STJÆR AVIS
med Storring og Søballe
Marts 2021 - oktober 2021

Nr. 66 – 20. årgang

Udendørs glæder

Stjær Avis udgives af Stjær Sogns Borgerforening.
Avisen uddeles gratis til 750 husstande i Storring, Stjær og Søballe.
Næste deadline er 24.10. 2021 og avisen udkommer d.14.11. 2021
Indlæg modtages på stjaeravis@stjaer.net eller Vesterbro 2, Stjær
Avisen kan også læses på http://www.stjaer.net

Pris i løssalg

Kalender
Marts
d. 15. SSB (Stjær Sogn Borgerforening) kontingent betaling.
April
d. 14. SSB (Stjær Sogn Borgerforening) Generalforsamling - online
d. 15. Storring Forsamlingshus Generalforsamling - online
d. 20. Stjær Vandværks Generalforsamling - online.
Maj
d. 6. Ekstraordinær Generalforsamling for Storring Forsamlingshus
d. 15. Fællespisning (vi krydser fingre)
d. 30. Koncert i Forsamlingshuset "Historien om Bent Fabricius Bjerre”.
Juni
d. 5. Stjær Boldklub Udendørs Håndboldstævne
d. 18. Fællesspisning.
August
d. 2.- 4. DHF Håndboldskole i Stjær
d. 29. Konfirmation.
September
d. 4. Fest’i land - en festival i Landsbyerne
d. 4. Sensommerfest i Brugsen
d. 4. Kløver Motionsløb
d. 9. Voksen Fællespisning Grillaften.
Oktober
d. 24. Stjær Avis deadline for indlevering af materiale.

10 års Jubilæum
Stjær Senior Klub kunne
fejre 10 års jubilæum 1.
marts 2021
Vi mødes normalt tirsdag ulige uger kl 10:00 i
Forsamlingshuset.
Sidste år nåede vi at afholde vores årlige
udflugt - til Grenaa Maskinmuseum, samt en
enkelt fisketur, inden det lukkede ned igen.
Men vi håber, at når vi 65+ er blevet færdig
vaccineret ( medio maj 2021), kan vi åbne igen
og kan fejre Jubilæet.

Storring Forsamlingshus
indkalder til digital
Generalforsamling d. 15. april kl. 20.00
og Ekstraordinær generalforsamling d. 6. Maj kl. 20.00
I forbindelse med et eventuelt udvidet samarbejde med Stjær Borgerforening, er der stillet forslag om mindre
ændringer i vedtægterne for huset - sådan at medlemmer af Storring Forsamlingshus og Stjær Sogns
Borgerforening vil kunne leje begge huse til medlemspris.
Der er udarbejdet et forslag, som vil blive fremlagt, diskuteret og efterfølgende bragt til afstemning.
Vi opfordrer alle borgere i Storring til at deltage.
Mødet gennemføres digitalt via Zoom. Find linket på vores Facebook side - eller skriv til formand
marlene.lyby@gmail.com.
Vel ”mødt” – vi håber alle interesserede vil være med på en online forbindelse!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Storring Forsamlingshus

Nyt fra Stjær Borgerforening
Mulig fælles borgerforening for Storring og Stjær
Af Jesper Lumbye, bestyrelsesmedlem
Gennem den senere tid har bestyrelsen i Stjær Sogns
Borgerforening oplevet en stigende interesse fra
kommunen for at samarbejde med landsbyerne
omkring både generelle og konkrete ting. Det ser vi i
bestyrelsen meget positivt på. Storring og Stjær har
en tæt tilknytning til hinanden bl.a. gennem fælles
skole samt kirke samarbejdet. Der er ikke i dag en
borgerforening i Storring til fælles at varetage
borgernes ønsker i samarbejdet med kommunen.
Bestyrelsen i Stjær Sogns Borgerforening og
repræsentanter fra Storring er derfor gået i gang med
at undersøge mulighederne for at lave en fælles
borgerforening for Storring og Stjær, så vi med
endnu større vægt kan skabe et positivt og
konstruktivt samarbejde omkring vores
lokalsamfund. I november var der et møde med
repræsentanter for grundejerforeningerne i Storring,
bestyrelsen i Storring Forsamlingshus og bestyrelsen
i Stjær Sogns Borgerforening. Der var en god og
konstruktiv drøftelse og en opbakning til at arbejde
videre med projektet. I februar var der et
borgermøde for at række ud til alle, der måtte være
interesserede. Der kom nogle gode input og
opbakning til det videre arbejde.
Storring Forsamlingshus fortsætter som en
selvstændig forening og med sin egen økonomi.
Samarbejdet med Stjær Forsamlingshus, som hører
under Stjær Sogns Borgerforening øges, hvor det
giver mening. Der er blevet nedsat en arbejdsgruppe,
som skal udarbejde nogle konkrete forslag til
vedtægtsændringer i Stjær Sogns Borgerforening,
som gør det muligt for borgere fra Storring at blive

medlem på en måde som gør, at vi får en fælles
borgerforening for Storring og Stjær. Der vil komme
flere, konkrete informationer ifm.
generalforsamlingen senere på året.
Nyt om Stjær Infoskærm
Af Jesper Lumbye, bestyrelsesmedlem
I løbet af efteråret er Jan Thøgersen blevet fast
leverandør af billedfriser med stemningsbilleder fra
lokalområdet til infoskærmen i vindfanget i Dagli’
Brugsen i Stjær. Der er lavet en “karrusel”, som på
skift viser én ud af fem billedfriser én time ad
gangen. Billedfriserne bliver med jævne mellemrum
udskiftet.
Gennem corona-tiden er det tyndet meget ud i listen
af “Kommende Begivenheder”, og i øjeblikket vises
der begivenheder helt frem til efter sommerferien så kan man jo få sat kryds i sin kalender i god tid.
“Kommende Begivenheder” er en visning af de seks
næste begivenheder i en Stjær Google-kalender, som
du finder på byens hjemmeside Stjaer.net. Du kan
ikke selv oprette begivenheder i denne kalender, men
send en mail til JesperLA@stjaer.net, så lægger vi
din begivenhed/aktivitet i kalenderen - og dermed på
Infoskærmen.
Du kan få vist kalenderen i din egen kalender-app på
din iPhone ved at scanne QRkoden. På den måde kan du let
tjekke, hvad der er planlagt,
selvom du ikke står ved
Infoskærmen.

Fastelavnsvandring i Stjær
“Sammen hver for sig”
Af Jeanine Marie Bonadies
Vi ved allesammen at børnene elsker at klæde sig ud og
nyde lidt sødt til ganen, men det har været lidt svært på det
sidste. Derfor gik Borgerforeningen og Trampestilauget i et
samarbejde om at arrangere forskellige aktiviteter ude i
vores skønne naturområde på Fastelavns Søndag.
Det var en pragtfuld solskinsdag med masser af sne stadig
på jorden. Og det blev til 72 Fastelavnsboller, sponsoreret af
Brugsen, delt ud til udklædte børn, dagplejen og de mange
frivillige som sad ved bålene.

Katten er sluppet ud af tønden!
13 sorte katte kreeret af 10 Stjær “kunstnere” i
forskellige størrelser og sjove former løb rundt
og gemte sig langs skolevejen og i Fælleshaveområdet. Her kunne børnene så tælle, hvor
mange de kunne få øje på.

Stenvarderne
Der var mange borgere fra både Stjær
og Storring, der var ude at lægge sten
på vores nyoprettede "Vardepladser”
ved Stenskoven og Målundegård
Engsø (Regnvandssøen) til minde om
denne coronatid.
Her er Isabella og Rune igang med at
bygge på varden i Stenskoven.

Historier ved bålet
Der var bål begge steder, hvor man kunne få
pandekager og varm kakao, og ved
Målundegård Engsø var der historier fra
Snitte-Mads om sten og træ-snitning.

Felix smager varm kakao for første gang, Foto: Mads Høgh

På toppen af Bakkeskoven, kunne der tages billeder af børnene i
kostume med kattekrone på, før turen gik videre - måske til
Brugsen, hvor der var uddeling af fastelavnsboller.

Foto: Maria Flyger

Der var rigtig mange
borgere, både fra Storring
og Stjær, som fik hilst på
hinanden ude i det blå, på
adskillige af trampestierne i
begge byer og inde
imellem det smukke
landskab, som vi kalder
hjem.

Clara med kattekrone, Foto: Maria Flyger

Tak til alle, der bidrog til at
gøre dagen sjov og glad.

Jeanine uddeler fastelavnsboller ved
Brugsen, Foto: Tina Brandt Jespersen

Madpakkehus og grillsted i Fælleshaven
I løbet af foråret vil vi tage fat på etablering af
Samlingscirklen i Fælleshaven. Det består i opførsel
af et madpakkehus bestående af 3 små huse som
bygges sammen og danner en lille gårdhave med et
grillsted omgivet af blomstrende buske og planter.
Cirklen fortsætter på Nygårdsparkens areal, hvor der
plantes frugttræer i en stribe af vilde blomstrende
urter.

have kørt beton ind fra P-pladsen til byggepladsen til
fundamenterne. Vi skal bruge ca. 10 mand, 10
trillebører og 10 forfriskninger :-) Vi annoncerer
tidspunktet på Facebook.

Det bliver uden tvivl et flot og hyggeligt hus - opført
i gode materialer, stolper af lærketræ, beklædt med
kalmarbrædder - og med sans for detaljen. Vi har
fået lov til at låne Hans Dams værksted, hvor
spærene kan bygges.

