
 

 

STJÆR AVIS 
      med Storring og Søballe  

Nr. 68 – 21. årgang  Marts 2022 - november 2022  

Stjær Avis udgives af Stjær Sogns Borgerforening. 

Uddeles gratis til 750 husstande i Storring, Stjær og Søballe.  
Avisen kan også læses på http://www.stjaer.net 

 
Send indlæg til stjaeravis@stjaer.net eller Vesterbro 2, Stjær 

Erhvervslivet blomstrer i Stjær 

Pris 
Løssalg 
 
16 kr. 

Stjær Avis nr. 69 

Deadline 
23. oktober 2022 

Udkommer 
13. november 2022 

Læs mere om vores nye murer, bageri, catering og stressterapeut 



Marts  
d. 17. Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen (SSB) kl. 19.30 
d. 24. Gud og Fællesspisning i Storring kl. 17.30 
d. 28. Fællesspisning i Stjær Forsamlingshus kl. 17.30 
d. 31. Konference om bæredygtige lokalsamfund i Stjær Forsamlingshus kl. 15-21 (tilmelding) 

April  
d. 3.   Kirkekoncert med Vokalgruppen Kolorit i Storring kl. 17 
d. 7.   Voksen spiseklub i skolens SFO kl 18.30 
d. 10. Fællesværksted: Klargøring af cykler i Stjær Forsamlingshus  kl. 10-14 
d. 14. Påskemåltid i Stjær Forsamlingshus kl 18 (tilmelding) 
d. 20. Generalforsamling i Borgerforeningen (SSB), Stjær Forsamlingshus kl. 19.30 
d. 26. Generalforsamling for Stjær Vandværk, Stjær Forsamlingshus kl. 19.30 

Maj 
d. 1.   Konfirmation Storring Kirke kl. 10 
d. 10. Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen (SSB) kl. 19.30 
d. 14. Præstegårdskoven forårstur med Peter Lange kl. 19 

Juni 
d. 2.-5. Sportsfest (udendørs håndboldstævne og aktiviteter) 
d. 10. Fællespisning i Stærekassen (udendørs) kl. 17.30 
d. 15. Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen (SSB) kl. 19.30 
d. 16. Informationsmøde for Ny-tilflyttere i Stjær Forsamlingshus kl. 16 
d. 18. Løb med Os! Stjær Halv Marathon ved Brugsen kl. 11 
d. 19. Udendørs gudstjeneste i Præstegårdshaven kl. 14 
d. 23. Skt. Hans sommermøde og bålfest i Præstegårdshaven - fra kl. 18 

August 
d. 1.-3. DHF Håndboldskole i Stjær (tilmelding) 
d. 27. Brugsen Sommerfest 
d. 27. Kløver Motions Cykelløb 

Sept 
d. 1.   Voksen spiseklub i skolens SFO kl 18.30 
d. 17. Landsbykonferencen  
d. 20  Menighedsrådsvalg  

👣  Hver torsdag Trampestilaugets “Torsdags gåtur “ i højt tempo for voksne Vi mødes foran Brugsen kl 19.


⭐  Opdateringer og ændringer sendes til indhold@stjaer.net 

❤  Tak for det store engagement og opbakning fra byens borgere til forberedelse af modtagelse af en 

Ukrainsk familie. Følg med på FB-siden “Ukrainsk familie i Stjær” 🇺🇦  🇺🇦  🇺🇦  

Kalender
Du kan også følge med på Facebook, infoskærmen i Brugsen, stjær.net og kirkens hjemmeside 

mailto:inhold@stjaer.net
http://xn--stjr-xoa.net


Ny storkemor 

Efter 3 skønne år med undertegnede som den stolte 
storkemor, var det tid til at Preben bredte vingerne 
ud og forlod reden. Han flyttede i januar videre til 
sin nye storkemor, Louise Birkegaard Rosenlund, 
som har taget imod ham med udbredte arme og 
masser af fuglefrø! Hun har således overtaget alt fra 
maling og reservedele til flyveplan, og hun og 
Preben er nu ved at lære hinanden og kende. Preben 
glæder sig til snart at tage imod en masse dejlige nye 
babyer i Storring og Stjær sammen med Louise i 
årene fremover. Så hvis du eller din nabo snart 
forventer en lille ny i familien, er det fremover 
Louise der skal kontaktes, gerne via messenger på 
facebook – hun og Preben er klar! 

Monica Bjørn Korsholm 

Jyllands Hjerte Hjælper 

Da Corona kom til Danmark, fødtes ideen til 
”Jyllands Hjerte Hjælper” – et initiativ, der hurtigt 
samlede en masse frivillige borgere, som tilbød at 
hjælpe med at handle ind for, gå forbi og vinke til, 
eller på anden vis hjælpe isolerede og corona-syge 
borgere. Nu har en gruppe borgere grebet og 
igangsat en videreudvikling af konceptet: Første 
officielle møde til sparring og ideudvikling blev 
afholdt d. 23. november 2021, og gruppen har siden 
udviklet en folder med information om Jyllands 
Hjerte Hjælper, der snart bliver placeret rundt 
omkring, fx i Brugsen, hos hjemmeplejen og 
nærliggende praktiserende læger mv.  
Gruppen ser frem til fortsat at engagere en masse af 
jer lokale borgere, der har mulighed for og lyst til at 
give frivillig hjælp til medborgere med behov for fx 
kørsel til læge eller sygehus, et besøg/jævnlig 
kontakt, afhentning af medicin eller andre aktuelle 
behov. Formålet er at afhjælpe ensomhed og 
hjælpeløshed og herigennem styrke fællesskabet på 
tværs af generationer og borgere i lokalområdet – 
vores fælles Jyllands Hjerte. Der kommer snarest 

mere info med telefonnumre på kontaktpersoner mv. 
Vi håber, du vil overveje om det er noget for dig at 
være med, når Jyllands Hjerte Hjælper ”går i luften” 
– intet er for småt, intet er for stort! Der er brug for 
alle! 

Monica Bjørn Korsholm 

Info-møde for nytilflyttere 16. juni 
For første gang afholder Borgerforeningen et 
informationsmøde for nytilflyttere i Stjær 
Forsamlingshus torsdag d. 16. juni 2022 kl. 16-17. 
Her vil borgerforeningen samt en række af Stjærs 
foreninger og frivillige stå klar til at informere, 
besvare spørgsmål og i det hele taget bare snakke og 
hygge om alle jer nye borgere - også selvom det er et 
par år siden du flyttede hertil. Vi ønsker, sammen 
med uddeling af velkomstpakken, at tage rigtig godt 
imod alle jer der flytter til vores dejlige hjertevarme 
lokalområde! Du finder Invitation og Begivenhed i 
Facebook-grupperne ”Borgere i Storring/Stjær” og 
”Storring-Stjær Borgerforening”. Se også 
infoskærmen i Brugsen. Sæt kryds i kalenderen og 
kom og mød en masse lokale – de glæder sig til at 
møde jer! 

Begivenheder i Stjær Kalender 

“Kommende Begivenheder” på Infoskærmen ved 
Brugsen viser de seks næste begivenheder i Stjærs 
Google-Kalender. Du kan se kalenderen i din egen 
Kalender-app ved at scanne QR-koden

 

Hvis du vil have en begivenhed i Stjær Kalender, så 
send en mail til JesperLA@stjaer.net
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Af Elise Normann 

Tomme chipsposer, slatne salatblade og brugt 
køkkenrulle. Der ryger mange ting i vores 
almindelige skraldeposer, som kunne have gjort 
mere nytte, hvis de i stedet blev sorteret og 
genanvendt. Vi danskere har faktisk 
Europarekorden i at producere mest 
husholdningsaffald per indbygger. Og det er dårligt 
nyt, hvis vi vil reducere vores klimaaftryk. Vores 
forbrug udgør nemlig omkring halvdelen af vores 
CO2-belastning, fortæller Annemette Fulgsang, 
direktør i Renosyd, som håndterer affaldet i 
Skanderborg og Odder Kommune. 

I Renosyds område ligger affaldsmængden per 
borger endda et godt stykke over 
gennemsnittet for danskerne. ”Vi 
kunne se, at affaldsmængderne 
bare var steget og steget de 
sidste år. Det skulle vi 
simpelthen gøre noget ved,” 
siger Annemette Fuglsang. 
Derfor startede affaldsselskabet i 
april i år et borgereksperiment i 
Stjær landsby for at nedbringe 
mængden af restaffald, altså det 
affald, der ikke kan 
genanvendes. 

I perioden på fem uger, hvor pilotprojektet kørte, 
lykkedes det de 12 deltagende familier at 
nedbringe deres restaffaldsmængde med 38% i 
gennemsnit. Det skete ved, at hver familie fik 
besøg af en antropolog fra affaldsselskabet, som 
interviewede familierne og gennemgik deres 
skraldespande med blik for, hvad der kunne 
genanvendes eller genbruges i stedet for at havne i 
restaffaldet. 

Jesper Lumbye deltog i projektet med sin familie. 
Han fortæller, at familien allerede var ret 
opmærksomme på at sortere deres affald. Alligevel 
gav projektet ham ny viden om, hvad og hvor 

meget affald, der egentlig kan genanvendes: ”Det 
mest overraskende [ved at deltage i forsøget, red.] 
var nok, hvor meget, der egentlig kan undslippe 
restaffaldsbunken, hvis man ved, hvordan man skal 
sortere korrekt.” 

Efter forsøgets afslutning oplever han, at de gode 
sorteringsvaner hænger ved. Familien har endda 
fået etableret en kompost i haven til det rå 
madaffald som løgskaller og kartoffelskræller, der 
tidligere havnede i restaffaldet. Han kan følge sin 
restaffaldsproduktion på nettet, og efter familien 
fik kompost, er den mindsket til mellem halvdelen 
og en tredjedel af, hvad den var før. 

I affaldsselskabet Renosyd planlægger de at bruge 
de positive erfaringer fra 
pilotprojektet i Stjær og andre 
lignende forsøg til at mindske 
affaldsmængden i resten af 
kommunen. Hvordan det konkret 
skal ske, ligger endnu ikke fast, 
men øget oplysning om, hvad og 
hvor meget, der kan sorteres, er 
en vigtig brik. Ligesom det gerne 
skal blive nemmere for 
husstande at følge med i, hvor 
meget affald, de producerer. 

Affaldsselskabernes rolle har nemlig ændret sig i 
de seneste år med øget klimabevidsthed, fortæller 
direktør Annemette Fuglsang. Hvor deres arbejde 
tidligere begyndte, når de modtog folks affald, 
handler deres opgave nu også om at reducere 
mængden af affald. Der sker både ved at påvirke 
borgerne til at smide mindre ud og genbruge og 
genanvende mere, så forbruget bliver mere 
bæredygtigt. Men også ved at påvirke 
producenterne til at fremstille produkter, der holder 
længere, kan repareres og er lavet i materialer, der 
kan genanvendes. ”Vi vil gerne skabe en 
bevidsthed om, at vi allesammen skal bidrage med 
at skabe noget mindre affald,” lyder det fra 
Annemette Fuglsang.

4

Eksperiment skar 38% af affaldsmængden

Emballage, restaffald grønt til kompost



Af Jesper Lumbye Andersen 

Gennem projektet blev deltagerne klogere på, 
hvordan man praktisk kan reducere mængden af 
restaffald, og hvordan man gør emballagen lettere at 
genanvende. Her er nogle tips og erfaringer fra 
deltagerne:  

“Jeg synes, det er svært at skelne mellem blødt og 
hårdt plast, men Renosyds tommelfingerregel er en 
god hjælp: Ka’ du slå knude på det – så er det 
blødt plast!” 

