STJÆR AVIS
med Storring og Søballe
Oktober 2020 - Marts 2021

Nr. 65 – 19. årgang

Livet i Stjær med Corona

Stjær Avis udgives af Stjær Sogns Borgerforening.
Avisen uddeles gratis til 750 husstande i Storring, Stjær og Søballe.
Næste deadline er 7.03.21 og avisen udkommer d. 27.03.21
Indlæg modtages på stjaeravis@stjaer.net eller Vesterbro 2, Stjær
Avisen kan også læses på http://www.stjaer.net

Pris i løssalg

Kalender
Vær opmærksom på at alle arrangementer i kalenderen kan blive ændret (aflyst, ny lokation, online etc) i
forbindelse med ændrede Corona-restriktioner. Derfor: Følg med på Facebook, infoskærmen i Brugsen,
stjaer.net, kirkens hjemmeside m.m.

November
d. 11.
d. 12.
d. 18.
d. 24.
d. 25.
d. 27.
d. 29.

Stjær Sogns Borgerforenings Efterårsmøde (LIVE Stream fra forsamlingshuset)
Kirken: Mørkning
Kirke koncert- “Musik for Natten”
Kunstudstilling Jim Lyngvilds plakater - åbent hus konfirmandstuen
Stjær Sogns Borgerforenings bestyrelsesmøde
Mændenes morgenbord (med behørig Corona afstand og sprit )
Juletræet/Juletog tænding

December
d. 8. Nørkleriet Juleevent
d. 10. Kunstudstilling Jim Lyngvilds plakater - åbent hus konfirmandstuen
d. 26. Julevandring

Januar 2021
d. 18. Fællespisning begynder eventuelt igen
d. 20. Stjær Sogns Borgerforenings bestyrelsesmøde
d. 21. Babysalmesang forløb opstart
d. 29. Mændenes morgenbord
Brugsens Banko - ikke fastlagt. Hold øje med Brugsens Facebookside og Infoskærmen.

Februar
d. 14. Stjær Sogns Borgerforenings Fastelavnsfest i forsamlingshuset
d. 24. Stjær Sogns Borgerforenings bestyrelsesmøde
d. 26. Mændenes morgenbord

Marts
d. 6 Stjær Sogns Borgerforenings arbejdsdag
d. 7. Deadline til næste Stjær Avis
d. 15. Fællespisning
d. 26. Mændenes morgenbord
d. 28 Stjær Avis nr. 66 udkommer
d. 31. Stjær Sogns Borgerforenings Bestyrelsesmøde.
Har du set Stjærs nye hjemmeside?
Ellers klik ind på stjaer.net.
Send opdateringer og ændringer til indhold@stjaer.net og brug kalenderen til foreningers aktiviteter!
Hilsen Jeanine Marie Bonadies
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Skal du også ha’ en elcykel?
Mange fordele ved elcykel fremfor bil og bus
Salget af elcykler går kun én vej, og det er op. Folk
køber ganske enkelt ind på ideen om at motion og
transport sagtens kan kombineres og praktiseres
uden den klassiske metalagtige blodsmag i munden
og sved i lange baner. Co2 udledningen skal tilbage
til 60´ernes niveau og gerne endnu længere ned, og
det er én af grundene til at folk vælger en elcykel.
Og så er der den økonomiske fordel skarpt forfulgt
af fleksibilitet. Man kan endda tilføje at mange
mennesker bliver glade i låget af at cykle elcyklen.
På plussiden: Motion, transport, klima venligt,
økonomi gevinst, fleksibilitet, psykisk velvære.
På minussiden: Det kan godt finde på at regne i
Danmark.

Omkring 50 borgere i Stjær har tilsammen cyklet
knap 2.000 km fra marts til juli. Testkørerne har
typisk lånt en elcykel 2 – 3 dage for at kunne cykle
til og fra arbejde.
Målet med projektet var at flytte folk fra “sort
transport” til “grøn transport” ved at lade byens
borgere stifte bekendtskab med elcykler i håb om at
de efterfølgende ville investere i en elcykel. I
skrivende stund har 10 deltagere i projektet valgt at
købe en elcykel, så det må betegnes som en succes.
Projektet kan sagtens gentages i andre landsbyer. Det
kræver blot en aftale med den lokale cykelforhandler
og en superbruger, der vil tage hånd om cyklerne og
stå for udlån - så er man i gang. Skanderborg
Kommune udfolder i disse dage et lignende projekt,
som dog løber over længere tid, men målet er det
samme, nemlig at få folket flyttet fra “sort transport”
over til “grøn transport”.

Hvad skal man vælge?
Ønsket om at elcykler skal ligne almindelige cykler
er så småt ved at gå i opfyldelse, mange producenter
designer også elcykler, der har mere fokus på
funktionalitet end lækkerier for øjet, så der er nok at
vælge imellem.
Centermotor, forhjulsmotor, baghjulsmotor, hybrid,
cross, EMTB, Watt, gennemsnitsrækkevidde,
batterikapacitet, motoreffekt, Nm, hjælpeniveauer er
nogle af de betegnelser man møder i forbindelse med
elcykler, og derfor er det ofte en rigtig god ide at
lægge turen forbi den lokale cykelforhandler, der står
klar med råd og vejledning.
En af de cykelmodeller, der hitter i disse tider er
hybridcyklen, den napper nemlig det meste. Uanset
om det er landevejen, markvejen eller en rodfyldt
skovsti, så klarer cyklen disse udfordringer med
lethed, og selv de ledeste bakker bliver forceret
dansene let. Cyklen favner altså dejligt bredt og kan
faktisk også cykles uden hjælp fra elmotoren.

Hvad siger testkørerne så?
Hanne Bjerregaard: En sjov måde at få motion på.
Tina Krøyer: Pludselig er en cykeltur ind til Århus
blot en lille sviptur selvom de 20 km byder på
bakket landskab, “Det er som at være 16 igen”.
Jesper Nothlev: Jeg er vild med min nye elcykel,
som jeg købte efter at have fået lov at teste om det
var noget for mig. Nu ser jeg frem til de daglige
cykelture til og fra arbejde på i alt 20 km. Det er slet
ikke noget problem at lade bilen blive stående i
indkørslen.
Hanne Øvlisen: Jeg vil gå så vidt som til at sige det
er sjovt at køre på elcykel. Der er fart i måden at
komme gennem landskabet.
Tina Jensen: 750 km på 3 mdr. km jeg aldrig ville
have kunne cykle på en almindelig cykel. For første
gang i livet overvejer vi cykelferie.

Projekt i projektet
I forbindelse med projektet “Bæredygtighed for alle i
Stjær - Grønne Handlingsplaner” har der været
udstationeret 2 elcykler i Stjær fra Cykelshoppen
Skanderborg. Det har været et lærerigt projekt i
projektet, og interessen har været overvældende.

Mvh Bæredygtighed for alle i Stjær - Grønne
Handlingsplaner v/Stjær Sogns Borgerforening
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Grøn forbrugerdag
Ingen løftede pegefingre - masser af information
Det var ellers nogle hidsige emner, der blev
behandlet på den Grønne forbrugerdag ved Brugsen
d. 20. september, og det var de helt store kanoner
der, med hjælp fra Brugsforeningen og COOP, havde
fundet vej til Stjær.

maden. Leela tog beskyttelsesbriller på, fyrede op
under gassen, og gav alle én på opleveren. Det var
cool, kækt, hot – og totalt lækkert.
Lokale initiativer
Kaffebøn lancerede smagsprøver på friskristet
økologisk kaffe, Stjær Enge Kogræsser- og
Naturplejeforening gav smagsprøver på kød fra egen
avl.

Lene Midtgaard, som har optrådt i både TV og radio,
stod for to foredrag, der handlede om kemi i
hverdagen, og hun havde i særdeleshed sigtekornet
rettet mod kemi i vores fødevarer. Lene er ekspert
inden for området, forfatter, anerkendt foredragsholder og ualmindelig interessant at lytte til.
Thorkild Nissen gav sit bud på hvad der er op og ned
i kød-debatten med sit foredrag, meget tyder på
Thorkild bliver inviteret til byen en anden gang, flere
af lytterne gav i hvert fald udtryk for, at der var mere
at komme efter inden for området. Thorkild er
selvstændig økologikonsulent med speciale inden for
holistisk afgræsning, naturpleje med kalve og ammetanter af malkerace og mobil kvægopstaldning.

Kogræsserlauget
Den Grønne Forbrugerdag er en del af projekt
“Bæredygtighed for alle i Stjær - Grønne
Handlingsplaner” og understøttes af Stjær Sogns
Borgerforening.
En særlig tak skal lyde til Brugsens aktivitetsudvalg
for teltslagning m.m.

Thorkild Nissen
Food Lab - et bombardement af sanser og smag
Sammen med mad-jonglør Leela Simone Jung
eksperimenterede en flok unge og et par voksne med
mad ved at lege med smag, konsistens og udforske
madens foranderlighed ved forskellige
tilberedninger. Alle sanser kom i spil, der blev duftet,
følt, smagt, set og lyttet til maden. Der var
naturligvis også fokus på bæredygtighed og kemi i
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Hvor der er vilje, er der landevej
Vanskelige vejrforhold gjorde Kløver Motionscykelløb 2020 til en
hård nød at knække for deltagerne, alligevel blev alle tiders rekord
sat, 2 timer og 25 minutter skulle der til for at nedkæmpe 90 kilometer med dertilhørende 1.000 højdemeter, løbsledelsen har noteret at der også gives gas i Stjær Bakker.
Bortset fra det så var Covid-19 ved at ødelægge det hele, cykelløbet måtte nemlig begrænse sig til 87 deltagere, da de frivillige også talte med i det samlede maksimale tilladte antal forsamlede på
100 personer. Men det lykkedes at opdele mange af de frivillige i et formiddagshold og et eftermiddagshold,
posterne var selvfølgelig placeret ude på ruten og talte derfor kun med i regnskabet når hovedfeltet passerede
dem.
Stjærskolens 7-klasse gjorde endnu engang et fantastisk stykke arbejde og kunne indkassere 3.000 kr. til
klassekassen, løbsledelsen siger tusind tak og håber på næste års kuld er frisk på at være med i Danmarks
smukkeste cykelløb.
KMC havde fint besøg, stort set hele gruppen bag Bkool Ligaen, e-Cykle Klub Danmark og Zwift – Dansk
brugergruppe var dukket op i Stjær, vi manglede faktisk kun Danmarksmesteren i Bkool “Jacob Skovsgaard”,
men han dukker op næste år hvis det passer ind i løbskalenderen.
Alt forløb anstændigt, der var kun et solostyrt og en defekt, men alle kom sikkert hjem til Stjær. Der brygges
på et rent børne-race til næste år, ja faktisk er der også planer om en el-cykelklasse, rygterne siger nemlig at
Stjær er den by i Danmarks der har flest el-cykler pr. Indbygger - mon ikke de trænger til at blive luftet?
2021 bliver 10 gang der arrangeres Kløver Motionscykelløb og løbsledelsen satser naturligvis på fuld deltagelse, altså 250 deltagere. Men skulle Covis-19 spille os et pus, bliver fremgangsmåden den samme som i 2020, i
værste fald bliver cykelløbet kørt virtuelt.

Tak til alle deltagere, sponsorer og frivillige.

Årets Energibombe
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At træffe de rigtige grønne beslutninger kræver viden
Hvad er op og ned i hele klima-debatten? Hvad er
sandt og falsk? Hvad batter egentlig noget, hvis jeg hvis vi - skal gøre en forskel? At træffe de rigtige
grønne beslutninger kræver viden.
Stjær Sogns Borgerforening sammensatte derfor en
lille grøn-uddannelse for borgere - i form af en
foredragsrække på 5 foredrag ‘det mest nødvendige
du skal vide’. Formålet var at klæde folk i Stjær på
til at træffe velovervejede grønne beslutninger.