Hængekøjer

Teknisk tegning af madpakkehuset
På et digitalt borgermøde i januar blev der givet
mange input og ideer til projektet - og der blev
nedsat 3 arbejdsgrupper: en blomster-have-gruppe,
en bygge-gruppe og en unge-gruppe. Der er super
god energi i grupperne, som omfatter både
nytilflyttede, som bare gerne vil bidrage og lære nye
mennesker at kende - og nogle som har boet her i
flere år. Det er ikke for sent at hoppe på, så send en
besked, hvis du vil være med :-)
I løbet af foråret bliver der nogle plante- og
byggeweek-ender. Lige nu er der dog flere
ubekendte ift. planlægningen. Høringsfristen løber
ud i skrivende stund (7/3), vi ved ikke hvornår
byggematerialerne kan leveres - og så er der altså
stadig corona. En af de første opgaver bliver at
hjælpe til 1-2 timer en eftermiddag, hvor vi skal

Senere bliver der brug for flere hænder. Vi forestiller
os, at vi får nogle superhyggelige stunder, hvor vi
kan mødes på kryds og tværs i det fri. Vi glæder os
til at møde alle dem vi kender - og ikke mindst alle
dem vi ENDNU IKKE kender. Der bliver plads til
masser af hygge, hotdogs over bål, øl og legende
børn. Og måske kommer seniorklubben forbi med
kaffe, kage og opmuntrende klap på skuldrene - og
holder pause sammen med os.
Unge-gruppen vil tage initiativ til at nedsætte en
gruppe af unge, som kan være med til at lave nogle
fælles regler omkring brugen af huset, så det hele
kommer til at ske på en organiseret og god måde.
Lejrcirklen bliver den sidste etappe. Vi vælger at
sætte teltpladsen på pause på ubestemt tid, da flere i
Nygårdsparken var bekymret for denne del. Til
gengæld får spejdernes bålplads en ordentlig
overhaling - og spejdernes toiletfaciliteter bliver
renoveret.
Vil du være med så sendt os en mail
på helene@simoni.dk

Tre små kunstværker i Fælleshaven
Stjær Fælleshave bliver nu beriget med tre små
kunstværker udført af træ-skulptør, Allan Bo Jensen.
'De tre bukkebruse’ skal krydre Stærekassens
udeområde med lidt ekstra eventyr og fantasi, som
en del af Stjær Fælleshave-projektet.
Landskabet med broen over “fald-sandet” til
bakkerne står allerede klar, og venter nu blot på
at 'De tre bukkebruse' flytter ind:
Tre kravle-klatre figurer i tre størrelser. På
tegningen kan du se Allans skitser.
Dermed er første etape af Stjær Fælleshave Legecirklen - ved at være fuldført. Først skal
Allan dog lige en tur til hovedstaden for at lave
en meget stor skulptur på Storm P´s gravsted.

Samlingscirklen

Og så bliver det Stjær efterfølgende, i løbet af
foråret. Når vi må samles igen, holder vi sammen
med børnehaven en lille indvielse.

Nyt fra Stjær Borgerforening
Festi’land - en festival i landsbyerne
En helt ny landsbyfestival ”Festi'land” ser dages lys! Festivalen afvikles i landsbyerne den 4. september 2021,
og har til formål at sætte spot på de skønne landsbyer i Skanderborg Kommune - og alt det vi kan tilbyde
herude :-)
Overskuddet går til de lokale sportsklubber som har lidt under Corona-restriktioner med manglende indtjening
(aflyste sportsfester, manglende kontingenter og uden mulighed for at supplere indtægten under Smukfest).
Det bliver en lørdag fuld af arrangementer, som alle har motion og musik som overskrift. Der bliver tale om
både store og små koncerter afviklet på nye steder og spændende steder - kombineret med sjove
motionsaktiviteter, som alle kan deltage i. Indholdet arrangeres i tæt samarbejde med landsbyerne (lokale
klubber, borgerforeninger mv.).
Bag festivalen står: Foreningen Søhøjlandet/greenways.dk, landsbyerne, Idrætsrådet - i samarbejde med
Skanderborg Kommune og Smukfest.
Vi du være en del af planlægninggruppen, så hører vi meget gerne fra dig på helene@simoni.dk
Sæt kryds i kalenderen den 4. september 2021.
Skanderborg Kommune barsler med en Landdistriktspolitik
Byrådet har i 2020 igangsat et arbejde for en landdistriktspolitik i Skanderborg Kommune. Har du input, så
skriv til landdistriktspolitik@skanderborg.dk i løbet af marts måned. Borgerforeningen udarbejder et skriv på
vegne af byen. Er du interesseret, så henvend dig til formand@stjaer.net Byrådet forventer at sende et udkast til
politik i høring den 3. maj - og 5. juni behandles politikken i byrådet.

Stjær Sogns Borgerforening indbyder til digital
GENERALFORSAMLING D. 14. APRIL KL. 19.30
Kære Stjær- og Storringborger!
Stjær Sogns Borgerforenings indkalder til digital Generalforsamling. Der er stillet
forslag om at borgerforeningen skal ændre navn - og fremover også omfatte
borgerne i Storring. Der er udarbejdet et forslag, som vil blive fremlagt, diskuteret
og efterfølgende bragt til afstemning.
Vi opfordrer alle borgere i Stjær og Storring til at deltage.
Mødet gennemføres digitalt via Zoom. Find linket på vores Facebook side - eller
skriv til formand@stjaer.net
Vel ”mødt” – vi håber at du vil være med!
Med venlig hilsen Stjær Sogns Borgerforening

Haveselskabet
Haveselskabet Skanderborg Kreds
inviterer til arrangementer i
Storring-Stjær området
Forfattet af Heidi G. Andersen

Rosensamlingen ligger på en naturgrund ved en nedlagt gård. Der anvendes ikke sprøjtemidler, hverken
mod rosensygdomme eller mod ukrudt.
Der er borde og bænke rundt om i haven, hvor du
kan drikke din medbragte aftenkaffe/the. Pris er 50,for ikke medlemmer af Haveselskabet

22.4. Jeanette Thyssen,
Stjær Forsamlingshus kl. 19.00-21.30
Måske drømmer du om at skabe skønne, grønne
rum, hvor der gives plads til et liv for sommerfugle
og bier, samtidig med, at der er plads til leg og hyggekroge til hele familien? Vil du gerne have en
spændende og spiselig have, hvor du både kan dyrke
køkkenhave, krydderurter, jordbær og æbler og nyde
haven sammen med dine børn?
Så kom og hør, hvordan du skaber din egen have
med plads til dine personlige havedrømme og harmoni i havelivet. Uanset om du starter en ny have på
bar mark eller i en gammel, overgroet have, så kan
du hente lærerig inspiration til din have på denne
temaaftenen.
Jeanette Thyssen rådgiver og tegner til dagligt haveplaner for private haveejere og nybyggere og har
selv stor praktisk haveerfaring. Samtidig er hun
mangeårig skribent for bl.a. Haveselskabets magasin
Haven og planteskribent for fagbladet Grønt Miljø.
Se mere på www.detgodehaveliv.dk.
Temaaftenen er arrangeret i fællesskab med Stjær
Sogns Borgerforening og Haveselskabet i Skanderborg, fordi vi gerne vil hjælpe alle haveejere, unge
som ældre, godt i gang med et givende, grønt og lettere haveliv.. Der serveres kaffe og kage til arrangementet, som koster 50,- kr pr. person

Plantebytte på Jeksenvej 181, 8464 Galten
Torsdag den 1. juli kl. 19-21.00
Der afholdes plantebytte i Ann og Peters dejlige have lidt syd for Stjær. Tag noget af det, du har tilovers, lidt eller meget og mød andre haveentusiaster,
der også gerne vil bytte planter. Oftest får vi noget
helt nyt med hjem, og det er en skøn følelse bare at
bytte. Der kigges ikke på, om du har lidt eller meget
med, kom med det, du kan undvære. Tag desuden en
kaffekurv med, så kan du samtidig se Anns vidunderlige have og drikke din aftenthe/kaffe på et medbragt tæppe.
Arrangementet er gratis, men Haveselskabet står naturligvis klar med en stand, hvor du kan få svar på
have spørgsmål.
Vel mødt
På bestyrelsens vegne
Heidi G. Andersen

Rugosarosensamling i
Erlings have i Storring den 10. juni kl. 19-21.30
Storringvej 2, Storring, 8464 Galten
Haven rummer en meget stor samling af Rosa rugosa hybrider - ca 400 forskellige - samt en del slyngroser og moderne roser. Erling, som har bygget haven og rugosa samlingen op, vil guide os en tur
rundt i haven. Vi vil opleve et, paradis for både øje
og næse.

Koncertfortælling om Bent Fabricius Bjerre

Et mangeårigt musik-samarbejde
Stig Nørregaard og Karsten Holm mødte hinanden
for første gang på Vestbirk højskole for nøjagtig 40
år siden. Højskoleophold er ofte skælsættende
begivenheder i vores liv, og det var det også for Stig
og Karsten, og der kom en masse musik ud af det,
som er blevet udfoldet lige siden, on and off.
I 80´erne i showbandet Mell & Shaky Legs, hvor
Karsten blev til Mell og Stig blev til Jerry Lee
Nørregaard, det var 50´er Rock´n Roll, - i 90´erne
blev det Bachelor Boys, en Doo-Wop kvartet, der
spillede til mange fester, med 4-stemmig sang, alla
Coasters, Beatles, Ray Charles og mange flere.
I 90´erne skrumpede besætningen ind til en duo, som
hed HOLM & JERRY. Der blev stadig spillet til
bryllupper, firmafester til den store guldmedalje,
indtil andre musikalske opgaver tog mere fokus.
Stig havde fået succes som visefortolker med
speciale i Oswald Helmuth, og Karsten fik travlt med
sit Elvis-show m.m. I 2015 besluttede HOLM &
JERRY at stoppe for denne gang. Rollerne som
dansemusikere, der kom hjem kl. 03:30 lørdag nat
var ikke mere så tillokkende, samtidig med at flere
og flere fester var blevet afløst af playlister på
Spotify. HOLM & JERRY samarbejdet sluttede, men

med håndslag om at de skulle spille sammen igen,
når den gode idé viste sig.
Det gjorde den så, som en af de få positive ting der
kom ud af Corona-krisen en varm sommerdag i
Stjær. Karsten havde tidligere på foråret prøvet
kræfter med Bent Fabricius Bjerres repertoire, og
indstuderet et par sange, men syntes alligevel ikke at
det var det rigtige, der manglede ligesom noget, og
lagde det derfor til side. Det der manglede var
naturligvis en pianist. Karsten ringede til Stig og
spurgte om han ville være med til at lave ”Historien
om Bent Fabricius Bjerre”, - svaret kom prompte.
Der var så også kommet endnu en grund til at kaste
sig ud i dette projekt, nemlig at Bent i mellemtiden
var gået bort, og at det var på sin plads at hylde ham
med et show.
Gratis generalprøve 30. maj
Stig og Karsten gik i gang, og nu skal showet testes
med en gratis generalprøve i Stjær forsamlingshus d.
30. maj kl. 14:00 – 16:00. Borgerforeningen vil være
vært, med kaffe, kage og måske endda en enkelt øl,
hvis man tør kaste sig ud i noget så vildt i disse tider,
og så må vi jo også krydse fingre for at vi kan være
lidt mere sammen til den tid, at vi kan opleve noget
igen.