“Så kom Tanja fra RenoSyd forbi og kiggede på 
vores restaffald og vips røg tomme urtepotter og 
tomme aludimser fra fyrfadslys over i spanden 
med emballage.” 

“Man behøver heldigvis ikke at stå og vaske tom 
emballage op – blot man skylder de løse madrester 
af, så er det godt nok!” 

“Det er bare vigtigt at få alle alubakker og alt 
alufolie i emballagebeholderen – og så er det endda 
helt ok, at der er brændte madrester på!” 

“Dem, der har kompost eller høns, har meget 
mindre restaffald – der er faktisk utroligt, så meget 
madrester vejer!” 

“Høns kan spise stort set alle vores madrester. Det 
er overraskende let at holde høns, og så giver hver 
høne et æg næsten hver dag!” 

“Vi har et affaldsstativ i udhuset, hvor vi samler 
blødt plast sammen og tager det med på 
genbrugspladsen. Det tager et par måneder at fylde 
en hel affaldssæk. Det er en faktisk en nem måde at 
give et lille bidrag til miljøet!” 

“Det skal være nemt i dagligdagen, så vi har en 
kurv i køkkenet til blødt plast og papir/pap, så vi 
ikke skal rende ud med det hver gang.” 

“Brødposer i rent papir kan komme til 
genbrugspapir, mens brødposer i papir med et 
plastic-vindue skal i restaffald.” 

“Slidte tekstiler kan desværre ikke genanvendes i 
øjeblikket, fordi udbuddet af slidte tekstiler er større 
end det markedet lige nu efterspørger, derfor skal det 
indleveres til forbrænding/restaffald i første 
omgang.” 
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Erfaringer fra deltagere i eksperimentet

Du behøver ikke at gøre emballagen ren - blot skylle de 
værste madrester af. Aluminium er meget 
ressourcekrævende at udvinde, og det er meget let at 
genbruge, så gevinsten for miljøet og klimaet er stor, når 
du putter alufolie og alubakker i emballagespanden.

Eksempler på emballage, restaffald og grønt til kompost



Landsbyfællesskabet er navnet på en ny forening, 

som så dagens lys den 26. februar 2022.  

Det er en frivillig, partipolitisk uafhængig forening, 

der arbejder for at være bindeled mellem lokal-

samfundene i Skanderborg Kommune og 

sparringspartner med politiske og administrative 

institutioner, som har indflydelse på 

landdistriktsområdet i Skanderborg Kommune. 

Formål er at fremme dialogen og samarbejdet 

mellem landsbyernes lokalråd, landsbylaug, 

borgerforeninger, klynger m.v. i Skanderborg 

Kommune. Disse lokale landsbyforeninger betegnes 

i Skanderborg Kommune forskelligt, men har en 

fælles funktion ved at være repræsentanter for 

landsbyen(er) og arbejder ofte dedikeret og 

engageret for at fremme lokale interesser.  

Foreningen er opstået som en græsrodsbevægelse i 

landsbyerne, fordi vi kunne se et stort potentiale i at 

skabe et forum for udveksling af idéer, erfaringer og 

informationer - på tværs af landsbyerne i 

Skanderborg Kommune. Og det ville vi bl.a. gøre på 

en Landsbykonference hvert 2. år.  

Næste gang bliver lørdag den 17. september 2022 på 

Himmelbjerggården. Sæt kryds i kalenderen :-)  

Se mere her: www.landsbykonferencen.dk   

Desuden skal foreningen fremadrettet fungere som 

Kommunens dialogpartner og være bindeled mellem 

kommune, landsbyer og landområder i Skanderborg 

Kommune. 

Tæt dialog til alle landsbyer 
Det er fuldstændig essentielt for Landsby-

fællesskabet, at vi har en tæt dialog til alle 

landsbyerne. Derfor har vi en direkte kontaktperson i 

alle landsbyer. Det er så kontaktpersonens opgave at 

sende beskeder videre fra Landsbyfællesskabet til de 

relevante personer i pågældende landsby/

landsbyklynge - eller den modsatte vej. Det kan 

f.eks. være til borgerforeningen - eller alle borgerne i 

landsbyen.
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Landsbyfællesskabet

Landsbyerne i Skanderborg Kommune. De blå 

cirkler viser, hvor vi er organiseret i forskellige 

frivillige foreninger.

En af de første opgaver for ‘Landsbyfællesskabet’ 

bliver at sikre at landdistriktspolitikken udfoldes i 

konkrete handleplaner, således at Kommunens nye 

landdistriktspolitik - som lige nu er en slags 

hensigtserklæring - også bliver til nogle reelle 

handlinger ‘der ud’ i det virkelig landsbyliv. 

http://www.landsbykonferencen.dk


Det forklares måske bedst på den måde, som 

Landsbyfællesskabet udarbejder høringssvar.  

Kommunen har netop lavet retningslinjer for 

placering af solcelleparker. Landsbyfællesskabet 

sørger for at kontaktpersonerne i hver landsby får 

besked. Hvis landsbyen/borgerforeningen har input 

sender kontaktpersonen dette tilbage til 

landsbyfællesskabet. Alle input fletter vi tilsidst 

sammen til en tekst, som sendes tilbage til 

kommunen.  

Dette giver selvfølgelig et stærkt signal til 

kommunen, når vi taler med en fælles stemme. 

 Ca. 1/3 af befolkningen bor i små byer a lá Stjær 

eller mindre. 

Det er vigtigt at slå fast, at der her udelukkende er 

tale om overordnede kollektive interesser, mens alle 

lokale sager fortsat varetages af den enkelte landsby 

eller borgerforening. På den måde bliver  

Landsbyfællesskabet en paraplyorganisation for 

landsbyernes egne foreninger, der taler ind i de 

overordnede politiske dagsordener på vegne af alle 

Skanderborg Kommunes landsbyer. 

Helene Simoni Thorup er Storring-Stjærs 

Borgerforenings kontaktperson - og kan kontaktes på 

24255772 eller helene@simoni.dk 

Landsbyfællesskabets bestyrelse: 

Helene Simoni Torup: Formand (Storring-Stjær 

Borgerforening) 

Orla Jegstrup: Næstformand (Klyngen: De 7 dale) 

Ove Krogsøe: Kasserer (Gl. Rye Borgerforening) 

Jeanine Bonadies (Storring-Stjær Borgerforening) 

Morten Rose Vilholm (Klyngen: EjerBjerge) 

Steen Frøslev (Sjelle Bylaug)  

Jørgen Schytter (de 7 Dale) 

Aviaja Dahl Kilt (Landsbyrådet for Herskind, 

Skivholme og Herskind Hede )
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Den 31. marts afholdes der konference i Stjær 
Forsamlingshus om Bæredygtige Lokalsamfund. 

Alle som interesserer sig for lokalsamfund er 
inviteret. 

Professor emeritus Steen Hildebrandt vil i den 
anledning komme til Stjær og holde foredrag. 

Steen er formand for 2030 Panelet for 
Verdensmålene - og har en lang karriere bag sig 
som forsker, ildsjæl, debattør og fordragsholder.  

Vi forventer desuden en koncentreret 
indsprøjtning af spændende oplæg, 

samtalesalon, landsbyfortællinger, 'give-aways' 
og historier fra Årets Bæredygtige Landsby, 

Stjær. Inspiration nok til at sætte andre 
landsbyers ønsker om en bæredygtig lokal 

udviklingsproces igang. 

Tilmelding og info her:   
https://www.blup.dk/konference 

Hilsner fra Borgerforeningen

Konference om Bæredygtige Lokalsamfund

https://www.blup.dk/konference


Vi er en gruppe mennesker, som er gået i gang med 

at undersøge mulighederne for en fælles fjernvarme-

løsning for Storring og Stjær. Altså et kollektivt 

lokalt varmeanlæg (jordvarme, stor fælles 

varmepumpe eller lignende), som er placeret et 

hensigtsmæssig sted, og som kan levere fælles 

varme til de to landsbyer. De umiddelbare 

indlysende fordele er: 

At vi som landsbyer kan medvirke til at blive 

CO2 neutrale. 

Gaspriserne er stigende, så det kunne være 

økonomisk fordelagtigt (det skal undersøges). 

Vi undgår støj fra varmepumper. En 

varmepumpe larmer ikke særlig meget, men det 

gør 500 stk. måske tilsammen. Hvis vi ikke gør 

noget fælles, så ender vi sandsynligvis med en 

individuelt varmepumpe ved hvert hus, da 

naturgas skal udfases. Især der hvor husene 

ligger tæt kan støjen fra disse opleves generende. 

Vi kan måske udnytte den sidste fase af 

separatkloakeringen (Etape 3: 2023-24) til også 

at lægge fjernvarme med. 

Der er mange ting, som vi endnu ikke ved - og vi er 

stadig meget tidligt i processen. Hvilken løsning skal 

vi vælge? Hvad vil det koste for brugerne? Hvad 

bliver gener for borgerne i byen, når fjernvarmen 

skal lægges ned? 

80% tilslutning  
Ifølge en rapport fra Skanderborg Kommune, så vil 

det kræve 80% tilslutning - ud af de borgere, som i 

dag opvarmer deres huse med gas - for at få 

økonomi i det. Disse beregninger er dog lavet på 

grundlag af gas-priserne for et år siden. Og meget er 

som bekendt sket siden da. 

  

Vores første skridt var derfor at lave et opslag på 

faceBook gruppen ‘Borgere i Storring-Stjær’ (den 2. 

marts) for at undersøge den umiddelbare interesse. 

På kort tid kom der positivt svar fra 112 familier - og 

lutter positive kommentarer. Vi kontaktede samtidig 

Skovby, som har gang i et lignende initiativ.   

 

To fjernvarmeværker har meldt sig på banen 

Dagen efter blev hektisk (den 3. marts) - og endte 

med at hele 2 fjernvarmeværker meldte sig på banen 

inden dagen var omme, nemlig både værket 

Kredsløb (affaldvarme Aarhus, en forbindelse via 

Harlev) og Skanderborg fjernvarme. Skanderborg 

fjernvarme vil gerne tænke os ind i en Storring-

Stjær-Skovby løsning - og vil på sigt også gerne 

have Låsby med. Søballe er desværre for lille til at 

være interessant for fjernvarmeværket. Vi har talt 

med Peter Jensen, direktør Skovby Fjernvarme, og 

de forventer at være klar til at melde ud i April.  
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Lokal fjernvarme i Stjær og Storring?



Desuden har vi været i kontakt med Chefen for Plan, 

Miljø og Teknik; Karen Margrethe Høj Madsen. Det 

viser sig, at Skanderborg kommune gerne vil være 

facilitator på fjernvarmeforsyning Skovby-Storring-

Stjær. I løbet af marts og april måned vil kommunen 

afsøge forskellige muligheder for fjernvarme-

forsyning af området, så der kommer en afklaring 

hurtigst muligt. Der er en forventning om, at der kan 

findes en fælles fjernvarmeløsning. Derfor er 

meldingen lige nu, at de lokale forbrugere bør 

undlade at få deres egen alternative varmeløsning 

lige nu. 

Vi arbejder også med et scenarie, som kun 

indeholder en lokal løsning for Stjær og Storring, og 

har i næste uge møde med et  firma med speciale i at 

lave den slags lokale løsninger. Vi anser det dog for 

nr. 1, hvis vi kan blive koblet på en løsning via 

Skovby, da vi således ikke selv som frivillige skal 

drive og administrere et meget omfattende og 

arbejdskrævende projekt. 

Solcellepark? 
Der er også tanker i gruppen omkring at kombinere 

fjernvarmeløsning med en lille solcellepark solgt på 

folkeaktier. Så vil der for alvor opstå nogle fine 

fordele. Dette kan blive aktuelt uanset hvilken 

fjernvarmeløsning der bliver valgt, og kan i 

princippet også stå alene.   