Ulempen er, at man ikke får den samme dialog, som
når mennesker mødes. Desuden er der måske også
nogle, som afskrækkes af teknikken. Alt i alt et
forsøg - situationen taget i betragtning - som bestemt
var værd at afprøve.

Onsdag d. 17. juni gæstede Morten DD Stjær med sit
forrygende og super inspirerende foredrag ‘En
kratluskers bekendelser - Mere natur i din have’.
Forsamlingsforbuddet var netop blevet hævet til 50
personer - så det var det vi var, præcist! Som
supplement live streamede vi også, nu belært af de
nye erfaringer. Det blev til yderligere 1.300
visninger.

Første foredrag i forsamlinghuset
Vi kom godt fra start d. 5. marts i forsamlingshuset
med foredrag om Energi- og komfortforbedringer
til din bolig. I 2030 skal vi have reduceret vores
CO2 udledning med 70% - og naturgassen bliver
forventeligt udfaset - også i Stjær. Så næste gang dit
gasfyr går i stykker eller trænger til udskiftning - så
køb en varmepumpe. Så har du taget et stort skridt i
den rigtige retning.
6 dage efter projektets startskud - den 11. marts blev Danmark lukket ned. Og så var det slut med
foredrag i Forsamlingshuset. Borgerforeningen var
dog fast besluttet på at finde en vej igennem
Coronaland — så vi fortsatte — nu bare digitalt.
Carsten Weber var for nyligt flyttet til byen - og han
tilbød venligst ekspertviden og tekniske assistance.
Det viste sig, at vi på denne måde kom ud til langt
flere mennesker - flere tusinde - og måske også til et
andet publikum, måske flere unge mennesker? De
følgende 2 foredrag blev live-streamet: (antal
visninger i parentes)
18/3 : Elbiler og grøn transport i Stjær (2.400)
2/4: Affald og ressourcer – nye kreative løsninger
i Stjær (1.400)

Besøg af Morten DD
Du kan stadig nå at se videoerne på
Borgerforeningens Facebook side. Find menupunktet ‘Videoer’. Så ligger de alle der :-)
Hilsner, Stjær Sogns Borgerforening
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Vild havevandring i Stjær
Forfattet af Helene Simoni Thorup

verden, som man slet ikke vidste eksisterede - lige
der ved siden af Brugsen. Overvældende frodighed
og samtidigt en orden. Steen havde under coronaen
kastet sig over et imponerende gravearbejde - fjernet
muldlaget og erstattet det med sand for at skabe et
næringsstoffattigt miljø, som mange vilde blomster
trives i. Det var spændende at høre Peter Lange
fortælle om sin have med det lille vandhul - let at
etablere - og til glæde for tudser, frøer og
salamander. Min egen have scorer også ret højt i
forhold til biodiversiteten, men en fin have – ja det
vil jeg ikke kalde den. På den anden side så passer
den til os, og det er vel også ret vigtigt’’.

Det var forår i Stjær - og alt var lukket ned af
coronaen. Også projektet ‘Grønne Handleplaner Bæredygtighed for alle’ måtte sætte de planlagte
aktiviteter på ufrivillig pause. Men hvad kunne så
lade sig gøre - 10 personer ad gangen - og udenfor?
En vild havevandring kom op, som den helt rette ide.
Hvordan lukker vi naturen ind i vores haver, så
fuglene synger og insekterne summer og brummer?
Nu er Bonderøven og DR kom på samme ide. Men
jeg vil lige pointere, at vi altså var i gang, her i Stjær,
længe før - blot med vores allesammens Stjær-kendis
og biolog Peter Lange som guide.
Peter Lange fortæller: ‘’Havernes
potentiale skal ikke undervurderes!
Nogle haver er døde – mens andre
er små Noahs arker. På trods af det
begrænsede areal rummer haverne
store mulighed for et rigt naturliv som lever fint i kombination med et
helt almindeligt haveliv. Vi
besluttede os for at undersøge
mulighederne og søge inspiration
med en havevandring i Stjær’’.
En dejlig maj-aften, stod vi så på
torvet og ventede på at gå i gang. Tilstrømningen var
overvældende stor. 60 mennesker mødte op - og
lynhurtigt måtte vi dele folk i grupper af 10, som
blev sendt afsted forskudt af hinanden.
Først forbi Ingolfs fantastiske køkkenhave, så forbi
Steen Linde, som har omdannet et stykke af
græsplænen til blomster-eng i sin parcelhushave, og
endelig sluttede vi af i Peter Langes egen have.
Charlotte Hagelskjær beretter: ‘’At træde ind i
Ingolfs køkkenhave var som at træde ind i en anden

Vi gik alle hjem med opløftet sind og inspireret til at
blive naturplejer i vores egen have. Flere
havevandringer blev efterspurgt. Der opstod en ide
om, at lave et hands-on kursus ‘sådan bygger du din
egen havedam’. Jeg tror, at det er noget vi vil
genoptage til foråret igen :-) Krydser fingre for, at vi
til foråret 2021 må være flere end 10.
Borgerforeningen i Stjær
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Tanker fra en musiker der fik besøg af Energitjenesten
Forfattet af Karsten Holm

varevogn bliver el med mindst 600 km. rækkevidde,
så jeg kan nå til København og tilbage igen på en
opladning.

Bente og jeg havde besøg af Niels Vincent fra
Energitjenesten til en snak og en gennemgang af
vores hus, have, transport & bæredygtighed i det
hele taget i hverdagen. Snakken tog et par timer,
tiden var givet godt ud, og vi kan helt sikkert
anbefale andre at få besøg af Niels. Jeg vil gerne
dele nogle af de tanker og overvejelser, som jeg har
gjort mig efter besøget:

AFFALD: Vi har i mange år haft en
kompostbeholder til køkkenaffald, og den holder
faktisk nu i op til 3 år, inden den skal tømmes for det
fineste muld i haven.
REPAIR CAFE i STJÆR?: Vi talte om, at det kunne
være smart at lave et lokalt projekt, hvor man kunne
reparere det, der ellers ville blive smidt ud. Måske
kunne man lave en slags klub eller fællesskab, som
man kunne deltage i, hvis man f.eks. havde evner for
at skille en vaskemaskine ad og fixe den, i stedet for
at den bare blev smidt væk. Det kunne være noget
man evt. tog op i borgerforeningen. Der er dog nok
et stykke vej fra denne ide til at det bliver en realitet.

STRØM: Der er noget der hedder ‘Grøn strøm’. Det
er strøm udelukkende fra vind og solenergi, som
man, for en ganske lille ubetydelig merbetaling, kan
skifte over til inde på AURA´s hjemmeside. Det har
vi nu gjort.
TRANSPORT: Vi har i alle årene, da vi havde
ungerne hjemme kun haft en bil, og bil må man jo
have, når man bor i Stjær, selv om det var noget af et
puslespil at få det til at hænge sammen, da jeg jo
også dengang var meget på farten med musik-jobs
rundt i landet. Da jeg i 2016 blev 100% musiker steg
mængden af jobs også, hvilket jo var fantastisk, når
beslutningen var taget. Det betød også at behovet for
bil nummer 2 steg. Selv om Bente cykler de 46 km.
til og fra arbejde i Aarhus fra april til september,
kunne det godt være lidt hårdt at skulle op på cyklen
igen, hvis hun skulle noget igen om aftenen, og når
jeg var meget af sted på spillejobs, opstod behovet
for en bil nummer 2, også til når det blev for surt at
cykle om vinteren, så det fik vi.

INDKØB: Vi talte også om vores indkøb, om
hvordan man kunne styre mod at købe varer, der
ikke har haft en lang rejse, om at købe lokalt, f.eks. i
Stjær Brugs, og at støtte lokale landmænd o.s.v.
BIODIVERSITET: Endelig talte vi om biodiversitet
i vores have, hvilket vi faktisk ikke før har været
opmærksom på, udover at vi ikke bruger gift. Vi har
en relativ typisk have med staudebede, græs og lidt
frugttræer. Og jeg kan bestemt godt lide lige
afstukne græskanter. Jens foreslog at vi tog et stykke
af haven og lod den vokse vildt, måske så nogle frø
med de rigtige og vilde blomster og planter der
tiltrækker sommerfugle bier og andre insekter.

Vi drøftede i den henseende, hvordan vores transport
kunne blive mere bæredygtig, når vi har både en
diesel og en benzinbil. Det kunne være skønt med en
elbil, men rækkevidden er ikke god nok endnu, og
jeg har heller ikke set el-stationcars med træk, og
prisen for f.eks. en Tesla er vi ikke lige til endnu, og
jeg har heller ikke set en Tesla stationcar med træk
endnu. Vi er kommet frem til flere muligheder. Jeg
vælger at forlænge levetiden på min Honda med
yderligere 200000 km, hvis den kan. Så påtænker vi
at den anden kunne blive en elbil, når den skal
skiftes om nogle år, eller måske en elcykel, som man
godt kan køre på hele året. Alt i alt er håbet at elbiler
bliver billigere, så min den næste stationcar eller

Vi syntes ikke rigtig, at vores have er stor nok til det,
men fik så ideen til at grave staudebedet foran huset
op, og omdanne det lille bed på måske 15m2 om til
”vild natur” – det bliver sjovt at prøve.
Vil du også have besøg?
50 familier i Stjær bliver tilbudt at få udarbejdet en
individuel ‘Grøn Handlingsplan’ i samarbejde med
rådgiver og coach - helt gratis. Der er stadig
mulighed for at tilmelde sig.
Kontakt borgerforeningen, hvis du vil være med på
borgerforening@stjaer.net
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Kasserer til Borgerforeningen
Stjær Sogns Borgerforening vil gerne udvide sin frivillige stab indenfor kasserens arbejde.
Her finder du en beskrivelse af kasserens arbejde delt op i tre områder. Hvis du kan se dig selv påtage en eller
flere af disse områder på vegne af SSB, må du meget gerne tage kontakt til SSB´s nuværende kasserer Henrik
Ravn kasserer@stjaer.net.

Kontingent
Holde styr på medlemskartotek
Kontingent via PBS
Registrere PBS tilmeldinger
Opkræve kontingent via PBS
Annullere ikke betalte PBS opkrævninger
Printe "opkrævninger" til uddeling
Kvittering - Betalt via PBS
Kvittering - Forud betalt via MobilePay/Bank
Opkrævning
Fakturering af betalt medlemsskab (ikke PBS)
Medlemsopgørelse til årsregnskab
Forsamlingshusudlejning
Opkræve depositum
Opkræve leje
Registrere betalinger
Opgørelse af lejemål og udbetaling af depositum
Opdatere oplysninger i Google Calender
Opkrævning af leje for klubber (Quinder, Senior, …)
Opkrævning af leje for "Dagplejen"
Diverse spørgsmål fra lejere
Udlejningsoversigt til årsregnskab
Regningsbetaling og bogføring
Regninger for forsamlingshus
Regninger for projekter - opdatere projektregnskab
Bogføring af diverse bilag
Udbetaling af udlæg for SSB og projekter
Momsopgørelse
Udfærdigelse af årsregnskab
Samarbejde med revisor
Regnskab og tilskud - Kommunen
Kontakt til bank
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Hjemsendt i Corona-tiden
Folkeskoleelev

Offentlig medarbejder

Af Line Bleeg Staub, 8.a Stjærskolen

Af Henriette Mansilla

Da vi fik at vide om aftenen, at vi ikke skulle
komme i skole dagen efter, og foreløbigt to uger
frem, var det meget nyt og spændende, og mange var
faktisk glade. Nogle håbede at det var lig med ferie
og afslapning, men vi fandt hurtigt ud af, at der
stadig skulle være undervisning. Dagen efter
nyheden var kommet, tog jeg og flere af de andre i
løbet af dagen, op på skolen, for at tage bøger og
papirer med hjem. Vi stødte på nogle af lærerne og
de var lige så forvirrede som os, men de sagde, at de
ville lægge nogle opgaver ud til os.

