STJÆR AVIS
med Storring og Søballe
November 2021 - marts 2022

Nr. 67 – 20. årgang

Årets Landsby 2021

Stjær Avis udgives af Stjær Sogns Borgerforening.
Avisen uddeles gratis til 750 husstande i Storring, Stjær og Søballe.
Næste deadline er 06.03. 2022 og avisen udkommer d.27.03. 2022
Indlæg modtages på stjaeravis@stjaer.net eller Vesterbro 2, Stjær
Avisen kan også læses på http://www.stjaer.net

Pris i løssalg

Kalender
November
14.
16.
18.
22.
23.
24.
27.
29.

BUSK gudstjeneste kl. 10.30 i Stjær Kirke
Sæt dit kryds! X Kommunal og Regionalvalg
Kirkens Strikkecafé i Konfirmandstuen (sidste gang i 2021)
SSB Bestyrelsesmøde i Forsamlingshuset
”Jyllands hjerte hjælper” opstartsmøde kl. 19.30 i Forsamlingshuset
“Nye FÆLLES grønne initiativer” møde kl 19.30 i Forsamlingshuset
Åbent Hus / fernisering: Tina Brandts billeder og mosaikker kl. 10-11 i Storring konfirmandstue
Julestue i Storring konfirmandstue kl. 14-17
Familie fællespisning i Forsamlingshuset kl. 17.30

December

7. Koncert med Luciaoptog kl 19 i Storring Kirke
20. Syng Julen ind - arrangeret af Indre Mission
26. Julevandring fra kl. 14-17

Januar
4.
6.
13.
18.

SSB Bestyrelsesmøde i Forsamlingshuset
Voksenfællesspisning SFO i Forsamlingshuset
Strikkecafe kl. 14-16 i Storring konfirmandstue opstart (ulige uger)
Eftermiddagsmøde Konfirmandstuen kl 14-16. Arne Nielsen fra Galten kommer og fortæller
om Sønderjylland og Sønderjyllands historie. Alle er velkommen !
28. Mændenes morgenbord kl. 8.30 i Storring konfirmandstue opstart (ulige uger)
31. Familiefællespisning i Forsamlingshuset kl. 17.30

Februar

08. Eftermiddagsmøde i Konfirmandstuen: Helge Teglgård, lærer på Rude seniorhøjskole, korleder
mm. kommer med et oplæg om Grundtvig set i lyset af sangene. Der bliver sunget meget fra
højskolesangbogen.
9. SSB Bestyrelsesmøde i Forsamlingshuset
24. Menighedsrådsmøde kl 19 i Stjær Kirke
27. Fastelavns gudstjeneste kl 14 Storring kirke med efterfølgende tøndeslagning i Storrings
forsamlingshus

Marts

15. Eftermiddagsmøde konfirmandstuen kl 14-16
Linne Fromm-Christiansen: Mit liv i Rusland. Linne er uddannet landmand og fra Danmark
passer hun sit arbejde i Rusland, hvor hun er ansvarlig for alt vedrørende planteavl på RBPI,
som er en virksomhed med 3000 medarbejdere og en af Ruslands støreste svineproducenter
17. SSB Bestyrelsesmøde i Forsamlingshuset
24. Gud og fællespisning kl 17.30 i Storring for alle!

Faste aktiviteter

Tirsdage kl 19-20.30 Voksenkor med Charlotte Sejthen i Storring konfirmandstue
Onsdage kl 11-12 Babysalmesang i Stjær kirke
Torsdage i lige uger Strikkecafe kl 14-16 i Storring konfirmandstuen
Fredage Mændenes morgenbord kl 8.30 i Storring konfirmandstue
Følg med i ændringer og nye aktiviteter på
- Vores fælles infotavle i Brugsen.
- Borgerforeningens hjemmeside “Det sker i Stjær” www.stjaer.net
Her kan du selv indtaste din forenings aktiviteter https://www.stjaer.net/det-sker-i-stjaer
- Kirkens aktivitetskalender : https://www.storring-stjaer.dk/page/257/aktivitetskalender

Tillykke til Pil Brudager
Stjær blev i år kåret til Årets Landsby, og det er ikke
kommet af sig selv.
Det skyldes i stor udstrækning de mange ildsjæle,
der gennem mange generationer har arbejdet på at
forbedre vores dejlige landsby. Det er de skuldre, vi
står på. Det er vores fælles DNA. De
har kæmpet for at bevare skole,
fritidstilbud, forretninger og mange
andre ting igennem årene. En af dem,
der har været med til det, er Pil
Brudager. Hun har blandt mange ting
stiftet denne Avis i 2002.
I anledning af Pils 80 års fødselsdag
den 10. november i år, vil vi her fra
Stjær Avis ønske hende et stort
tillykke med dagen!
Her kommer et lille uddrag fra Pils
erindringer om sit liv i Stjær:
”Fra jeg var barn har jeg altid vidst, at når jeg blev
voksen, ville jeg bo i Jylland! Hele min barndom
holdt vi ferie ved Mariager fjord, hvor jeg har noget
nær familie. Jeg elskede bakkerne og fjorden og
dyrene og landlivet - ja - jeg elskede hele Jylland,
som vi kørte rundt i – og især Himmelbjerget og
Vesterhavet var mine favoritter! Jeg kunne ikke
forestille mig et bedre sted at bo, end i Søhøjlandet så i 1983, da der var en mulighed, tog jeg chancen
og flyttede fra København til Gl. Rye – og efter at
have boet et par steder, havnede jeg i 1994, i Stjær.
Det har jeg aldrig fortrudt og her bliver jeg!
Da jeg flyttede hertil, var jeg i gang med en
international miljøuddannelse på Kolding Højskole.
Det handlede om at lave bæredygtige lokalsamfund
på landet – og uddannelsen var styret af nogle
fremsynede pionerer – så pludselig gik mit liv op i
en højere enhed: Jeg bosatte mig i en landsby, der
var det perfekte emne for den tre måneders

byøkologiske praktik, der indgik i mit 2-årige
uddannelsesforløb. Så de første tre måneder jeg
boede i Stenskoven, flyttede en af mine
medstuderende fra Kolding, ind på Birkelund, hos
Jan og Jeanine. De stillede en seng på en hems til
rådighed, sådan lærte jeg dem på
Birkelund at kende – og herefter var
vi to studerende, i tre måneder, der
dagligt arbejdede på at beskrive og
kortlægge Stjærs økologiske identitet
dvs.: Organisation/ånd, det sociale,
jord, vand, luft og energi. Vi
udarbejdede en rapport: Stjær - en
landsby i provinsen, om noget af det
vi fandt ud af. Roy Bluthgen, der
døde i februar, har digitaliseret
rapporten - så den kan læses på nettet.
Især det med organisation og ånd interesserede mig,
så efter at have været ude i den store verden i et års
tid – hvor jeg besøgte mange små lokalsamfund, der
arbejdede med bæredygtighed, slog jeg mig til ro i
Stjær og gik ind i Borgerforeningens bestyrelse. I
2002 blev vi enige om, at det ville være et godt
redskab for os, at have en fælles avis/ - eller et blad,
er det jo – som blev gratis omdelt til alle i byen og i
hele vores opland. Vi kunne på den måde opbygge
en fælles viden om, hvem vi var, hvad der foregik i
de forskellige grupperinger, hvad vi havde af tanker
og drømme for vores by. Vi kunne skrive - og vi
kunne opfordre alle til at skrive, i vores fælles blad
– og vi kunne formidle historie fra både fortid og
nutid – så vi alle sammen blev klogere på, hvilket
specielt og spændende område det var, vi beboede!
Vi ansøgte den gamle Galten kommune, hvor Ole
Ottosen sad som kommuneingeniør på Teknisk
forvaltning – om at få lov til at trykke en avis til
vores by, fire gange om året! Det sagde han ja til, og
så gik vi i gang. ” på deres kopimaskine.

Borgerforeningen (SSB)
Nu med nyt navn og nyt formål
Stjær Sogn Borgerforening har skiftet navn, og
hedder nu Storring-Stjær Borgerforening (SSB). Det
blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling
sidst i maj. De to nabobyer deler skole, sogn, naturen
omkring os, indkøbsmuligheder og fritidstilbud - og
det ligger derfor lige til højrebenet, at vi styrker
samarbejdet og fællesskabet mellem byerne. Storring
havde ikke en borgerforening i forvejen. Storring har
en forening, som driver Storring Forsamlingshus
(SF) - og det har de fortsat.