Er du interesseret I at være 

med i et lokalt 

fjernvarmenet?  Så skriv 

dig på listen i skemaet her 

(åbnes via QR-koden) 

Den største fordel vil 

typisk være for husstande, som lige nu har gas, 

pillefyr eller oliefyr.  

Vil du være med i vores arbejdsgruppe?   

Vi har brug for alle!! Både dem der ved noget om det 

- og dem der kan stille de dumme spørgsmål. Skriv 

meget gerne her i tråden - eller direkte til os. 

  

Jesper Lumbye Andersen / 30 28 27 17 

John Monrad / 86 95 05 84 

Per Hedegård / 51 49 06 53 

Bjarne Birkegaard Rosenlund / 52 32 52 22 

Helene Simoni Thorup / 24 25 57 72 

Kresten Krab Thorup / 23 43 46 26 

Jens Røgen Kristensen / 22 95 51 65 

Jørgen Schmidt / 51 88 35 54
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VoksenSpiseklub 
Torsdag den 7. april 22 kl. 18.30 i skolens SFO. 

Medbring en ret til fællesbuffet samt drikkevarer og service. 
Initiativgruppen bager kage og laver kaffe/te. 

Tag meget gerne venner og naboer med, alle er velkomne!  
Vi hygger os med at fortælle historier fra Stjær og andre steder i Danmark eller hele verden, og så 

synger vi en sang fra højskolesangbogen eller "direkte" fra telefonen! 
Tilmelding inden 1. april 2022 til: 

Bente Thing Holm: bentethingholm@gmail.com /tlf. 2277 2117  
Hanne Rosenlund: rosenlund61.hr@gmail.com



Af Jesper Lumbye 

Projektet med Stjær Kulturkraftværk har ligget stille de 
sidste par år men er nu kommet i gang igen med de næste 
etaper. 

Forhistorien 

Arkitektfirmaet Transform var i sommeren 2019 blevet 
færdige med det store kortlægningsarbejde bestilt af 
Skanderborg Kommune med 
udgangspunkt i at undersøge muligheden 
for at flytte børnehaven fra den gamle, 
nedslidte skolebygning med den lille 
legeplads overfor brugsen hen på de 
store arealer ved skolen. Det havde været 
en forbilledlig, borgerinddragende 
process med interessent workshops og 
borgermøder. Og konceptet med at samle 
fællesskab på tværs af alle aldre omkring 
dagtilbud, skole, boldklub, menighed og 
borgerforening med forsamlingshus 
aktiviteter i Stjær Kulturkraftværk var 
ved at finde fodfæste. Men så kom 
kommunens spareplaner på bordet og det 
meste af 2020 blev brugt på at 
overbevise byrådet om, at udskolingen 
(dvs. 7., 8. og 9. klasse) skulle bevares på 
Stjærskolen. Det lykkedes med en kæmpe indsats fra 
stærke, lokale kræfter.  

Så kom corona-nedlukningerne og stort set alt gik i stå. 
Men i denne periode fik byrådet dog på trods af det, 
besluttet en sammenlægning af ledelsen på skolen og 
dagtilbuddet i en såkaldt landsbyordning, og at 
dagtilbuddet (børnehaven) skal flyttes hen til skolen i nye 
bygninger. De fik også bevilget 18 mio. kr. til projektet.  

Byrådet har også bevilget 3 mio. kr. til at lave nye 
klubhusfaciliteter til boldklubben, så det gamle, nedslidte 
klubhus på Vesterbro kan blive nedlagt og nye faciliteter 
kan blive opført ved sportshallen. 

Forenings- og børnehus-sporene 

De seneste måneder har der derfor været arbejdet på to 
spor i Stjær Kulturkraftværk. I foreningssporet har 
boldklubben arbejdet med at få konkretiseret planer om et 
nyt klubhus med omfattende omklædningsfaciliteter, 

klublokaler og fitnesslokale. Det er et projekt til 18 mio. 
kr. som der nu skal findes penge til.  

Det er planen at gøre det sammen med Borgerforeningen, 
som arbejder på etablering af en kultursal med tilhørende 
køkken og aktivitetslokaler. 

Det er idéen, at de nye klubfaciliteter skal placeres øst for 
de to sportshaller ud mod skolestien. Og det er planen at 
kultursal mm. skal placeres på det åbne areal lige nord for 
den store sportshal over mod skolen. 

I børnehussporet har den nye skole/
dagtilbuds-bestyrelse sammen med 
kommunens embedsmænd arbejdet på 
at konkretisere planerne om flytning af 
den gamle børnehave hen til skolen. 
Der er mange hensyn og ønsker og en 
begrænset pose penge. Dels har der 
skullet tages stilling til, om der skal 
være et såkaldt produktionskøkken, 
hvilket er kostbart men som også giver 
nogle gode muligheder for at tilberede 
frisk mad. Befolkningsprognosen for 
Stjær har ændret sig som følge af de 
mange nye huse, der er blevet bygget. 
Det har betydet, at der i placeringen af 
de nye bygninger til de små børn også 
skal være i baghovedet, at skoledelen 

på lidt længere sigt måske med tiden skal udbygges til to 
spor - der afventes i øjeblikket en ny 
befolkningsprognose. Den nye dagtilbudsbygning 
forventes placeret i den vestlige del af skolens område 
dér, hvor multibanen er nu. Samlet set betyder det, at 
udearealerne til børnene reduceres betragteligt, så 
bestyrelsen og embedsmændene også må forholde sig til 
om der er mulighed for at udvide skolens areal, for at den 
nye børnehavelegeplads ikke ender med at være lige så 
lille som den gamle! Dette binder igen sammen med 
foreningssporet, for hvis ikke skolens areal kan blive 
udvidet, så bliver der ikke plads til kultursalen.  

Igennem hele processen er alle interessenterne i en tæt og 
konstruktiv dialog. Og der har lige siden Stjær 
Kulturkraftværk idéen så småt begyndte at blive til et 
projekt i 2015 været en styregruppe, som jævnligt har 
holdt koordineringsmøder. I løbet af de kommende 
måneder vil arkitekterne gå i gang med at tegne og 
projektere den nye dagtilbudsbygning.
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Kresten og jeg overtog Bakkegården, Bækken 8, 1. 

januar 2022. Tanken er at bygge den ene længe 

(udbygningen) om til kontorfællesskab, og vi er gået 

igang med arkitekt og de indledende øvelser. Vi 

forventer at der bliver plads til 20 kontorpladser, som 

skal lejes ud - gerne til lokale, som kunne tænke sig 

at være med i et kreativt og hyggeligt fællesskab én 

eller flere gange om ugen. Der bliver også et 

behandlerlokale, som kan benyttes af folk med en 

eller anden form for sundhedsuddannelse. Mange har 

en uddannelse ‘ved siden af’ som f.eks. terapeut, 

massør, eller anden form for behandler, og tanken er, 

at man så kan deles om et lokale, således at der var 

zoneterapi om mandag, massage om torsdagen etc. 

Der bliver også en frokoststue med køkken, pejs og 

masser af god stemning - som også kan benyttes til 

foredrag, kurser, undervisning og andre 

kulturaktiviteter. Lige nu opererer vi med en 

frokostordning, som også rækker ud til byen, således 

at man f.eks. om fredagen kan komme og spise med 

for rimelige priser. 

Det hele kommer efter planen til at stå færdigt til 

sommer 2023.  

Stuehuset blev rigtig fint renoveret for 35 pr siden - 

nu skal det renoveres, så det er klart til de næste 35 

år. Herefter forventer vi at leje det ud. Vi påtænker 

også at lave en ekstra mindre bolig i den anden 

længe (udbygning) - evt. med et ekstra soveværelse, 

som man kan booke, hvis man har gæster. 

Bag ved Bakkegården ligger en ekstra byggegrund. 

På sigt har vi tanker om at opføre et par små boliger, 

således at der opstår et lille andelsbofællesskab, som 

kunne benytte sig af pejsestuen / frokoststuen om 

aftenen og i weekenden. Dette er dog kun foreløbige 

løse tanker. En ting af gangen! 

I skrivende stund har verdenssituationen dog taget 

sig en drejning - og ukrainske familier er drevet på 

flugt i massevis. Vi har tilbudt at Bakkegården 

midlertidigt kan huse 2 ukrainske familier. På den 

måde starter Bakkegården - måske - sit nye liv ved at 

være omdrejningspunktet for hele Stjærs 

mobilisering omkring modtagelsen af disse familier. 

Tak til Storring og Stjær for overvældende 

opbakning. Uden jer var det aldrig blevet til noget. 

Hilsner Helene og Kresten Thorup
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Volvo 850 årgang 1996 på de svenske veje 

Siden vi første gang så, at Carbage Run var startet i 
Skandinavien, har vi talt om, at det kunne være sjovt 
at være med. I september 2020 tog vi så beslutnin-
gen, at nu skulle det være. Det blev i første omgang 
den planlagte 2021 vinterudgave, som vi valgte at 
tilmelde os.  

Billetten blev bestilt, og vi gik straks i gang med at 
kigge efter en gammel bil – den skal jo være mindst 
15 år gammel for at være med. Vi fandt en gammel 
Volvo 850 fra 1996, og Thomas gik straks i gang 
med at få nogle stumper skiftet (med hjælp fra bror 
Morten), så bilen kunne synes. Derefter skulle vi 
finde på noget ”pynt” til bilen. Heldigvis havde vi jo 
horn og lygter fra sportsfestens øltraktor, så det var 
blot at få disse flyttet over på en god måde, så var vi 
i gang. 

Desværre blev turen ikke til noget i 2021 pga. Coro-
na, men heldigvis kom vi afsted i uge 7, 2022. Man-
dag den 14. februar 2022 mødte vi ind på Brøndby 
Stadion, hvor starten skulle sættes i gang. Vi var +/- 
145 biler fra Tyskland og Skandinavien, der var til-
meldt og langt de fleste var mødt ind denne mandag 
morgen. Alle var spændte, da det var første løb i 2 
år. Langt de fleste biler havde gjort meget ud af ud-
smykningen med både lys, lygter, udklædning og 
meget meget mere. Efter alle biler var blevet  

 

gennemgået og alle hold var tjekket ind, blev vi 
sendt til start. Vi fik her dagens rute samt dagens 
opgaver udstukket. Hver dag fik vi en ny rute samt 
nye opgaver. 

Afsted det gik - først over Øresundsbroen, hvor vi 
blev kaldt ind til politikontrol. Det var mest af alt 
fordi politidamen skulle vide, hvad det var, vi havde 
gang i med alle de udsmykkede gamle biler, der kom 
over. Efter ”en god tur besked” med på vejen fortsat-
te turen på jagt efter løsning af dagens opgaver og 
ud på de svenske småveje. Uden af afsløre alt for 
meget, da vi egentligt ikke må det, var en af opga-
verne f.eks. at finde en Citroen Xantia og tage en 
selfie med denne. Det er jo ikke ligefrem en nem 
opgave, idet en Xantia vist kun var solgt i nogle 
hundrede eksemplarer i Sverige og også er ved at 
have nogen år på bagen, faktisk er den heller ikke et 
hverdagssyn i Danmark. 

 Langt det meste af ruten var igennem de svenske 
skove. Da vi kom nord for søerne, var der meget is 
og sne på disse skovveje, og de fleste havde grus 
nedenunder. Mange lå og legede med bilerne på de 
isglatte veje, og mange smuttede i grøften. Men så 
var der heldigvis altid nogle på ruten, der var klar 
med et træktov, en skovl og en bil til at få trukket 
andre op.  