Om Bent Fabricius Bjerre
Bent Fabricius Bjerre blev født d. 7. december 1924
og blev altså 95 år, hvoraf næsten alle årene stod i
musikkens tegn. Den første melodi skrev han
allerede som 7-årig, en vals i C-dur på 28 takter.
I februar 2020 skrev han sangen ”Rejsen” til
Caroline Hendersons album ”Den danske sang” i en
alder af 94 år. Måske var det hans sidste.
Han er også kendt i det store udland, hvor han som
den eneste Dansker har vundet en Grammy med
sangen “Alley Cat” i 1962. Ved den lejlighed fik han
kunstnernavnet Bent Fabric. Sangen var oprindelig
skrevet som en kendingsmelodi til et TVunderholdningsprogram ”Omkring et flygel”, som
sangen da også oprindelig hed.
En musikalsk rejse
Stig og Karsten vil i denne koncertfortælling spille
og synge nogle af de bedste sange og melodier, af
Bent Fabricius Bjerre, og fortælle anekdoter og
historier om ham. Med nedslag i de næsten 90 år,
som karrieren varede, vil publikum komme med på
en lang musikalsk rejse.
Det bliver et overflødighedshorn af gode sange,
såsom ”Nattens sidste cigaret” ”Jeg sætter min hat
som jeg vil” ”Forelsket i København” og
”Kærlighed”, men også instrumentalnumre som
”Pusterummet” ”Temaet fra Matador og ”Temaet fra
Olsenbanden”.

Koncertfortællingen varer ca. 70 min. Nærmere
detaljer om arrangementet vil blive meldt ud, når
tiden nærmer sig.
Bent Fabricius Bjerre har sagt:
“Når jeg er færdig med et stykke musik, så skal det
bare ud af hovedet. For så længe, man arbejder på
det, kører det rundt, og man tænker på det om natten
og om morgenen og om dagen. Så når jeg har
afleveret, er det videre til næste projekt.”
”Forelskelse er jo én ting, mens kærlighed er noget
andet. Det er omsorg.”
Historien om Bent Fabricius Bjerre består af:
Stig Nørregaard: klaver & sang
Karsten Holm: sang & guitar

Koncertfortælling Bent Fabricius Bjerre
Med Karsten Holm & Stig Nørregaard
30. maj kl. 14-16
Stjær Forsamlingshus
Gratis adgang

Roy Erik Blüthgen er død
50 år gammel
Roy boede med sin kone Noelia og deres søn
Matias på 11 år, i huset Ruca colicura, Stjær
Bakker 3. Han døde af et hjertetilfælde på vej til
arbejde. Han er tilsyneladende blevet dårlig - er
kørt ind i nødsporet på nedkørslen til motorvejen og har stille forladt denne verden.
Roy blev født i Spanien af en dansk mor og en tysk
far, der var født i Argentina. Noelia blev født i
Argentina af en argentisk far og en dansk mor, der
var født i Argentina.
Roys familie flyttede til Spanien, på grund af hans
fars arbejde. Noelia voksede op i Argentina, hvor
hendes familie havde en farm. På grund af Roys
danske mor, søgte hans far arbejde i Danmark - og
fra Roy var 4 år boede de i Brønderslev. Som ung
læste Roy til it-ingeniør i Ålborg og i Buenos Aires og bosatte sig derefter i en lejlighed i Øster
Brønderslev.
Når man er dansk og er født og opvokset i
Argentina, skal man på et tidspunkt på
dannelsesrejse til Europa – se Danmark og besøge
sin danske familie. Noelia havde seks måneder til
sin dannelsestur – og fordi nogle i Roys familie, i
Argentina, kendte nogle i Noelias familie, blev hun
inviteret til familiefest i Viborg, lige efter ankomsten
til Danmark. Her mødte hun, uden at vide det, sine
kommende svigerforældre. Under middagen,
anbefalede disse, i høje toner, deres søn Roy, som
var ingeniør og boede i Brønderslev.
Dagen efter festen ringede sønnen til Noelia. Hun
boede hos slægtninge i Hobro og var i gang med
planlægning af sin Europatur, men hun kunne da
godt lige besøge ham i Brønderslev, tænkte hun.

Hvert andet år i januar rejste Roy og Noelia til Noelias familie i
Dina Huapi, i Andesbjergene. I de sidste par år er rejsen gået
til andre feriemål, for at vise Matias den store verden. I 2019
så de Japan – og der var købt billetter til Australien, til april
2020. Det satte coronaen en stopper for!

Det tog fem måneder - og var vist kærlighed ved
næsten første blik! Det endte med bryllup i
Argentina, bryllup i Danmark, bryllupsrejse til
alperne og bagefter en lille lejlighed i Tilst – og i
oktober 2002, da de ville ud på landet og have
mere plads, fandt de: Huset bygget af røde
mursten, Ruca colicura, på Hårbyvej, nu Stjær
Bakker.
Huset er bygget af vores tidligere borgmester Jens
Grønlund. Jens’ far og mor boede i huset – og det
hus havde netop sådan en kælderetage Roy og
Noelia var på udkig efter, til at bygge et
professionelt kage- og kokkefirma, som Noelia, der
er argentinsk kok, drømte om at starte. Så det blev
købt! Noelia startede kokkefirma, Roy arbejdede
som ingeniør - og i oktober 2009 fik de Matias.
Hvad lavede Roy og Matias, når Noelia
kokkererede til store fester - og de var alene
hjemme en hel weekend?
Min far introducerede mig til Mimo plus, hvor jeg
kunne lære computerprogrammeringssproget
Python - og så lærte han mig tålmodighed og ikke
at give op: Nu er du halvvejs, sagde han, bliv ved,
det er hårdt arbejde - du får gjort det om 20 forsøg.
Og når jeg så havde prøvet 40 gange uden at det
ville lykkes, hævede han grænsen gange 1,5 - og
sagde: Du kan om 60 forsøg - og så ku’ jeg
pludselig. Nu laver jeg mine egne små
programmer.

Bryllup på farmen i Dina Huapi, Patagonien, Argentina

Det hændte også, at Matias og Roy tog med til fest
og hjalp Noelia med at servere bryllupskage - som
er en af Noelia’s specialiteter. Men oftest var de
hjemme - og det var ikke kedeligt! Vi lavede
eksperimenter, siger Matias, og han husker
tydeligt, da hans far lærte ham at brænde en blyant
med elektricitet. På et tidspunkt bliver grafitten så
varm, at træet brænder - og så har du grafitten
tilbage som en glødepind, fortæller han
entusiastisk. Eller vi pumpede luft i en plastic
sodavandsflaske med lidt vand i, indtil den for af
sted som en raket. Min far elskede fyrværkeri - især
bordbomber. Vi havde en hemmelig formel til
hjemmelavede bordbomber. Den vil jeg ikke afsløre
her - men vi sprang faktisk hul i vores badebassin
en sommer. Man ku’ høre det længere væk end til
Møllen. Vi eksperimenterede med ild og trykluft –
og gerne store brag - så nytårsaften gik vi helt
amok. Min mor ku’ ikke li’ det, så jeg kan ikke gøre
det med hende - hvem har jeg så nu? Jo, min mors
søster Yaninas mand og mine fætre! Og vi var altid
forsigtige, så der skete aldrig noget. Jeg lærte
noget mere af min far, end jeg har lært i skolen undtagen i dansk, slutter Matias sin fortælling.
Udover at være it-ingeniør, far til Matias og mand til
Noelia, var Roy Stjær Avis’ trofaste, mangeårige itmedarbejder - næsten fra den dag han ankom til
Stjær - og han var avisens ”digitale ankermand” til
sin død. Og så var han også lige bladbud, alle
årene, når avisen skulle deles ud!

unge”, for at få dem til at fortælle deres historie, til
avisen.
Jeg havde hørt at de nye, i den gamle borgmesters
hus, var fra Argentina. Det lød eksotisk – så jeg
lagde min vej forbi Ruca colicura, (mapuche
indiansk) der indtil da, af de fleste i byen, gik under
navnet Fuksiahuset - fordi vores gamle borgmester
Regnar Grønlund var en passioneret fuksiadyrker.
Her mødte jeg Roy og Noelia. Det viste sig at vi,
langt ude, var i familie ovre i Argentina - så det var
et mindeværdigt møde - og vi har lige siden dyrket
en slags familiært venskab, her i Stjær.
Og Roys tilstedeværelse fik stor betydning for Stjær
Avis’ udvikling. Avisen blev skrevet, tegnet, klippet
og klistret sammen – hvorefter vi fik lov at bruge
kopimaskinen på teknisk forvaltning, på Galten
Rådhus. Det gik kun med de første fire numre, så
syns forvaltningen, vi fyldte for meget, når vi kom to
fra Stjær og ”belejrede" deres kopirum og Stjæravis
sider lå spredt overalt - inden vi samlede og
klipsede dem til sidst.
Men - intet er galt uden det er godt for noget!
Bjarne fandt et kopieringssted på Katrinebjerg, vi
havde et stykke tid. Herefter fik han en god ordning
med TDC, så jeg kunne tage ud på deres store
trykkeri med mine klippe-klistrede originaler. Her
blev de scannet og digitalt sendt ind i en stor
trykpresse, der trykkede, samlede, klipsede og
spyede vores Stjær Aviser ud - fire gange om året!

Internettet udviklede sig hurtigt, i de tider, og i 2003
startede Roy webportalen www.stjaer.net og var
webmaster indtil for kort tid siden – da yngre itnørder fra byen tog over. Begyndelsen af ”nullerne”
var også de første hjemmelavede, hjemmesiders
begyndelse – og www.stjaer.net var totalt moderne
med kalender, features, man var bruger osv. Så - i
2004 - fik vi pludselig it-stafetten fra Fejø, med
følgende begrundelse:
”Det er med stor glæde Fejø modtog it-stafetten fra
Strynø - og det er med lige så stor glæde vi giver
den videre til Stjær. Vi har, i vores søgen efter en
modtager til depechen, lagt vægt på at finde en
hjemmeside som indeholder aktuelt stof og
fungerer som dagligt redskab for landsbyens
borgere. www.stjaer.net lever på flotteste vis op til
dette! At www.stjaer.net desuden er professionelt
og overskueligt opbygget, samt indeholder masser
af baggrundsstof, gjorde kun valget lettere. På
vegne af Fejø-webgruppe.” Så her kom Roy og
Stjær lige på it-danmarkskortet - i 2004!
Roy og Stjær Avis. I begyndelsen af ”nullerne” var
der ikke gang i udstykning og nybyggeri i Stjær - så
når unge flyttede ind i et af de gamle huse i byen,
var vi alle opmærksomme på det - og nysgerrige og som redaktør af Stjær Avis, besøgte jeg ”de nye

Som grillmester var Roy i sit es - så når de argentinske venner
helligholdt deres hjemlands store madskik: Asado, var der fest
i haven bag Ruca colicura. I sine sidste år cyklede Roy en del
på landevejene - og han kørte tusindvis af kilometer på sin
suzuki motorcykel.