Helene Simoni Thorup, formand, 24 25 57 72
Jesper Lumbye Andersen, 30 28 27 17
Monica Bjørn Korsholm, velkomstpakker og babystorken, 22 24 27 07
Peter Stjær Person, 41 18 36 83
Henriette Mansilla, kasserer, 22 53 71 13
Henrik Møller Ravn, kasserer, 20 25 82 83
Morten Breum Nielsen, forsamlingshus, 51 96 10 59
Nikolaj Henningsen, forsamlingshus, 23 80 85 66
Eller på e-mail: borgerforening@stjaer.net
Hilsner fra Borgerforeningen

Bestyrelsen for Storring Forsamlingshus kører
således uændret videre med det formål at drive
forsamlingshuset i Storring, og der er altså ikke tale
om sammenlægning af 2 bestyrelser. Derimod har
foreningen SSB fået et nyt formål, nemlig at arbejde
for at understøtte et godt og aktivt liv for beboerne
både i Storring og Stjær gennem aktiviteter, der kan
styrke og udvikle området på tværs af foreninger og
institutioner. Vi varetager både Storrings- og Stjær
beboeres fællles interesser i forhold til kommunen
og andre myndigheder - hvor det er relevant - efter
devisen, sammen står vi stærkere. Derudover driver
SSB forsamlingshuset i Stjær.
Er man medlem af SSB eller SF vil man kunne
opnår samme rabat ved leje af begge
forsamlingshuse, uanset hvilken forening, man er
medlem af.
Repræsentant fra Storring
SSB vil gerne ved næste bestyrelsesvalg have en
eller flere personer med fra Storring, for at styrke
samarbejdet på tværs af byerne. Så er du en
interesseret Storring-bo, så meld dig endelig på
banen!
Har du brug for at komme i kontakt med SSB’s
bestyrelse, så tag altid gerne fat i af os:

Hvordan skal Stjær udvikle sig som landsby
i fremtiden?
En af de største udfordringer, som borgerforeningen
kommer til at stå overfor i den kommende fremtid,
er udvidelse af landsbyen - og integreringen af de
mange nye tilflyttere. Syrenbakken, som den nye
udstykning ved Stenskovvejen kommer til at hedde,
kommer til at rumme omkring 80 nye boliger,
udstykket henover 2 omgange. Syd for byen - op
imod grusgraven - er der godkendt endnu en
udstykning, med nogenlunde samme størrelse. Stjær
er generelt - og heldigvis for det - en attraktiv
landsby - og der er god efterspørgsel efter boliger
netop her.
Hvorfor skal vi vokse?
I den proces er der mange som spørger: ‘Hvorfor
skal vi overhovedet vokse?’ Det er et rigtig godt og
relevant spørgsmål. For at forstå udviklingen vil vi
gerne tage jer med tilbage til foråret i 2018, hvor
Kommunen opfordrede borgerne i Stjær til at
udarbejde en udviklingsplan for Stjær. Hvilken
landsby ville vi gerne være om 5, 10 eller 20 år?

Borgerforeningen (SSB)
En årrække forinden gik Brugsens økonomi dårligt,
og Brugsens bestyrelse diskuterede, hvornår nøglen
skulle drejes. Ligeledes var der i skolebestyrelsen
allerede dengang en bevidsthed om, at skolen ikke
nødvendigvis var sikret for fremtiden.
Borgerforeningen kunne ikke stille en bestyrelse - og
det var svært at finde frivillige i boldklubben.
Udviklingsplanen fra 2018
En stor åben gruppe tog kommunens opfordring op
og udarbejdede et forslag til en udviklingsplan. Der
blev indsamlet input på flere borgermøder, både på
skolen og i forsamlingshuset. Planen fik byens
mandat og tilsidst blev den præsenteret for
politikerne og administrationen på Fælleden i
oktober 2018.
Vi kom frem til, at den fremtidige udvikling af Stjær
bør bygge på følgende grundlag:
1) Balanceret vækst
2) En by for alle aldre
3) Bevarelse af landsbymiljøet
4) Grønne områder og inddragelse af naturen.
I udviklingsplanen står der videre: “Det har været
drøftet, hvor stor Stjær må blive. Der er forskellige
holdninger hertil, men dog enighed om, at det er
vigtigt, at Stjær har en størrelse og en tilvækst, hvor
det er muligt at drive en sund og velassorteret
dagligvarebutik, hvor skolen kan bevares og et godt
foreningsliv kan samle byen. “
Som en del af vores udviklingsplan - som fik navnet
‘Stjær i udvikling’ - pegede vi på 2 mulige
udstykninger for nye boligområder. Som en af de få
landsbyer i hele Skanderborg Kommune fik vi begge
udstykninger godkendt uden videre (og den slags
kan ikke rulles tilbage). Stort set alle andre landsbyer
fik et nej.

Udstykninger hjælper både skolen og Brugsen
Senere klarede vi da også skærene, da skolen rent
faktisk blev lukningstruet. Nye børneoptællinger - nu
med Filippavænget regnet med - var bl.a. med til at
redde skolen. Brugsens økonomi går heldigvis meget
bedre i dag, men den er stadig skrøbelig - og der skal
ikke meget vejarbejde til, før det vender fra plus til
minus. Der er først, når Syrenbakken er udbygget, at
Brugsens bestyrelse for alvor kan ånde lettet op.
Vi vil gerne blive ved med at være en landsby
Derfor handler det lige nu om, HVORDAN vi
udstykker - og HVOR HURTIGT det skal gå. Ikke
OM vi skal udstykke. Det er borgerforeningens klare
mål, at arbejde for at Stjær fortsat forbliver en
LANDSBY med masser af fællesskaber - og et rigtig
godt sted at bo for folk i alle aldre. Vi skal bygge
varieret og med plads til mødesteder,
samlingspunkter og natur. Stjærs bymidte skal
udvikles, så landsbyens historie og særlige miljø
fortsat værnes om - og går hånd i hånd med nye
tiltag, som f.eks. forbedringer af de trafikale forhold.
Derfor opfordrede vi også dengang til, at
Kommunen udarbejder en helhedsplan for bymidten
i samarbejde med borgerne i Stjær.
I borgerforeningen synes vi, at det er vigtigt, at vi i
Stjær har en god dialog om tingene med åbne
dagsordner. Derfor vil vi til foråret tage dialogen op
igen! Hvordan skal Storring-Stjær udvikle sig i
fremtiden som landsby? Måske er det tid til, at vores
udviklingsplan igen bliver kikket efter i sømmene.
Planen kan iøvrigt findes på hjemmesiden
www.stjaer.net

Borgerforeningen (SSB)
‘De grønne Handleplaner - bæredygtighed
for alle’
Projektet er ved at være slut. Sidste aktivitet i
projektet bliver et netværksmøde, som afholdes den
24. november under overskriften ‘Nye FÆLLES
grønne initiativer’. Formålet med mødet er at
ideudvikle over temaet, og er for alle interesserede.
I løbet af det sidste 1,5 år er der afholdt foredrag,
mange har fået lavet en individuel grøn handleplan,
der er afholdt forbrugermesse sammen med Brugsen,
energimesse i Forsamlingshuset og ‘for-enden-afvejen’ arrangementer, grønne havevandringer, forsøg
med affaldssortering og udlån af el-cykler.
Samtalerne er med andre ord sat igang rundt
omkring i de små hjem - og måske er vi også blevet
klogere og inspireret undervejs?!
Derfor er det blevet tid til at fokusere på, hvad vi kan
gøre sammen som landsby-fællesskab, små som

Lokal hundeskov i Stjær?
En del borgere har givet udtryk for, at de ønsker sig
en lokal hundeskov. Derfor har Borgerforeningen
forsøgt at give projektet et startskud i form af et
opslag i ”Borgere i Storring/Stjær”, og vi håber det
kan lykkes lokale hundeejere at samle en gruppe, der
brænder for netop denne sag.
Formålet med en hundeskov er at lokale hundeejere
(og der er mange!) ikke længere behøver bruge
brændstof på at nå til Skovby, Hørning eller lignende
for at have et sted at mødes med de firbenede – til
leg, snak og god motion. Formålet er ligeledes at
give hundeejere og deres firbenede en mulighed for
trygt at lade hundene bevæge sig frit, socialisere mv.

store tiltag? Skal vi have gang i de der blafferstoppesteder? En lokal solcelle-park via folkeaktier?
En delebørs? Mere biodiversitet? Vi ser spændt frem
til, hvad der kommer ud af det :-)

Fra Energimessen i Forsamlingshuset d. 19. september

Borgerforeningen ønsker at være behjælpelige i
forhold til sparring og vejledning ang. søgning af
fondsmidler, etablering af arbejdsgruppe, kontakt til
lokale lodsejere mv., såfremt der måtte være behov
herfor. Så er du hundeejer, og/eller kunne du brænde
for at vi kan få etablere en dejlig hundeskov i
Storring/Stjær, så kontakt endelig Borgerforeningen,
eller hold øje på facebook hvor vi forsøger at få
projektet igangsat .

😊 Hilsner fra Borgerforeningen

Borgerforeningen (SSB)
Velkomstpakken. Tip en nytilflytter!!
Vidste du, at Borgerforeningen deler velkomstpakker
ud til nytilflyttere i Storring og Stjær? I den
forbindelse er Borgerforeningen afhængige af jeres
tip om nye borgere. Hvis du pludselig møder et nyt
ansigt på den anden side af hækken, eller læser nye
navne på genboens postkasse – så skriv endelig til
undertegnede! Det er en stor glæde for os alle i

form for hilsen fra jeres virksomhed (gerne en 20-30
stk.) i postkassen hos bestyrelsesmedlem og
velkomstpakke-chef Monica Bjørn Korsholm på
Tåstrupvej 1B – så bliver de omdelt snarest! Lad os
alle sammen bakke op om at tage rigtig godt imod
vores nytilflyttere, så de føler sig hjemme her i
Jyllands Hjerte😊

Babystorken Preben

Borgerforeningen at kunne medvirke til at skabe en
god start her i Storring og Stjær, og det er af stor
betydning, at vi får budt alle velkommen. Med
velkomstpakken får de nye borgere et smil og en
varm hilsen, en snak, nogle navne og numre på
kontaktpersoner, foreninger og aktiviteter i byen,
samt en hilsen fra områdets virksomheder.
Ejer du - eller arbejder i - en virksomhed med rødder
i lokalområdet omkring Storring og Stjær, så smid
gerne visitkort, breve med rabatkoder eller anden

Preben har i snart 3 år fløjet fra lokation til lokation
med en velkomst til alle de mindste nye borgere i
vores område. Desværre har Preben stået stille siden
start september, og det kan naturligvis være et udtryk
for, at interessen ikke er der for en fælles babystork –
det kan også, hvilket vi umiddelbart tænker er mere
sandsynligt, være et udtryk for, at han er gået lidt i
glemmebogen hen over sommeren. Men han er her
altså stadig!!!
Tanken bag Preben er stort set identisk med
velkomstpakken – at sprede smil og varme i vores
byer, og vi håber I vil tippe storke-mor Monica
Bjørn Korsholm via Messenger eller sms ( 2224
2707 ), når I eller jeres nabo får et lille mirakel i
armene. Når Monica modtager et tip om en lille ny
borger, kontakter hun via sms eller messenger de nye
forældre med en lykønskning og en forsigtig
forespørgsel, om hvorvidt familien kunne tænke sig
et besøg af Preben, evt. et opslag på Facebook
(Borgerforeningens Facebook-side samt ”Borgere i
Storring/Stjær”).
Nogle vil gerne nøjes med et besøg af Preben uden
opslag, hvilket til hver en tid er lige så velkomment
– det vigtigste er, at vi sammen kan glædes og fejre
livet - så tip os endelig – Preben er klar til at rykke
ud 😊
Hilsner fra Borgerforeningen

Besøg af dommerkomiteen 21/8

Fremvisning af Infotavlen i Brugsen

Peter demonstrerer E-cykelsport

Koret overrasker med sang i Brugsen

Jesper og Christina fortæller om pilotprojekt
med Reno Syd om affaldssortering.