Carbage Run 
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Vi var mange, der havde kælkene med, så der blev kælket efter bilerne, når muligheden tilbød sig. 
Noget vi begge også prøvede af – også med to kælke efter hinanden efter samme bil.  

Fredag aften, da alle var kommet i mål i Göteborg på sidste etape, blev der afholdt en sejrsceremoni, 
hvor vinderne af opgaverne blev fejret. Her blev der festet, hygget og grinet meget nogle timer på 
kryds og tværs, hvor ugens strabadser blev gennemsnakket og et par øl drukket. Det var en skøn aften, 
uden der blev talt eller ageret Corona. 

Denne tur har været en hel fantastisk skøn uge, med masser af nye bekendtskaber, ca. 3500 km er til-
bagelagt i vores gamle Volvo. Vi har fået nogle meget skøre udfordringer, og det har været utroligt 
hårdt. Hver dag skulle vi være klar ved 8-tiden, og kørte omkring 500 km per dag på de svenske små-
veje, hvilket har været 10-12 timer afsted hver eneste dag. 

Vi har kun positivt at sige om turen, så sidder der nogen der har lidt hang til biler af ikke nyere dato, 
så tøv ikke med at springe til!  
Aldersgruppen svinger fra midt 20’erne og de ældste på turen var nok ca. 70. 
 
Vi er allerede i gang med at overveje, om vi skal med på sommerturen igennem Østeuropa.  
Bliver det tilfældet, hører vi gerne, om nogle af de lokale virksomheder ønsker at støtte / lege med i 
form af lidt gejl til bilen eller en tank benzin undervejs. Det vil være særdeles velkomment :-) 
Og I får naturligvis en plads på bilen til et reklameklistermærke. 

 

Om Carbage Run 

Startet i Holland tilbage i 2009, kommet til Skandinavien i 2015. Det ultimative 5-dages Road trip 
gennem Europa i en mindst 15 år gammel spand. Carbage run er ikke et orienteringsløb, race eller 
lignende. Det drejer sig hverken om hastighed eller tid. Det er et Road Trip. 

 

Thomas Toft og Bente Press 



Man hører ofte at Stjær er den by i Danmark med 

flest CVR-numre. Det har jeg ikke kunnet tjekket op 

på, men et opslag på CVR-registret afslører flere end 

65 aktive anpartselskaber og 50 enkeltmands-

virksomheder med adresse i Stjær eller Storring        

- dvs. godt 10% af de 1200 indbyggere.  

På landsplan er andelen af personer, der arbejder i 

egen virksomhed ca. 3% ud af befolkningen, så 

selvstændige erhvervsdrivende ER overrepræsenteret 

her i byen. 

Som tilflytter har jeg mange gange oplevet de 

forskellige huse omtalt som “Smedens Hus” eller 

“den gamle Brugs” etc. med en forventning om at 

det var da indlysende, hvad der blev talt om. Og i 

arbejdet med avisen har jeg læst flere artikler med 

beskrivelser af livet i “Gamle Dage”, hvor Stjær var 

en driftig by med landbrug, mejeri, mølle og 

håndværk, så det er ret tydeligt, at Stjærs arbejdsliv 

altid har spillet en vigtig rolle i byens opfattelse af 

sig selv. Det gør det også nu - men måske ikke nær 

så tydeligt, og det vil vi gerne gøre noget ved. 

Der er stadig landbrug og dyrehold i Stjær, men det 

er andre erhverv, der fylder i byen her i 2022. Måske 

er du ikke klar over, hvor mange virksomheder vi 

faktisk har - her lige om hjørnet - udover Brugsen? 

Vi har tømrere, murere og el-installatører, du kan få 

hjælp til computer-programmering, bogføring, 

virksomhedsrådgivning, teknisk rådgivning. Der er 

bagerier, catering og kafferisteri. Frisører, massører, 

terapeuter og psykolog. Blomster, indretningsdesign 

og kunstneriske virksomheder med kurser. 

I denne avis har vi ekstra mange præsentationer af 

nye virksomheder, og antallet af sponsorer til Stjær 

Avis er også steget. Derudover er der forskellige 

tiltag igang, så de erhvervsdrivende kan blive endnu 

mere synlige i Stjær- og Storringborgernes 

bevidsthed. 

Messe 
Det er efterhånden ved at være 7 år siden, vi sidst 

havde en Stjær Messe. Det skal vi have gang i igen, 

og vi forventer det bliver til efteråret. Det er 

boldklubben, der står som arrangør.  

Skulle der være firmaer der allerede nu ved at de er 

interesseret i at deltage så send en mail til John-h-

laursen@hotmail.com 

Facebook 
Der er forskellige holdninger til om de lokale 

erhvervsdrivende skal have lov til at reklamere i 

vores fælles Facebook-gruppe, og den dominerende 

holdning er, at dét skal de ikke, for så drukner 

gruppen i den slags opslag. Derfor besluttede vi på et 

møde d. 24. januar mellem de erhvervsdrivende og 

Borgerforeningen at lave et forsøg med “torsdags-

reklamer”, hvor der laves ét opslag i Stjær-Storring-

gruppen hver torsdag, hvor dem der ønsker det, så 

kan lave kommentarer med deres respektive tilbud. 

Sparring mellem de erhvervsdrivende 

Stjær i vækst er en Facebook-gruppe for 

iværksættere, erhvervsdrivende og foreninger i 

Storring/Stjær. I denne gruppe kan man sparre og 

hjælpe hinanden. Sammen er vi stærkere. Udover 

sparring kan vi også bruge gruppen til at lave fælles 

tiltag, fælles konkurrencer eller blot at informere 

hinanden om ting, som kunne være relevante for at 

vækste, som f.eks. messer, workshops, råd og 

vejledning om vigtige emner mv. 

Hvis du er iværksætter, erhvervsdrivendende eller 

repræsenterer en forening i Storring-Stjær – og gerne 

vil følge med og/eller bidrage, så meld dig ind i 

gruppen. 

Tina Brandt Jespersen
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Af Cecilie Reelsbo 

Heidi Reelsbo har boet i Stjær i 20 år. Igennem sit 

liv har hun oplevet flere nedture lige fra stress til 

tilbagevendende depression. Nu er hun landet med 

begge fødder solidt plantet på jorden, klar til at 

hjælpe andre.  

Hun påbegyndte uddannelse på Life Academy i 2019 

for at få god viden og indblik i eget liv og andres 

handlemønstre. Nu kan hun kalde sig selv 

stresscoach og terapeut. Heidi er stadig igang med en 

overbygning på uddannelsen som hun færdiggør i 

2023. Til den tid er hun endelig uddannet 

psykoterapeut.  

“Min rejse gennem de foreløbig to år med 

uddannelsen og det store arbejde jeg har gjort i 

terapi-øvelser sammen med mine medstuderende, 

gør at jeg kan relatere til alle de følelser og 

problemer andre mennesker også må sidde med,” 

forklarer hun. “Jeg vil gerne hjælpe andre på vejen 

til selv at finde ro og balance i deres liv.”  

Huset på Granatvænget ligger godt til at have et 

terapilokale. Med fint lys og behagelig indretning 

kan man ikke andet end at slappe af. Man kan nemt 

se hendes glæde for den beroligende blå farve, for 

møbler, puder og dekorationer er alle beklædt med 

flotte nuancer.  

Heidi fokuserer meget på muligheden for at slappe 

af under sessionen og vende blikket indad og lytte til 

krop og følelser. Hun fortæller, “Jeg går meget op i 

at mine klienter oplever et nærvær og omsorg, der 

gør at de føler sig trygge og mærker at jeg ser og 

hører dem,” til sidst tilføjer hun. “Ofte i livet finder 

man sig selv på et fabriksbånd igennem et system 

der bare gerne vil drive en videre. Jeg vil hjælpe til 

at mine klienter stopper op og nyder livet. De får, 

hos mig, redskaber med sig videre i livet. Både 

gennem øget viden om dem selv og gennem 

konkrete redskaber de kan bruge i hverdagen.” 

Du kan læse mere på hjemmesiden Reelsbo.dk, og 

hvis du fortæller du har læst artiklen her, er der også 

en rabat på prisen for terapi.  

Omsorg og Nærvær 

- terapi ved Heidi Reelsbo 

Granatvænget 12 

 

Reelsbo.dk
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”Hej Bjarne”  
ledsaget af det største, blændende smil og strålende 
ansigt, man kan forestille sig.  
Sådan blev jeg budt velkommen i dag, hvor jeg hav-
de aftalt at mødes med Noelia for at skrive lidt om 
hendes nyeste passion: Casa Noelia.  
Det var så dejligt, og jeg ved godt, at sådan bliver 

alle modtaget. Men dejligt er det alligevel! 

 
Casa Noelia blev lanceret den 4. januar i år, og Noe-
lia er superglad for den modtagelse, hun har fået.  
Især er hun glad for alle de faste kunder, hun har fået 
til sin onsdagsret. 
Dem er der rigtig mange af, og flere af dem bestiller 
onsdagsmad til hele næste måned.  
Sidst i måneden ligger madplanen nemlig klar på 
https://noelia.dk/onsdags-ret/   for næste måneds 
onsdagsretter. Det er alle sammen retter, inspireret 
af det argentinske og latinamerikanske køkken. 
 
Det har været et hårdt år efter Roys død, men Noelia 
elsker at se tingene fra den positive side. For hende 
er glasset ikke er halvtomt – det er halvfuldt!  
”Det drejer sig om at lære at leve med tingenes til-
stand og at leve, ikke bare at overleve”, siger hun. 
Noelia bager heller ikke surdejsbrød, det må andre 
tage sig af! Derimod bager hun italiensk inspireret, 
langtidshævet og lækkert brød    
 
Huset fik i 2021 en kæmpe renovering, med nyt tag 
med solfangere, ekstra isolering og den helt store 
opgradering af køkkenet, der nu til fulde lever op til 
alle myndighedernes – og Noelias! – store krav. 
Og som hun siger ”Her i mit køkken er det mig, der 

bestemmer – og det er jeg så lykkelig over. Og det er 

sådan her, jeg altid har drømt om at arbejde”. 

 
 
 
 
 
 

Her i mit køkken er det mig, der bestemmer. 
Skiltet fik hun af sin far, der også gav hende sin før-
ste kogebog som 6-årig. 
 
Noelia har i mange år været kogekone, og lavet mad 
og kager til store fester. Det fortsætter hun med, li-
gesom hun stadig laver tapas, der kan bestilles tors-
dag, fredag og lørdag. https://noelia.dk/tapas-
hapsere/ 
 
”Men det er vigtigt, at jeg laver mad, som jeg selv 
kan lide”, siger hun. ”Jeg duer ikke til traditionel 
suppe-steg-is menuer, der har jeg ikke hjertet med, 
og det skal jeg have.  
 
Hvis nogle ønsker den slags, vil jeg hellere henvise 
dem til andre, som er gode til den slags”.  
Noelia køber så vidt muligt alle sine varer i Dagli’-

Brugsen, for ”vi skal jo støtte hinanden” 

Og så elsker Noelia at lave kager – ikke sådan nogle, 

som vi andre amatørbagere kan lave – men de flotte-

ste og vildeste kreationer, man næsten ikke kan fore-

stille sig.  

Hvis du synes, at kagen, hun bagte til kåringen af 
Stjær som årets landsby, var både flot og fantastisk 
velsmagende, så prøv lige at tjekke  
https://noelia.dk/kager/ 
 
”Det er jo med kagerne, jeg udøver mit kunstneriske 

talent. Og når jeg har gang i et større kageprojekt, så 

skal der ikke komme andre ting i vejen”, fortæller 

hun grinende.  