Men - med Roy i borgerforeningens bestyrelse,
lavede vi Stjær Medie-gruppe - og fordi der nu
pludselig var én, der kunne alt på en pc’er og på
nettet, og gerne ville hjælpe os med avis og portal,
gik det hurtigt. Jeg har ikke tal på de timer jeg
tilbragte sammen med Roy og originalsiderne til
aviserne, (ofte sent om aftenen, fordi han var
udpræget B-menneske) på at scanne, op- og
nedskalere, tilpasse, sætte op, sætte ind, nu med
digitale fotografier, i stedet for de affotograferede sammen med alle de små hjemmetegnede,
scannede tegninger - alt var muligt!
Og en dag udkom der en Stjær Avis med en forside
i farver - og på nettet sås det hele i farver - det var
en fantastisk rejse. Når Roy havde sat op og
”pakket” til en pdf-fil, blev det med et klik sendt
videre til Bjarnes trykkeri på TDC. Så skulle jeg
ikke mere tage til TDC med originalerne under
armen - fagre nye verden var ankommet til Stjær!
Roy var en meget bestemt læremester. Man skulle
høre efter hvad han sagde og helst forstå det og
huske det. Så jeg sugede til mig, og prøvede det
bedste jeg kunne - og lærte en masse!
På Roys foranledning er alle de første
”håndskrevne” Stjæraviser blevet digitaliseret af et
par unge fra byen. De ligger på nettet. Der kan I
læse om Stjærs udvikling gennem de tidlige nuller.
Artiklen om Roy og Noelia kan læses i Stjær Avis
nummer 4, fra 2003.

Så i 2005 var der pludselig rigtig mange it-nørder i
Storring-Stjær - og Roy tog, sammen med et par
andre, initiativ til at starte STRIT: Storring-Stjær itgruppe - med det formål at samle alle nørderne og se hvor meget synergi det kunne afstedkomme,
i området. Gruppen lever - og man kan stadig få
svar på it-spørgsmål på: strit@stjaer.net
Privat arbejdede Roy, igennem 25 år, som udvikler
af software til sorteringsmaskiner, for et stort Århus
firma. 4-5 gange blev firmaet opkøbt af større
udenlandske firmaer - og Roy fulgte med! Han
havde også sit helt private en-mands-it-support
firma. Mange i byen brugte hans store ekspertise.
Roys farvel til denne verden bliver en stille
begivenhed med nære venner. Sådan ønskede han
det.
Tak for alt det du har bidraget
med og sat gang i, Roy.
Vi kommer til at savne dig!

Det ”hotte i nullerne” var net-camp! Et par gange
om året, indrettede Roy og et lille udvalg hele
forsamlingshuset til net-camp - også kaldet nørdnat. Børnene kom slæbende med deres pc’er på
trækvogne, mange af dem uden virusskjold – så
når de fik forbindelse til 15 megabit, stod hackerne,
i det meste af verden, i kø - og det lykkedes dem
flere gange at lægge vores netværk i salen ned inden Roy og de voksne it-nørder fandt frem til ”de
skyldige pc’er”. Det var glade dage! Børnene
ankom kl.10 lørdag og blev til op ad formiddagen
søndag. Det var mest drenge. Nogle gik omkuld og
sov under bordene i deres soveposer - og nogle
holdt ud, næsten uden søvn. Voksne
”omsorgspersoner” serverede sunde snacks og
spændende mad. Der blev drukket litervis af cola
og spist kilovis af chips! Der kunne snildt være 40
deltagere til sådan en net-camp - så det tiltrak
voksne ”proffe” fra byen, der medvirkede til
opsætningen. Jeg mener vi afholdt mere end ti netcamps. Det var så hot!

Matias og Noelia bliver boende i Ruca colicura.
Noelia regner med at fortsætte sit virke i den
gastronomiske verden.
Pil Brudager

Hjemme i Argentina tæt på Dina Huapi

De små hjerter
Af Susanne Søe Sørensen
2021 startede ikke som det plejer - vores alle
sammens dagligdag på Stjærskolen var rykket hjem.
Nødpasning, nødskole og Teams blev hurtigt en del
af vores hverdag.
Det blev vigtigt for os ansatte på skolen at skabe en
struktur som fungerede for både børn, voksne og os
selv - både dem på skolen og dem derhjemme - så vi
fik konstrueret et skema, som vi kunne se os ind i.
Undervejs rettede vi skemaer og mængden af Teams
møder til, så det passede til de enkelte klassetrin.
Teams, som er den platform hvor vi kan oprette
møder og mødes virtuelt, blev det sted vi så
hinanden. I de første uger var indholdet på Teams
mest af social karakter, der blev fortalt om alt fra
julegaver, til nytårskrudt og vitser. Efterhånden blev
indholdet af møderne af mere faglig karakter og der
blev forklaret statistik, chancebegreber, fire-cifrede
tal, navneord, rim og meget meget mere på vores
Teams møder. I slutningen af forløbet fik vi tilføjet
studietid og sågar SFO og Klubtid på Teams.
Sidstnævnte fungerer i skrivende stund stadig. Vi er
overrasket over, hvor dygtige alle børn blev til at
håndtere programmet. Godt gjort alle skolebørn!
Fællesskabs-projekter: Hjerter og løb til Paris!
Da corona-hjemsendelsen blev forlænget, supplerede
vi indskolingslærere kontakten med vores elever ved
at gå rundt til alle hjemsendte indskolingsbørn og
aflevere nogle ekstra-opgaver, nye bøger og lidt
mundgodt. Det var dejligt at snakke med alle og få
fortællinger og masser af smil til gengæld - det var
en god dag med en god portion skridt på kontoen.
Normalt arbejder vi meget med sunde fællesskaber
og god stemning på Stjærskolen. Det er nemmest at
arbejde med, når man er sammen… Men hvad gør
man så, når corona er over os og vi netop ikke må
være sammen…?
En kort introduktionsvideo, nogle tomme
mælkekartoner, snore, bånd og et par grene, blev i
bedste corona-stil til Stjærskolens ”fælles-skabsprojekt”. Hjerter blev klippet af mælkekartonen og
pyntet med snore, bånd og ”spred-god-stemning”ord. Hjerterne er bundet på grene opsat foran
Brugsen for at sprede glæde og smil på alles vej. Og
vi har hørt at det virker! Mange tak fordi vi måtte☺
Lige i enden af projektet med hjerterne fulgte et
andet fælles projekt: Hele Stjærskolen skulle til

sammen løbe til Paris! 1210 km. To timer fredag
eftermiddag blev brugt til at tilbagelægge distancen.
Det blev til mange røde kinder og måske lidt kolde
næser, men Stjærskolens elever nåede målet i
fællesskab, og de mange kilometer rakte endda til en
tur rundt om Triumfbuen også - godt gået/løbet!
Uge 6 fik 0. til 4. klasse lov til at komme i skole
igen. Det blev en dejlig uge med stor gensynsglæde
og et festligt fastelavnstema, der blev afsluttet med
et brag af en fastelavnstøndeslagning klassevis
fredag eftermiddag.
Nu glæder vi os bare til at resten af eleverne og
lærerne snart vender tilbage til skolen igen - vi
savner dem!

Håndboldskole

Stjær Boldklub´s håndboldafdeling inviterer til håndboldskole
For piger og drenge årg. 2008 til 2013
Mandag den. 2 til onsdag den 4 august kl. 9.00 til 15.00

Stjær Boldklubs håndboldafdeling er igen klar med en ny håndboldskole. Skolen vil blive
gennemført efter de regler der er udstukket af Dansk Håndbold forbund, sådan at vi
ligesom sidste år overholder Corona reglerne.

Tilmeldingen til håndboldskolen foregår ved at man går ind på DHF´S hjemmeside under håndboldskoler.
Vil man sikre sig en plads på årets håndboldskole i Stjær skal man nok ikke vente med
at tilmelde sig i sidste øjeblik, for også i år er der stor interesse udefra for at deltage i de
tre dages håndbold i Stjær

Stjær Boldklub
Stjær Boldklub- en tydelig forening for eksisterende og nye medlemmer
Det har ikke været nemt at være idrætsforening i 2020, men selvom hallerne desværre har været tomme alt for
længe, bliver der stadig arbejdet bag kulissen. Vi er dog rigtig glade for at vi nu må tilbyde træning udendørs –
det er virkelig dejligt, og vi kan mærke begejstringen fra både aktive og trænerne.
Der er nye hold planlagt – nogle kan startes op med den gældende restriktioner, mens andre gode ideer ligger
klar til, vi igen må være i hallerne. Vi glæder os til at dele nyhederne med jer.
En af de ting vi arbejder med, er fortsat projektet om flere frivillige i Stjær Boldklub. Projektgruppen præsenterede de første tanker på et hovedbestyrelsesmøde i januar, og der var fuld opbakning til at fortsætte arbejdet.
Overskrifterne der blev præsenteret for hovedbestyrelsen, var følgende:
Vi ønsker, at
•

gøre det lettere at være frivillig i Stjær Boldklub

•

gøre det lettere for trænere/ledere/afdelinger at rekruttere nye frivillige

•

værdigrundlag, fælles politikker, process omkring velkomst af nye medlemmer/trænere er kendt af alle
medlemmer

•

organiseringen af Stjær Boldklub giver et solidt fundament for alle frivillige og en klar identitet for alle
medlemmer

Når det igen bliver muligt at mødes, vil vi afholde en workshop, hvor målet er at samle alle de gode input til,
hvordan vi bliver den bedste idrætsforening for alle aldre, aktiviteter og idrætsfællesskaber i Stjær og omegn.
Har du en god ide til, hvordan Stjær Boldklub kan lave aktiviteter under gældende restriktioner, så henvend
dig til en træner eller bestyrelsen- vi er åbne for input.