Hans viser juletoget, som igen er blevet en del af byens
juleudsmykning

Grethe fortæller om mor og barn gymnastik og gymnastik for de mindste i Stjærhallen

Magnus og Ann fortæller om at være nytilflyttede til Stjær

Marie fortæller om byens kamp for at beholde skolen

Spejderne serverer dessertpandekager og Jeanine fortæller om
Velkomstpakke og Storken Preben

Fortællinger under frokosten i Cafe Stjærne

Kåringsfesten d. 2. oktober

Den oﬃcielle prisoverrækkelse fandt sted lørdag d. 2. Oktober - og godt 500 mødte op til taler, sang,
musik og underholdning - og kage! Om aftenen var der fest med liveband.

Stjær-veninder har brød i ovnen
To barndomsveninder med fælles passion for
bagning udlever iværksætterdrømmen i Stjær.
Bageudstyr og råvarer spiller en central rolle i den
lille virksomhed. Pernille Mark Hedegaard og
Charlotte Jantzen Holst har kendt hinanden i 30 år,
og nu kan de to barndomsveninder også kalde sig
kollegaer.
Stjær-duoen har startet virksomheden ”Nordic
Crumbs” – et lokalt bageunivers med dertilhørende
webshop. ”Vi har begge gået med en iværksætter i
maven i mange år, men ingen af os har turde at tage
springet”, fortæller Charlotte Jantzen Holst.

Derfor forsøger vi at inspirere og vise, at hos os kan
alle være med”, forklarer Pernille Mark Hedegaard.
På nordiccrumbs.dk kan man finde både udstyr og
råvarer til det salte- og søde køkken. ”Vi går op i at
have et bredt udvalg til gode priser. Vi elsker at dele
tips og tricks, samt have gode snakke med vores
kunder” siger Pernille Mark Hedegaard.
Pigerne er allerede så godt i gang, at de er vokset ud
af deres lokaler i Nygårdsparken, pigernes nye
lokation bliver formentlig på Vesterbro 25 A, på det
gamle ostelager. ”Vi elsker at der er en god historie
bag de nye rammer. Stjær betyder meget for os og
vores store drøm er at blive i byen. Derfor håber vi
også de lokale vil støtte op og bruge os som deres
fortrukne web-shop indenfor bageudstyr og råvarer.

Charlotte Janzen og Pernille Mark Hedegaard

I flere år har veninderne dyrket deres fælles passion
for bagning på hobbyplan, men nu bliver det en
levevej at sælge bageudstyr og råvarer, samt
inspirere via de sociale medier og på deres blog
Nordiccrumbsblog.dk. Her deler de ud af masser
gode opskrifter og inspiration til bageprojekter både
for store og små, øvede og nybegyndere.

Der er afhentning på adressen og det er altid muligt
at kigge forbi til en uforpligtende snak” griner
pigerne.

”Vi synes, der mangler nogle gode oplevelser, som
man kan lave derhjemme og samles om som familie.

Nordic Crumbs
Pernille Mark Hedegaard & Charlotte Jantzen Holst

Pernille Mark Hedegaard pakker varer

Det skrider fremad med
separatkloakeringen i
Stjær
Stjær er i gang med at blive separatkloakereret for at forberede byen
til fremtidens regnhændelser og undgå overløb af urenset spildevand
til den omkringliggende natur.

Skanderborg Forsyning er i skrivende stund godt i gang
med at lægge sidste hånd på separatkloakeringen af StjærYHMVRPIRUYHQWHVDWY UHKHOWnEHQIRUR൵HQWOLJJHQQHPkørsel i uge 45.
3URMHNWHWJLNR൶FLHOWLJDQJLVWDUWHQDIMXQLSn6WM UYHM
og Pebbelparken, hvor gravemaskinerne for første gang
brød jorden for at skabe plads til fremtidens spildevand og
regnvand. Siden da er næsten hele Stjærvej færdigsepareret, mens arbejdet forsat er i gang i Pebbelparken, hvor
arbejdet har været hårdt ramt på fremdriften.

Vejen hertil
Der er udfordringer ved alle separatkloakeringsprojekter
og Stjær er ingen undtagelse. Det gælder både udfordringer
omkring kloakarbejdet, men i særdeleshed også påvirkningen af borgere og erhvervsdrivende i byen. Forsyningen er
taknemmelig for jeres tålmodighed og forståelse for vores
arbejde og de udfordringer, det medfører.
Kloakeringsarbejdet fylder meget, og arbejdet i Stjærvej,
som på mange måder er byens hovedvej, har påvirket
mange på daglig basis. Heldigvis åbner Stjærvej snart helt
RSRJGHWUD¿NDOHXGIRUGULQJHULE\HQYLOEOLYHY VHQWOLJW
forbedret.

Stort lokalt engagement
På trods af diverse udfordringer skrider det støt fremad
med projektet, og vi er glade for jeres store engagement.
Nu hvor COVID-19 har sluppet sit jerngreb, kan vi igen
møde jer ude i virkeligheden. I september greb vi denne
mulighed og åbnende skurvognen ved to lejligheder, og
det var dejligt at opleve så stort et fremmøde og godt
humør fra jer, der lever side om side med udgravningen.
Forsyningen ser fortsat frem til gode dialoger med alle jer,
som er påvirket af projektet. I forbindelse med de kommende etaper vil vi derfor også arrangere skurvognsmøder,
som I vil blive informeret om i god tid. I er fortsat velkomne til at rette henvendelse til projekleder hos Forsyningen,
hvis I har nogle spørgsmål til projektet.

Etape 1
STJÆRVEJ

Forventet gennemført
forår 2021 – 2022

TOFTKJÆRVEJ

Etape 3
Forventet gennemført
2023 – 2024

TÅSTRUPVEJ

VESTERBRO
ENS

MØ

Næste skridt
Projektet er delt op i tre etaper, og vi forventer, at
første etape, som omfatter Pebbelparken, Toftkjærvej,
Nygårdsparken, Stjærvej og Pebbelgården, bliver
færdig inden sommerferien 2022.
Herefter påbegyndes anden etape, der kommer til at
foregå på Pebbelvej, Tåstrupvej, Kirkestien, Østerbro,
Kollens Møllevej, Møllevejen, Bækken, Jeksenvej og
en mindre del af Vesterbro.
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Etape 2
Forventet gennemført
2022 – 2023

Følge med på
vores hjemmeside:
www.skanderborgforsyning.dk/stjaer
og på jeres lokale facebookgruppe,
hvor vi løbende deler nye informationer,
ændringer og arrangementer,
når der er nyt under solen.

Stjær Boldklub - en idrætsforening for alle
Sidste efterår gik Stjær Boldklub med i et projekt
om Flere Frivillige som Skanderborg Idrætsråd faciliterer. Projektet har for vores vedkommende ligget
ret stille under Corona, men nu arbejder vi på at skabe mere liv og fremdrift igen.
Formålet med projektet er at give Boldklubben en
tydeligere profil, så flere får lyst til at engagere sig i
de forskellige opgaver, afdelinger eller visioner som
Stjær Boldklub har. For at bevare et stærkt lokalt
idrætstilbud er der både behov for hænder og ideer,
så vi har brug for dig.
Vi vil gerne gøre det lettere at være frivillig i det
lokale foreningsliv. Stjær Boldklub har heldigvis
mange dygtige og engagerede frivillige – trænere,
hjælpetrænere, afdelingsansvarlige og andre uundværlige kræfter som skaber rammer om byens
idrætsliv, sportsfest, koncerter m.m., men der er
plads til flere i det fællesskab. Dette projekt skal
komme begge grupper til gode – de eksisterende frivillige vil få tydeligere rammer og definerede opgaver, mens det bliver lettere for nye at komme ind og
påtage sig en specifik opgave.