Og jeg er ikke i tvivl om, hun mener det, til trods for 

hendes kæmpe latter og det store smil… 

 

 
Velkommen til Stjær, Casa Noelia   

Bjarne Schøler 

Casa Noelia 

https://noelia.dk/onsdags-ret/
https://noelia.dk/tapas-hapsere/
https://noelia.dk/tapas-hapsere/
https://noelia.dk/kager/
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En gammel drøm er blevet til virkelighed, godt hjul-

pet på vej af en by som bakker op. Jeg har flere gan-

ge hørt rundt omkring i byen, at der manglede en 

bager. Med lidt større og mere selvkørende børn, har 

det givet luft til at jeg kunne forberede og åbne Her-

manns Bageri. 

 

Navnet Hermann stammer fra min far, som har lært 

mig alt om at lave mad. Familienavnet kommer fra 

de franske huguenotter som flygtede til Danmark 

pga. deres tro tilbage i 16-1700-tallet (det er en lidt 

længere historie som ikke kommer med her).  

 

Det var kun mændene der fik navnet, og sådan har 

det været igennem generationer. Nu lever vi i en tid, 

hvor det jo ikke kan passe, at man som kvinde ikke 

kan tage et navn, bare fordi man er kvinde. Så det 

har jeg nu på en måde taget og gjort til mit på en an-

derledes måde. Og så betyder det også, at min far er 

lidt med, selvom han ikke længere er her. 

 

Jeg er blevet taget godt imod af alle, som har været 

forbi bageriet. Brødet har ikke alle dage gjort som 

det skulle. Men det er også surdej. Temperaturer, 

mel, hævning, ovn…..ja, der er mange led, hvor det 

kan gå galt, har jeg erfaret. På åbningsdagen havde 

jeg kun rugbrød. Det brød som 40 glade aftagere 

skulle have med hjem, var ikke hævet og var usæl-

geligt. Har stadig meget at lære, så håber kunderne 

vil være tålmodige med mig lidt endnu. 

 

Konceptet er blevet ændret gennem de 3 måneder, 

jeg har haft åben. Først skulle man bare komme for-

bi, de dage jeg holdt åben, men nu skal man forud-

bestille, da det giver et bedre billede af hvor meget 

brød der skal laves, og jeg ikke står med en masse 

brød, der ikke er solgt.  

Har dog altid lidt ekstra brød til dem, som ikke har 

bestilt i forvejen. Har ikke en kæmpe kapacitet -det 

er et mikrobageri. Bager rugbrød, brød og boller.  

Sælger også kaffe to go, eller man kan nyde det i 

butikken. Det er der flere, der allerede har benyttet 

sig af, og jeg nyder jeres besøg i bageriet.  

 

 
Jeg holder åben ca. én gang om ugen.  
Arbejder stadig som sygeplejerske, så det skal passe 

ind i dagligdagen med familien. Man bestiller på 

Facebook, Instagram eller Messenger, hvor jeg også 

skriver, hvornår jeg holder åben næste gang.  
Alle er velkommen! 

 

Mette Hesdorf 

Hermanns Bageri 



I 2007 blev Jens Kjær udlært murer i Herning-

området og rykkede stille og roligt nærmere mod 

Århus med årene. Efter ca. 10 år på som 

murersvend, besluttede han sig for at prøve livet som 

selvstændig. De første to år var med base ud af 

Åbyhøj og i 2021 købte han og kæresten et 

renoveringsprojekt i Stjær. Sommeren og efteråret 

gik med renoveringen og adressen blev ændret, fra 

Åbyhøj til Stjær de sidste dage inden 2022 blev 

skudt ind. 

I 2021 bød han en ekstra mand velkommen i det lille 

murerfirma, og nu dækker de to diverse opgaver 

mellem Aarhus og Herning.Vinterhalvårene går med 

badeværelser og flisearbejde, hvor de varme dage 

gerne nydes udenfor med alt fra facademuring til 

omfugning og støbearbejde. 

KjaersMurerfirma.dk 
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Kjærs Murerfirma

Køb en varmepumpe og 
opnå store besparelser
Erstat dit gamle olie- eller gasfyr med en miljøvenlig luft-til-
vand varmepumpe fra Daikin og opnå store besparelser på 
varmeregningen – og gør samtidig noget godt for miljøet.

Kontakt os på 8628 3499 og hør, hvad du kan få i tilskud!

D
C
B
A
A+
A++
A+++

A++
op til

5,10

Tel.: 8628 3499 · ls@angelo-cool.dk

MILJØVENLIG ENHED
Lavere CO2-udledning takket være Bluevolution-teknologien

TOPYDELSE
Højere energibesparelser og bedste energiklasser

FANTASTISKE FREMLØBSTEMPERATURER
Driftsområde helt op til 65 °C

REDEFINERET DESIGN
Helt nyt design, der passer perfekt ind i ethvert hjem

ALLROUND ANVENDELSE
Perfekt til både renoveringsprojekter og nybyggeri

STYRINGSKUNST
Nem opsætning, overvågning og vedligeholdelse via intuitive platforme



19 

 

Lige lidt info omkring udskiftning af gasfyr 
I går åbnede puljen så du kan afmelde dit gasfyr gratis! 

I går, den 1. februar 2022, blev der åbnet op for endnu en pulje til gebyrfri afkobling af gassystemet 

Det har ellers hidtil kostet et gebyr på ca. 8.000 kr. 

Men i forbindelse med en ny afkoblingsordning, kan du nu—så længe der er midler i puljen— 

blive frakoblet gratis. 

Kontakt os venligst for et uforpligtende tilbud. 



Diana Mikkelsen holder fagprøve 
som materialist d. 4.-9. april i 
Matas Galten. Hun blev ansat som 
voksenelev i 2020, og hvis alt går 
som planlagt, er hun udlært 
materialist d. 1. september i år. 

Fagprøveprojektet skal tage 
udgangspunkt i de arbejdsopgaver, 
som en nyudlært vil blive tildelt, 
og er en stor opgave at 
gennemføre. Derfor har Diana da 
også været igang med planlægningen siden jul, med 
bl.a. varebestilling, produktion af flyers, planlægning 
af udstillinger, budgetter, aktiviteter samt 
produktbeskrivelser. Bagefter er der også en del 
arbejde i at undersøge, hvad der gik godt og hvad der 
kunne have gået bedre. “Det bliver en ekstremt 
spændende uge, og jeg glæder mig til at kunne vise 
alt det, jeg har lært igennem uddannelsen.”  

Diana har valgt at fokusere på Nilens Jord - et dansk 
mærke, der producerer både hudpleje og makeup. 
“Jeg synes, det er så vigtigt at passe på sin hud og 
krop, og derfor er Nilens Jord et fantastisk mærke, 

da der hverken er parfume, 
parabener eller æteriske olier i, 
men kun de helt nødvendige 
ingredienser til hudpleje og 
makeup”. 

I løbet af ugen vil der være en 
masse forskellige aktiviteter 
hver dag med fokus på 
hudpleje, makeup, rens og 
pleje af makeup-pensler samt 
neglepleje, og Diana vil gøre 

sit bedste for at guide og vejlede kunderne bedst 
muligt. Onsdag d. 6. april er der Kundeaften fra kl. 
18 med snacks, sanseoplevelser og quick-makeup. 
Tilmeldingen foregår i butikken og en billet koster 
25 kr. 

Det har været rart at være elev i en butik så tæt på, 
hvor man bor, da det både er nemmere at komme til 
og fra, men også sjovt at møde så mange lokale 
mennesker” fortæller Diana. “Når jeg er udlært har 
jeg planer om at fortsætte i Matas, da jeg føler mig 
rigtig godt tilrette i virksomheden, og så elsker jeg at 
man aldrig stopper med at lære i Matas.
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(IWHU�Q VWHQ�WR�nU��KYRU�ULJWLJ�PDQJH�DI�EROGNOXE�
EHQV�DNWLYLWHWHU�KDU�Y UHW�OXNNHW�KHOW�QHG�HOOHU�GHO�
YLVW��EHJ\QGHU�GHW�Vn�VPnW�DW�VH�XG�VRP�RP�YL�LJHQ�
NDQ�VNDEH�NRQVWUXNWLYH�DNWLYH�I OOHVVNDEHU�Sn�WY UV�
DI�DOGHUVJUXSSHU�RJ�LQWHUHVVHU��9L�NDQ�P UNH��DW�IRON�
KDU�JO GHW�VLJ�WLO�DW�NRPPH�L�KDOOHQ�HOOHU�Sn�EDQHUQH�
LJHQ��RJ�GHW�HU�VN¡QW� 

6n�GHW�JnU�ULJWLJ�JRGW�IRU�6WM U�%ROGNOXE�L�EHVWU EHO�
VHUQH�Sn�DW�YHQGH�WLOEDJH�IRU�IXOGW�EOXV��$OOH�DIGHOLQ�
JHU�KDU�KDIW�IUHPJDQJ�L�PHGOHPVWDOOHW��GHU�EHW\GHU��
DW�6WM U�%ROGNOXE�Q UPHU�VLJ�����PHGOHPPHU��'HW�
HU�LV U�YRUHV�J\PQDVWLNDIGHOLQJ��GHU�KDU�EO�D��KDU�
VWDUWHW�Q\H�KROG�RJ�IRUGREOHW�GHUHV�PHGOHPVWDO��RJ�
IRGEROGDIGHOLQJHQ�KYRU�YL�L�HIWHUnUVV VRQHQ�KDYGH�
���KROG�PHG�L�WXUQHULQJHQ��KYLONHW�HU�GHW�K¡MHVWH�DQ�
WDO�QRJHQVLQGH� 

6HQLRUPRWLRQ�HU �NRPPHW�IRU �DW�EOLYH��+HU �HU �GHW�
LV U�NUROI��GHU�HU�GHW�VWRUH�WLOO¡EVVW\NNH��2PNULQJ����
P�N¶HU�P¡GHV�IUHGDJ�IRUPLGGDJ�WLO�HQ�RPJDQJ�NUROI�
Sn�EROGEDQHUQH��,�¡MHEOLNNHW�DUEHMGHV�GHU�Sn�DW�XGYL�
GH�VHQLRUWLOEXGGHQH��Vn�%ROGNOXEEHQ�L�O¡EHW�DI�IRU�
nUHW�RJ�HIWHU�VRPPHUIHULHQ�YLO�NXQQH�WLOE\GH�HQGQX�
IOHUH�DNWLYLWHWHU�L�GDJWLPHUQH� 

,������JUXQGODJGH�KnQGEROGVSLOOHU�5LNNH�1LHOVHQ�
/\NNH/LJD��VRP�HU �HQ�KnQGEROGOLJD�IRU �E¡UQ�PHG�
XGYLNOLQJVKDQGLFDS��6WM U�%ROGNOXEV�KnQGEROGDIGH�
OLQJ�EHVOXWWHGH�L������DW�VW¡WWH�RS�RP�GHWWH�YLJWLJH�
WLOEXG�WLO�E¡UQ�RJ�XQJH��VRP�HOOHUV�NDQ�KDYH�VY UW�
YHG�DW�SDVVH�L�HW�LGU WVWLOEXG��6WM U�/\NNH/LJD�VWDU�
WHGH�PHG�NXQ�WR�PHGOHPPHU��PHQ�OLJH�Vn�VWLOOH�EH�
J\QGWH�GHU�DW�GXNNH�IOHUH�RJ�IOHUH�RS��RJ�YL�ILN�HW�ULJ�
WLJW�KROG��KYRU�YL�RJVn�NXQQH�VSLOOH�Sn�WR�PnO��QnU�GHU�
YDU�WU QLQJ� 