Da jeg blev sendt hjem som resten af Danmark d.
12/3-20, sad jeg på et kontor med 6 andre kollegaer
og havde aldrig før i mit arbejdsliv prøvet at arbejde
hjemmefra en eneste dag. Så det var en stor
omvæltning at arbejde hjemme, nu hvor resten af
familien også var hjemsendt, og der var en masse
nye online værktøjer, der skulle læres i rekordtempo.
Men det var jo kun for 14 dage, så det gik jo nok –
men 14 dage blev til en 1 måned, og inden jeg kom
tilbage på kontoret, var der faktisk gået 3 måneder.
Så pludselig var det en tilvænning at komme ind på
sin arbejdsplads igen. Det føltes også anderledes,
fordi nu var der restriktioner om, hvor mange der
måtte være i printerrummet, køkkenet og vi skulle
huske at benytte bestemte toiletter, afspritte borde
m.v.
Lykken varede også kun kort, for i august blev vi
hjemsendt igen – denne gang i 1 måned. Jeg synes
det gik hurtigere denne gang med at falde ind i en
rutine med at arbejde hjemmefra, men savnet af
kollegaer kom hurtigere. Så glæden var stor, da vi
skulle tilbage i september, men jeg nåede knap at
komme ind på kontoret igen, inden vi blev
hjemsendt for 3. gang i første omgang i 14 dage.
Men det er blevet forlænget og forlænget, så jeg
arbejder stadig hjemmefra, og denne uvished om,
hvornår jeg skal tilbage på kontoret nager lidt,
Efter at have arbejdet hjemmefra i mere end 6
måneder af 2020 er samhørigheden til
arbejdspladsen og kollegaerne ikke så tæt som den
var en gang, og ved hver flytning er der en periode,
hvor man skal vænne sig til sin arbejdssituation.
Jeg synes hjemmearbejdsplads er god til faste
opgaver, forberedelse og små korte møder. Til
gengæld er det ikke så godt til udviklingsarbejde,
idégenerering og det sociale aspekt af arbejdet.
Så jeg håber at jeg kommer tilbage til mit kontor i
2020 – men hvem ved….

Jeg ved, at alle fra min klasse, og alle elever på hele
skolen har oplevet nedlukningen meget forskelligt,
men mange af os nød, at vi selv kunne bestemme
langt det meste af hvordan dagen skulle foregå. Vi
skulle bare være klar til f.eks. at have et Teamsmøde kl. 09, og et igen kl. 11.45. Ind i mellem kunne
man lave lektier og spise. Det var meget forskelligt
hvornår vi kunne tage fri, det bestemte vi selv,
afhængigt af, hvor langt vi var med lektierne.
Fritidsaktiviteter var der ikke noget af. Derfor blev
det hurtigt lidt kedeligt. Vi havde bare været
hjemme, og vi kunne ikke rigtig noget andet, end at
være hjemme. Vi manglede det sociale og hinanden.
Lærerne indførte nogle Teams-møder til andet end
undervisning. De var beregnet til at hyggesnakke,
foreslå film til hinanden, og vi havde endda et møde
hvor vi skulle tage computeren med ud, og vise
rundt i vores haver. Jeg tror vi er flere der synes det
var rart at komme i skole igen, men måske var der
også nogle der havde det udmærket derhjemme. Det
endte med at vi gik hjemme i to måneder.
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Sabbatåret

legegrupper, rengøring og “forbudtbånd”
(børnehave-lingo for afspærringstape). Men efter
sommeren skulle der en luftforandring til. Jeg sagde
farvel til børnehaven for 2. gang, og vi grinte lidt af,
om det nu denne gang var endeligt farvel.

Forfattet af Johanne Einarson
Bristede drømme om Canada
Klokken er 11 d. 15. marts - 8 timer før mit fly afgår
fra København til Vancouver, Canada. Jeg sidder
med panden mod spisebordet og prøver at tage en
umulig beslutning; skal jeg rejse på mit livs største
eventyr og gå imod alle restriktioner der er kommet i
dagene forinden, eller skal jeg tage den ansvarlige og
fornuftige beslutning og blive hjemme? I dagene
optil er verden lukket mere og mere ned, og vi ser
med rædsel på billederne fra Italien. Jeg ved godt
hvad der er den rigtige beslutning, men de pakkede
tasker i entréen og mit hjerte siger noget helt andet;
Jeg skulle til Canada og lege cowboy på en ægte
ranch med støvler og cowboyhat. En barnedrøm der
var så tæt på at blive virkelig - og nu så jeg den
smuldre i mellem mine fingre. Timerne skrider lige
så langsomt frem, og jeg ender med at tage den mest
passive beslutning af alle; Jeg vælger ikke at gøre
noget, og lade tiden gå, indtil jeg ikke kan nå mit fly.
Så nu sad jeg der - skuffet og en smule målløs over
hvordan alle mine planer blev aflyst så hurtigt, og
helt uden jeg kunne gøre noget ved det.

På højskole
Ugen efter startede jeg på Silkeborg højskole - også
med restriktioner i form af familiegrupper, coronarengøring og servering bag glasmontre, men her var
der så meget liv og kreativitet at selv de mest
irriterende og besværlige regler virkede
overkommelige, for her kunne vi være unge
sammen. Vi svømmede langsomt ind i den famøse
“højskole-boble”, hvor hverdagene flyder sammen i
højskolesang, løbeklub, fortællinger, havkajak og
musikquiz, og vi følte os utrolig heldige.
Men boblen brast alt for tidligt for os, da en elev
blev testet positiv for Corona bare 8 dage efter vi var
startet op. Alt det gode vi var i gang med at bygge op
blev pludselig sat i bero, da flere og flere positive
tests kom tilbage, og vi blev sendt i isolation. Vi
hang nu ud af vinduerne på vores værelser og sang
aftensang for hinanden, imens vi ventede svar fra
myndighederne.
Som forventet blev vi alle sendt jeg hjem, og jeg
blev indlogeret i sommerhus med mine forældres
hund og et fyldt køleskab. Jeg følte her den totale
afmagt; jeg kunne ikke komme til Canada, og jeg
kan heller ikke være på højskole. Hvad kan jeg så?
Vi holdte humøret højt på zoom med sang og quiz,
og 10 dage efter kunne de fleste af os vende tilbage
til højskolen igen. Nu holder vi vejret hver gang en
elev kommer i isolation, men heldigvis har der ikke
været nogen tilfælde siden vores hjemsendelse.

Et sabbatår skulle jo være meningsfyldt!
I en form for terapi og bearbejdelse af skuffelsen,
kastede jeg mig over at grave mine forældres
forhave op. Jeg støvsugede den for rødder og ukrudt
imens jeg hørte høj musik, og da jeg havde hakket
mig igennem forhaven kunne jeg jo passende
fortsætte i baghaven. Så længe jeg arbejdede på
noget, behøvede jeg nemlig ikke tage stilling til hvad
jeg nu skulle bruge mit sabbatår på. Når man som
ung bliver spurgt til ens planer for sabbatårene, vil
man altid gerne kunne fortælle om de fedeste, mest
udfordrende og meningsfulde planer. Noget der kan
give et anerkendende nik og bidrage til, at man
bliver set som et spændende og berejst menneske.
Men når en pandemi raser og lukker for samfundet,
finder man pludselig sig selv i en krise, for hvor blev
alle de spændende planer nu af?
Jeg var heldig at få mit arbejde i børnehaven tilbage,
som nu også havde en helt anden dagsorden med

Konstant frygt for at blive hjemsendt igen
Højskole-boblen har igen omsvøbt skolen, men vi er
alle frygtelig bevidste om dens skrøbelighed. Hver
dag kan blive den sidste, og den konstante frygt for
hvornår alt dette pludselig kan stoppe gør, at vi altid
er på tæerne. Så vi holder vejret lidt endnu mens
tallene stiger ude i samfundet, og håber at vi kan
beholde livet på højskolen så længe som muligt.
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Kirkeliv
Julens gudstjenester og aktiviteter i konfirmandstuen:
Se www.storring-stjaer.dk og Kirkebladet, som kommer omkring 1. december.

Tag et kors
For at kunne regulere antallet af kirkegængere til gudstjenesterne har vi
opstillet krukker uden for kirkedørene. Når man kommer kan man se,
om der er plads. Der kan være 21 personer i Stjær kirke og 37
personer i Storring kirke. Derfor håber vi, at flere vil tage til
gudstjeneste i Storring kirke, der er som regel plads. I en periode
forsøger vi at lægge gudstjenesten i Storring, når der kun er én
tjeneste.

Julestue
I år er der ingen julestue i Storring Konfirmandstue. Det skyldes, at der
ikke kan være plads til ret mange. Vi ser, hvad der sker til næste år.

Babysalmesang
Torsdag d.21. januar kl 11 i Stjær kirke starter nyt forløb med
babysalmesang - 6 torsdage i alt.
Babysalmesang er for babyer i alderen 2-10 mdr., og vi har en god
halv time med en intens stemning med musik og nærvær. Der vil være rim og remser, sang og bevægelse
(med corona-afstand) til farverige tørklæder og sæbebobler o.m.a. Vi runder af med en lille forfriskning og
hyggelig snak.
Deltagelsen er gratis, og der kræves ingen forudsætninger! Husk at medbringe et varmt underlag til den lille !
Tilmelding til organist Charlotte Sejthen (60 53 15 40)

Julehjælp
Igen i år har Lions Club Galten-Skovby givet os mulighed for at uddele julekurve til dem, som har mest brug for
det. Julekurven indeholder de vigtigste ting til et godt julemåltid. Henvend dig til Carsten Marvig inden den 10.
december. Kurvene vil blive delt ud umiddelbart før jul.

Koncert onsdag d. 18. november kl. 21.30 - “Musik for natten”
Kom og oplev Stjær Kirke oplyst af stearinlys og fyldt af stille musik af meditativ karakter.
Varighed ca. 35 min.
Medvirkende er Niels Henrik Nielsen, cello og Charlotte Sejthen, orgel.
Det er gratis, men der skal bestilles pladsbilletter hos organisten!
Tlf. 60 53 15 40 E-mail: organist@storring-stjaer.dk
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Kirkeliv
Konfirmation i en Covid-19 tid
Meget er anderledes i denne tid og
omstillings-parathed er et vilkår, også
når det handler om årets
konfirmation. Inden sommerferien
møder Carsten konfirmanderne til et
virtuelt møde, hvor han lover, at det
nytter at holde ud, de vil blive
konfirmeret 30. aug. Selvom
konfirmationerne bliver flyttet fra
Stjær til Storring Kirke må familierne
lave en benhård prioritering, da de
kun kan tildeles 1 kirkebænk.
Konfirmanderne deles på 3 hold. Der laves
tidsplaner, siddepladser, besluttes salmer, bønner og
øves i kirken. På sin vis har Carsten det lidt ligesom
konfirmanderne, han er spændt på dagen – særligt
om tiden holder. Der er taget tid på salmer og tale.
Endelig oprinder dagen for årets konfirmation og
solen skinner fra en skyfri himmel. Familier,
konfirmander, personale og præst er forberedt og
glæder sig til dagen.
De første med telegrammer og/eller blomster
begynder at dukke op, og der kommer noget i
poserne i det udendørs telt. Familierne begynder at
samle sig i små grupper uden for kirken. Alle er forbi
håndspritten, inden de tager plads på den tildelte
familiebænk. Udenfor begynder konfirmanderne at
stille op og gøre klar til at gå i prossession. Alle er
tydeligvis spændte, det er svært at holde sig i ro og
sommerfuglene myldrer rundt i maverne.
Så lyder klokkerne og på en eller anden forunderlig
vis er alle klar. Præludiet lyder og dørene går op. Ind
går årets smukke konfirmander til lyden af orgel og
trompet. Velvalgte salmer fylder rummet ud, og
konfirmander læser ind- og udgangsbøn. Carsten
taler til konfirmanderne om Guds milde blik, der
altid er der og ser dem, som den de er med styrker,
fejl og mangler. De unge mennesker går op til alteret
og bliver konfirmeret og hele menigheden velsignes.