Idræt om dagen
Idræt om dagen er en aktivitet for 60+ aldersgruppen i Stjær og Omegn. Vi mødes hver fredag – hvis vejret og
Corona-restriktionerne tillader det – på boldklubbens Krolfbane, der starter ved Hallerne og går mod syd til
træerne og tilbage igen langs med Skolestien. Banen er på 12 huller, så den opfylder både DGI- og DAIkravene til en Krolf bane.
Boldklubben har 10 køller, som vi kan udlåne til deltagerne – og vi spritter naturligvis, af inden vi starter.
Jamen, er det ikke dyrt?
Jo, det kan både koste et godt grin og nogle hyggelige stunder sammen med andre Stjær borgere, men derudover så koster det faktisk kun DKK 150,- om året, dvs. hele 12,50 kroner om måneden!
Første gang er gratis, så mød op og prøv om, det kunne være noget for dig.
Vi er i øjeblikket omkring 16 spillere, og da Corona-grænsen går ved 25 personer i skrivende stund, kan vi
godt være nogle flere. Ses vi på fredag?

Og ja, Krolf spilles i næsten al slags vejr dog ikke med 10cm sne på banen!

bevÆgelse og
leg for alle
En fortælling om fællesskab i naturen
Motorik, træning, samvær på tværs af generationer, fællesskab og biodiversitet.
Projektet ”Stjær – Bevægelse og Leg for alle” rummer alle disse aspekter og er et projekt, der vil
bygge noget helt unikt på den palette af tilbud,
Stjær som landsby kan tilbyde.

BALANCE /
TRÆNING

FART

Sidde- og
klatrenet
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HØJ
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Afskærmende
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IDÉ-SKITSE OVER PROGRAMMERING

Steps

Eksist.
parkering

LAVNING

Motorik- og bevægelsescirklen skal indbyde til leg,
læring, bevægelse, træning og fællesskab med andre
i lege, træningssamvær, fælles erfaringer og udendørs
aktiviteter. Projektet er en del af Stjærs ambition om at
løfte hele det offentligt tilgængelige område omkring
skole, hal, baner, spejder og grønne arealer i forbindelse med Stjær Kulturkraftværk, Stjær Fælleshave og
Stjær Boldklub, hvor skolestien vil være livsnerven,
der binder det hele sammen.
Vi vil skabe en cirkel, som giver mulighed for samvær,
bevægelse, glæde og liv i et område, som har ligget
ubrugt og uudnyttet hen. Forskning viser, at den blotte
tilstedeværelse af idrætsudøvere motiverer mennesker til selv at være aktive, og derfor er placeringen
ved siden af byens boldbaner helt optimal, da vi ønsker at skabe endnu bedre muligheder for alle borgere
i Stjær for øget aktivitet, motion og trivsel.

BALANCE / LEG
TIL ALLE ALDRE

Vi ser store muligheder i den ubrugte grund, og derfor
har vi startet projektet, hvor vi samarbejder med både
Boldklubben og Fælleshaven samt viderefører tankerne
fra Stjær Kulturkraftværk omkring en styrkelse af
mulighederne for samvær på tværs af generationerne.

GRAFIK TIL
LEG OG
TRÆNING

BAKKER /
LAVNINGER

ENGGRÆS /
BUSKE

Vi har lavet et forslag til, hvordan en bevægelses-,
motorik- og legecirkel kunne se ud. Intet er besluttet,
alle streger kan stadig ﬂyttes, og vi vil meget gerne
høre dit input. Har du spørgsmål eller kommentarer til
projektet, så skriv til stjaeriudvikling@gmail.com
Vi håber I vil dele jeres tanker med os, så vi kan ﬁnde
den endelige form og derefter starte den næste del af
processen, hvor vi skal i gang med at søge tilladelser
og skaffe ﬁnansiering. Skulle nogen have kompetencer
i de retninger og har lyst til at bidrage, må I endelig
sige til.
Vi ser frem til dialogen!
Line, Carina, Gunilla, Bjarne, Louise, Martin og Marie.

BIODIVERSITET

Kløver MotionsCykelløb
Forfattet af Peter Person

Kløver MotionsCykelløb har 10 års
jubilæum, det skal fejres

Det gør Stjær Sogns Borgerforening med et brag af
en cykelfest lørdag d. 4. september kl. 11 - du er naturligvis inviteret.
Børn er som altid velkommen, og cykelløbet byder
på en skræddersyet rute til de unge, der strækker sig
over 7 kilometer i Stjær Bakker.
De øvrige distancer byder på hhv. 34 km, 62 km og
90 km. Cykles den fulde distance skal knap 1.000
højdemeter nedlægges, det er immervæk en sjat.
Ruten er pragtfuld og er yderst velegnet til alle slags
motionister, sikkerheden er i top, da der er udstationeres poster på udsatte steder, dertil er ruten flot
skiltet.
Som noget nyt henlægges forplejningszonen til Forsamlingshuset, hvor et nyt setup skal prøves af, men
start og mål placeres som sædvanligt på ved Ppladsen på Vesterbro 32.
af sin slags. Man kunne møde Bkoolers og Zwifters
som i bund og grund er passionerede cyklister på
alle tænkelige niveauer der nyder hinandens selskab.
Kløver Ruten der naturligvis også kan cykles virtuelt, er efterhånden både berygtet og berømt i virtuelle kredse, derfor vil der blive arrangeret et såkaldt
Social Ride på ruten i forsommeren. I den forbindelse vil løbsledelsen forsøge at filme deltagerne på
ruten og efterfølgende uploade herligheden i Bkool
simulator, dermed kan man i fremtiden opleve den
smukke natur omkring Stjær virtuelt på en kold vinterdag.
Der er efterhånden tradition for at cykelløbet også er
vært for et e-Cycling træf, derfor har borgerforeningen allieret sig med Stjær e-Cycling, som efterhånden har vokset sig til en af landets største e-Cycling
klubber.
Det er fjerde år i træk, der arrangeres e-Cycling træf
i Stjær, sidste år kunne cykelløbet således bryste sig
af at være vært for Danmarks hidtidige største træf

Vil du vide mere, er du velkommen til at kigge forbi
www.KløverMotionsCykelløb.dk hvor man kan tilmelde sig cykelløbet, læse mere om Stjær Cykelklub, Stjær e-Cycling og meget andet.
Venlig hilsen
Stjær Sogns Borgerforening og løbsledelsen

Status på Kulturkraftværk i Stjær
Forfattet af Kristian Kilt & Glenn M. Sørensen

I september måned 2019 blev afholdt et borgermøde med massivt fremmøde på Stjærskolen. Det omhandlede
præsentation af kommunens helhedsplan for Stjær Kulturkraftværk - et bygningsfællesskab med Borgerforening, Stjærskolen, Kirken, Boldklubben, Dagplejen og Dagtilbuddet. Arbejdet med matrikelfællesskab satte
skolestrukturreformen desværre en brat stopper for kun 1 måned senere. I Kulturkraftværks styregruppen blev
det besluttet, at der ikke kunne arbejdes med bl.a. fundraising så længe der var skabt så stor usikkerhed om
skolens udvikling, og det lokale fokus skiftede til indsats for at redde udskolingen i Stjær.
Skolestrukturreformen blev endeligt vedtaget i december måned 2020. Det endte med at Stjærskolen beholder
sin udskoling og at der skal etableres en landsbyordning hvor skolen og dagtilbuddet skal drives sammen. En
del af børnehaven skal der findes plads til i de allerede etablerede fysiske faciliteter og en del skal bygges til. I
alt er der afsat 15 mio. kr. til dette. Børnehaven flytter derfor ned på skolens matrikel. Den organisatoriske del
af denne proces starter allerede nu og træder i kraft første kvartal 2022. Den fysiske del gennemføres, iht.
kommunens tidsplan, således dagtilbuddet kan holde flyttedag den første kvartal 2023.
Styregruppen for Kulturkraftværket (består af repræsentanter fra de forskellige interessenters bestyrelser) har
samlet sig igen og har drøftet, hvordan vi kommer videre. Der er brug for en række grundlæggende afklaringer:
Hvordan er koblingen mellem helhedsplanen og beslutningerne fra skolestrukturreformen - er den udarbejdede helhedsplan stadig aktuel?
Hvordan sikres det, at der er plads på Stjærskolen til at rumme de elever der kommer til Stjærskolen som
følge af de nye vedtagne udstykninger i området samt de nye perspektivområder?
Dette søger vi lige nu i at få afklaret i dialog med det politiske niveau i Skanderborg kommune.
På vegne af Kulturkraftværkets styregruppe
Kristian Kilt & Glenn M. Sørensen

Kirkeliv
Konfirmation d. 29. aug. i Storring Kirke
Årets konﬁrma-oner er ﬂy0et -l d. 29. aug. Vi håber alle vil være med -l at markere den store dag ved at lade
ﬂaget gå -l tops i hele sognet. Det er en stor dag for både konﬁrmander, deres forældre og familie. En festdag
for hele sognet.
Præsten er på arbejde
Der er igen åbnet op for gudstjenester i vores kirker. Der gælder dog skærpede restrik-oner, som vi tager
meget alvorligt. Det gælder blandt andet det antal vi må være i kirkerummet, og den afstand der skal være
mellem kirkegængerne.
Jeg kan kontaktes i forbindelse med gudstjenesterne eller:
- På tel. 2871 8074 eller e-mail: cma@km.dk
- Du har også mulighed for at få en snak med mig på en gåtur, eller i en af kirkerne
- Giv mig et praj, hvis du kender -l én, der har brug for et opkald.
- Løbende vil jeg lægge prædikener og nyhedsbreve ud på hjemmesiden www.storring-stjaer.dk
NB: Kirkedøren er al-d åben i -dsrummet mellem morgenringning og aXenringning. Der er mulighed for at
tænde lys i lysgloben.
Carsten Marvig
Fra skoven
Et gammelt asketræ havde lagt sig -l hvile hen over s-en i Gammeldam. Stjær Trampes-Laug fandt hur-gt
motorsavene frem, og åbnede s-en. En række grantræer i Langskoven er også blevet studset af hensyn -l at
fodgængere. Tak -l Stjær Trampes-laug.