+ROGHW�KDU�GHOWDJHW�L�GHW�nUOLJH�/\NNHOLJDVW YQH��
PHQ�IUHPRYHU�HU�GHW�SODQHQ��DW�KROGHW�VNDO�GHOWDJH�L�
IRUVNHOOLJH�VW YQHU�UXQGW�RPNULQJ�L�-\OODQG�RJ�Vn�HU�
PDQ�RJVn�YHG�DW�SODQO JJH�HW�PHGDOMHVW YQH�L�6WM U 

*HQQHP�nUHQH�KDU�YL�KDIW�QRJOH�PHJHW�HQJDJHUHGH�
WU QHUH��RJ�HQJDJHPHQWHW�HU�LNNH�EOHYHW�PLQGUH�L�
GHQQH�V VRQ��KYRU�HW�VW UNW�WU QHUWHDP��-XOLH��(PL�
OLH��&RQQLH�RJ�+DQV��RJVn�KDU�SULRULWHUHW�IRUVNHOOLJH�
VRFLDOH�DNWLYLWHWHU��GHU�LQYROYHUHU�EnGH�IRU OGUH�RJ�
V¡VNHQGH��0nVNH�HU�GHW�GLVVH�HNVWUD�WLOWDJ��GHU�KDU�
JMRUW��DW�GHU�HIWHU�MXOHSDXVHQ�HU�GXNNHW�ILUH�Q\H�VSLO�
OHUH�RS�WLO�KROGHW 

8GRYHU�GH�DOOHUHGH�Q YQWH�VSRUWVJUHQH�DIGHOLQJHU�
E\GHU�%ROGNOXEEHQ�RJVn�EnGH�Sn�YROOH\��IORRUEDOO��
EDGPLQWRQ��HVSRUW�RJ�1(5)��RJ�PDQ�HU �DOWLG�YHO�
NRPPHQ�WLO�DW�NRPPH�IRUEL�RJ�In�HW�SDU�SU¡YHJDQJH�
LQGHQ�WLOPHOGLQJ� 

2J�Vn�DUEHMGHV�GHU�IRUWVDW�PHJHW�KnUGW�Sn�DW�In�E\J�
JHW�HW�Q\W�NOXEKXV�RJ�PRWLRQVFHQWHU�YHG�KDOOHQ��9L�HU�
L�GLDORJ�PHG�NRPPXQHQ�RJ�LQGHQIRU�GHQ�Q VWH�Pn�
QHGV�WLG�KnEHU�YL��DW�GH�VLGVWH�WLQJ�IDOGHU�Sn�SODGV��Vn�
YL�NDQ�NRPPH�L�JDQJ�PHG�DW�E\JJH���NRQRPLHQ�HU�
HU�HQ�DI�GH�WLQJ��GHU�PDQJOHU�DW�IDOGH�KHOW�Sn�SODGV��
PHQ�WDQNHQ�HU�EODQGW�DQGHW��DW�YL�VNDO�VNDIIH�IRQGV�
PLGOHU��RJ�Vn�YLO�GHU�EOLYH�LJDQJVDW�IRUVNHOOLJH�DNWL�
YLWHWHU�IRU�DW�VNDIIH�GH�PDQJOHQGH�SHQJH� 

2J�Vn�HU�GHU�VHOYI¡OJHOLJ�6SRUWVIHVWHQ���VRP�YHQGHU�
WLOEDJH�HIWHU�HW�SDU�FRURQDUDPWH�nU��9L�HU�YHG�DW�VWDUWH�
SODQO JQLQJHQ�RS��PHQ�,�NDQ�JRGW�V WWH�NU\GV�L�ND�
OHQGHUHQ��-���MXQL� 
0HUH�LQIR�I¡OJHU� 

2J�KDU�PDQ�HW�¡QVNH�RP�DW�JLYH�HQ�KnQG�PHG�L�EROG�
NOXEEHQ��KDU�HQ�LGH�WLO�HQ�DNWLYLWHW�HOOHU�HU�HQ�KDM�WLO�
IXQGUDLVLQJ�HU�PDQ�DOWLG�YHONRPPHQ�WLO�DW�WDJH�IDW�L�
IRUUHWQLQJVXGYDOJHW�–�-RKQ�+DDUXS�/DXUVHQ��%HQW�
6NRYVHQGH��5LNNH�2YHUJnUG�HOOHU�0DULH�+XOJnUG�� 

(IWHU�&RURQD�–�KYDG�VNHU�GHU�L�6WM U�%ROGNOXE� 
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Stjær Boldklubs håndboldafdeling afholder 

håndboldskole i dagene 1.-3. august kl. 9.00 til 

15.00. Det er for piger og drenge årgang 2009 til 

2013. 

Håndboldskolen afholdes i samarbejde med Dansk 

Håndbold Forbund (DHF), og den ansvarlige leder 

er instruktør hos DHF.  Derudover vil der være både 

eksterne og interne trænere i løbet af de tre dage. 

Håndboldskole er for ALLE: Man behøver ikke at 

være medlem af Stjær Boldklub, eller at have spillet 

håndbold tidligere for at kunne deltage i 

håndboldskolen. 

Man tilmelder sig på Dansk Håndbold Forbunds 

hjemmeside: dhf.dk/boern-unge-og-motion/

haandboldskoler/tilmelding/ 

 

Skal du med på Håndboldskole? 

Åben Krolf Dag 

Lige som sidste år afholder Stjær Boldklub Åben 

Krolf dag fredag den 3. juni 2022 kl. 10:00 - 
12:00 og fra kl. 13:00 - 15:00. 

Det kræver ingen forudsætninger, andet end 

beklædning, som passer til vejret, så mød op, vi har 

udstyr, du kan låne - det eneste, der kan ske er: 

Du bli’r bidt af det! 

Vi ses den 3. juni på banerne ved Hallerne. 

Spil Håndbold i Stjær Boldklub 

Har du lyst til at spille håndbold, så har vi plads til 

dig i Stjær Boldklub uanset om du tidligere har 

spillet håndbold eller er helt ny på banen. Mød op i 

hallen for at kikke på, eller prøv at være med nogle 

gange, for at se om det er noget for dig. 

På boldklubbens hjemmeside under håndbold kan du 

finde de forskellige holds træningstider. 

Hvis du ikke kan finde et hold, der passer til dig, så 

kontakt én fra håndboldudvalget: Efter 1 april starter 

vi nemlig flere hold op, så vi kommer til at dække 

endnu flere aldersgrupper. 
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*HQHUDOIRUVDPOLQJHU 

6WM U�9DQGY UN�LQGNDOGHU�WLO�RUGLQ U�JHQHUDOIRUVDPOLQJ�WLUVGDJ�GHQ�����DSULO������NO��������L�%DVH+RXVH�L�
6WM U�)RUVDPOLQJVKXV� 

'DJVRUGHQ�HU�LKW��YHGW JWHUQH� 

�� 9DOJ�DI�GLULJHQW 

�� %HVW\UHOVHQV�EHUHWQLQJ 

�� 'HW�UHYLGHUHGH�UHJQVNDE�IRUHO JJHV�WLO�JRGNHQGHOVH 

�� %XGJHW�IRU�GHW�GH�NRPPHQGH�nU�IRUHO JJHV�WLO�JRGNHQGHOVH 

�� %HKDQGOLQJ�DI�LQGNRPQH�IRUVODJ 

�� 9DOJ�DI�PHGOHPPHU�RJ�VXSSOHDQW�WLO�EHVW\UHOVHQ 

�� 9DOJ�DI�UHYLVRU�RJ�UHYLVRUVXSSOHDQW 

�� (YHQWXHOW 

$G�SXQNW���HU�I¡OJHQGH�Sn�YDOJ�WLO�EHVW\UHOVHQ��%HQW�6NRYVHQGH��%MDUQH�1LHOVHQ�RJ�/DUV�%DOW]HU�2YHUJDDUG��3n�
YDOJ�VRP�VXSSOHDQW�HU�3RXO�1\JDDUG�.ULVWHQVHQ� 
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'HQ�I¡UVWH�GHO�DI�FRURQD-QHGOXNQLQJHQ�YDU�RPY O�

WHQGH��PHQ�JDY�RJVn�DQOHGQLQJ�WLO�PDQJH�JRGH�RJ�

Q\H�LQLWLDWLYHU��eW�DI�GLVVH�YDU�KDYHYDQGULQJHU�VRP�L�

VRPPHUHQ������YDU�HQRUPW�SRSXO UW�  

'HVY UUH�JLN�FRURQD�LNNH�KHOW�Y N�RJ�LQLWLDWLYHW�

EOHY�DOGULJ�ULJWLJW�JHQRSOLYHW�L�������0HQ�YL�KDYGH�

GD�RJVn�WUDYOW�PHG�DQGUH�VN¡QQH�WLQJ��VnVRP�DW�HWDE�

OHUH�I OOHVKDYHQ��VRUWHUH�DIIDOG��LY UNV WWH�³*U¡QQH�

KDQGOHSODQHU´�RJ�DUUDQJHUH�NnULQJVIHVWHQ�VRP�cUHWV�

ODQGVE\�L�'DQPDUN�  

+YLV�GX�JnU�HQ�WXU�L�E\HQ�KDU�GX�VLNNHUW�RJVn�ODJW�

P UNH�WLO�DW�QRJOH�IRON�KYHU�IRU�VLJ�KDU�InHW�PHUH�

YLOGVNDE�HOOHU�ELRGLYHUVLWHW�L�KDYHUQH"�6n�GHW�HU �MR�

LNNH�IRUGL�GHU�LNNH�HU�VNHW�QRJHW�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
'HUIRU�PHQHU�YL�QX�WLGHQ�HU�LQGH�WLO�HQGQX�HQJDQJ�DW�
LQYLWHUH�KLQDQGHQ�LQGHQIRU�L�YRUHV�KDYHU�RJ�EOLYH�
LQVSLUHUHW�DI�KLQDQGHQ�RJ�Q\GH�I OOHVVNDEHW�L�GHW�
JU¡QQH�   

9L�HU�HQ�OLOOH�JUXSSH�ERUJHUH�GHU�JHUQH�YLO�DUUDQJHUH�

HQ�U NNH�KDYHYDQGULQJHU�L�O¡EHW�DI�VRPPHUHQ��PDM-

DXJXVW��RJ�YL�KnEHU�,�YLO�Y UH�PHG� 

(U�GX�LQWHUHVVHUHW" 

+YLV�GX�KDU�O\VW�WLO�DW�Y UH�PHG�WLO�DW�DUUDQJHUH�KDYH�

YDQGULQJHU��HOOHU�GX�HOOHU�GLQ�QDER�KDU�HQ�KDYH�GHU�HU�

Y UG�DW�GHOH��Pn�GX�PHJHW�JHUQH�NRQWDNWH�  

 

3HWHU�/DQJH�������������� 

6WHHQ�/LQGH�������������� 

%MDUQH�5RVHQOXQG��������������  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ROG�GLJ�RSGDWHUHW 

9L�JO GHU�RV�WLO�DW�VH�MHU��RJ�YLO�RSGDWHUH�PHG�GDWRHU�

RJ�LQIR�Sn�)DFHERRN��6WRUULQJ-6WM U�VLGHQ��RJ�LQIR�

VN UPHQ�L�%UXJVHQ 

+XVNHU�GX�KDYHYDQGULQJHUQH" 



Koncert med vokalgruppen Kolorit i Storring Kirke d. 3. april kl. 17 
Vokalgruppen Kolorit synger et sprudlende repertoire, der består af en kombination af latinamerikansk og 
nordisk kormusik, argentinsk tango, cubansk son, danske salmer, folkeviser og svensk visetradition. 
Kom og lyt til Kolorit, når de forener de latinamerikanske rytmer og fremmedartede klange med nye, 
spændende fortolkninger af vores egne nordiske salmer og sange.  Alle er velkomne! 