Ud går de til tonerne af What a Wonderful World
– alle er rørte og konfirmerede – de gjorde det.
Ude venter familie og kammerater – der bliver hilst
og udvekslet lykønskninger. De unge mennesker
forlader kirken på forskellig vis i diverse køretøjer,
nu skal der festes.
I løbet af formiddagen går flagene til tops over hele
sognet, og Dannebrog vajer smukt på den blå
himmel, og med sit hvide kors på den røde bund
lykønskes sognets konfirmander og familier på
denne særlige dag.
Det lykkedes – det blev en fantastisk dag
Boring efter rent vand i præsteskoven.
Da Galten vand for et års tid siden kontaktede
menighedsrådet om muligheden for at kunne lave en
prøveboring efter drikkevand i Søskoven, sagde vi
straks ja.
Galten vandværks begrundelse for boringen i netop
Søskoven var, at området aldrig har været udsat for
sprøjtegift samt at tidligere seismografiske
undersøgelser har vist at der under skoven befinder
sig et vandholdigt lag under et beskyttende lerlag.
Nu sker det så! I uge 44 går man i gang med
prøveboringer i skoven i et område i nærheden af det
gamle skovfogedsted, nærmere betegnet godt 100
meter inde ad skovvejen vest for P-pladsen hvor
Søballevej går gennem skoven. Alle er velkomne til
at kigge på, blot man efterkommer borefolkenes
anvisninger.
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Kirkeliv
Uds$llinger i konﬁrmandstuen
Åbent hus med Jim Lyngvild plakater
Vi har været heldige at få nogle plakater af Jim Lyngvild. De hænger nu i konfirmandstuen frem til nytår.
Det er billeder, der frit associerer til situationer fra Biblen, både det gamle og det nye testamente.
For at flere kan få mulighed for at se billederne holder vi åbent hus et par gange i november. Det bliver den 24.
november kl. 17-18 og den 10. december kl. 19-20.
Geometriske mønstre og ekspressive malerier
Efter nytår fortsætter rækken af lokale kunstnere, der udstiller. Denne gang er
det Tina Brandt Jespersen, der viser nogle af sine spændende mosaikker.
Tina laver overvejende geometriske, symmetriske mønstre, som hun
konstruerer med passer og lineal. Ind imellem eksperimenterer hun også med
asymmetri. “I det færdige billede stræber jeg altid efter at skabe harmoni,”
forklarer den 51-årige kunstner og fortsætter: ”Mine malerier er ekspressive,
spontane og følelsesfulde, mens mine tegninger og papirklip er præget af orden
og æstetiske overvejelser omkring form og farvesammensætning. Jeg arbejder
både metodisk og intuitivt. Inspirationen får jeg fra mønstre, jeg får øje på,
overalt hvor jeg færdes. Det kan være kirkemosaikker, glasmalerier, mandalaer eller hjulkapsler, og
matematikken er med mig overalt.” Tina Brandt Jespersen er autodidakt kunstner og har tegnet, malet og skåret
i 10 år. Hun har udstillet flere steder i Aarhus, Odense og Faaborg og afholder indimellem Pop-Ups i privaten.
Man kan også se hendes værker på vigilavera.dk.
Tilbygning ved graverhuset
Vi har planer om at lave tilbygning til vores graverbygning. Toiletforholdene har i flere år ikke kunnet leve op
til arbejdsmiljøloven og vi har brug for et lille tørt depot.
Det er væsentligt at respektere det oprindelige og fine udtryk som bygningen har og samtidig undgå for store
indgreb i selve bygningen. Så i samarbejde med arkitekt Peder Gram har vi fået udarbejdet et forslag om en
tilbygning med sortmalet træbeklædning, som bevarer bygningens linjer og udtryk.
Den indeholder dels et handicapvenligt toilet og dels et mindre depotrum.
Muren mellem graverkontor og fyrrum skal flyttes for at give mulighed for lovpligtig nødudgang fra kontoret.
Provstiet har bevilget midlerne, men vi mangler de endelige godkendelser for at kunne indhente tilbud og gå i
gang med byggeriet.
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E-Cykling
Det vildeste år...
Da Danmark og den øvrige verden lukkede ned pga Covid-19, boomede e-Cycling i en grad de færreste havde
forventet, e-Cycling fungere nemlig på samme måde som eksempelvis CSGO, hvor man kan være forbundet
med andre spillere fra hele verden, imens man spiller hjemme hos sig selv.
Cykelsportens klassikere og Tours blev enten aflyst eller
udsat i takt med pandemien bredte sig, profferne kastede sig
derfor over de virtuelle platforme Rouvy, Bkool og Zwift
for at holde formen og vinderinstinktet vedlige.
I slipstrømmen fra de professionelle dukkede en ordentlig
røvfuld motionscyklister også op i cyberspace til stor glæde
for dem der i flere år har dyrket e-Cycling som sportsgren.
Stjær e-Cycling har også nydt godt af sportsgrenens fremgang, faktisk har klubben hele 3 hold til start i verdens hårdeste e-Cycling liga “Bkool Ligaen”.
Når man omtaler Bkool Ligaen som den hårdeste liga skyldes det b.la. de 78 cykelløb der er på programmet i sæson 20/21, dertil kommer en række løb ifm holdkonkurrencen, som Stjær e-Cycling iøvrigt er ideudvikler af, og nogle enkeltstående events, plus vanvittig mange højdemeter.
De 3 hold består hver især af 9 ryttere, Stjær e-Cyclings hurtigste hold kører i gruppe 1 og er kandidater til
mesterskabstitlen, de to øvrige hold cykler primært i gruppe 2, men cykler alligevel røven ud af bukserne.
Klubben tæller 29 medlemmer i skrivende stund og er toneangivende inden for sporten, eksempelvis sidder bestyrelsesmedlem Jesper Svenningsen i DCUs e-Cycling udvalg,
som blandt andet har til opgave at udvælge en række danske
ryttere til VM på Zwift platformen - kvalifikationsløb af
denne karakter bliver typisk livestreamet og det seneste løb
blev kommenteret af den tidligere verdensmester Alex Rasmussen.
Når klubbens medlemmer bevæger sig over på Zwift platformen er der tradition for at stille op for e-Cykle Klub
Danmark, rytterne glemmer altså sædvanlige tilhørsforhold
for at dyste mod Danish Bike Riders, Fusion og andre vildbasse hold.
Ifm Kløver Motionscykelløb var Stjær e-Cycling vært for Danmarks hidtidige største træf for e-Cyklister, godt
og vel 60 e-ryttere valgte at stille op til motionscykelløb i den virkelige verden på landevejene i og omkring
Stjær - det sociale fællesskab inden for sporten er intens og usædvanlig stærkt.
Stjær e-Cycling anser sig selv som ambassadør for sportsgrenen og er altid klar til at hjælpe interesserede i
gang - faktisk har klubben også mulighed for at stille udstyr til rådighed for en kortere periode. Skulle du være
interesseret, er du velkommen til at kontakte bestyrelse via klubbens Facebook side.
På vegne af Stjær e-Cycling
Peter Person
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Stjær-Galten Indre Mission
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 Stjær-Galten Indre Mission
I gamle dage kaldte man i folkemunde Stjær for en
“Missionsby”, idet vi havde ikke mindre end 3 Missionshuse - udover Kirken forstås…
Det er jo dejligt at der var så mange rettroende mennesker i vores lokalsamfund, men de var ikke altid
helt enige om, hvad der var ret og forkert. Det gav
opsplitning i det lille lokalsamfund. Der går mange
historier om hvor uforsonlige de forskellige missionshuse kunne være overfor hinanden og i nogle tilfælde slet ikke talte med hinanden, trods byens beskedne størrelse.

Indre Mission er ikke en frikirke. En del af medlemmerne vælger også at komme i Folkekirken eller hos
Valgmenigheden.
Jeg møder Charlotte og Tom Hagelskjær en regnvåd
efterårsdag i Missionshuset i Stjær. De byder indenfor med varm kaffe og hjemmebagt hyldebærkage
og viser stolt rundt i de hyggelige lokaler. Stolte,
fordi de selv, sammen med de andre medlemmer,
har været med til at opbygge lokalerne, som de ser
ud i dag og resultatet er blevet rigtig flot. Fælleslokalerne er meget indbydende med et stort flot køkken og mødesal, samt adskillige forskellige aktivitetsrum med plads til både fordybelse, diskussion og
leg.

I dag ser billedet noget anderledes ud.
Ud af de 3 missionshuse, er der kun ét tilbage, nemlig Missionshuset Bethesda, den flotte bygning, som
ligger lige overfor kirken på Østerbro.
Bygningen er oprindeligt fra 1923. Før den blev
bygget holdt denne menighed til på marken nede
hvor skolen ligger nu. Og i de sidste næsten hundrede år, har menigheden så holdt til på Østerbro.
I 2002 købte menigheden så nabohuset, byggede det
sammen med Missionshuset og totalrenoverede det
hele - vel at mærke med fortrinsvis frivillig arbejdskraft fra de ca. 100 medlemmer og financeret af
samme.

Medlemmerne mødes jævnligt her i trosfællesskabet
til forskellige fælles aktiviteter, som foredrag, bibellæsning, diskussion, bøn og sang. Og også leg og
familieaktiviteter. De kalder det selv kirkens
“dagligstue”, fordi de udover den egentlige forkyndelse i kirken, her også skaber et rum for diskussion
og fordybelse i teksterne.

Bethesda er i dag samlingspunkt for en menighed på
ca. 150, fordelt på ca. 40 familier, mange fra Stjær
og området, som tidligere var den gamle Galten
kommune. Mange er både aktive i Stjær Indre Mission og Folkekirken eller f.eks. valgmenigheden i Galten.

Her har de et stærkt basisfællesskab - de kalder det
selv “et fællesskab af uperfekte”. Mange mødes hver
fredag aften for at være sammen, for at høre foredrag og synge. Børnene kan også lege sammen, lave
hobbyarbejde og læse bibelhistorier og ind imellem
er der aktiviteter for hele familien. Hver mandag
mødes “Juniorerne”, som er børn indtil 6. klasse og
hveranden mandag mødes “ Minimyrerne” som er
børnene under skolealderen. Og om onsdagen er det
så “Teen-klubben”, som er unge fra 7. til 8-9 klasse.

Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark,
eller i daglig tale Indre Mission, er en bevægelse der
blev stiftet i 1861, med henblik på at styrke kirkens
arbejde ved at samle mennesker i fællesskaber, der
styrker troen indadtil og arbejder udadtil med at udbrede det kristne budskab. Indre Mission lægger
vægt på Bibelen som Guds ord og på den personlige
tro på Jesus Kristus som vor Frelser.
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Overskriften for samværet er forkyndelse og fællesskab i den kristne tro og man laver mange forskellige aktiviteter, der understøtter disse værdier. Og
man mødes i bibelgrupper 1-2 gange om måneden i
små grupper i hjemmene, hvor der læses og diskuteres tekster fra Bibelen.

Charlotte fortæller for eksempel om hvordan der under et længerevarende sygehusophold, blev taget
hånd om mand og børn derhjemme af de andre fra
gruppen, så det behøvede hun ikke bekymre sig om.
Og om hvordan man i gruppen er sjælesørgere for
hinanden, når et medmenneske er i krise. Det lyder
rart og trygt.

Der er jævnligt foredrag i Missionshuset; På det sidste har der været taler med overskrifter som f.eks.
“Forfulgte kristne”, “Ydre Mission” og “Open
Doors Østeuropa”.