Peter Kolt Rasmussen og Hans Brok Brandi. Foto: Peter Lange

Kirkeliv
I 1992 og deromkring
Da Carsten, Charlo.e og deres lille søn Nikolai ﬂy.er ind i præstegården i Storring
i 1992, ﬂy.er de ind i et hus med konﬁrmandstue, kontor og bolig, som er bygget
Bl at blive varmet op med brænde. I kælderen står der et stort sultent
Salamander-brændefyr, som sammen med gasfyr og elvarme varmer
præstegården op. Familien kommer fra en lille lejlighed i Århus, og startlønnen for
Carsten rækker ikke Bl at varme en stor og relaBv utæt præstegård op med gas og
el. Brændefyret i kælderen skal derfor fodres hele vinteren med brænde hentet i
Præstegårdskoven. 40 m3 årligt.
Hvem skulle skaﬀe så meget brænde Bl huse? Det skulle såmænd præsten og
hans kone. De blev begge bevilget 1 uges "frihed" i januar måned Bl denne
opgave. For at klare opgaven allierede de sig med gode venner, bekendte, gamle
rep-holds gymnaster, menighedsrådsmedlemmer og andet godTolk.
Træer skulle fældes, saves, køres ud af skoven, kløves, stables, tørres, bæres ned i
kælderen, brændes og asken bæres ud. Så selvom graveren i Stjær havde 1
ugentlig arbejdsdag i præstegården om vinteren, må man sige, at det krævede mere end teologisk og
akademisk indsigt at være præst med familie i starten af 90’erne
Tilbage i 2021
I dag er præstegården anderledes godt isoleret og opvarmes med naturgas. Skoven drives ekstensivt og mange
nyder dens kvaliteter.
Følg linket og se en børnefamilies skønne tur i Præstegårdskoven: h.ps://www.youtube.com/watch?
v=u9tWV_Ya_HE Stjær TrampesBlaug anbefaler også en tur i Præstegårdskoven:
h.ps://www.facebook.com/stjaer.trampesB.laug/videos/228961645600856
Vi går mod lysere 8der - det ender godt.
Hver morgen går Jan Thøgersen en tur med hunden og indfanger dagens begyndelse.

Foto: Jan Thøgersen

Ildsjæle i Stjær - Vandværket
Forfattet af Bent Skovsende
Gennem de seneste par numre af Stjær Avis, har vi
fortalt om de fantastisk mange ildsjæle, der bor i vores dejlige område - ingen nævnt, ingen glemt.
Men der har faktisk været ildsjæle i Stjær i meget
lang tid, f.eks. blev Stjær Vandværk etableret formentlig omkring 1920 - altså for 100 år siden - hvor
det blev nødvendigt at udbygge vandforsyningen fra
de oprindelige vandpumper på de enkelte ejendomme til en mere ”moderne” vandforsyning. Et vandværk blev bygget, hvor det nuværende vandværk
ligger, og der blev etableret en vandbeholder (et
vandtårn?) øst herfor - ”langt ude på marken”, så der
kunne komme lidt ”tryk” på vandet op ad bakken
mod syd. Vandværket blev - og bliver stadig - drevet
af en frivillig bestyrelse.
I slutningen af 1960’erne og begyndelsen af 70’erne
blev der foretaget ”store udstykninger” i byen og
antallet af beboere blev mere end fordoblet. Vandforsyningen var i de forløbne ca. 50 år ikke blevet
specielt godt vedligeholdt, så en ny bestyrelse begyndte i begyndelsen af 70’erne at foretage en renovering af ledningsnettet og planlagde opførelsen af
en ny vandværksbygning. Det kostede mange penge,
og vandprisen var dengang ”meget rimelig” (ca. 100
kr. halvårligt), så man måtte optage lån, hæve prisen
til ca. 150 kr. halvårligt! og starte en opsparing for at
kunne løse opgaven.

Den ”nye” vandværksbygning
I begyndelsen af 1990’erne havde man sparet så meget op, at man kunne påbegynde opførelsen af det
nuværende vandværk, som dengang kostede i omegnen af 1 million kroner - som man havde fået sparet
sammen, så forbrugerne ikke fik nogen ekstraregning. I samme periode havde vi i Stjær også flere
gårde med dyrehold, så vandværket pumpede i

1980’erne omkring 100.000 m3 vand ud - rekorden
var i 1985, hvor der blev pumpet 135.000 m3 vand
op af de 3 boringer, der var etableret på vandværket.
I starten af 1990’erne blev det fra politisk hold besluttet, at der skulle betales afgift af det vand, som
man brugte i husholdninger og virksomheder, så der
kunne komme penge ind til beskyttelse af grundvandet. Det resulterede i, at der blev stillet krav om
vandure hos samtlige forbrugere. Regeringen lod det
være op til det enkelte vandværk, om der skulle opkræves ekstra betaling for disse vandmålere eller
om, vandværket afholdt udgiften over driften. Stjær
Vandværk besluttede at afholde udgiften over driften, således at der ikke blev opkrævet yderligere gebyr for installation af nye vandmålere.
Disse vandmålere - og den ”grønne afgift” der samtidig blev indført - betød et drastisk fald i vandforbruget, som i 1997 var mere end halveret til ca.
43.000 m3.
Kravene til vandkvaliteten blev i disse år også skærpet - nye og dyrere vandprøver skulle tages, og det
blev nødvendigt, at få en lønnet driftsansvarlig til at
passe vandværksdriften, medens bestyrelsen stadig
var ulønnet og udførte arbejdet på frivillig basis.
I 00’erne blev det yderligere et krav, at vandværket
skulle udføre regnskabsførelse i overensstemmelse
med bogføringsloven, og der skulle foretages revision af regnskabet af en autoriseret revisor. Kasserer
funktionen blev derfor også ”udliciteret” til en lønnet funktion. De faste omkostninger blev nu så store,
at betalingen pr. m3 vand ikke kunne dække disse
omkostninger, så en fast afgift måtte indføres, således at de faste omkostninger kunne dækkes, selv
med et faldende vandforbrug.
I takt med udbygningen af Stjær blev det nødvendigt, at se på forsyningssikkerheden - vi havde jo
”kun” 3 boringer på vandværket, så en eventuel forurening her ville afbryde vandforsyningen til hele
byen. Vandværket havde i slutningen af 90’erne
etableret en vandboring i Stenskoven, som giver et
fantastisk rent og fint vand, desværre kan der ikke
pumpes tilstrækkelig meget vand op, da undergrunden bl.a. består af ”flyde sand”, som tilstopper pumpen, hvis der pumpes for ”hårdt”. En ny boring blev
derfor planlagt i Bakkeskoven og i begyndelsen af
2010’erne havde vandværket sparet så meget op, at

Ildsjæle i Stjær - Vandværket
man kunne påbegynde etableringen af den nye boring. Vandværket måtte dog låne ½ million, da etablering af boringen løb op i godt og vel 1,5 millioner
kroner - som dog i parentes bemærket er ca. halvdelen af den pris, det kostede i Århus kommune at
etablere en tilsvarende boring.
Den nye boring, der blev taget i brug i 2014 kan rent
faktisk levere samme mængde vand, som de 3 boringer på selve vandværket, hvilket betyder, at et driftsstop på et af borestederne kan udlignes ved at pumpe
yderligere vand på de andre boresteder.

I slutningen af 10’erne og her i begyndelsen af 20’erne er Stjær igen vokset - og vokser stadigvæk - og
vi kan forvente op til 100 nye forbrugere.
Det har betydet, at vandværket har påbegyndt en renovering af de 3 boringer på selve vandværket, således at de fremover kan levere godt og rigeligt vand
til forbrugerne i Stjær.

Havde bestyrelsen håbet, at nu var de største opgaver løst, måtte man sande, at det var de bestemt ikke.
Op gennem 90’erne og i 00’erne blev der stillet
yderligere krav til vandværkerne rundt omkring i
Danmark.
Bestyrelsen blev pålagt at udarbejde en Beredskabsplan, således at alle i bestyrelsen vidste, hvad og
hvem, der skulle kontaktes, hvis der indtraf forurening, driftsstop eller andet på vandværket. Denne
Beredskabsplan skulle godkendes af Kommunen, så
man var nødt til at udarbejde den med hjælp af et
eksternt konsulentbureau.
EU fremlagde også forslag til en ny Persondataforordning, bedre kendt som GDPR, som skulle sikre,
at alle ”personfølsomme” oplysninger blev registreret og opbevaret iht. disse nye bestemmelser. Bestyrelsen måtte derfor på kursus i GDPR og bruge,
hvad der svarer til ½ års arbejde på at beskrive og
dokumentere, hvilke oplysninger, vandværket registrerede om de enkelte forbrugere og hvorledes disse
oplysninger blev opbevaret, og hvilke tiltag vandværket gjorde for at slette ikke nødvendige oplysninger, når disse ikke længere var aktuelle for vandværket i forbindelse med den daglige drift.
I 10’erne blev der rundt omkring i landet fundet pesticid rester fra tidligere tids brug af sprøjtemidler
etc., hvilket medførte at en række boringer rundt
omkring måtte lukkes, da de ikke kunne leve op til
de nye krav til kvalitet af drikkevand.
På Stjær Vandværk var der dog heldigvis ikke rester
af disse pesticider, men det blev væsentligt mere
omkostningstungt, at foretage disse udvidede prøver,
og der er jo kun forbrugerne til at betale regningen.

Renoveret boring 3 på vandværket til højre
Vi påbegyndte en renovering af boring 3, og den er
nu i brug og fungerer ”næsten som en ny boring”,
boring 1 og 2 vil blive renoveret i løbet af de kommende par år.
Da vandet i Stjær indeholder en del aggressiv kulsyre, bliver vandet filtreret inden det sendes ud til forbrugerne. Det betyder, at vi må skylle vores filtre et
par gange om måneden, men med de nye tilslutninger, og det dermed forøgede forbrug, må vi påregne
at skulle skylle filtre flere gange om måneden. Det
betyder, at vores nuværende Fælletank, som ses forrest til venstre på billedet herover, er for lille, og vi
skal derfor have udvidet denne eller bygge en ny
Fælletank.
Så der vil i de kommende år stadig være brug for
”frivillige ildsjæle”, der har lyst til at gøre en indsats
for det rene drikkevand i Stjær.
Hvis du også synes at bestyrelsen i Stjær Vandværk
skal have et skulderklap, så mød op til vandværkets
Generalforsamling den 20. april 2021, som afhængig
af Corona restriktionerne enten vil blive gennemført
i Forsamlingshuset eller som en online generalforsamling.
Vi glæder os til at ”se” Jer.

Stjærs DNA
Bygning af Klubhuset i 1971
Forfattet af Mette Brandi

Faktisk er Klubhuset et godt eksempel på den
”Stjærske foretagsomhed”.

Man kunne måske fristes til at tænke, at ildsjæle,
igangsætning og høj foretagsomhed er et nyere fænomen i Stjær, som er opstået de sidste år med de
mange nye udstykninger og dermed tilflyttere,. der
er kommet de senere år i Stjær.