Kort andagt i Stjær Kirke d. 7. april kl 17

Påskemåltid i Stjær Kirke d. 14. april kl. 18 (Skærtorsdag)
Vi indbyder til påskemåltid i Stjær Kirke efter gudstjenesten kl. 17. Det er lammesteg med tilbehør. Der er 
tilmelding til Kirsten Madsen 51244805 senest 7. april. Mulighed for at købe drikkevarer.

Forårstur i Præsteskoven d. 4. maj kl 19  
Peter Lange fortæller om skovens natur og biodiversitet. Mødested på p-pladsen i skoven (Storringvej/
Søballevej) Turen varer cirka 2 timer- husk passende fodtøj.

Konfirmation d. 1. maj kl. 10 i Storring Kirke  
August Urup Krukov Andersen, Frederik Urup Krukov Andersen, Tobias Rask Bille, Kevin Balleby Brandt, 
Marius Bastys Christensen, Mie Dorph-Petersen, Caroline Emilie Mailund Jacobsen, Villum Tang Jakobsen, 
Charlie Lund Peters, Andrea Sommer, Niclas Møldrup Sørensen, Jonathan Ziir Thorsen, Noah Bilgrav Vittrup, 
Erik Højgård Winther.

Hanne Øvlisen udstiller billedtæpper i konfirmandstuen.  
Kontakt Hanne, hvis du vil ind og se på et tidspunkt, hvor døren er låst. Helst på sms.
Er du en af vores næste udstillere? Kontakt kunstudvalget Ingrid Jørgensen eller Lene Leorah Jensen. Folk fra 
vores egne sogne har fortrinsret.
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Generationsskifte i Menighedsrådet - valg d. 20. september i Stjær Forsamlingshus
Kun halvdelen af menighedsrådet genopstiller, og der er brug for nye kræfter. Der er også brug for 
nye ideer. Menighedsrådet støtter op om præsten og udfører benarbejdet med økonomi, drift, 
personaleledelse og vedligehold. Man vælges for 2 år - seks personer fra Stjær og to fra Storring/
Høver.
Vil du være med til at præge kirkelivet og risikere at blive præget? Skal aktiviteterne forblive de 
samme, eller er der brug for fornyelse? Skal vi kæmpe for at være et selvstændigt pastorat også om 
5 eller 10 år?
Menighedsrådets opgaver:
Kirke: Vi har et rigt gudstjenesteliv med højmesser de fleste søn- og helligdage. Vi har andagter af 
forskellig varighed og liturgi. Vi har dåb, konfirmation, vielse, bisættelser og begravelser. Præsten 
samarbejder med skolen, institutionerne og spejderne, både oplysning og i kriser. Ved sjælesorg er 
der mulighed for at få en personlig og fortrolig samtale med præsten. 
I alt dette har præstens teologi og tilgang en kæmpe betydning. Vi har en præst, der forbinder 
evangelie og dagligdag. Vi har et menighedsråd, der støtter op om præsten.
Højskole og samvær: Kirkehøjskole og eftermiddagsmøder med foredrag, Mændenes Morgenbord, 
Strikkecafé, kirkekaffe, påskemåltid.
Musik og kunst: Vi har koncerter og kor. Vi har skiftende udstillinger i konfirmandstuen.
Sommermøde ved Sct. Hans  med aktiviteter for alle aldersgrupper.
Børn og unge: Babysalmesang, kor, familiegudstjenester, Gud og fællesspisning, minikonfirmander, 
konfirmations-forberedelse.
Skoven: Vi har urørt skov, samarbejde med Trampestilauget, mulighed for at få ridepas, årlig 
vandretur med skovløberen, der fortæller om skovens flora og fauna, jagten er udlejet, alle andre 
dage kan skoven benyttes. 
Kirkeblad og hjemmeside: Her annonceres gudstjenester og aktiviteter. 

Her følger flere interviews med nuværende medlemmer af menighedsrådet, som vi påbegyndte i 
forrige nummer af avisen. De er skrevet af Jan Thøgersen.

Hanne Øvlisen

Hvis man går en tur ude på trampestierne i området 
er der en stor sandsynlighed for at man på et-eller-
andet tidspunkt render ind i Hanne Øvlisen.

Det kan være at hun går og grubler over sidste 
søndags prædiken, nynner på en sang hun hørte 
forleden eller bare går og nyder Guds frie natur…

At være i naturen er noget af det Hanne holder 
allermest af, hvis hun da ikke lige har travlt med sit 
arbejde som skolelærer på Næshøjskolen i Harlev, 
sit arbejde med at forberede kirkehøjskole eller 
skole/kirke samarbejde for hele Skanderborg 
kommune, Trampestilauget eller sit arbejde for 
menighedsrådet i Storring-Stjær sogne.

Hanne er født og opvokset i Solbjerg, har bl.a. rejst 
rundt i verden; i Asien og Afrika, arbejdet på 
hovedbiblioteket og Gellerupscenen i Aarhus og 
studeret på Marselisborg Seminarium og har boet i 
Stjær i ca. 25 år, hvor hun sammen med sin mand 
har opfostret 3 børn. I det meste af den tid har der 
ikke været overskud til at engagere sig meget i 
lokalsamfundet, udover arbejde, familie, skole og 
foreninger. Og hvis nogen dengang havde spurgt 

hende om hun nogensinde ville komme til at sidde i 
Storring-Stjær menighedsråd, havde svaret helt 
sikkert været “nej”.

Familien kom ikke meget i kirken og I hjemmet på 
Tujavej var der ingen tvang, hvad angik dåb og 
konfirmation. Børnene måtte selv tage stilling til om 

det var noget de ville. Der var 
sidenhen dåbssamtaler med 
Carsten Marvig, og børnene 
blev derefter både døbt og 
konfirmeret og under disse 
samtaler åbnede kirken og 
dens budskab sig langsomt op 
for Hanne og hun kom lidt 
nærmere kirken.

“Jeg begyndte at komme 
oftere i kirken og hørte mange 

flere ‘grundhistorier’ om det at være menneske og 
kirkeåret dækker jo alle de centrale fortællinger, så 
man kommer hele vejen rundt - Det gav stor mening 
for mig”, erindrer Hanne. “ Og så er vi også blevet 
ældre og er måske mere parate til at åbne op for 
noget større. I f.eks. 1970´erne var det ikke så 
moderne at tale om tro, der handlede det mere om
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alt det der kunne måles og vejes og politiske 
ideologier og den slags. Men jeg har nu indset at tro 
kan være mange forskellige ting og noget som de 
fleste mennesker har brug for i én-eller-anden form, 
lige meget hvor i verden man bor”.

Da børnene var ved at være flyveklare, meldte 
lysten sig til at yde en større indsats for 
lokalsamfundet. Og man kan vist roligt sige at 
Hanne sidenhen er sprunget ud som en ægte Stjær 
ildsjæl ! Hun startede i byforskønnelsesudvalget, og 
var også engageret i et stort udstillingsprojekt i 
præstegårdshaven, sammen med skolen og 
børnehaverne og meget andet. På et tidspunkt var 
der én der foreslog at menighedsrådet måske kunne 
være noget for Hanne. Så hun stillede op og blev 
valgt ind, og befandt sig pludseligt i et 
arbejdsfællesskab med en flok mennesker, som hun 
dårligt kendte. Men det var også både spændende, 
udfordrende og tilfredsstillende, for der var en god 
atmosfære og et fælles mål, selvom vi alle var 
meget forskellige og tilhørte både forskellige 
aldersgrupper og havde forskellige kompetencer og 
erfaringer, men de ‘gamle’ var gode til at tage de 
tunge poster og hjælpe de nye med at komme godt 
ind i stoffet.

“Jeg startede med at arbejde fortrinsvis med 
Sommermøderne og arbejdet i Liv & Vækst 
udvalget. Det gjorde jeg de første 4 år. Efter 
halvandet år blev jeg også næstformand. Ved sidste 
valg blev jeg så kontaktperson, d.v.s. kontakten til 
det personale som menighedsrådet har ansat. Det 
var helt nyt stof for mig, men vi har et godt 
personale som er megagode til at arbejde sammen, 
og der er altid hjælp at hente ved f.eks. 
sygemeldinger eller ferieplanlægning, både internt 
og om nødvendigt med provstiets 
personalekonsulents mellemkomst. Og der er faste 
kaffemøder, 2 årlige medarbejdermøder og også 
MUS-samtaler, så det meste er skemalagt og til at 
overskue.” siger Hanne. 

Det sidste nye område, som Hanne har fået er 
skovudvalget. “ Det har været noget af en 
øjenåbner. Nu ser jeg pludselig skoven med nogle 
heeeelt andre øjne. Nu ser jeg de forskellige 
trægrupper som ‘bede’ og taler om jagt og taler med 
skovkonsulenter. Men det er spændende og lærerigt 
og jeg nyder det og lærer hele tiden noget nyt” siger 
Hanne og slår sin karakteristiske storlatter op “…og i 
december måned sender jeg takkehilsener ud til alle 
de mange frivillige som bakker op om 
menighedsrådets arbejde. Det gør mig så glad. Det 
er både koret, kirkebladsuddelerne, epistellæserne 
og dem der forestår indsamlinger. Det er mere end 
50 mennesker der udgør menighedsrådets ‘support-
gruppe’ - Hvor er det skønt - Lad os blive ved med 

det. Og lad os alle bakke op om vores skønne præst 
som er en megagod formidler, og som kan tale med 
alle. 

Og lad os arbejde for at vi kan blive ved med det, 
også når Carsten engang går på pension. Han er en 
meget afholdt præst, som bor i lokalområdet og er 
kendt og agtet af de fleste og har tider hvor man kan 
komme og tale med ham, hvis man har behov for 
det. Dét er ikke noget vi kan tage for givet i al 
fremtid, det skal vi være parat til at kæmpe for. Og 
dét gør vi bedst med et stærkt, stabilt og 
velfungerende menighedsråd”, fastslår Hanne.

Og der er også mange andre opgaver at tage fat på 
fremadrettet. Hanne ser gerne at flere af de centrale 
opgaver kan fortsættes og udvikles i samarbejde 
med flere af borgergrupperne i byen. Flere 
fællesarrangementer, som f.eks. det særdeles 
velbesøgte “vækkelser i Stjær”, fastelavnsfejringer 
og f.eks. arrangementer med Trampestilauget og 
andre. “…Og hvad vi ellers kan finde på… !  Der er 
rigtig mange muligheder for at knytte kirken tættere 
til lokalsamfundet og for at få øjnene op for hvad 
kirken har at tilbyde os allesammen - Vi skal bare  
finde ud af hvordan vi gør det bedst. Gode idéer er 
altid velkomne.” afslutter Hanne Øvlisen.

Ingrid Jørgensen

Det stod ikke ligefrem skrevet i stjernerne at Ingrid 
Jørgensen en dag skulle være menighedsråds-
formand, da hun i sin ungdom voksede op i et trygt 
og frit miljø, oppe mellem Viborg og Skive. Hun var 
datter af en far, som var fynbo og en mor fra Kbh 
NV, så familien blev betragtet lidt ligesom nutidens 
indvandrerfamilier. Hun voksede tilligemed op i en 
tid og et miljø, hvor hun ikke rigtig oplevede at der 
var et sprog for det religiøse, Men Ingrid havde 
tankerne og savnet efter det, og manglede i sin 
barn- og ungdom en anerkendelse af at det var OK.