Her er der ikke tale om en medlemsorganisation med
fast kontigent, men rettere et fællesskab hvor man er
velkommen til at yde efter evne og nyde efter behov.
Man kan altid internt finde frivillig arbejdskraft, til
f.eks. fælles aktiviteter, huset og haven.
Husets drift og aktiviteter financieres fortrinsvis ved
såkaldte gavebreve, hvor man tegner sig for en fast
årlig - og fradragsberettiget - støtte i f.eks. 10 år.
Dette giver mulighed for at lave et ordentligt budget,
så man kan planlægge fremadrettet.
Det er nærmest en hel pakkeløsning at være med i
dette fællesskab. Og Charlottes hyldebærkage er nok
den bedste i hele byen. Er du interesseret i at vide
mere, så grib fat i Tom Hagelskjær på tlf. 40190122
Særligt udadvendte arrangementer, som f.eks. Julefest og “Syng Julen ind” annonceres på “ Borgere i
Storring/Stjær” på Facebook, på infoskærmen i
Brugsen eller på hjemmesiden

Arrangementerne er som udgangspunkt åbne og alle
er velkommen.
Du kan læse mere on Stjær/Galten Indre Mission på
www.SGIM.dk

Der er endnu flere aktiviteter og også flere årligt tilbagevendende større arrangementer, såsom Høstfest
og Julefest - og den årlige week-end lejr på Strandsborg ved Begtrup Vig.
I det hele taget virker det som om her findes et godt
og fasttømret sammenhold, hvor man har meget med
hinanden at gøre og hjælper hinanden gennem tykt
og tyndt. Folk kommer med mad ved sygdom og
besøg på hospitalet og den slags.
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Erling Gregers
Et dobbeltliv med Jul på Slottet, konservesdåser og pensler
Af Sissel Gregers

Musik mellem kontraster
”Det stærke og poetiske opstår efter behov.
Kontrasten mellem det definerede grafiske og det
opløste er vigtige kontraster. Musikalitet mellem
forskellige maleriske effekter er det, jeg vil have i
mine billeder.” siger Gregers.
Hans skulpturer er udført i blik fra konservesdåser,
klippet op og loddet sammen igen med loddetin. En
stor militærfrakke i hvidblik er således permanent
udstillet og kan ses i DR TVs lounge område i
Aarhus.

Erling Gregers i Stjær fylder 85 i år og har således
arbejdet i mere end 50 år med sin kunst.
Lige fra han var dreng i Aarhus, tegnede og malede
han og var optaget af æstetiske udtryk.
Han blev dekoratøruddannet hos Salling i 1953, gik
på Svend Engelunds malerskole, havde egen butik
”Keramikstuen” i 8 år, midt i Aarhus - med salg af
dansk kunsthåndværk.
Alkymistværksted på slottet

I malerierne ses figurer i en stille poetisk verden,
hvor farverne er dæmpede. Alle overflødigheder er
væk, og han koncentrerer energien i meget bevidst
udførte billeder. Hans foretrukne format var det
kvadratiske, som er det mest udfordrende at få både i
bevægelse og i ro.

Han arbejdede i 27 år som Scenograf på DR TV i
Århus. De to meget roste, sete og afholdte
julekalendere ”Jul i Gammelby” og ”Jul på Slottet”
blev optaget i det scenografiske univers Gregers
skabte: stuer, slotssale, alkymistværksted, nisselofter
og et fangehul. Stemningsmættede, julede tv-billeder
fra Den Gamle By og fra Rosenholm slot.

Hvis et kunstmuseum har pladsen, har Gregers
værker fra 50 års produktion klar. Hvis Gregers skal
portrætteres eller hans produktion dokumenteres,
kan det ligeledes lade sig gøre.

Programmer som ”Kunstquiz” med Per Arnoldi,
drama, debat og ballet-forestillinger som ”Don Juan”
blev præget af hans billedsyn. Det blev således til et
dobbelt arbejdsliv med scenografien og kunsten som han holdt meget af.

Hans kunst kan ses på: www.erlinggregers.com

”HØST” på Christiansborg
Gregers debuterede i 1964 på Kunstnernes Påske- og
Efterårsudstilling. Statens Museum for Kunst købte
et maleri fra serien ”Høst” som blev udlånt til
Christiansborg. På et foto i Politiken, kan man se
fhv. statsminister Lars Løkke Rasmussen nyde sin
frokost, under Gregers store solgule billede.
Ny Carlsberg fondet købte også og han udstillede på
Århus Kunstmuseum, Aarhus kunsthal fire gange,
Kunsthal Charlottenborg to gange, Den Frie
Udstilling m.fl. På Galerie Moderne i Silkeborg 7 år
i træk og på gallerierne Spectra, Passepartout,
Dierks, Clemens og Galleri 14. Gregers var medlem
af kunstnersammenslutningen ”PRO” og udstillede
med Sonde og Guirlanden.

Erling Gregers
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Georginer og tømrerlus
Af Mette Brandi

Der er et hus i Stjær, som ligger så centralt i byen, så ingen overser
det.
Det ligger lige over for Brugsen og ind til for ca. et år siden boede
der en lille hvidhåret dame, som brugte størstedelen af sin tid på at
holde styr og orden på de mange blomster i haven. Nogle gange, når
man passerede huset, kunne man opleve at blive råbt an og gavmildt
få foræret en buket fra den bugnende have. Havens stolthed var de
mange georginer, som blev passet og plejet efter alle kunstens regler.
Det kræver megen omhyggelighed og arbejdssomhed at få dem til at
blomstre år efter år.
Huset er nu blevet solgt, og der bliver arbejdet på det i døgndrift. Det er den lokale familien Bertelsen fra
Stjær, der har købt det.
Hanne - som er moderen i familien - er barnefødt i Stjær. Hun har kendt huset og dets skiftende beboer overfladisk gennem hele sit liv. Det er et interessant hus, fordi det ligger så centralt i byen: ”Min datter Mia har
altid haft en drøm om at starte sin egen frisørsalon i centrum af Stjær, og lige pludselig opstod muligheden for
at købe Østerbro 8. Egentlig tror vi godt, at det vil kunne gå med to frisører i byen – især med den stigende
tilflytning til Stjær”.
Hvis man går forbi huset en sen eftermiddag på en hverdag eller i weekenden, vil man typisk opleve to tømrerbiler parkeret udenfor og måske en personbil og en cykel eller to. Typisk er det den yngste søn Mads, som er
uddannet tømmer, man får øje siddende på taget og arbejde omhyggelig med at forny spær. Andre gange er
der lys indendørs, og man fornemmer, at der arbejdes med rockwool, gipsvægge og andre materialer. Mads
fortæller, at lige nu bliver der kæmpet for at få lukket huset, idet man jo aldrig kan vide sig sikker på, hvordan
vintervejret arter sig.
Mange stjærboere stopper op og vil gerne have en snak, når de passerer huset. Mange har historier om huset
og dets tidligere beboer at fortælle – endda helt tilbage fra det blev bygget omkring år 1900. Ofte er folk også
interesseret i at vide, hvordan planen er for husets kommende udseende. Lars, som er faderen i familien Bertelsen udtaler:” Jeg synes det er vigtigt, at vi bibeholder husets udtryk – så det passer ind blandt de andre gamle huse i landsbyen”. Mads supplerer: ”Vi har sat en kvist på, og der er kommet et par ekstra ovenlysvinduer”.
Men vi beholder de gamle ydermure, og tagkonstruktionen er også stort set bibeholdt. Indendørs er dog meget
forandret. Der er åbnet op i kip, der er isat ovenlysvinduer, og der er etableret en hel ny ruminddeling. I skrivende stund er planen, at taget bliver sort, huset bliver malet hvidt og vinduerne får sorte rammer. Huset kommer i sit udseende ret meget til at have det oprindelige udtryk.
Faderen Lars fortæller: ”Egentlig er jeg ret sikker på, at den tidligere ejer har det godt med, at huset kommer
til at ligne sig selv så meget, som det gør, og at det blev solgt så hurtigt som det gjorde og endda til lokale
folk. Og at vi ikke bare valgte at jævne det med jorden”. Hanne supplerer: ”Hun ville dog nok ikke synes så
vældig godt om, som haven ser ud nu. Vi vil dog aldrig kunne leve op til hendes standard for en have. Planen
er, at der på sigt skal sås græs og lægges fliser. Familien har dog givet omkring 30 borgere fra Stjær lov til at
overtage enkelte blomsterstauder fra haven”.
Da jeg på min tur til Brugsen et par dage efter passerer huset på Østerbro, kommer en tanke til mig. Egentlig
er det jo smukt at tænke på, at der nu rundt omkring i ret mange af de stjærske haver, vokser blomster, som
tidligere blev passet og plejet af den lille hvidhårede dame. Gavmildt er de givet videre og vil sikkert formere
og brede sig som et godt minde om et liv, der engang blev levet.
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tv 2 blev født i Stjær i 1980


Besætningen er stadig
den samme her i jubilæumsåret 40 år efter:

”Fantastiske Toyota” var den første
plade, som tv2 indspillede. Den blev
indspillet i 1980 i Ram Studio, et pladestudie indrettet hos mine forældre
på Kollens Møllevej 26 i Stjær.

Steffen Brandt: keyboards, guitar og sang

Og navnet tv2 blev også ”opfundet”
der. Jeg husker, at musikerne diskuterede højt og længe, om de måtte
bruge det navn. Der var allerede dengang nogle der mente, at DR´s monopol skulle ophæves, og at den nye
Tv-kanal måske kom til at hedde TV
2, så navnet var ”hot”, og det gjaldt
om, at komme først.

Hans Erik Lerchenfeld
på guitar
Georg Olesen på bas
Sven Gaul på trommer.

Det er ret usædvanligt,
at et band eksisterer
med samme musikere
gennem så mange år.

Det endte som bekendt med, at de 4
medlemmer fra fortidens Taurus blev
til tv2, og fik udgivet ”Fantastiske
Toyota”.
TV 2 kanalen kom først i 1988, og
både den og tv2 lever fortsat i bedste velgående.

Plakaten sidder stadig på døren

Uddrag fra et interview med Steffen Brandt til Søndagsavisen i 2016 (Søndagsavisen lukkede den 1.
maj 2020):
Pladen havde de lånt 30.000 kroner i banken til at
indspille.
»Det foregik ude i en nedlagt svinestald hos en meget entusiastisk fyr, der hed Per Leth-Nissen. Vi var
på kost ovre i stuehuset og hyggede igennem med
egnsretter som farseret porre.
Indspilningerne blev båret igennem af en utrolig
energi og klarhed over, hvordan vi ville lyde. Og
sangene solgte vi videre til pladeselskabet CBS for
de 30.000, vi havde lånt,« siger Steffen Brandt og
fortæller, at dagene op til debuten var hårde.
»Vi var meget nervøse og med god grund. Sangene, teksterne, spillet var 100 procent i orden. Men
flere mente, at vi lagde os lidt for tæt op ad Kliché.
Det gjorde vi også. Men bag stilen og attituden
gemmer der sig faktisk sange med noget på hjerte.
Sange, som holder i dag, og som vi faktisk stadig
spiller.«
‘Fantastiske Toyota’- pladen blev en moderat succes – den er solgt i cirka 28.000 eksemplarer – men
TV-2 fik hurtigt en dedikeret fanskare.
Per og Steffen ved mixerpulten
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Det var nu ikke i svinestalden, men i det gamle høn- Og spille, det kunne Martin Andersen, for han er en
sehus, at min svoger Per Leth-Nissen og jeg indrette- fantastisk dygtig violinist, der spillede med i alle de
bands, der betød noget dengang. Han spiller i øvrigt
de studiet.
fortsat på ture rundt i hele Danmark med diverse danske bands.
Der blev indspillet mange demobånd i de 3-4 år, studiet levede i Stjær. Det var både med bands, der blev
til noget – bands som Bill Hazen Band, Big Joe Band,
Ublabu og Blue Grass Connection - og nogle, der
drømte videre om den store berømmelse...
Studiet blev flyttet til Skanderborg i 1983, da pladsen
blev for trang i ”hønsehuset”.
Og der blev godt nok mere stille herude på Lindegården bagefter!
Galten Elværk opdagede det også, for gårdens elforbrug var pludselig halveret. Så de kom over for at se,
om der var fejl ved måleren. Men de kørte igen, da
min far havde forklaret sammenhængen.
Tilbage står nu de tomme lokaler i det gamle hønsehus, stadig med plakaten fra ”Fantastiske Toyota” på
indersiden af døren, og æggebakkerne næsten symbolsk limet på væggene.
De kan fortælle mange historier om de bands, der
indspillede demobånd i Stjær. Det var et spændende
miljø med fantastiske og farverige mennesker. Og det
er bestemt ikke alle historierne, der er egnede til at
komme på tryk, så det kommer de ikke
Playback-lyden til producer og musikere bragede ud Men æggebakkerne fortæller gerne om dengang tv2
gennem et par JBL 4343 studiemonitors. Godt hønse- opstod – lige her på Lindegården i Stjær.
ne ikke var der mere, for de ville være blæst væk…
Mixerpulten og båndmaskinen var nedenunder, og
musikerne indspillede oppe på ”1. sal”.

