yaskafsgaard@gmail.com
Vestbakken - Morten Filt Jensen
Tujavej - Freddy Josef
Cedervej - Mia Røgen Kristensen
Enebærvej - Marie Svensmark Hulgård
Pebbelgården 1-23 - Irma Kjeldsen
Møllevejen - Jørgen Schmidt

Peritssø Shelter
Jan Møller - jan.moller@gmail.com

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

Stjær Cykelklub
Stjær e-Cykling
Kløver Motionscykelløb
Peter Person - kmcykel@gmail.com

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

Stjær Boldklub
John Laursen—formand@stjaerboldklub.dk
www.stjaerboldklub.dk
Motions-Vandreture-Nørkleklub
Klubhuset, Susanne Røgen - 8695 0414
Nørkleriet i Stjær
Tina Krøyer - tina@kroyerkristensen.dk
Stjær Fælleshave
Nanna Nielsen, 21471722 - nasha@live.dk
Helene Simoni Thorup
2425 5772 - helene@simoni.dk
Grøn Omstillings Projekt
Borgerforeningen
Helene Simoni Thorup
Peter Person

Stjær Delebil
Hans Brok Brandi - hans@brokbrandi.dk
Peter Person - peterperson1808@gmail.com
Stjær i Udvikling
stjaeriudvikling@gmail.com
Dagplejen
Ruth Schmidt, 22 16 78 87
ruthschmidt9@gmail.com
Stjær-Storring Børnehus
Østerbro 12, Stjær - 8794 2080
Stjærskolen 87 94 26 00
Skoleleder Niels Vangkilde
Nils.vangkilde@skanderborg.dk
Skolesekretær Tina Haslev
Tina.haslev@skanderborg.dk

Dansk Ornitologisk Forening
(lokal kontakt)
Peter Lange, 8695 0341
peterlan@post6.tele.dk
Aarhus Aadals Golfklub (repr. i Stjær)
Bodil Brandt, 8695 0035
bodil@brandt-metal.dk
Hovednummer: 86 94 26 77
Stjær Brugs A.M.B.A. Galten Brugsforening
Lars Jeppesen, 8695 0010 - 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
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STORRING

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

Stjær Avis
udgives af Stjær Sogns Borgerforening

Materiale til avisen
Deadline: 25. oktober 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 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

Vil du være en fast del af
Stjær lokalavis?

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. 64 udkommer 15. november 2020.
Deadline for indlevering af materiale er d. 25. oktober 2020. Det vil også fremgå af Stjær.net samt
Brugsens opslagstavle
Redaktion
Sponsorer/distribution/trykning
Bjarne Schøler, bss@netdesign.dk / 86 95 08 08
Webmaster
Jan Rise, indhold@stjaer.net
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
Storring artikler/foto
Hanna Wulff, frkwulff@gmail.com
Layout
Tina Brandt Jespersen
Bent Skovsende
Korrekturlæsning
Jan Thøgersen

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