Det var faktisk først da hun 
mødte Ingolf en Nytårsaften i 
Norge i 83/84 at hun så småt 
begyndte at kunne sætte ord 
på det savn. Og accepten af 
troen tog så rigtig fart da hun 
senere lærte Carsten Marvig 
at kende og langsomt kunne 
blive en del af kirken - osse på 
den synlige måde. Han har 
haft en kolossal betydning for 

Ingrids religiøsitet, hvilket Ingrid er ham evigt 
taknemmelig for. Hun er ikke i tvivl om sit ståsted og 
sine værdier og er glad for at kunne leve det ud og 
yde et stykke konkret arbejde for kirken. Som Ingrid
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siger; “ jeg ved ikke om det har gjort mig til et bedre 
menneske, men det har i al fald gjort mig til et 
gladere menneske”.

Ingrid er oprindeligt lærer og har hele sit liv arbejdet 
med specialundervisning i forskellige stillinger rundt 
omkring, men har de sidste mere end 20 år arbejdet 
med specialundervisning, vejledning og en tid som 
souschef på Aarhus Friskole i Stautrup. Her har hun 
lært meget, bl.a. om ledelsesforhold, 
organisationsstruktur og økonomi og om hvor vigtigt 
det er at have alle med og at alle kan komme til 
orde, på trods af vores forskelligheder - ting, som 
også har været til gavn for hendes arbejde for 
kirken.

Ingrid har været med i menighedsrådet længe og er 
med lidt pause indimellem, nu i sin 4 periode. Da 
hun startede var der 2 råd, og hun har været med i 
hele processen op til nu. Der har været meget nyt 
stof, men det var mest Leif Christoffersen og Jørgen 
Bækgård der forestod alt det formelle og havde 
erfaring fra provsteudvalg og stiftsråd. Der er meget 
der skal læres, når man pludselig er en myndighed 
og i nogle hierarkiske systemer, man ikke kender så 
meget til.

Mange ting er blevet nemmere siden da. I dag er 
der masser af hjælp at hente, f.eks. i form af en 
professionel regnskabsfører eller en 
personalekonsulent, som man kan ringe og spørge 
til råds, samt sekretærfunktion. Det gør at man kan 
koncentrere sig om det væsentlige og ikke drukner i 
småting, eller sidder alene med ting man ikke helt 
forstår. Der er også meget velvilje og hjælp at hente 
i lokalsamfundet, ligesom gamle menighedsråds-
medlemmer er flinke til at give en hånd med 
indimellem. Og menighedsrådsmedlemmerne 
hjælper også hinanden.

F.eks.” har jeg sommetider måttet ringe til 
eksempelvis Bendt Kristensen for IT-support “, siger 
Ingrid grinende - men pyt; kendskab giver venskab 
og hun har lært folk at kende gennem 
menighedsrådsarbejdet, som hun ellers aldrig ville 
have mødt. Og det er sommetider både inspirerende 
og udfordrende, men først og fremmest er det både 
hyggeligt og sjovt at arbejde sammen i en god sags 
tjeneste.

Ingrid har været i Menighedsrådet siden 2004, med 
pauser, og er nu i sin 4. periode og har været 
formand alle de år hun har siddet der. Hun synes at 
det er godt med et blandet menighedsråd, med 
både nye og mere erfarne medlemmer. “ Det giver 
en god  dynamik, med en passende mængde 
nytænkning”, siger Ingrid.

Alle menighedsmøder starter med en kort andagt i 
Storring Kirke, som foreståes af Carsten Marvig. Så 
er stemningen ligesom sat til selve 
menighedsrådsmødet, som så afholdes i 
konfirmandstuen.” Så husker vi, hvorfor vi er her”, 
siger Ingrid smilende “- og vi går aldrig over tiden”.

Menighedsrådet er under Ingrids formandsskab 
blevet struktureret således at der er forskellige 
udvalg; f.eks. bygningsudvalget, økonomiudvalget, 
liv & vækstudvalget og skovudvalget, som hver især 
påtager sig forskellige ansvarsområder, og også har 
mulighed for at få hjælp udefra. 

Det fungerer rigtig godt og giver de enkelte udvalg 
en masse frihed under ansvar, f.eks. hvad angår det 
økonomiske, til at finde gode løsninger på deres 
opgaver. “ vi er stolte af hvad vi har fået bygget op” 
siger Ingrid “ Det fungerer ! “ - “ og vi er forresten 
ikke arbejdsgivere for præsten, som mange tror - 
det er kirkeministeriet, men vi har dog mange 
samtaler om det og vi har et stort ønske om at støtte 
godt op om ham. Han har sat mange spor i de fleste 
af os, med hans vedholdende empati og forkyndelse 
og almindelige interesse for sine sognebørns vé og 
vel og han er meget vellidt i menigheden. Og han er 
der altid når der er brug for ham, hvadenten der er 
ved en gaseksplosion, sygdom fødsel eller død- og 
så er han en sjælesørger af rang. Og han er god til 
at stille skarpt på livet og dets store spørgsmål - Det 
har vi brug for”, fastslår Ingrid.

Der vil blive afholdt Valgforsamling d. 20 september 
2022. Der kan vælges mindst 6 og højst 11 
medlemmer, og antallet og fordelingen mellem Stjær 
og Storring skal fastlægges på forhånd af det 
nuværende menighedsråd. Stjær og Storring er 
faktisk 2 sogne i ét pastorat med ét menighedsråd, 
som det er nu om dage.

Ingrid håber at flere vil få øje på de mange 
muligheder der er i kirken, og at flere vil vise 
interesse og være med til at tage ejerskab for vores 
fælles kirke.

Selv genopstiller Ingrid Jørgensen ikke næste gang 
og håber inderligt at friske kræfter vil tage stafetten 
op og hjælpe med at videreføre vores gamle kirke 
og dens menighed godt ind i fremtiden, sammen 
med resten af menighedsrådet.
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Nyt skilt 
Inden længe vil der blive opsat et skilt ved indgangene 3l 
præstegårdsskovene. Præstegårdsskovene består af småskovene 
Gammeldam, Langskov og Søskoven. 
På skiltet bliver det uddybet, hvad det betyder, at dele af skoven 
drives som urørt skov. Hele Gammeldam er udlagt som urørt skov. 
Der er også gamle træer med rådne grene m.v. i de 2 andre skove. 
Derfor gælder de generelle regler omkring færdsel i skoven for alle 3 
skove. 

Besøg af Malik 
Stormen Malik lagde også vejen forbi præstegårdskovene. I 
Dammeldam og i Langskoven lagde et træ og en stor bøgegren sig 
hen over s3erne. Her er s3erne igen åbne for færdsel. 
S3en i granbeplantningen ved asfaltvejen Storringvej/Søballevej er 
blevet spærret af et større antal 
væltede graner, der ligger på tværs af 
s3en som mikadostave. Træerne vil 
blive skovet og s3en ryddet inden for 
de næste 3-4 måneder. Nogle af 
stammerne ligger i spænd og af 
hensyn 3l din sikkerhed opfordres 
det 3l, at man ikke færdes på det 
stykke. Brug f.eks. asfaltvejen.  

Genplantning 
I løbet af foråret vil der blive genplantet i Søskoven. DeMe vil blive gjort så skånsomt som muligt for 
skovbunden. Der bliver plantet med håndkraN, og der plantes en blandet bevoksning af lærk, douglas-, rød- og 
sitkagran.  

Skov- og jagtudvalget
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-HDQLQH�0DULH�%RQDGLHV�-������������ 

)UHGDJVEDU�JUXSSHQ 
-HDQLQH�0DULH�%RQDGLHV�-������������ 

(/-%LO�JUXSSHQ 
-HVSHU�+HQULFNVHQ�-������������ 

-\OODQGV�+MHUWH�+M OSHU��� 
0RQLFD�%M¡UQ�.RUVKROP�-������������ 

6WM U�) OOHVY UNVWHG�5HSDUHU�RJ�*HQEUXJ 
3LD�0DJQXVVHQ�-������������ 
%HQWH�7KLQJ�+ROP�-������������ 

6�%$//( 

6¡EDOOH�YDQGY UN 
.RQWDNW�*DOWHQ�9DQGY UN 
 
*UXQGHMHUIRUHQLQJHQ� 
6¡EDOOH�9LOODE\ 
5XWK�0DUE N������������� 
 
*UXQGHMHUIRUHQLQJHQ�*\YHOK¡M 
+DQV�+DUERH������������� 
 
6¡EDOOH�%RUJHUIRUHQLQJ 
+HLQH�7KXQER������������� 
VRHEDOOH�ERUJHUIRUHQLQJ#JPDLO�FRP 
ZZZ�V¡EDOOH�GN 
 
) OOHVVSLVQLQJ�L�%RUJHUQHV�+XV 
7DQMD�3HWHUV��6WM UYHM��� 
 
 
67255,1* 
 
6WRUULQJ�)RUVDPOLQJVKXV� 
0DUOHQH�/\E\������������� 
IRUPDQG#VWRUULQJIRUVDPOLQJVKXV�GN 
8GOHMQLQJ� 
0LFKqOH�9DQGERUJ�1LHOVHQ������������� 
6ROK¡MSDUNHQ��� 
 
6WRUULQJ�*UXQGHMHUIRUHQLQJ� 
0DUWLQ�/DXULGVHQ������������� 
SRVW#PDUWLQODXULGVHQ�GN 
 
6WRUULQJ�%¡UQHKXV 
6¡EDOOHYHM����6WRUULQJ 
��������� 
 
*\PQDVWLN� 
,QVWUXNW¡U��(OOHQ�0LNNHOVHQ������������� 
 
6WRUULQJ-6WM U-6¡EDOOH-+¡YHU� 
3LOHODXJ 
.LUVWHQ�*DGH������������� 
NLUVWHQJDGH#VWRUULQJ�GN 
 
6WRUULQJ�9DQGY UN 
.RQWDNW�*DOWHQ�9DQGY UN 
 
6WRUULQJ�%¡UQHKDYH 
����������� 
VWMDHU�ERHUQHKDYH#VNDQGHUERUJ�GN 
 
0HQLJKHGVUnG 
)RUPDQG��,QJULG�-¡UJHQVHQ 
����������� 
IRUPDQG#VWRUULQJ-VWMDHU�GN� 
ZZZ�VWRUULQJ-VWMDHU�GN 

)RUHQLQJHU��JUXSSHU��UnG��XGYDOJ�RJ�LQVWLWXWLRQHU��PHG�NRQWDNWSHUVRQHU 
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Stjær Avis          
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 16 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. 68 udkommer 13. november 2022. 
Deadline for indlevering af materiale er den 
23. oktober 2022. Det vil også fremgå af Stjær.dk samt 
Brugsens opslagstavle 
 
Redaktion 
Sponsorer/distribution/trykning  
Bjarne Schøler, bjarne.scholer@gmail.com, 20447041 
Webmaster  
Jan Rise, indhold@stjaer.net 
Søballe artikler/foto 
Heine Lund Thunbo 
Stjær artikler/foto 
Mette Brandi, brokbrandi@hotmail.com 
Jeanine Marie Bonadies, jeanine@thogersen.dk 
Tina Brandt Jespersen, 
tina.brandt.jespersen@gmail.com  
Bent Skovsende, bent@skovsende.dk 
Storring artikler/foto 
Hanna Wulff, frkwulff@gmail.com 
Layout 
Tina Brandt Jespersen 
Bent Skovsende 
Korrekturlæsning 
Jan Thøgersen 

 

Materiale til avisen 
 

Deadline: 23. oktober 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 billed-
format (fx jpg) eller original (så 

scanner vi dem).  
  

Ris og ros modtages også me-
get gerne 

 
Materialet sendes til 

 
stjaeravis@stjaer.net 

eller afleveres på  
Vesterbro 2 , Stjær  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