Mange foreninger kæmper i dag med at finde de frivillige kræfter og ofte er det den samme ’hårde kerne’, der må løfte igen og igen, men vi tror ikke, at
det er mangel på interesse eller vilje, der afholder
folk fra at melde sig ind i foreningsarbejdet. Tesen
er faktisk, at mange faktisk gerne vil være aktive
bidragsydere, men finder det svært at overskue at
melde sig til noget, idet man ikke ved præcis hvilke
opgaver, der skal løses, hvor stort omfanget er, hvad
det kræver og så videre.
Derfor vil vi i den kommende tid fokusere på at få
rammer, opgavebeskrivelser og den grundlæggende
planlægning bedre defineret, så det bliver lettere for
alle – både nuværende og kommende frivillige- at
melde sig ind i og arbejde for det lokale fællesskab
omkring Stjær Boldklub.
Hvis du vil høre mere om projektet, indgå i projektgruppen eller godt kunne tænke dig at blive frivillig/
træner eller hjælpe med en praktisk opgave, så hører
vi gerne fra dig.
På vegne af Stjær Boldklub
Grethe, Michael, Mette og Marie

Arkitekttegnet løsning til Stjær Boldklubs nye
klubhus skal sikre bedre faciliteter til de aktivemen det haster!
Stjær Boldklub mangler plads. Især klubbens fodboldafdeling er presset, da det nuværene klubhus pga.
manglende vedligehold er uegnet til ophold. Derfor er
klubben gået i gang med at arbejde på at realisere
første etape af den del af Stjær Kulturkraftværk som
handler om boldklubbens faciliteter. Men der er brug
for Kommunens engagement i projektet.
Flere idrætsaktiviteter, en landsby i vækst og flere
medlemmer lyder som et drømmescenario for de fleste
idrætsforeninger. Og det er det også for Stjær Boldklub! Men det udstiller også de problemer, som klubben desværre har kæmpet med i flere år uden en acceptabel løsning. Tilbage i 1970’erne ønskede man i
Stjær et klubhus til den lokale boldklub, men kommunen fattedes penge, så enden på historien blev, at
Stjærborgerne selv samlede ind og byggede et 2etagers klubhus med plads til omklædning, opbevaring
og ikke mindst klublokaler, hvor også det sociale ved
siden af banen kunne dyrkes.
Kommunen har selv vurderet, at en renovering af hu-

set vil koste i omegnen af 4 millioner kroner og det
har man ikke ønsket at bruge på den eksisterende bygning. Derfor har Boldklubben i flere år arbejdet på en
ny løsning, som også er tænkt ind i Stjær Kulturkraftværk-projektet hvor mange af Stjærs faciliteter skal
samles nede omkring skole og hal. Planerne er klar,
tilbygningerne er tegnet af NODO arkitekterne, så der
mangler ’bare’ finansiering og byggetilladelser.
En stor brik er selvfølgelig økonomi, og da lokale
idrætsfaciliteter er en kommunal kerneopgave, burde
det vel være ligetil? Men udsynet er åbenbart anderledes, når man har de kommunale briller på, for selvom
Kommunen har vedkendt, at de havde ansvaret for
vedligehold, vil de ikke finansiere et nyt klubhus fuldt
ud. I det netop vedtagne kommunale budget har de sat
3 millioner kr af- i 2023!
Lige nu handler det om at få startet på etableringen af
et nyt klubhus, og der skal ikke herske tvivl om, at
man i Stjær Boldklub havde håbet på, at Skanderborg
Kommune som minimum ville afsætte det beløb, de
selv har vurderet en renovering pga. mangelfuldt vedligehold vil koste. Borgerne i Stjær har én gang foræret Kommunen et klubhus – nu håber vi, de vil
gengælde tjenesten.

Stjær - Bevægelse og Leg for Alle
Status på projektet
’Stjær– Bevægelse og Leg for Alle’
Projektet skrider frem, men der er stadig et stykke
vej endnu. Vi vil gerne dele en lille status på hvor
langt vi er med planlægning og finansiering m.m.
Vi afholdt et åbent borgermøde for alle interesserede
18/8-21. Mødet havde 2 primære formål:
1) Informere om projektet samt dele tanker og ideer
bag de foreløbige planer og design
2) Lægge op til en god og åben dialog med alle interesserede borgere om indhold og placering.
Ca. 50 mennesker mødte op i forsamlingshuset på
aftenen og mødet blev afholdt i en god positiv ånd,
og vi fik flere gode forslag til projektet. Efterfølgende har vi så undersøgt de muligheder, der blev foreslået og er nu kommet frem til følgende.
Vi arbejder videre med placeringen i hjørnet af boldbanen (på ’bagsiden’ af den nye Fælleshave). Denne
placering foretrækkes af Stjærskolen, Boldklubben
og giver mening i forhold til Fælleshaven.
Vi har lyttet til det input, vi fik på borgermødet, undersøgt alle de muligheder vi kan få øje på eller fik
foreslået, men selv med alt det in mente er hjørnet
den bedste placering for projektet, så den vil vi ar-

bejde videre med. Vi håber på en god dialog med de
beboere, som er bekymrede for projektet. De gener
flere af de tilstedeværende omtalte, er eksisterende
støjgener (knallertkørsel på stierne og soundbokse),
som ikke hænger sammen med dette projekt, men
mere er et generelt problem i Stjær, som et samlet
felt af aktører må arbejde på at løse. Projektet vil
give mere aktivitet i det specifikke hjørne, men det
vil fortrinsvis være aktivitet, som i forvejen er på
boldbanerne og umiddelbart tænker vi ikke, at det
vil tiltrække unge mennesker med 2-hjulede køretøjer og lydanlæg. Krolfbanen som er etableret i dette
hjørne, vil i samarbejde med brugerne blive integreret i projektet.
Det samlede budget for projektet er på ca. 1,2 mill
DKK og vi er i fuld gang med at søge fonde og tilskud. Foreløbig har vi fået tilsagn om lidt over
700.000 DKK og vi får svar fra blandt andet
Nordea-fondens Her-bor-vi-pulje til december. Vi
har en foreløbig plan, men den er foreløbig, og det
betyder, at den stadig kan ændres, justeres eller påvirkes. Vi er åbne for dialog, fordi vi ved, at vi sammen kan skabe det projekt, der giver den største værdi for byens indbyggere – uanset alder, idrætsinteresser eller motorisk formåen. Så giv endelig lyd,
hvis du har konstruktivt input.
Projektgruppen Marie, Bjarne, Carina, Gunilla og Martin

Krolf
Forfatter: Arne Madsen
Siden august sidste år har vi hver fredag spillet krolf
på vores bane ved siden af den lille hal ved skolen.
Vi var noget presset da Coronaen kom, men det lykkedes at spille, da vi spiller med 3 eller 4 personer
på et hold, så man ikke var tæt på andre.
Lidt kort om regler: Det gælder om at gå banen
rundt i så få slag som muligt. Skulle man få kuglen i
hul på første slag tælles det som 0 slag, Får man ikke
kuglen i hul i 8 slag bliver man noteret for 10 slag.

Vi spiller under Stjær Boldklub og betaler kontingent til klubben. Jeg tror, der er mange, som ikke
tidligere har været medlem, så boldklubbens kasserer er nok ret glad for at få lidt penge ind.
Her i efteråret har vi laver en ny bane, der ligger omkring den lille hal, så nu har to baner med hver 12
huller. Det var også nødvendigt da pladsen var ved
at bliver for trang til alle (omkring 26-28) hvis alle
kom. Mange ældre får nu lidt motion og frisk luft,
samt samvær med andre.
Der er jo ikke så mange tilbud til ældre på det område i byen.
Vi er noget udfordret på fremtiden, da der måske
skal bygges ved siden af hallen og andre gerne vil
bruge området til noget andet. Vi er jo afhænge af
ikke at ødelægge boldbanen og kan ikke ændre landskabet.
Vi er dog overbeviste om, at der vil blive fundet en
løsning så vi beholder området ved siden stien, da
det her en udforing ved at spille, hvor det går lidt op
eller ned. Der hvor der nogen gange ligger vand kalder vi magasin dammen. Der er ikke så meget ved at
spille, hvor det går lige ud, der må gerne være svære
steder på banen.

Det skal være mindst 5 meter og højst 30 meter mellem udslagssted og hul. Der skal være mindst 1 meter ud fra hul til en kant. Man skiftes til at slå i samme rækkefølge hele vejen rundt.
Vi er efterhånden omkring 20, der spiller hver uge
og det er blevet en succes for os.

Vi har efterhånden udstyr nok til alle, så de kan spille med hver sin kølle og ikke skulle dele. Flere har
selv købt deres udstyr.
Vi spiller hver fredag klokken 10.00, så kom og
prøv om det er noget for dig/Jer. Måske er der én,
der kan slå banerekorden, som nu er 65 slag for de
24 huller.