Studiet var udstyret med en 24 kanals mixerpult på
1,5 x 3 meter og en 16-spors Otari båndoptager. Det
var en kæmpe maskine, med mål og vægt nogenlunde som en moderne vaskemaskine, og med 2 tommer
bånd på kæmpe spoler ovenpå.
Alt sammen analogt udstyr, for det nyeste digitale udstyr havde endnu for mange børnesygdomme, og
kostede ”en bondegård”.

ষ

Der var installeret kameraforbindelse nede fra pulten
og op til musikerne, så der var ”øjenkontakt”.
For at få den rigtige akustik i studiet, havde vi indkøbt
mange kasser med tomme æggebakker, som blev
limet på væggene.
Æggebakker er stadig et meget brugt middel, til at
skabe et ”lyddødt” rum for få penge.
Musikerne kom ofte ind i køkkenet for at få en kop
kaffe og lidt hygge. Nogle gange fik de også noget at
spise, for mange af dem levede et hårdt liv, uden ret
meget fast føde.
Der var jo ikke lige et cafeteria i nærheden, så min
mor havde tit nogle af dem på kost.
PS! Som altid sender jeg historien til mine ”ofre”, for
Hun var rigtig dygtig til at lave mad, så de fik god, ge- at få deres accept. Steffen Brandt svarede:
digen landmandskost, og led bestemt ingen nød der.
Hej Bjarne
En ”tidlig” morgen (sådan ved ti-halv-ellevetiden) sad Tak for din mail og en sjov historie fra fortiden.
Martin Andersen og et par andre musikere og hang i Jeg husker perioden med glæde.
køkkenet.
Det var så fint at indspille på gården, hvor den legenDe lignede en gammel, brugt fest, men efter en oste- dariske replik fra, det må så være din far, stadig er på
mad og nogle kopper kaffe, var Martin kommet så
bandets liste over one-liners:
meget til hægterne, at han ville vise sig fra en anden "Skal I købe en bakke æg eller indspille plade? "
side. Så han hentede violinen og spillede, så min far Bedste hilsner
helt tabte kæben.
Steffen
”Nåh, du spiller da noget bedre, end du ser ud!” mente far (der selv spillede lidt violin)
Bjarne Schøler
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Juletræer - Pyntegrønt - Dekorationer - Kranse
Fæld eller vælg dit eget flotte Normann juletræ på vores store 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 - vi gør naturligvis alt for at sikre en tryg julehandel i disse usikre COVID
19 tider.
Priseksempel juletræ 2 meter 200 kr. 1 bundt gran 50 kr. metaljuletræer fra 75 kr. Vi foretrækker mobilepay.

Vi er på marken og i garagen på følgende datoer.:
søndag 22. november
28. & 29. november
5. & 6. december
12. & 13. december
19. & 20. december
samt onsdag den 23. december
Åbent alle dagene mellem kl. 10-16 eller efter aftale.
Linda og Thomas Tlf. 6175 4077
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Arrangementer*
Nørkleriet juleevent d. 8. dec. kl. 1921 — Julestjerne i gardinlameller
Det sidste halvår har lokale Claus Grønlund (indehaver af bookgardinbus.dk), samlet og doneret en masse
ubrugte overskuds gardinlameller til Nørkleriet. Der er masser af hvide i forskellige kvaliteter. Desuden er der
støvet brun, musegrå og creme. Og tirsdag d. 8 december kl. 19-21 laver vi kæmpestore julestjerner af dem!
Stjernerne kan laves i forskellige størrelser, og du får naturligvis instruktion.
Medbring en god stofsaks, lineal og blyant/
tegnekridt - og en kop til kaffe/te.
Det hele er gratis, men vi har kun plads til 20, der
laver stjerner (ca. 2 stjerner til hver). Derfor skal
du tilmelde dig på tina@kroyerskvarter.dk. Angiv
gerne din foretrukne farve (ingen garanti:-)) Hvis
du ikke vil lave kæmpestjerner den aften, men
bare dit sædvanlige nørkleri, behøver du ikke
tilmelde dig.
Dato: 8. dec 2020 kl. 19-21
Sted: Stjær forsamlingshus
Pris: gratis (max 20 personer)
Tilmelding: inden d. 4. dec på
tina@kroyerskvarter.dk

Julevandring d. 26. dec. kl. 13.30 til ca. 16
Traditionen tro inviterer Stjær Trampestilaug på en tur ud i den friske luft på trampestierne i julen. I år går turen
til Målundegård Engsø og Morderstien. Undervejs vil der være et pitstop, hvor vi synger en sang, drikker en
kop gløgg/varm saft og spiser lidt godter. Turen er på 5 km.
For at have lidt på kistebunden til benzin og
vedligehold i løbet af året er der en brugerbetaling
på 20 kr. pr. voksen. Det vil være muligt at betale
med MobilePay og kontant. Tilmelding ikke
nødvendig.
Tag familien, naboen eller venner med ud på tur til
socialt samvær i det fantastiske landskab. Alle er
velkomne!
Dato: 26. dec 2020 kl. 13.30-16
Sted: Brugsens parkeringsplads
Pris: 20 kr. (MobilePay eller kontant)
Tilmelding: Ikke nødvendigt

* For begge arrangementer gælder selvfølgelig, at vi overholder de aktuelle Corona-restriktioner.
Derfor kan de blive aflyst.
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Køb dit juletræ på Baskær i Stjær
De ﬂo8este Nordmannsgran-juletræer: Find og fæld dit eget juletræ, eller vælg ét af de
allerede fældede træer
Nisseløb: vi gentager succesen med gra7s nisseløb for børn med nye ak7viteter
Åbnings@der: 28 og 29 november samt alle weekender i december kl. 10-16. Mulighed for
fæld-selv på andre 7dspunkter ved selvbetjening.
Vi ses på Baskær
Vesterbro 80, Stjær

Morderstien
Navnet betegner efter lokal overlevering lavningen mellem Stjær og Storring ved det nu nedlagte rensningsanlæg. Historien går på at Stjærbønderne skulle have forsøgt at ihjelslå Magnus Beringskjold, der snød Stjærbønderne i forbindelse
med deres forsøg på at købe deres gårde til selveje i 1767 (se Anales nr. 22 side 44).
Et andet navn, der sagnagtigt er tilknyttet det samme sted, er MOPPESTINEBAKKEN. Bakkeskråningen ned mod skellet mellem Stjær og Storring hvor børnene tidligere nød at kælke om vinteren (dengang der var sne!!).
For år tilbage talte jeg med ”cykel Søren” i Storring om gamle dage og da fortalte Søren med let rysten i stemmen om
MORBESTIRN. Det var et sted fyldt med gru og uhygge netop samme sted som de to fornævnte. Nu er det jo sådan at
Søren talte et ravjysk og vi der har jysk som vort modersmål ved at STIRN eller STIEN betyder STEN.
Nu nærmer vi os måske en opklaring at de lidt underlige/mærkelige navne for det samme sted, nemlig MÅRBÆK
STEN. Tidligere løb der en bæk (nu rørlagt) fra Perrishave ned mod Tåstrup sø og der har sikkert i fordums dage været
et vadested over denne. Sådan et vadested har ikke været rart at krydse en mørk aften i regn og tåge – UHYGGELIGT.
Se hvad der er af optegnelser fra attenhundredetallet:
August F. Schmidts bog ”fra Aarhus egnens gamle landsbyer” 1960, hvori refereres fra Evald Tang Christensens (ETC)
indsamlinger af folkeminder og sagn. ETC indsamlede disse i sidste fjerdedel af attenhundredetallet.
s. 17 ref. Fra ETC ”Jyske folkeminder IX, s 250: ”der skulle have været en i ældre tid nede i den lavning ved Stjær, vi
kalder MÅRBÆK STEN en stor svær mand, han hed Langben Risen og han vilde samle blåbær i bakkerne. Han skal
have været så lang, at han kunne ligge dernede og samle blåbærrene. Når han strækket sig ud så trådte han en lavning for
hver albue han lagde, så der blev et bækløb for hvert sted, og der blev et hul hvor han lagde sin arm. Den første gang han
strækket sig, blev der to huller, og det ene af dem, det er ikke så langt herfra, det er lige her udenfor, og det kalder de
Hvolbæk, og det andet er lige for stedet her, lidt vesten for huset, og det er Perrishavebækken. Så strakte han sig lidt mere, og så blev der to andre huller, den ene kaldes Hywlbæk og den anden det er Røgsbæk. Lige som han skulle til at
plukke, så lagde han sig på armen, og det blev en slem lavning, den kalder de Kjællingdal. Men så lå han jo og trådte
med benene og sprattede til der også blev en lavning der hvor han trådte med fødderne, og det er Møgeleng.
( kunne godt lyde som MÅRBE STIEN som Cykel Søren kaldte den og ”stien” betyder jo sten på jysk.)
s. 75, en optegnelse fra ETC ”Danske sagn II nr. 81”: En efterårsaften vilde de unge fra Stjær til Storring til bal. Da de
kom ned til MÅRBÆKSTEN-BÆKKEN i skellet mellem de to sogne, kunne de ikke komme over, for den var gået over
sine bredder. Der gik et bæst løst dernede og passede sig selv, dengang gik alting jo løst om efteråret, og så satte de sig
alle op på hesten, de var over 20. Så kom en af dem til at vende sig om, og han sagde ”Jøsses kors – sikken et hors”. Da
gik det midt over, og de faldt i bækken. Så måtte de gå hjem uden at komme til bal.”
Dette hører til gruppen af sagn om BÆKHESTEN der her har fået en passende stemning af uhygge, når våde mennesker
i mørket eller månelyset har ment at høre eller troet at have set en grinende hestekæft.
Disse sagn er jo det ældste vi har optegnet om det der er betegnet som henholdsvis MORDERSTIEN – MÅRBESTIEN
– MOPPESTINE bakken.
Jeg er derfor mest tilbøjelig til at følge Evald Tang Christensens optegnelser og mene at overgangen over bækken ved
det nu nedlagte renseanlæg mellem Stjær og Storring har heddet MÅRBÆK STEN. Der har muligvis været en stor sten
ved det daværende vadested og det har givetvis været forbundet med uhygge at krydse det især ved nattetider.
Nu er der jo rejst en stor sten ved den nyopgravede sø lidt øst for vejen så nu er MÅRBÆK STEN igen kommet til ære
og værdighed.
Jørgen Bækgaard
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Velkommen i Nørkleriet i Stjær
Af Tina Krøyer
Hvem kan komme i Nørkleriet?
Nørkleriet er en lokal aktivitet under Borger
foreningen i Stjær, som er åbent for alle voksne i
Storring og Stjær. Ind imellem har der været større
børn med, men de SKAL være ledsaget af en
ansvarlig voksen. For det meste er kvinder i overtal,
men af og til dukker der en mand eller to op, og de
er meget velkomne.
Hvem står for Nørkleriet?
Det er Tina Krøyer, som sætter datoer af, laver
opslag på Facebook og på infotavlen i Brugsen; som
låser døren op og laver kaffe/te på nørkleriaftenerne.

Hvordan er det at være med?
Det er bare superhyggeligt. Snakken går altid ret
fint. Og så – lige pludselig – kan der være helt stille.
Selv om der måske sidder 10-15 mennesker i
rummet. Og det er jo fordi man bliver grebet af sit
nørkleri. Men der går aldrig lang tid, så er der nogle
der pludrer igen.