Før huset blev bygget lå der et simpelt træskur/
omklædningsrum på marken.

Virkeligheden viser sig at være en anden – i virkeligheden ligger det måske i drikkevandet eller i
Stjærs DNA?

Jeg er taget på besøg hos Ole og Vibeke Ottosen for
at høre historien, om hvordan et simpelt skur blev
udvidet til et klubhus.
”Der var blevet sendt et brev rundt, at Stjær Boldklub var på fallittens rand tilbage i 1971 og på vej til
opløsning”, fortæller parret. Man regnede med, at
dens medlemmer ville søge til nabobyerne, hvis ikke
der skete en forbedring. Der sad vi med treårige
Christian og tænkte: ”Jamen vi må jo være med til at
gøre noget, ellers får lille Christian jo aldrig muligheden for at spille fodbold i Stjær, når han bliver
større”.

Et godt eksempel er Stjær Boldklubs klubhus. Vi er
nok alle gået forbi det hvide klubhus på vej til Boldbanerne uden at tage det store notits af det.

Ligesom vi gør nu til dags, blev der dengang indkaldt til møde i Forsamlingshuset, og der mødte faktisk 50 ud af ca. 400 borgere op. Der var en vældig
opbakning. Vi fik samlet 8.000 kr. ind ved at stemme dørklokker og der blev søgt Tipsmidler m.m.
”Til sidst havde vi 125.000 kr. til at påbegynde et
byggeri”, fortæller Ole.
I en lang periode over godt et års tid var der et sjak
på skiftende 6-8 personer, som frivilligt samlede sig
ved klubhuset. Hver weekend og tillige mange hverdagsaftner, var der en livlig aktivitet på byggepladsen. I 1972 stod klubhuset klar.
Ud over et stærkt sammenhold i byen oplevede boldklubben også stor medlemsfremgang: Den gik fra 70
til 250 medlemmer, og arbejdet med at bygge huset
skabte et stort sammenhold mellem unge og gamle,
nye og gamle i byen.
Vibeke fortæller: ” Vi skabte selvfølgelig gode betingelser for boldspillet, men vi nedsatte også et kulturelt udvalg, som arrangerede en række foredragsog filmaftener i Klubhuset. Man kunne spille bord-

tennis i kælderen, og stedet blev generelt et yndet
samlingssted for de unge i byen.
Det glæder Vibeke og Ole Ottosen, at der stadig er
gang i initiativer, som opstår blandt Stjærs Borgere.
På et tidspunkt oplevede vi, at initiativerne skete lidt
spredt – men det var en god idé at Stjær Sogns Borgerforening blev en slags paraplyorganisation.
I næste nummer af Stjær Avis røber vi hemmeligheden om, at der faktisk er muret genstande ind fra
70`erne i Klubhusets mure – samtidig vil vi gerne
have fat i folk fra Stjær, som oplevede at spille fodbold og benytte aktiviteterne i Klubhusets ungdomsår. Skriv gerne til os.
Desværre har der i de seneste år været en række
vandskader i ”kælderen” på klubhuset, der skyldes
de store mængder regnvand, vi har fået, således at
vandet er trængt op i selve ”kælderetagen” - som jo
kun er en kælder set fra P-pladsen, medens den fra

banernes side, ligger i niveau med terrænet.
Disse vandskader har medført, at der er konstateret
skimmelsvamp i murværket, hvorfor al aktivitet med
Spinning mm. i ”kælderen” har måttet indstilles.
Boldklubben arbejder sammen med Skanderborg
Kommune og andre på at etablere løsninger, som
gør det muligt, at Stjær igen kan få et velfungerende
klubhus.
Disse planer ligger dog et stykke ude i fremtiden,
men der arbejdes intenst på at få ”enderne til at nå
hinanden”.

Kloakprojektet i Stjær
nærmer sig start
på første etape
Stjær bliver i de kommende år separatkloakeret for at skabe
plads i rørene til fremtidens spildevand og regn og samtidig
beskytte værdifuld lokal natur. Arbejdet vil påvirke byen med
gener fra anlægsarbejde som støj, støv og trafik fra maskiner,
foruden skiftende trafikomlægninger i perioden.

Kloakseparering betyder for husejerne i Stjær, at kloaksystemet på egen grund også skal adskilles i to rør
– et til regnvand og et til spildevand – og at man selv
skal afholde udgiften.
Med et projekt, der griber ind i hverdagen både økonomisk, trafikalt og miljømæssigt, vil Skanderborg
Forsyning kommunikere så ofte og så lokalt som
muligt, bl.a. her i avisens spalter og på opslag i
Brugsen.
Vores hjemmeside

www.skanderborgforsyning.dk/stjaer

er for nyligt blevet opdateret med en sektion for ofte
stillede spørgsmål og vi opdaterer og deler den på jeres
lokale Facebookgrupper i Stjær, når der er nyt fremover.

Steffen
Thorsgaard,
Ingeniør

Hvad sker der lige nu?

Siden borgermødet i november måned har vi haft travlt
med at beregne og planlægge projektet for at kunne sende
første etape i udbud. Vi har lavet en ny hydraulisk model
for Stjær. Den viser, hvordan overfladevand fra f.eks. store
regnskyl løber i området, og danner grundlag for planlægningen af kloakkerne i hver etape efter de servicemål,
Skanderborg Kommune har opsat i Spildevandsplanen.
Stjær skal i fremtiden kunne håndtere en såkaldt T5-hændelse, et regnvejr der statistisk set forekommer hvert femte år.
Vi har også beregnet den dybde, den offentlige kloak kommer til at ligge i, samt mulige placeringer af stikledninger.
Så du kan som husejer faktisk allerede nu begynde med
at separatkloakere på egen grund, hvis du har fundet en
autoriseret kloakmester og er klar til at gå i gang med dit
private projekt.

Etape 1
STJÆRVEJ

Forventet gennemført
forår 2021 – 2022

TOFTKJÆRVEJ

Etape 3

Forventet gennemført
2023 – 2024

TÅSTRUPVEJ

VESTERBRO
ENS

Hvad er næste skridt i projektet?

Projektet er delt op i fire etaper, startende med den
nordlige del af byen omkring Pebbelparken, Toftkjærvej,
Stjærvej nord for Pebbelgården og Nygårdsparken.
Vi gennemfører én etape ad gangen med først udbud,
valg af entreprenør og derefter opstart, så snart vi har
gravetilladelse fra kommunen.
Første etape forventer vi at sende i udbud her i marts
og vil sandsynligvis kunne starte gravemaskinerne i
begyndelsen af maj.
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2022 – 2023

Tidsplan for den enkelte etape bliver lagt sammen med
den valgte entreprenør og meldt ud forud for hver etape.
Normalt ville vi holde et skurvognsmøde for omfattede
husejere med deltagelse af entreprenør og kommune,
men det har coronasituationen desværre sat en stopper
for.
Så følg med i din postkasse, hvis du er omfattet, eller i
vores digitale kommunikation på hjemmeside eller lokale
sociale medier. Så er vi tilgængelige telefonisk og virtuelt
i stedet.

Mens vi venter
Af Monica Bjørn Korsholm
Det er snart 200 år siden, at Steen Steensen Blicher
formulerede sit ”Det er tyst herude”; og disse ord kan
også være en passende beskrivelse af en vinterdag i
februar 2021. Her er stille. Lige her - midt i alle politiske
debatter, pressemøder og daglige smittetal. Midt i en tid
præget af nedlukning og usikkerheder. Man tør næsten
påstå, at Covid-19 slår sin knude. Det har for resten også
lige været kyndelmisse. Måske ville Blicher kigge ned ad
gaderne – også her i Stjær – og endnu engang konkludere,
at ”vintren strænges”.
Hvis man drister sig ud på en gåtur én af de
vintereftermiddage, hvor tøsneen sivende finder vej ned i
kloakkerne, og vissenbrunt græs efterlades, dukker op,
segnet under ugerne med is og sne, kan man møde en
hundeejer, der med ivrigt firbenet selskab skutter sig mod
kulden. Man kan også passeres af et løbehjul, hvis rumlen
kaster et ekko tilbage ad vejen. Eller måske hilser man
stilfærdigt på en nybagt mor, der går tur med
barnevognen. Blikket registrerer en kat, der lister ind
gennem hækken. Ja, her er stille.
Det er på én af disse vintereftermiddage, at jeg med en
velkomstpakke i hånden drister mig hen til en adresse,
hvor en nytilflyttet familie møder mig med varme smil og
rammer plet med et: ”Vi glæder os sådan til forhåbentligt
snart at kunne møde og snakke med andre mennesker her
i byen.”
Ja. Det er ikke kun Danmark, det er også Stjær i en
Corona-tid. En tid hvor vi, med henblik på ikke at
overtræde forsamlingsforbuddet, må leve med stilheden
som følgesvend på trampestierne.
Når man på gåturen slår ind på Stjærvej og bevæger sig
ned mod skolen, har skolevejen længe været ubetrådt, og
skolegården har manglet det børneliv og -latter, der
klæder den så godt. Drejer man rundt om hjørnet møder
man vores kære hal, som ser lidt betuttet og forladt ud;
den mangler nogen til at fylde sig med klap og hep på
gymnastikholdene til forårsopvisning, og længes efter
lyden af knitrende håndboldsko mod sit gulv. På gåturen
ad stien mod Peritssø møder man et midaldrende ægtepar
hånd i hånd, tavse og vejrbidte – men så sker det: For idet
vi kigger på hinanden og udveksler en venlig hilsen – dér
sker der noget: Vi mærker pludselig at vi rent faktisk
mødes – vi forholder os til levende mennesker af kød og
blod. En erkendelse breder sig: Vi er her jo stadig, alle os
der fylder Stjær med liv og latter!
Og de nytilflyttede siger: ”Hvor ville vi gerne invitere
naboerne indenfor til kaffe og kage – men vi må vente
lidt endnu.”