Kirkeliv
Nyt fra skoven
Anton Mikkelsen har valgt at trække sig fra opgaven som skovløber. Anton har ydet et stort stykke arbejde for
og i skoven. En stor tak for det store arbejde. Heldigvis har Anton tilbudt, at vi fortsat kan trække på hans
viden. Peter Lange er ny skovløber. Tag godt imod ham.
Præstegårdsskovene betragtes som en del af kirken og kirkens arbejde. Skoven er et stilleområde, en grøn
katedral, hvor der er plads til at sanse naturen, årets gang, reflektion og samtale.
Der har været mange brugere af skoven under coronanedlukningen. Det er dejligt at mange har fået øjnene op
for de mange ressourcer, der ligge i at være i naturen.
I samarbejde med Stjær TrampestiLaug er vi ved at udbedre flere af stierne i Langskov. Vi når sandsynligvis
ikke at blive færdige inden det våde efterår for alvor sætter ind. Arbejdet med stierne er et samarbejdsprojekt
mellem Skanderborg Kommune, Stjær TrampestiLaug, Spejderne i Stjær og menighedsrådet.
Der er lavet en formel aftale om ridekort for lokale ryttere, der ønsker at bruge skoven. Det er Sara Tofte og
Bente Thing, der er tovholdere på ordningen.
Datoer for efterårets jagter vil komme til at fremgå af hjemmesiden. Jagt i skoven bliver skiltet ved skovenes
indgange. De mange mennesker i skoven under corona-nedlukningen ser ikke ud til at have haft indvirkning
på jagtudbyttet.
I efteråret er der blevet prøvepumpet fra Galten Vandværks nye boring i Søskoven. Vi kender endnu ikke
resultatet af pumpningen.
I løbet af sommeren blev der skovet to hugstmodne beplantninger af rød- og sitkagran samt tyndet i en
bevoksning med gran. Skovens gæster har i de seneste uger kunnet beundre tømmeret og mærke den
koncentrerede duft af harpiks. Tømmeret er solgt og forventes afhentet i den kommende tid.
God tur i skoven - husk hund i snor og efterlad kun dine fodspor.
Jytte og Hanne (Skov- og jagtudvalget)

Ny skovløber i skoven
Mit navn er Peter Lange. Jeg har for nylig afløst Anton Mikkelsen som
"skovløber" ved Storring-Stjær menighedsråd. Jeg er 59 år, miljøtekniker,
bor i Stjær, og arbejder til daglig i Teknik- og Miljøafdelingen ved Silkeborg
Kommune.
Opgaverne som skovløber består hovedsageligt i at rådgive
menighedsrådet i sager vedr. naturforhold og drift i menighedsrådets skove,
Gammeldam, Langskov og Søhaven, til dagligt under et kaldet Storring
Præstegårdsskov. Desuden kan jeg bistå ved henvendelser om køb af træ
og brænde fra skoven (selvskovning), samt besvare henvendelser vedr.
skovens drift. Jeg deltager også i den årlige gennemgang af skoven med
skovrådgiveren og menighedsrådets skov- og jagtudvalg.
Jeg er kommet i skoven i mange år og har fulgt naturens udvikling. Skoven
indeholder sjældne naturtyper med en særlig flora, som skyldes den lerede
jordbund i store dele af skoven. Jeg har registreret planter, svampe, dyr og
fugle i skoven, og har også guidet ture, en aktivitet jeg forventer at fortsætte
i fremtiden.
Peter Lange

Kirkeliv
Menighedsrådet
Jan Thøgersen er gået i gang med at interviewe menighedsrådsmedlemmerne, der alle på hver deres måde
arbejder for vores lokale kirke. Opgaverne er mange, men man er aldrig alene om opgaven. I denne avis er
det Jørgen Bækgård og Bendt Kristensen, der fortæller om sig selv og deres arbejde. Følg med i Kirkebladet,
hvor flere interviews følger. I efteråret 2022 er der valg til et nyt menighedsråd. Overvej om det er noget for
dig. Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage i menighedsrådsarbejdet; kun engagement og lyst til
at løse opgaver. Du behøver ikke at være stabil kirkegænger - men det kan være at du bliver det hen ad vejen.
Man vælges for en periode af 2 år ad gangen.
Menighedsrådet mødes én gang om måneden og starter med en lille andagt fra Carsten Marvig i Storring
kirke, og fortsætter så i konfirmandstuen efter dagsorden og slutter altid kl. 22.

Jørgen Bækgård
Jørgen Bækgård er menighedsrådets Grand Old
Man - ingen tvivl om det.
Efter en farverig karriere, som blandt meget andet
omfattede 5 år hos Telegraftropperne og 23 år hos
Grundfos, i såvel ind- som udland, og en tid som
selvstændig konsulent, ville Jørgen gerne gøre
noget mere for det lokalsamfund han bor i. Han
valgte derfor i 2000 at gå ind i det lokale
menighedsrådsarbejde. Dengang var der 2
menighedsråd i sognet. Det var der helt op til 2008.
Det var naturligt for Jørgen at
vælge kirkeligt arbejde, da han
har haft kirken tæt på helt fra
barnsben af. Han er vokset op
på familiens gård i Urlev sogn,
øst for Hedensted, hvor bl.a. de
Stærke Jyder huserede. Hans
morfar var én af dem, men
ellers var Jørgen ikke en
specielt flittig kirkegænger.
Men Jørgen elsker det fællesskab der er i kirken og
har altid ønsket at arbejde for at gøre dørtrinnet til
kirken så lavt som muligt, så flere kan bruge og
have glæde af kirken og dens glade budskab, ikke
bare til dåb, konfirmation, bryllup og begravelse,
men også i dagligdagen.
Det gælder både til gudstjenester og arrangementer,
men også i det hele taget, hvor man kan bruge
kirken som en lille åndelig oase, hvor man kan lade
op, tænke sig om, tage en pause, synge med eller
lade være, koble af, lade dagens prædiken synke
ind eller lade tankerne fare.
Vores 2 kirker har stået der siden 1200-tallet,
Storrings nuværende kirke, dog kun siden 1890. Og
de har altid givet os mulighed for netop at tage en
pause fra hverdagen til eftertænksomhed og

reflektere lidt over de større ting i livet. Det er
lægende for sindet - og det skulle det gerne blive
ved med. Derfor faldt det Jørgen naturligt at bruge
sine evner, erfaringer og lyst til at beskæftige sig
med bl.a. vedligehold af kirkerne i sit
menighedsrådsarbejde; kirkerne skal se godt ud.
Men også mange andre interessante ting; bl.a.
kirkegårdene, drift af præstegårdsskoven,
personaleforhold, budgetlægning o.m.a. Også
samarbejdet med Borgerforeningen omkring
trampestierne har været spændende og har bidraget
til Jørgens ønske om at åbne kirken op for alle i en
bredere forstand. Der er stor frihed i arbejdet, men
selvfølgelig også et vist ansvar, men så er der altid
hjælp at hente.
Men det er ikke arbejde alt sammen. Faktisk er
menighedsrådsarbejdet meget levende og det giver
en stor glæde og tilfredstillelse at være med i
arbejdet. Og fællesskabet dér. Jørgen kan specielt
godt lide området Liv & Vækst, som også handler
om at støtte op om præstens arbejde.
Carsten Marvig brænder for det kristne budskab og
hvordan kirken kan tilpasse sig samfundets
udvikling og fortsat fremstå åbent og ikke alt for
floromvundet og han har mange gode idéer til
hvordan det kan føres ud i livet og det er en
fornøjelse at være med til at hjælpe med dette. Og
vi skal støtte op om vores dejlige præst og alt det
arbejde der har ført os til hvor vi er i dag, for vi ved
ikke hvor længe vi har ham.
Og de fleste af os har personlige eller åndelige
spørgsmål som kan diskuteres eller besvares. Og
det kan kirken hjælpe med til. Og det gør vi bedst
med et stærkt og engageret menighedsråd.

Jørgen synes at han har lært en masse her, bl.a.
ved at høre andres anderledes syn på en sag og
ved at beskæftige sig med ting, der af og til stiller
spørgsmål ved dagligdagen og de sommetider
fasttømrede tanker og meninger man kan gå og
lulle sig ind i.

mantra har altid været at man ikke skal være bange
for forandringer -man skal bare forstå at udnytte
dem til noget konstruktivt. Eller som han måske
engang har hørt det omkring et bål i sin barndom;
Når Savannen brænder, bliver der grønt igen
bagefter…

Efter mere end 20 år i menighedsrådet er det dog
nu tid til at trappe ligesåstille ned. Jørgen har lovet
sig selv at stoppe inden han bliver 80. Og det er lige
omkring næste menighedsrådsvalg. Så derfor
genopstiller Jørgen Bækgård ikke næste gang, men
opfordrer i stedet nye kræfter til at træde til.

Bendt har i det nuværende menighedsråd været
Kirkeværge for Stjær kirke i 6 år nu, og synes at det
er rigtigt spændende. Han har bl.a. været med til at
lave planer for den nordlige del af kirkegården.
Luther-træet var første skridt ad den vej, og han har
været med til at søge midler og gennemføre den
nye tilbygning af graverbygningen og meget meget
mere.

Bendt Kristensen

Bendt Kristensen blev første gang valgt ind i
menighedsrådet for 18 år siden, og har samlet set
siddet i rådet i 14 år.
Han flyttede til Stjær fra Holstebro i 1998, men i
virkeligheden startede han livet et helt andet sted.
Han er nemlig født på Ndolage Missionshospital i
det nordvestlige Tanzania og trådte sine barnesko i
Afrika, hvor hans forældre var udsendt som læger
for DanMission. Han er således vokset op med
kirken, dens værdier og det stærke fællesskab
omkring den, også da familien senere flyttede hjem
til Vorbasse, hvor der var mange stærke kristent
baserede fællesskaber.
Her lærte den unge Bendt om
samarbejde og respekt for
hinanden, for han stiftede
også bekendtskab med de
modsætninger, der
sommetider kan opstå
imellem disse fællesskaber.
Her indså han at meget kunne
være rigtigt, både indenfor og
udenfor kirken, og han havde
det lidt svært med at nogen
tog patent på sandheden - og
på troen. Han ville være rummelig og den
dømmende og sort/hvide tilgang til troen måtte han
simpelthen tage afstand fra og han besluttede som
ganske ung at han ville stå for at dyrke det vi er
fælles om i stedet for forskellene - og Bendt er ikke
bange for forandringer !
Da han kom i Menighedsrådet i Stjær i 2004
oplevede han også forskelle og splittelse i vores by,
og disse forskelle ville han derfor også gerne være
med til at bygge bro over. Det var også en tid med
megen gejst omkring sammenlægningen af de to
menighedsråd vi havde i sognet dengang.
Hans opgaver i det første råd var først at være
sekretær og sidenhen også kontaktperson, d.v.s.
stå for det fælles arbejde og “personalepolitik” eller det der på nudansk hedder HR. Og Bendts