Hvordan ser det ud i Nørkleriet?
Vi sidder i krostuen ved et stort bord. Bordene er
normalt dækket med voksduge, så der er mulighed
for også at arbejde med ting ”der sviner”, men lige i
denne corona-tid, er dugene pakket væk. Dugene er
sponsoreret af lokale Claus Sørensen, indehaver af
voksdug.dk.

Er det de samme, der kommer hver gang?
Nej. Der er en fast kreds af deltagere, vel ca 25-30
personer, som kommer hver, hver anden, eller hver
tredje gang. Derudover er der ofte nye der kigger
forbi, som får lidt ekstra opmærksomhed fra Tina, så
de føler sig velkomne. Man kan sagtens komme en
gang om året, og stadig føle sig som en del af
Nørkleriet. Vi er typisk 10-15 personer på en aften.

Skal man komme hver gang?
Nej. Man skal komme når man har lyst. Og hvis man
føler sig træt en nørkleaften, skal man ikke melde
afbud nogle steder. Nørkleriaftenerne skifter mellem
ugedagene (man-tirs-ons-tors), så alle har en chance
for, at der er en dag der passer. Man har ingen
forpligtelser, andet end at rydde op efter sig.

Skal man kende nogen i forvejen?
Nej, man kommer bare. Tina sørger for at man får et
sted at sidde og føler sig godt tilpas. Og så kan man
vælge at deltage i snakken, som ofte kører på tværs
af hele bordet, eller blot lade sig underholde bagved
sit nørkleri.

Hvad kan mit nørkleri være for noget?
Alt hvad du kan transportere i en håndevending. Vi
ser mange strikketøj, hæklerier, broderier og
småsyninger. Men indimellem er der også én der
slæber en symaskine med. Der snittes i træ, der
håndsyes læder, der tegnes/males. En aften var der
én der rullede en puslespilsplade ud med et halvlagt
puslespil. Man kan altid hive et ekstra bord frem fra
depotet og brede sig yderligere.

Hvad med Corona?
Tjaaa. Ligesom i resten af samfundet tager vi os
vores forholdsregler. Lige nu sidder vi på hver anden
stol, og skråt over for hinanden. Således sikrer vi
minimum en meters afstand. Der er altid sprit på
bordet, og vi medbringer egen kop. Voksdugene er
pakket væk, og det tilstræbes at bordene sprittes af
inden vi starter. Desuden er datoerne for åbning mere
flydende end sædvanligt, fordi der holdes øje med
smittetallene.

Skal man være dygtig?
NEJ! Man skal bare have lyst. Og så skal man huske
på, at Nørkleriets deltagere er en guldgrube af viden,
så hvis man sidder derhjemme og bakser med en
strikkeudtagning, eller noget andet der driller, så er
der helt sikkert én eller flere i Nørkleriet, der kan
hjælpe.
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Om Tina Krøyer
Da Michael og jeg flyttede hertil fra Aarhus i 1997,
var der ikke noget der hed Stjær Avis,. Vi købte
p.g.a. husprisen og udsigten. Siden da skulle vi lære,
hvad det betyder at bo i en landsby, med et
fællesskab som vi ikke var vant til inde fra byen.
Sikke en verden der blev lukket op for.

Jeg elsker mit fag, som er bredt, og jeg elsker at have
med de unge mennesker at gøre, som er fulde af
ideer og energi, og som bare så gerne vil arbejde
med tøj og kreativitet. Det er meget inspirerende.
For 4½ år siden startede jeg en krea-blog. Jeg har
altid elsket at skrive, så det lå lige for at jeg skulle
prøve hvordan det var at blogge. Det resulterede i
www.kroyerskvarter.dk som er det sted hvor jeg til
stadighed boltrer mig i de ting som jeg har lyst til.
Jeg kredser om tegning i mange udgaver, jeg kigger
på hvordan man kan udvikle sin kreativitet, på kunst
og farvelære, på tegnematerialer og sære samlinger
der kan bruges til inspiration. Og meget, meget
andet.

Som årene er gået, har vi fået to børn, og været
igennem alle institutionerne herude, dagplejen,
børnehaven, Stjærskolen, håndboldklubben,
spejderne, Stjær Avis (som jeg skrev på i 10 år), og
så en dag var børnene store, og man havde pludselig
en oplevelse af, at man var blevet hægtet en lille
smule af.
Jeg tænkte, at jeg måtte finde ud af en
ny måde at deltage i byen på. Det er jo
ikke fordi der mangler aktiviteter i
denne aktive by, men måske kunne jeg
deltage med noget af det, som er min
styrke, og som ikke er her i forvejen.
Deraf kom ideen til Nørkleriet.

Det eneste der ikke er ret meget af på
hjemmesiden endnu, er min
omfattende tekstile baggrund, men det
kan være det pludselig dukker op en
dag.
Efteråret 2019 udkom jeg med en
malebog, med tegninger af forskellige
håndarbejdsteknikker, strikning,
hækling, knipling og meget mere.

Hele mit liv har jeg arbejdet med
kreative aktiviteter. Efter at have
hæklet, strikket, tegnet og syet mig
igennem min barndom, tog jeg en
uddannelse som industriel designer
(produktudvikler/TEKO) i tøjbranchen, og havde en
række år i den danske tøjindustri som designer. Det
var sjovt og hektisk.

Og lige i disse dage udgiver jeg ( Det
er lidt vildt! ) en helt ny bog om hvordan man laver
crepepapirblomster. En sjov disciplin med
håndlavede blomster i tykt italiensk crepepapir, som
netop nu går sin sejrsgang i boligindretningskredse.
Jeg har tidligere afholdt kurser, i både
crepepapirblomster og tegning, men lige nu er den
aktivitet sat på pause pga Corona.

For snart 20 år siden begyndte jeg at undervise, og
det gør jeg endnu. I starten på et håndarbejdsseminarium i Odense, og senere kom jeg til TEKO
på beklædningshåndværkeruddannelsen. (Nu en del
af VIA University College) Her underviser jeg i
discipliner der har med tøjfremstilling at gøre, fra
den allerførste idé, over tegning og dokumentation,
til konstruktion og fremstilling. Endvidere kører jeg
nogle mere teoretiske fag omkring branchens særlige
problematikker, outsourcing, målgrupper,
bæredygtighed m.m.

På bloggen har jeg i 2019 tilføjet en lillebitte
webshop, hvor jeg sælger bøgerne og materialerne til
crepepapirblomster, udover særlige ting og produkter
fra mit eget lille værksted.
Hvis du er nysgerrig på mere, så kig ind på
www.kroyerskvarter.dk.
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Preben er godt flyvende!
Hermed følger et lille skriv om babystorken Prebens ivrige færden rundt i lokalområdet; Preben er nemlig en
travl herre, så travl at han i perioder knapt kan følge med!
Nu har Preben været på vingerne gennem snart 2 år, og i den tid har han været rundt ved rigtig mange hjem og
budt velkommen til rigtig mange dejlige nyfødte mirakler. Det er en stor glæde for mig som ”storkemor”, hver
eneste gang der er bud efter ham. Indimellem koster det ham et ben eller spidsen af næbbet, hvis han bliver for
ivrig og foretager en for hård landing – så værkstedet er også altid åbent med en god gang trælim eller ny maling! I indeværende år (2020) har Preben været ude hos knap 20 familier, og der har været bud efter ham selv
fra Skanderborg Kommune, der ville høre om Preben havde et godt bud på, hvor mange børn han på et givent
tidspunkt havde ”leveret”!
Preben har her i efteråret ansat en vikarstork til hjælp i de travle perioder. Vikarstorken står klar i garagen til
afgang, og eftersom den endnu ikke har fået et navn, modtages navneforslag med glæde. Tak til giveren Dilona (Filippavænget) – der skal nok blive brug for vikarstorken!
Preben rejser rundt i Stjær og Storring, og har også været på et par missioner mellem Stjær og Søballe. Prebens formål og største håb er, at han kan være med til at sprede smil og glæde, og at vi bliver opmærksomme
på hinanden - på at dele liv med hinanden. Det er helt frivilligt om man ønsker et opslag og en hilsen i vores
lokale facebook-grupper (”Stjær Sogns Borgerforening” samt ”Borgere i Storring/Stjær”) – Preben kommer
også gerne uden billede, opslag mv. Vigtigst af alt for Preben er det at byde velkommen til alle de små mirakler, der kommer til verden i vores fantastiske lokalområde – i Jyllands hjerte!
Han holder lige nu pitstop og værkstedsophold i min garage, men han håber der snart er bud efter ham igen.
Kontakt endelig undertegnede eller Borgerforeningen, hvis du kender nogen der snart får et mirakel i armene –
eller måske du selv kunne tænke dig at have besøg af Preben?
Monica Bjørn Korsholm

Flere frivillige i Stjær Boldklub
Der er altid noget nyt undervejs i Stjær Boldklub, og lige nu arbejder en lille gruppe på at finde ud af, hvordan
man gør Boldklubbens aktiviteter endnu mere synlige i lokalområdet og samtidig gør det mere attraktiv at være frivillig i vores forening.
Idrætsrådet i Skanderborg har startet projektet ”Få flere frivillige i din idrætsforening”, hvor en gruppe foreninger hver især arbejder med lige netop det, de behøver for at skabe den ønskede forandring i deres forening, som kan resultere i flere frivillige og skabe et godt fundament til flere aktiviteter og medlemmer.
Flemming Mølgaard, foreningskonsulent ved DGI Østjylland er projektejer for Idrætsrådet og fungerer som
sparringspartner for foreningerne og bidrager med erfaringer, eksempler fra andre foreninger og vejledning til
hvordan vi opnår de resultater vi ønsker.
Alle foreninger starter med at få trænere og ledere til at udfylde en foreningstest, som afdækker hvor foreningen er på en række områder, og hvor man som frivillige ønsker, at den bevæger sig hen. Ud fra resultatet kan
man så se, hvor det giver bedst mening og størst effekt at gøre en indsats. Vi er stadig i de helt tidlige faser af
projektet, som løber indtil juni 2021, men de umiddelbare resultater af testen peger på, at Stjær Boldklub i første omgang vil kigge på følgende områder:
•

Fokuser på de frivillige

•

Konkretiser og beskriv opgaver

•

Bedre kommunikation til nye medlemmer

I Stjær Boldklub vil vi gerne være en åben, aktiv og levende forening, der er i tæt dialog med lokalområdet, så
vi ser frem til dette arbejde og håber det vil blive taget godt imod.
Vil man vide mere, er man velkommen til at kontakte en fra arbejdsgruppen: Michael Thatt, Grethe Lund Petersen, Ruth Marbæk, Mette Brandi Bukballe og Marie Hulgård.
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Stjær Fælleshave kan nu realiseres
Vi har det seneste års tid arbejdet på at få etableret en fælleshave i Stjær, hvor byens borgere kan mødes på
tværs af generationer og samles om et udendørsliv og forskellige aktiviteter.
Her skal være en naturlegeplads, junglestier, bær- og frugthave, højbede, en overdækket pavillon, toilet sammenbygget med eksisterende toilet ved spejderhytte, udekøkken og et højt bålsted - samt en teltplads, som
bl.a. kan bruges af spejderne - og turister på vandre- og cykelture. Et sted som inviterer til leg, ophold og aktivitet - med multifunktionelle faciliteter, som kan bruges i et utal af sammenhænge og tilgodese mange fællesskaber i byen om du er ung, ældre, barn, en del af et pasningstilbud, en familie - eller noget midt imellem.
Budgettet for projektet er på ca 800.000 kr incl. moms. De penge, har vi søgt igennem forskellige fonde. Vi
har været så fantastisk heldige at få alle de penge vi har søgt. Pengene er bevilliget af følgende fonde:
Nordeas Her Bor vi Fond
Skanderborg Landsby Pulje
Havefonden

380.626 kr.
370.000 kr
81.000 kr

Det betyder at vi nu kan realisere alle de planer vi har haft med området!
Nu går vi i gang!
Planen er, at vi starter med Legecirklen, måske allerede i løbet af november. Det er her Stærekassens område
er. Det er det område, der er lettest at tilgå, da der ikke er nogle byggetilladelser, der skal ansøges om. Desuden er det vigtigt at forbedringer laves i løbet af vintermånederne, så det generer børnehaven mindst muligt.
Det er Henrik fra Clausen Anlæg og Byg, som er entreprenør på projektet. Børnehaven er involveret i hele
processen fra A til B. Det er Børnehavens ønske, at området efter renoveringen stadig fremstår som en naturbørnehave med et naturligt look, dog nu lidt mere organiseret med bedre mulighed for at holde orden med flere tørre opholdsarealer - og mere læ, hygge og leg.
Planen for legecirklen se nu ud som følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Første step i projektet, er at der udgraves til sandkasse.
Der laves en rund sandkasse i ca. 6 m i diameteren. Kanten bliver i niveau med fliserne og laves i
beton. Der laves en træbro igennem sandkassen.
Den opgravede jord anvendes som vold, der slynger sig langs stien. Volden beplantes
efterfølgende.
Mellem jordvolden og faldsandet laves der en kant i runde Robinia stolper.
Der anlægges fliser rundt om stærekassen Ca 110 m2 , 40x40x6 grå fliser
Legehuset flyttes om bag Stærekassen
Hængekøjestativet bibeholdes
Der laves faldsand som underlag. Ved faldsandet monteres der en bred rutsjebane (180cm) samt et
gyngestativ og en form for gangbro.
Plantekasser rykkes lidt ud fra Stærekassen således det er lettere at tilgå dem.
Der sås græs de steder det er nødvendigt efterfølgende.