For inde bag ruderne. Derinde er der liv. Derinde bor alle
de levende mennesker. Vores bysbørn, vores
medmennesker, vores naboer og legekammerater. De er
stadig lige dér.
Ja vi plejer at kunne mødes, og vi plejer at have et
arrangement lige om hjørnet; vi Stjær-borgere elsker at
mødes, og vi mødes hele året rundt! Vi mødes til alt
mellem himmel og jord – til alt fra håndbold til højmesse,
til fredagsbar, familiecafé, fastelavn og fællesspisning –
til Sportsfest, Skt. Hans, cykelløb og spejder. Og
heldigvis er vi gode til at såvel høre fra som sige det til
hinanden – men (be)griber vi det sådan rigtigt: Der
kommer igen en dag. Når vi på vores gåtur betragter et
nøgent træ og mærker kulden bider, og når huen må
trækkes lidt ekstra ned over øjnene og vort udsyn
begrænses. Når vi endnu engang må montere masken bag
ørerne, over næsen og foran munden, og øjnene hermed
bliver vores bedste middel til nærvær og kommunikation:
Der kommer igen en dag.
Og mens vi venter på den dag, så får vi på vores gåtur
gennem byen små hints om, hvad vi kan glæde os over og
hvad vi kan glæde os til: Det kunne være vinkene til
naboen, det lille ivrige barn på løbecykel og det muntre
”Hej” til den ældre dame med rollator og røde kinder. Det
kunne være det smil, der breder sig helt op i øjnene, når
vi hilser på hinanden bag maskerne i Brugsen. Det kunne
også være de kloge, kærlige håndskrevne hilsner, der
hænger i træerne på torvet. Det kunne også være den lille
modige vintergæk, der hidtil ubemærket har kæmpet sig
vej op gennem hårde lag af is og sne, og nu stille bryder
frem i sin tidlige forårspragt. Det kunne også være
solsortens nye melodi, de mange nye toner den nu har
taget i sit næb – den sanser det måske endda før vi gør:
”At alt imens livet på én gang stille og larmende suser
forbi, bruser det alle vegne af hverdagsmagi”
For ikke at forglemme de solbeskinnede dage på
kælkebakken. Dér hvor vi, midt i hvirvlende sne, latter og
røde kinder endelig mærkede lidt til hinanden. Dér hvor
vi var sammen om noget fælles – om end vi var det på
afstand. Men vi fik en ganske fantastisk mulighed for at
se hinanden og grine sammen.
De nytilflyttede nåede ikke at finde kælkebakken, men de
fortæller om den store glæde det er for dem, når de hører
kvarterets børn der leger i haverne – lydene der bryder
stilheden og minder dem om, at livet vender tilbage og
gaderne skal atter fyldes af mennesker der leger, snakker
og er sammen – sammen.

De to varder
Rejses af Stjær borgere med
vandringsfolkets hjælp,
i fællesskabets navn
Forfattet af Peter Person
Varderne findes i Stenskoven og ved Målundegård
Engsø.
Varder har igennem tiden været anvendt verden
over med mange forskellige formål. Fælles for alle
varder er, at de består af en menneskeskabt stabel
af sten.

Målundgård Engsø Varden

I Skandinavien forbindes varder især med markering
af transportruter til lands og til vands, samt som
ejendoms- og grænsemarkører. Varder har især været anvendt i bjergrige egne, idet der her er rigelige
byggematerialer og desuden den sigtbarhed, der er
nødvendig for at varderne fungerer som landmærker.
Udover som vej- og ejendomsmarkører har varder
også været anvendt af enkeltindivider
som monumenter, i den forstand at de ofte bliver
opført af turister ved markante steder som et monument over deres tur til stedet.
Det er tradition at tage en sten med hjemmefra og
efterlade den og ens synder på Caminoen. Det myldrer med sten omkring og på de gamle stenkors
langs stien stablet på vejsten og på mindesmærker, i
flere tilfælde vil man også opleve disse stabler af
sten, som varder.

En varde kan også være en form for gravsted, hvor
den afdøde bliver placeret enten på jorden eller i et
hul i jorden og derefter tildækket med sten. Denne
form for begravelse er blevet brugt i flere forskellige civilisationer, blandt andet i vikingetiden.

Stenskov Varden

Stjærs varder skal symbolisere gravlæggelsen af Coronavirus og minde os om vanskelige tider, der bragte både godt og ondt, varderne kan frit udbygges i al
fremtid.
Læg din sten, tag et foto og del det på enten
Trampestilaugets seller Borgerforeningens
Facebookside.
Venlig hilsen
Stjær Sogns Borgerforening og Stjær Trampestilaug.

Havefolket søger
Vi mangler 2-3 m/k til at hjælpe med at holde rent omkring Forsamlingshuset. Vi er i øjeblikket 7 ”mand”,
men vil meget gerne være 10 personer.
Det største ”projekt” er, når vi klipper hækkene og renser fliser i ”haven”, hvor vi alle hjælpes ad i en hverdag
i ca. 3-4 timer. Vi starter gerne med en kop kaffe of fordeler arbejdet mellem os. Selve arbejdsdagen er faktisk
en rigtig hyggelig stund, hvor vi også lige får lidt socialt samvær.

Vi har rigtig meget brug for DIG, så kontakt Børge Engelbrecht, Pebbelparken 5, tlf. 2325 9812.
Han glæder sig rigtig meget til at høre fra dig.

Stjær Vandværk Generalforsamling
Stjær Vandværk indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag den 20. april 2021 kl. 19:30
Afhængig af Corona restriktionerne vil Generalforsamlingen blive afholdt enten i BaseHouse i Stjær Forsamlingshus eller som en online generalforsamling - nærmere vil blive meddelt på vandværkets hjemmeside, når
tiden nærmer sig. Dagsorden er iht. vedtægterne:
1)

Valg af dirigent

2)

Bestyrelsens beretning

3)

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4)

Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse

5)

Behandling af indkomne forslag

6)

Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

7)

Valg af revisor og revisorsuppleant

8)

Eventuelt

Ad punkt 6 er følgende på valg til bestyrelsen: Hans Rubin Max og Kjartan Einarson. På valg som suppleant
er Poul Nygaard Kristensen.

I disse Corona tider vil der IKKE blive være forplejning efter generalforsamlingen, men der vil naturligvis være en øl og/eller en vand, hvis generalforsamlingen kan afholdes i Forsamlingshuset.
På gensyn

Køb dine nye alufælge og dæk lokalt. Vi kan levere næsten alle fabrikater og dæktyper.
Find dine yndlingsfælge på www.alusiden.dk og få et godt tilbud fra Autogrisen.
Så monterer og afbalancerer vi dem.

NY FORRUDE til bilen, eller reparation af stenslag og revner?
Autogrisen har mange års erfaring med udbedring, også i samarbejde med din glasforsikring.

AUTOSKADER. Jeg stiller gratis lånebil til rådighed ved alle autoskader ved alle forsikringsselskaber.

AIRCONDITIONING. Vi udfører service på alle bilmærker, også på R1234yf anlæg.

AUTOHJÆLP i lokalområdet.
Står du med en bil, der ikke kan køre, er du velkommen til at ringe og høre, om jeg kan hente den.

AUTOGRISEN
ALT INDENFOR AUTOREPARATION
DÆK, RUDER, AIRCONDITIONING, ELEKTRONIK M.M
Et af Danmarks FRIE autoværksteder
Kjællingdalsvej 1, Søballe. Tlf: 28 26 99 77

Foreninger, grupper, råd, udvalg og institutioner

med kontaktpersoner

STJÆR
Stjær Sogns Borgerforening
Helene Simoni Thorup - 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
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 Enge Kogræsser– og naturplejefore.
Svend Haaning, formand
svendhaaning@hotmail.com
Peritssø Shelter
Jan Møller - jan.moller@gmail.com
Stjær Cykelklub
Stjær e-Cykling
Kløver Motionscykelløb
Peter Person - kmcykel@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
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 Vandværk
Bent Skovsende, 31 25 10 10
FEJLMELDING:
Peter Gabriel, 21 13 23 27 vand@stjaer.net
www.stjærvand.dk
Grundejerforeninger / Vejfonde
Toftkærvej og Pebbelparken
John Monrad, john @ monrad.dk
Nygårdsparken
Dan Røgen
Granatvænget
Michael Thatt 2046 6611 - michael@thatt.dk
Nymarksvej
Bente Johnsen 2277 0023
bente.johnsen@mail.dk
Flintevænget
Anders Skafsgaard 2033 1803
yaskafsgaard@gmail.com
Vestbakken - Morten Filt Jensen
Tujavej - Morten Lambeert
Cedervej - Mia Røgen Kristensen
Enebærvej - Marie Svensmark Hulgård
Pebbelgården 1-23 - Irma Kjeldsen
Møllevejen - Jørgen Schmidt
Kræftens Bekæmpelse (repr. i Stjær)
Susanne Røgen, 86 95 0414

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
Fællesspisning i Borgernes Hus
Tanja Peters, Stjærvej 13
STORRING
Storring Forsamlingshus:
Karina Lauridsen, 22 51 19 70
Udlejning:
Michèle Vandborg Nielsen, 86 95 01 32
Solhøjparken 27
Storring Grundejerforening:
Martin Lauridsen, 28 38 32 10
post@martinlauridsen.dk
Storring Børnehus
Søballevej 3, Storring
87942085
Gymnastik:
Instruktør: Ellen Mikkelsen, 86 95 02 15
Storring-Stjær-Søballe-Høver
Pilelaug
Kirsten Gade, 86 95 07 05
kirstengade@storring.dk

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

Storring Vandværk
Kontakt Galten Vandværk

Dansk Ornitologisk Forening
(lokal kontakt)
Peter Lange, 8695 0341
peterlan@post6.tele.dk

Storring Børnehave
87 94 20 85
stjaer.boernehave@skanderborg.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
Stjær Trampestilaug
Hans Brok-Brandi, 29 61 97 24
hans@brokbrandi.dk

Menighedsråd
Formand: Ingrid Jørgensen
53 29 27 41
formand@storring-stjaer.dk
www.storring-stjaer.dk

Stjær Avis
Materiale til avisen
Deadline: 24. oktober 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 afleveres på
Vesterbro 2 , Stjær

udgives af Stjær Sogns Borgerforening
Avisen bliver husstandsomdelt gratis 2 gange om året til
ca. 750 husstande i Storring, Stjær, og Søballe-området.
Du kan købe ekstra aviser i
Dagli’Brugsen i Stjær for 12 kr.
Kopiering er kærkomment - med angivelse af kilde!
Redaktionens adresse: Vesterbro 2, Stjær, 8464 Galten,
stjaeravis@stjaer.net/ 86950908 (Mette)
Næste avis
Stjær Avis nr. 67 udkommer 14. november 2021.
Deadline for indlevering af materiale er d. 24. oktober
2021. Det vil også fremgå af Stjær.dk samt Brugsens
opslagstavle
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