Han er til daglig selv praktiserende læge i Silkeborg,
men det har overrasket at Menighedsrådet faktisk
er så stor en virksomhed med rigtig mange
forskellige funktioner og arbejdsområder. Men det
er givende og interessant -og sjovt, at skulle løse
opgaverne sammen i rådet. Der er mange
krævende og konstruktive processer som man skal
løse sammen med FORSKELLIGE mennesker, og
så kan man sammen se tingene udvikle sig - til
glæde for os allesammen.
Systemet kan godt føles lidt trægt indimellem og
inertien deri kan sommetider virke bremsende, men
i det lange løb er det nok også det mest
hensigtsmæssige. Kirken er en gammel traditionsrig
institution og forandringer tager ofte tid.
Bendt vil gerne opfordre til at flere rejser sig fra
bænkene og tager del i arbejdet omkring kirken, og
ikke bare kommer der til højtiderne. Det er faktisk
berigende - både at komme dér og at være med til
arbejdet omkring den. Det kræver først og fremmest
en lyst til at være sammen med andre om at løse
opgaver - og være åben for samarbejde. Vi skal se
hinanden som mennesker og vi skal finde løsninger
- sammen. Og måske har vi ikke alle de nødvendige
kvalifikationer til at begynde med, men så må vi
hjælpes ad.
Og det er rigtig vigtigt at vi har stærke rødder i
lokalsamfundet, for det giver et godt fundament for
menighedsrådets (sam)arbejde - og samarbejdet
udadtil.
Vi skal støtte op om vores gode præst og vores
kirke. Kirken tilbyder os ritualer i alle livets
overgangsfaser og støtter op om vores traditioner
og lutherske riter. Og kirken tilbyder os dybde i et
sommetider fladt liv. Og inderst inde holder vi af det
nære og overskuelige - og kirken er en god ting at
være sammen om.
Begge interviews af Jan Thøgersen

Julestue i Konfirmandstuen
Den 29 november 2021 fra kl. 14 til kl 17 afholder Kirken igen julestue i konfirmandstuen ved
præstegården i Storring.
Som traditionen byder, vil der også i år blive budt på hjemmebagt til kaffen.
Underholdning , som kan være oplæsning, sang, fællessang, musik eller hvad vi nu finder på.
Til det hyggelige pakkespil, medbringes en pakke (max kr. 20,-)
Vi er en flok frivillige kvinder der, ser frem til igen at hygge om jer og glæder os til en dejlig
eftermiddag sammen med mange kendte som ukendte ældre borgere fra Storring-Stjær området.
Tilmelding senest 25.november 2021 til en af nedenstående:
Tove Nielsen: 2369 5971 - Metha Eriksen: 3052 7488 - Rita Joseff: 3089 2220

Julevandring 26. december
Kom med til den traditionsrige julevandring d. 26. december kl. 14- 17.
Turen er på ca. 5. km. og starter og slutter ved Stjær Brugs. Turen går i år til
Bakkeskoven - og undervejs holder vi en lille pause ved de nye shelters, hvor der
vil være mulighed for en lille forfriskning. Vi synger også lige et par julesange. Det
er en god med ide med praktisk fodtøj og varmt tøj. Tilmelding er ikke nødvendig.
Alle er velkomne – så kom med ud og få lidt frisk luft - og ønsk dine naboer i
Stjær en rigtig god jul.
Arrangør: Stjær Trampestilaug

Juletræer - Pyntegrønt - Dekorationer - Kranse
Fæld eller vælg dit eget flotte Normann juletræ på
vores mark.
Der kan også købes grangrene/bundter af
Nobilis 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.

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

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

Åbent alle dagene mellem kl. 10-16
Eller efter aftale.

Gode parkeringsforhold, også til trailer.

Linda Jørgensen og Thomas Mikkelsen
Tlf. 6175 4077 - 8695 0026

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

24. november
30. nov. & 1. dec.
7. & 8. december
14. & 15. december
21. & 22. december

Fastelavnssoldater
Fastelavnssoldater i Galten gennem 140
år - mindst - men hvornår sluttede det i
Storring og Stjær?
Traditionen med at gå fastelavnssoldat har været speciel
for det østjyske område. I de første mange år red også
karlene rundt, men det er ophørt for længe siden, og i de
fleste af landsbyerne er drengenes tradition nu også ophørt. Det vides, at det i Galten sluttede i 1995, men fortsatte lidt længere i de andre byer heromkring. Så sent
som sidste år var der fastelavnssoldater i Skivholme og
Skjørring, men ikke andre steder.
Galten Lokalarkiv vil gerne indsamle flere oplysninger
om skikken, så længe der er nogen, der stadig kan huske
den. Både om, hvornår den sluttede (og hvor langt tilbage, man kan huske den) de forskellige steder, men også
om, hvem (af forældre eller andre) der stod for organiseringen, og om ”uniformerne” gik i arv fra år til år.
Arkivet har modtaget mange fotos af soldaterne og fra
Galten også uniformsudstyr og en protokol, der fortæller
om organiseringen mellem 1924 og 1995. Hvis der findes
protokoller fra andre byer, eller hvis der er optaget film
eller videoer, vil arkivet gerne modtage eller låne dem.
Soldaterne sang på rundturen en vise, der opfordrede til
at give bidrag, takkede for pengene og indbød til fest.
Viserne var lidt forskellige fra by til by, men kan nogen

huske teksterne? Hvis nogen har materiale eller kan fortælle om soldaterne i Stjær og Storring, vil vi meget gerne høre fra jer. Skriv til mig med oplysninger på mailen
(hellerik@os.dk) eller ring på 2445 9062, ‒ så vi kan aftale enten en aflevering eller evt. en senere snak.
De nye oplysninger skulle gerne munde ud i, at der i et
kommende nummer af Galten Lokalarkivs årsskrift Annales kunne bringes en oversigtsartikel om fastelavnssoldaterskikken i hele vores område gennem tiderne. 2021årsskriftet er lige udsendt med omkring 10 lokalhistoriske
artikler – og den kan købes både på arkivet og i brugsen i
Stjær ‒, men det ville være dejligt at få nogle supplerende
oplysninger, så artiklen kan bringes i næste års Annales.
Erik Korr Johansen, Galten Lokalarkiv.

Discgolf
Discgolf i Stjær?
Vi har i noget tid puslet lidt med ideen om at lave en
lille discgolfbane i Stjær. Discgolf minder om traditionel golf, men istedet for kølle og bold bruger man
discs med forskellige flyveegenskaber – discs, der
minder lidt om de frisbee's, man måske kender fra
strandturen. Istedet for et hul, skyder man efter en
kurv af metal. Det er en nem og billig sport at starte
på og alle kan være med, både unge og gamle. Der
ligger discgolfbaner i nærheden, f. eks. i Dyrehaven
i Skanderborg og ved boldbanerne i Tilst, men vi
synes det kunne være hyggeligt at starte lidt forsigtigt ud her i byen også.

Projektet er kun i idefasen - så vi håber, der er flere
der kunne have lyst til at være med til ideudvikling
og planlægning. Banen skal selvfølgelig planlægges
og indrettes i tæt samarbejde og dialog med Stjær
Boldklub, Stjærskolen og klubben, børnehaven og
gruppen omkring fælleshaven. Og vi har heller ikke
taget stilling til hvordan discgolfen skal organiseres

- måske skal det være 100% græsrodsbevægelse eller måske skal det være via en underafdeling under
Stjær Boldklub eller borgerforeningen.
Omkring banen, så er det tanken, at vi vil starte ud
med 3 kurve rundt om og ved boldbanerne og skolen. Hvis vi kombinerer de 3 kurve med flere forskellige startsteder, kan vi lave en sjov og udfordrende bane.
Hvis du er interesseret, vil der komme mere info på
"Disc Golf i Stjær" på Facebook.
Kontaktinfo:
Jesper Henriksen mail Jesperbrunthenriksen@gmail.com – mobil
2092 7717
Hans Brok Brandi – mail hans@brokbrandi.dk –
mobil 5115 4908

Køb dit juletræ på Baskær i Stjær
Vesterbro 80, 8464 Galten
De flotteste Nordmannsgran-juletræer: Find og fæld dit eget juletræ, eller vælg ét af de
allerede fældede træer.
Nisseløb: Vi gentager succesen med gratis nisseløb for alle børn samt traktorræs.
Hygge i julemandens værksted: Nisserne serverer igen gløgg, kakao og æbleskiver.
Åbningstider: 27 og 28 november samt alle weekender i december kl. 9-16. Mulighed for
fæld-selv på andre tidspunkter ved selvbetjening, hvor der betales med MobilePay.
Vi ses på Baskær
Vesterbro 80, Stjær

Landsbyfestival 4. september
Første lørdag i september var der
landsbyfestival i Storring-Stjær. Det var et
overflødigshorn af aktiviteter, der henvendte
sig til borgere i alle aldre. Oprindelig var det
turistforeningen i Skanderborg, der havde taget
initiativ til, at der skulle holdes en række
landsbyfestivaller i hele kommunen - når der
nu ikke kunne være Smukfest pga. Coronaens
forsamlingsbegrænsninger.
Det lykkedes dog ikke for turistforeningen at
rejse penge til hjælp til større musikalske
underholdnings-indslag, så efterhånden faldt
de andre landsbyer fra i projektet. Men Stjær
er ikke Årets Landsby i Danmark for
ingenting. Så her lagde vi os i selen og fik den
måske mest alsidige "byfest" arrangeret i
landsbyens historie. I starten af november er
der blevet afholdt et evalueringsmøde, hvor vi
har fundet frem til, hvad der har fungeret godt,
og hvad, der kan blive endnu bedre til næste
gang, vi holder landsbyfestival.
Ved dette års landsbyfestival er overskuddet
fra den del, der var Brugsens Sommerfest gået
til driften af hjertestarteren ved Brugsen, mens
overskuddet fra de andre aktiviteter går til
hjælp til fundraising ifm. Kulturkraftværket.