Forventet varighed af arbejdet er ca 1 måned
Stjær Fælleshave teamet - en undergruppe under Borgerforeningen
Kontakter:
Helene Simoni Thorup
Mobil: 2425 5772
Mail: helene@simoni.dk
Nanna Nielsen
Mobil: 21471722
Mail: nasha@live.dk
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Hvad bor du oven på?
Af Mads Høeg aka Snittemads

En aften hvor jeg sad med min IPad faldt jeg over et kort over Stjær, hvor der var vist en del blå markeringer,
næsten alle i den nordlige del af byen, der hvor Granatvænget, Fillippavænget og den seneste del af Nymarksvej ligger. Jeg blev nysgerrig, det viste sig at være markeringer for arkæologiske fund. Det blev spændende
læsning - tænk at der her i Stjær i det område vi kalder for ”de NYE udstykninger” har boet mennesker for
omkring 1.800 år siden. Vi burde kalde dem for ”de GAMLE udstykninger” da der ikke i den øvrige del af
Stjær er fundet rester fra så gamle bebyggelser. Under Nymarksvej (6) er fundet rester af et 35 m langt hus
samt andre mindre huse. Det er altså ikke nutidens byplanlæggere der har fundet ud af at her er et godt sted at
bo.

Tæt på hvor Julie og Nicolai bor (3) er der fundet spor efter en Oldtidshøj, der oveni købet har et navn, den
hedder Ørrevadshøj - hvor ville det have været dejligt om de, der finder på nye vejnavne havde vidst det, så
Filippavænget var kommet til at hedde Ørrevadshøj i stedet, så slap sådan en ”ikke så god staver” som mig,
for at bekymre sig om hvor mange i’er og p’er der er i Filippavænget 
Ved (2) er der fundet en 18 m lang spidsbundet grøft og spor efter nogle huse. Grøften har måske været et skel
mod naboer eller en del af et forsvarsværk. Hvem ved om de der boede under Nymarksvej var der først og
blev sure på dem der byggede de yderste huse, fordi deres byggeri tog udsigten ud over den smukke dal. Der
er i al fald også på stedet fundet gravpladser, men der kan jo selvfølgelig også være nogen der har fået en naturlig død.
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Hvad bor du oven på?

I foråret 1898 fandt murer og husmand Fogh Rasmussen, da han gravede i en høj på sin mark, (5) en træspand,
en lerskål samt en kasserolle. Fogh Rasmussen var nok også en god handelsmand, for han kontaktede Nationalmuseet og spurgte om de var interesseret i at købe den slags. Det var Nationalmuseet dog ikke, men takkede for oplysningerne - året efter mødte de op med et gravehold for at grave yderligere og ville da gerne se
træspanden og kasserollen. Det viste sig at træspanden havde en bronze hank og 3 bronzefødder, ganske fin.
Kasserollen var et velbevaret øsekar af bronze - hvad ting er, afhænger som bekendt af øjnene der ser. Ved
udgravningen blev der yderligere fundet en bronzeplade 5 x 1½ cm med sølvbelægning og dekorering samt en
glat sølvfingerring. Fogh Rasmussen og nationalmuseet blev dog enige om at de hellere måtte få det hele med
sig, og det er nu opbevaret på museet i Aarhus.

Nu vi er ved de lidt dyrere fund så blev der i 1874 da Niels Peter Poulsen og tjenestedreng Lars Kragh pløjede
på marken (1) fundet to guldbarrer. Da de imidlertid ikke var klar over at stykkerne havde nogen værdi skilte
de sig af med dem til to mænd i byen, der sikkert havde haft svært ved at skjule deres begejstring. Herredsfogeden fik dog nys om fundet og fik dem indsendt som danefæ - ak ja, man får sjældent lov til at være glad ret
lang tid ad gangen.
Et sidste sted jeg vil skrive om er fundet ved den inderste vendeplads i Granatvænget (4), der for øvrigt burde
have heddet Nøjsomhed, da der for rigtig mange år side lå et hus her der hed Nøjsomhed, det blev dog senere
erstattet af et nyt hus der hed Christianshavn, men da det navn allerede bruges i Skanderborg, ville Nøjsomhed
have været fint.
Nå, tilbage til fundet. I 1856 blev der i en ca. 1 m høj oldtidshøj der var 25 m i diameter fundet to urner med
brændte ben i og over dem lå der en spore af sølvbelagt bronze, så allerede dengang var der som nu Stjærborgere der red rundt på deres heste - igen, tingene i Stjær har ikke ændret sig synderligt de sidste par tusinde år.
Der blev for øvrigt også fundet en hvæssesten, så måske der også har været en Snittemads - hvem ved 

Til jer der bor i området nu, velkommen til jer alle, så selvom I måske føler jer som nybyggere, så tænk på at
det jord I roder rundt i for at samle sten og jævne lerknolde, har været bebygget af andre Stjærboere for næsten
2.000 år siden, og husk så at holde godt øje når I er på havearbejde - måske er der stadig en guldbarre der
mangler at blive fundet.

Kilde: Kulturarvsstyrelsen og et par drys Snittemads
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Alsang 75-året for Befrielsen
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Søballesiden
Siden sidste Stjær Avis har corona ramt hele verden og også
Søballe. I første omgang betød det aflysning af affaldsindsamling i april, og derefter har vi tilpasset alle efterfølgende arrangementer, så de kunne gennemføres på forsvarlig vis.

Hvis man vil se nærmere på konferencens indlæg kan de ses på
Youtube.com, hvis man søger efter Landsbykonferencen 2020.

Skt. Hans blev som altid afholdt i grusgraven med grill og hygge før bålet. Også den traditionsrige sommerfest i august blev
gennemført, men i en langt mindre skala end vi kender og holder af. Vi nøjedes med grill om aftenen, og ingen fælles kagebord om eftermiddagen. Aftenen var dog stadig hyggelig, og
der blev som altid delt en røverhistorie eller to over et glas. I
september holdt vi affaldsindsamling på alle fire indfaldsveje
til byen, og det blev (desværre) igen til en hel del.

Vi har igen denne sommer, ja faktisk stadig, haft glæde af flotte blomsterstriber i byen. De er smukke at se på i forbifarten,
og så må man endda tage lidt med til en vase. Stort tak til Birthe og Knud.

Petanquebane og blomsterstriber

Endnu en dejlig ting for vores lille by er en tildeling fra Landdistriktspuljen på 12.000 kr til etablering af en petanquebane
på legepladsen. Det er vi rigtig glade for. Som altid er etableringen et fællesprojekt, som vi håber at kunne starte i foråret
2021.

Ny skolestruktur i Skanderborg Kommune

Kommende arrangementer?

I øjeblikket er der høringsperiode på forslaget til ny skolestruktur i Skanderborg Kommune. I Søballe hører vi under Veng
Skole & Børnehus, som i det aktuelle udspil heldigvis ikke er
lukningstruet, som andre af kommunens mindre skoler. Intet er
dog afgjort endnu, da det politiske flertal bag skolelukninger
lader til at have ændret mening.

Vi plejer at holde juletræstænding 1. søndag i advent og fastelavnsfest i Søgårdens lade, men om det er muligt denne vinter,
er endnu uvist. Følg med på vores Facebookside "Søballe",
hvor arrangementer annonceres og eventuelle ændring slås op.
Borgerforeningen

Landsbykonferencen

I løbet af det kommende år søger vi nye kræfter i borgerforening. Så går du med tanker om og lyst til at bidrage til at Søballe fortsat er en levende og aktiv lille landsby har du snart
chancen. Nærmer information følger op mod næste generalforsamling.

Lørdag d. 19. September blev der holdt en velorganiseret
landsbykonference på Himmelbjerggården. Helene og Pil fra
Stjær har længe arbejdet på at arrangere konferencen og gøre
den coronaforsvarlig. Lene og Heine fra Gyvelhøjvej var med
herfra Søballe.
Det var en dag med mange relevante, inspirerende og spændende indlæg om fremtidens landsby i Skanderborg kommune. At
koge dagens taler og noter ned på få linjer kan være rigtig
svært. Med hjem kom flere visionære ideer til, hvordan vi i lille
Søballe kan gå fremtiden i møde med fokus på naturen, miljøet, CO2-regnskabet, den stigende affaldsmængde og ikke
mindst fællesskabet, som er nødvendig, for at vores lille landsby forbliver så dejlig at bo i. Noget simpelt der kan rykke en
lille smule ved det hele, kunne for eksempel være, når vi ændrer vores tankegang til at tænke over om ting kan købes, deles
eller gøres i fællesskab.
Så hermed en lille opfordring til at fange naboerne over hækken inden du gør din næste investering, uanset hvor skør ideen
end måtte være.
En del byrådspolitikere var med til konferencen og med den
atmosfære der var, af summende ildsjæle og landsbyer der vil
noget, fristes man til at tro, at konferencen kan have haft indflydelse på det ændrede syn på den nye skolestruktur og ideerne om skolelukninger.
Konferencen resulterer muligvis også i et tættere samarbejde
med Skanderborg kommune og forhåbentlig også flere landsbykonferencer.

33

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 Trampestilaug
Hans Brok-Brandi, 29 61 97 24
hans@brokbrandi.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: 7. marts 2021.
Send gerne i god tid.
Indsendt materiale må helst ikke
være over 3500 anslag.
Hvis det er længere, så kontakt
venligst redaktionen.
Tekst bedes leveret i Word eller Publisher eller håndskrevet.
Billeder bedes leveret i billedformat (fx jpg) eller original (så
scanner vi dem).
Ris og ros modtages også meget gerne
Materialet sendes til

stjaeravis@stjaer.net
eller
Vesterbro 2 , Stjær

Avisen bliver husstandsomdelt gratis 2 gange om
året til ca. 750 husstande i Storring, Stjær, og Søballe-området. Du kan købe ekstra aviser i LokalBrugsen i Stjær for 12 kr.
Kopiering er kærkomment - med angivelse af kilde!
Redaktionens adresse: Vesterbro 2, Stjær, 8464
Galten, stjaeravis@stjaer.net/ 86950908 (Mette)
Næste avis
Stjær Avis nr. 66 udkommer 28. marts 2021.
Deadline for indlevering af materiale er d. 7. marts
2021. 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

35

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

Kontakt hk@lyskoncept.dk, 41 65 39 10