Træsnitning i Fælleshaven med Snitte Mads

Det traditionsrige Kløver Motionsløb starter ved Brugsen

Dagen startede med Morgensang i Stjær Kirke,
Morgenmad i teltet ved Brugsen,
Morgengymnastik og legeland for de mindste og
deres forældre. Kløver Motionsløb blev sat igang
og der var Snitteværksted i Fælleshaven.
Og så var der var Krolf på boldbanen.

Om eftermiddagen var der
NERF i hallen, Gin og Tonic
vandring og Åbne
sommerhaver i Storring.
Aftenen bød på Brugsens
Sommerfest med grillmad og
Tapas & Tango på Nygård.

Gin og Tonic vandring i strålende sol

Tapas & Tango på Nygård med opvisning af professionelle dansere og fællesdans efterfølgende

Sheltere i Bakkeskoven
Den 25. september 2021 blev de to nye
sheltere og pladsen med bord/bænkesæt
og tilhørende bålpladser i Knud Andersens
del af Bakkeskoven indviet.
Hedeselskabet har sponsoreret shelterne og
Knud Andersen og en lille arbejdsgruppe
har indrettet pladsen og fået alting på plads
– og det er altså blevet rigtig godt.
Indvielsen blev markeret med taler, bål,
snobrød og pølser samt brunsviger, kaffe og
læskedrikke til alle. En fantastisk fin dag i de
pragtfulde omgivelser i Bakkeskoven - og
ikke mindst – et hyggeligt selskab.
Nyd naturen og shelterne – og pas godt skoven og på stedet. Og som man siger:
”efterlad venligst kun dine fodspor”

Knud bød velkommen og takkede Hedeselskabet for
at have støttet projektet, og de mange frivillige fra
Stjær, der havde hjulpet. Dernæst fortalte han om
Bakkeskoven og nogle af de fantastiske historier, som
den gemmer på. Bl.a. om Spaniolerbrønden, der var
anlagt af spanske soldater omkring 1808. Og hvordan
skoven blev brugt til fodboldtræning i 60’erne.
Hans Brok–Brandi takkede Knud—på vegne af Stjær
Borgerforening —bl.a. for hans vedholdenhed i forhold til de udfordringer, som myndighederne havde
givet i forhold til at få tilladelser mv. på plads. Og naturligvis også for at dele sin skov med os andre.
Projektchef Vibeke Højen fra Hedeselskabet havde
taget en dejlig brunsviger kage med.
Tak til Knud Andersen og Hedeselskabet for gaven.
Bjarne Schøler

Knud Andersen fortæller om projektet

Vibeke Højen og Mads Høg klipper båndet

Kagen blev spist til sidste krumme

De gamle Spejdere
Forfatter 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 af og til komme til at høre
mere om her i Stjær Avis.
Et af de mere spektakulære og solide fællesskaber er
De Gamle Spejdere

Stuen emmer af gensynsglæde og der er godt gang i
historierne over det hele. Det er tydeligt at her er tale
om gode gamle venner med et stærkt fællesskab.
De fortæller rundt om bordet entusiastisk om hvordan det var at være ung i Stjær i efterkrigstiden. Det
var et dejligt sted at vokse op. Alle kendte alle og
der skete stort set ikke noget i byen uden at alle vidste det næste dag. Vi kendte alle kal´ene og pigerne
der tjente på gårdene og biler kom der ikke mange af
herude, for Stjær var stort set selvforsynende. De sad
tit og skrev nummerpladerne ned på bilerne, når de
kørte gennem byen, så sjældne var de…
Man hjalp tit til med forskellige opgaver på driften
af gårdene, og ellers legede man i Stenskoven efter
skoletid og badede ofte i Tåstrup sø om sommeren.
For eksempel, skete det ofte at der om foråret var
dukket mange store sten op på markerne og de lå i
vejen og måtte fjernes. Men sommetider var stenene
for store at flytte, og så blev man sendt på cykel ned
til Købmand Frost i Tåstrup, efter en stang dynamit,
så man kunne “skyde” stenen, så den flækkede og
kunne flyttes.
Knud Hedegård fra Peppelgården, fortæller om engang han blev sendt afsted til Tåstrup; Købmand
Frost var en korporlig mand, som ikke var særlig høj
og han havde sin butik i det lille røde hus lige efter
svinget nede i Tåstrup. Når man som ind i butikken
var der tøj, rifler og skyts til højre - og til venstre var
der mel og sukker. Når man skulle hente dynamit,
fik man det spændt på bagagebæreren og så fik man
fænghætterne i brystlommen. Da Knud havde fået
dynamitten spændt på bagagebæreren og havde taget de første omdrejninger hjem mod Stjær, lød der
et ordentlig brag. Knud blev selvsagt voldsomt forskrækket, men Købmand Frost stod bare og skraldgrinede i døren til sin butik… det viste sig at cyklen
blot havde været ude for en kraftig punktering…

På en hel almindelig tirsdag eftermiddag, bliver jeg
ringet op og spurgt om jeg ikke lige vil komme hen
på Toftkærvej og få en kop kaffe og se noget helt
specielt.
Jeg er jo nysgerrig og cykler hen til Inge Lise og forbavselsen er stor da jeg banker på døren og bliver
mødt af en tætpakket stue af glade, gråhårede, storgrinende mennesker - og duften af kaffe og friskbagt æblekage.
Jeg er landet lige midt i de gamle Stjær spejderes
årlige sammenkomst - og når jeg siger gamle, så mener jeg det. De mødes hvert år og har gjort det de
sidste 51 år !!

De gamle Spejdere
Og sådan blev det bare ved med sjove og spændende
historier fra en svunden tid i Stjær.
Der var almindelig enighed omkring bordet om at
der havde været spejdere i Stjær under krigen, men
det var der ikke rigtig nogen af de tilstedeværende
der helt kunne huske.
Men der var bred enighed om at Gunnar Risager og
Keld Kristensen havde været primus motor på en tur
til Ullerup Bakker i 1951 og at det ligesom var et
fælles fikspunkt på hvor det hele startede op igen.

Der var mange spejdere i Harlev, og det var da også
derfra at inspirationen kom. Holger og Johannes og
mange flere startede derovre og bragte igen spejderbevægelsen til Stjær. Og så var der Elva og ham Ole
fra Sjælland. De kunne samle de unge og indgyde
lidt regler og disciplin og holde sammen på flokken.
Her lærte man meget, både at komme til tiden, at
vaske sig inden man gik i seng og at uniformen skulle sidde rigtigt. Hvis knappen sad forkert fik man en
“balle”, hvad det så end er. Og det tog man ikke skade af.
Der var ugentlige møder og masser af ture ud i naturen. Ture som man stadigvæk kan huske og som der
bliver fortalt historier om i dag omkring kaffebordet.
Jo, én gang spejder, altid spejder. Der var f.eks. turen til Blommehaven, korpslejren på Moesgård og
Landslejren på Bornholm i ´55, hvor de havde den
hjemmebyggede kærre med - og cykelturen til Sverige… Det var dér hvor de havde kørt i venstre side
under hele turen - det gjorde man nemlig i Sverige
indtil 1967 - og da de kom tilbage til Frederikshavn
kunne de ikke rigtig finde ud af det.
Jo, minderne er mange og der bliver grinet meget.
Dengang spillede de fleste drenge i byen enten fodbold eller håndbold én aften om ugen - og så gik
man til spejder, som var meget udbredt - og det
brugte man tit også week-enderne til. Det var dog

ikke alle der måtte være spejdere for deres forældre,
for en uniform kostede 40 kr. Der blev holdt mange
møder nede i Stenskoven, hvor man kunne lave bål,
synge og lave larm uden at det generede nogen. Og
man kunne svømme i Tåstrup sø, som ikke var helt
så tilgroet dengang. Og man fik for eksempel lov til
at fælde et træ oppe i Bakkeskoven og byggede så en
tovbro over slugten. Eller man var på tur over til
Hemstok skovene, som var så store at man kunne
fare vild og blive væk i dem - det er der flere historier om.
Om vinteren stillede Indre Missions deres lokaler til
rådighed, så spejderne kunne holde møder dér. Der
blev f.eks. lavet huer af kohorn, som man hentede på
cykel hos slagteren i Galten og siden udkogt i mutters gruekedel, eller der blev bygget modelskibe,
som måske endda står i missionshusets skunk den
dag i dag.
Aktiviteterne var mange og alle bød ind med deres
evner og personligheder - og tilsammen gav det et
rigtig godt fællesskab - så godt at man holder sammen den dag i dag.
Der var også pigespejdere i Stjær. I al fald fra 1961
til 64. Også her kom inspirationen - og oplæringen fra Harlev. Der var 8-9 aktive piger og aktiviteterne
var lidt anderledes end hos drengene, men fællesskabet var det samme.
Pigerne nød stor Good Will i Stjær og fik bl.a. lov til
at holde en spejderfest i missionshuset. Her var der
stort kaffebord, sketches og en missionær der talte.
Og de var også på landslejr på Hald hovedgård, hvor
Lady Baden-Powell, hustru til spejderbevægelsens
grundlægger, og Dronning Ingrid og Prinsesse Benedikte, deltog.
Drengene og pigerne havde ganske vist forskellige
spejderkorps, men såvidt jeg kunne se var der da nogen af dem der havde fundet sammen på tværs - og
var gift den dag i dag.

De gamle Spejdere
Det er en herlig forsamling der sidder her og deler
gamle minder. Ikke alle kunne være her, nogle er her
ikke længere, men hvor er det inspirerende at alle
disse gamle spejderkammerater - og partnere, mødes
år efter år og deler minder og oplevelser fra deres
ungdom i Stjær. Og ikke bare dét, men de skaber
også nye. De mødes hvert år rundt omkring i landet
hos hinanden og ser attraktioner, muséer, tidligere
arbejdspladser og meget mere. Det vigtigste er sammenholdet og gensynet. Som én af kvinderne siger;
”mændene skal tidligt i seng… Og vi laver ikke så
meget mere, når vi er i Stjær, så går vi mest på
kirkegården - og vi kan jo heller ikke gå så langt
længere…”

Til sidst, istemmes der omkring bordet, at det de har
taget med sig fra spejderungdommen er grundlæggende gode værdier, som at tænke på sine medmennesker, prøve at forstå andre anderledes tænkende,
ringe til dem der er ensomme, engagere sig i frivilligt arbejde, en stor kærlighed til naturen - og først
og fremmest fællesskabet.

Hvert år føjer de et kapitel til den efterhånden bugnende og imponerende grønne bog og tager et foto
af gruppen. Bogen er et fantastisk vidnesbyrd på et
stærkt fællesskab som startede i 50´ernes Stjær og
som lever den dag i dag, selvom de er spredt for alle
vinde. Et fællesskab baseret på spejderbevægelsens
grundværdier, som har præget de tilstedeværende
livet igennem.

Jeg får det allersidste stykke æblekage af mange,
siger farvel til dem allesammen og cykler hjemad
igen, mens jeg tænker at bare jeg får lov at opleve
den slags fællesskab, når jeg engang bliver gammel…Det burde være alle forundt.

Og disse værdier har flere af dem givet videre i familien, hvor flere har spejdere i flere generationer i
familien.
“…Og så er han også blevet en god Handy Man”,
griner én af konerne højlydt.

Manchester United - min klub
Forfatter Arne Madsen
Manchester United er mere end en fodboldklub; det
er en institution, elsket og berømt verden over for sit
spil og sine spillere, for sine triumfer og tragedier og ikke mindst for Sir Matt Busby, levendegørelsen
af alle de bedste tanker om fodbolden og dens moderland.
Sagt i 1991 af Per Wiking i kvit eller dobbelt om
Manchester United efter 1945. Her vandt nu afdøde
Helge Conradsen 64.000 kr. Jeg har kendt Helge i
mange år og også været sammen med ham i Manchester flere gange Han var i mange år formand for
supporterklubben hvor han havde sin egen spalte og
tit fik jeg et opkald om en bestemt spiller og han
skulle helst have besked samme dag.

Da Manchester United spillede en træningskamp i
Idrætsparken i 1969 mod Stævnet (et sammensat
Sjællandshold), var der en ung fan der gerne ville
have hans autograf. Hans kæreste Eva Haraldsted,
som så godt ud, fik den, men George Best faldt for
hende. De kom sammen i nogle måneder men det
holdt ikke.
Efter det blev hendes danske kæreste kaldt for næstbedst. Hun har selv bekræftet det, da jeg har mødt
hende.

Eva Haraldsted og George Best

Sammen med Helge Conradsen i Manchester

For mig begyndte det først i tresserne, hvor, hvis
man stod på mål, var Gordon Banks og Lev Yashin
de største. Ellers var de store spillere dengang
Puskas, Pele, Eusebio eller Bobby Charlton.
Jeg fandt ud af, at Bobby Charlton spillede sammen
med Denis Law og George Best. De var også var
gode og de spillede i røde trøjer og hvide bukser,
ligesom det danske landshold. Jeg har holdt med
klubben i omkring 55 år og har aldrig tænkt på at
holde med en anden klub.
Tipslørdag startede i 1969 men det var først 9. januar 1971 at Manchester United blev vist første gang i
en tipskamp. Kampen var ude på Stamford Bridge
mod Chelsea og for dem der havde farve TV, kunne
man let se forskel på holdene. For os andre var det
svært at se forskel på blå og røde trøjer på et sort
hvid tv.
Jeg fik ikke set først halvleg fordi min morfar blev
begravet denne dag. Manchester United vandt kampen med 2-1 på mål af Willie Morgan og Alan Gowling.
George Best var ikke med i kampen, han blev fundet
senere i en lejlighed sammen med skuespilleren Sinéad Cusack.
Sidste år kom der en bog om sportslørdag og jeg er
omtalt i et afsnit i bogen.

George Bests grav i Belfast besøgte jeg sammen
med to andre. Vi så også hans barndomshjem hvor
der tæt ved var et skilt, hvor der stod ”NO BALL
GAMES”. Det har nok ikke stået der, da han var
barn. Hans søster mødte jeg efter hun havde skrevet
en bog om sin bror.
I mange år var det Tipsbladet og senere ”Alt om
Sport”, hvor man fandt lidt omtale om Manchester
United. Det var ikke meget omtale i aviserne dengang. Det var mange gange, hvis George Best havde
lavet skandale, der blev skrevet noget.
Derfor begynde jeg at samle på klubbens hjemme
bane programmer, hvor jeg fik meget mere information.
Der var først omkring 1990, der begyndte at komme
en del bøger om klubben og det har nu taget overhånd.

En af de bedste bøger på dansk om klubben er
”Giganternes skuldre” skrevet af Søren Frank og kan
varmt anbefales. Jeg har været med til at rette mindre i fejl inden 2. oplag kom.
Her kan man læse hele historien om klubben der
blev stiftet i 1878 under navnet Newton Heath. Det
var først i 1902 klubben fik sit nuværende navn.

Historien om klubben og især fly ulykken i 1958
hvor otte spillere blev dræbt, har fyldt meget for
mig. Jeg har besøgt alle spillernes gravsteder 2 gange og i 2018 var jeg München i forbindelse med 60
års dagen for flyulykken.
De gange, jeg har været i Manchester, har jeg set
historiske steder der har med klubben at gøre og set
andre kampe i England. Jeg vil tro jeg har været på
omkring forskellige 25 stadions i England.

Der gik en del år, inden jeg så dem på Old Trafford.
Først gang var det sammen med en, jeg arbejdede
sammen med dengang. Vi vandt kampen over Chelsea og blev mestre det år.
Min store helt fra barn kom lige forbi der, hvor vi
havde pladser og jeg fik et billede af ham.

Fire gange har jeg haft den nu afdøde krejler Jeppe
Nielsen med på en tur.
Bobby Charlton på Old Trafford

Første gang vi var afsted, ville vi også ud se en
kamp i Wigan, men kom med et forkert tog og endte
i Liverpool. I stedet for at se kampen, så vi byens
Beatles museum og fik anden halvleg at se på en
Everton pub, så vi havde en god dag alligevel.
Efterhånden har jeg mødt mange tidligere spillere,
heriblandt to som har været med til at vinde VM for
England i 1966. Det var Jackie Charlton og Nobby
Stiles

Jeg har set Manchester United vinde mesterskabet
flere gange og har også været på Wembley og set
dem vinde FA Cuppen, men det største var i 2008
hvor holdet var i Champions League finalen mod
Chelsea. Kampen blev spillet i Moskva og det var
gennem supporter klubben, at jeg kom med. Det var
fly fra Oslo til Moskva og derefter transport først til
den røde plads og derefter til station.
Kampen kom ud i straffespark konkurrere og Manchester United vandt til sidst.
Efter kampe på Old Trafford er det blev en tradition
at mødes på en lille pub, hvor der mest kommer de
lokale. Her kommer også Steen Andersen, som har
sæson kort til Manchester United kampe og han ser
også alle deres Europa cup kampe på udebane.
Han er også kendt fra at se alle Danmarks landskampe. De sidste 20 år er der kun få kampe, han ikke har
set både hjemme og ude.

Her er min faste rejse makker i mange år Michael
Jensen ved at få Nobby Stiles autograf ved en middag hvor han var gæstetaler
De fleste spillere, jeg har mødt var på steder hvor de
har været talere til. Men også tilfældigt på steder,
hvor vi har været ude at spise.

Flere gange har jeg være omtalt i bøger og på fan
sider. Jeg har i mange år haft min egen hjemmeside
om klubben. Der kan findes her:
www.arnemadsen.dk
Til dem, der holder med andre udenlandske klubber
kan jeg sige: Tag og se dit hold mindst en gang. Det
var sådan jeg tænkte for mange år siden, nu er det
blevet til næsten 70 live kampe med Manchester
United, de fleste på klubbens hjemmebane Old Trafford.
Helge Conradsen sluttede altid med at skrive:
”Jeg vil opfordre til at omtale Manchester United og
andre klubber med respekt”

Sammen med Martin Pilgaard som jeg de senere år
har rejst meget samme med, mødte vi Joel Pereira,
Henrikh Mkhitaryan Andreas Pereira.
Mødte også Eric Bailly på samme tid. Var vi kommet lidt før, havde Juan Mata og Jose Mourinho også været der.
Første gang, jeg så Manchester United live, var i en
træningskamp i 1987 mod Vejle.

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:
Marlene Lyby, 24 81 67 79
formand@storringforsamlingshus.dk
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

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

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

Stjær Avis
Materiale til avisen
Deadline: 6. marts 2022.
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!
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stjaeravis@stjaer.net/ 86950908 (Mette)
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