
Nr. 69 — 21. årgang November 2022 — marts 2023

Stjær Avis udgives af Storring-Stjær Borgerforening.

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


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

Stjær Avis nr. 70

Deadline 
5. marts 2023 
Udkommer 
26. marts 2023

Pris 
Løssalg 
16 kr.

Nyt i bybilledet

Øverst: Pileflet-ormen ved Stjær Skole - opsat af Pilefletlauget som tak for brug af skolens lokaler 
Nederst: Madpakkehuset i Stjær Fælleshave med bord-bænke-sæt og hængesofaer

http://www.stjaer.net
mailto:stjaeravis@stjaer.net


November 
d. 17. 	Nørkleriet Stjær forsamlingshus kl. 17

d. 23. 	Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen (SSB) kl. 19.30 

d. 27. 	Musikgudstjeneste i Storring kirke med kirkekaffe kl 10.30   
	 Carsten Marvig har 30 års jubilæum og det ny menighedsråd tiltræder

d. 28. 	 Julestue i konfirmandstuen Storring kl. 14-17

d. 28. 	 Fællespisning Stjær forsamlingshus kl. 17.30


December 
d. 13. 	Syng-Julen-Ind med Luciaoptog i Stjær kirke kl 19.00

d. 16. 	 Julevandring (ca. 5 km) til Stenskoven. Start ved Stjær Brugs kl. 14

 
Desværre bliver der ingen kørsel af Juletog eller “Juletræet tændes”-arrangement i år pga. Coops 
retningslinjer for energibesparelse


Januar 
d. 05. 	Voksen fællesspisning i SFO kl. 18.30

d. 16. "Den nye højskolesangbog" med Kristian Bisgaard i Stjær forsamlingshus kl. 19-21 
d. 25.	 Gud og fællesspisning i Storring kl. 18.30

d. 30.	 Fællesspisning i Stjær Forsamlingshus kl. 17.30


Februar 
d. 19.	 Fastelavnsfest for børn i Forsamlingshuset kl. 14-16


Marts 

d. 1. 	 Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen (SSB) kl. 19.3

Kalender 22/23

Fællessang & den nye Højskolesangbog  
Mandag d. 16. januar kl. 19-21 i Stjær Forsamlingshus


Komponist, pianist og korleder Kristian Bisgaard vil føre os trygt igennem de 
nye og gamle sange i Højskolesangbogen. Kodeordet er FÆLLESSANG - 
bundet sammen af tankevækkende fortællinger og anekdoter. 

Borgerforeningen har fået penge af Nordeafonden til en stabel nye 
højskolesangbøger og et sangforedrag - og nu skal bøgerne indvies.  
Der bliver en kaffepause undervejs. 
Hver fugl synger med sit næb - kom og syng løs
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FraÊ12kvmÊtilÊ280kvmÊpåÊunderÊ2Ê
år.ÊDeÊtoÊlokaleÊStjærÊpigerÊharÊd.Ê
1/10ÊovertagetÊKagedekoÊiÊLåsby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I marts 2021 startede de to lokale piger Pernille He-
degaard og Charlotte Holst webshoppen Nordic 
Crumbs. En lille virksomhed der startede som hob-
by, men som senere skulle vise sig at være startskud-
det til noget meget større.  
 
Den lille webshop startede på et værelse hjemme hos 
Charlotte i Nygårdsparken, men der gik ikke engang 
9 måneder før de måtte erkende at pladsen var trang. 
Der bød sig hurtig en mulighed for at flytte i det 
gamle mejeri i Stjær, her var masser af plads og go-
de muligheder for vækst. ”Vi var helt vilde med den 
lokale placering, og elskede at åbne op til hyggeligt 
besøg fra byens borgere” smiler Charlotte.  

 

Virksomheden gik rigtig godt det første lange stykke 
tid, men der kom desværre en svær periode. ”Vi fik 
begge to fuldtids arbejde, hvilket gav mindre tid til 
alle vores ideer og drømme for virksomheden” for-
tæller Pernille. Men de opgav aldrig håbet for at dri-
ve deres passion videre.  
 
Fra den ene dag til den anden, ændrede deres lille 
hobby sig til at blive et større projekt. Der tikkede en 
mail ind i indbakken, hvor pigerne blev tilbudt at 
opkøbe den lokale nabo virksomhed – Kagedeko.dk. 
”En kæmpe mulighed, som vi slet ikke kunne takke 
nej til, vi kunne mærke at Kagedeko skulle være vo-
res” siger Charlotte.  
 
”Det var bare den helt rigtige beslutning, og vi var 
ikke i tvivl om vi skulle følge vores mavefornem-
melse” tilføjer Pernille. Kagedeko er en webshop 
som sælger stort set det samme som Nordic Crumbs, 
dog med stort fokus på luksus sukkerprint, som er 
det Kagedeko specielt er kendt for. De spiselige bil-
leder er uden tvivl bestselleren, hertil supplerer kun-
derne med festartikler og pynt. Fremover bliver Ka-
gedeko en komplet shop med alt fra kagepynt, råva-
rer, bageudstyr og festpynt. Så du behøver kun at 
handle ét sted til din næste fest.  
 
”Vi er kede af at skulle forlade Stjær, men vi vil for-
sat tilbyde gratis afhentning i Stjær. Så vi håber de 
lokale stadig vil bakke op om vores drøm” Smiler 
Charlotte.  
 

Fremover vil pigerne åbne dørene til åbent lager, 
afholde liveshopping, events og meget mere på lage-
ret, på Ole Rømers vej 18 i Låsby. Der er også altid 
mulighed for at kigge forbi til en lille snak, se deres 
store udvalg og måske få lidt inspiration.  

FraÊdrømÊtilÊvirkelighed 



 
Vores Brugs har været meget heldige at få doneret 
Bæredygtige Bæreposer – ca. 70 stk., syet og lavet af 
4., 5. og 6. klasse fra Stjærskolen.  
Bæreposerne er blevet syet i et samarbejde mellem 
de tre klasser i håndværk og design undervisningen. 
De dygtige elever har syet poserne af stof fra 
forskellige kasserede forretnings bannere. Poserne er 
blevet syet ved hjælp af symaskiner og hårdt arbejde.  
Bannerne har vi trykt på med en teknik kaldet 
 ”Rammetryk”.  
De motiver, der er trykt på poserne er: Et logo af 
Brugsen (for at signalere at den er derfra); et træ 
(Borgerforeningens logo); Stjær Trampesti Laug (en 
forening, der har markeret og vedligeholder gå-ruter 
rundt i Stjærs skønne natur); Stjær-boldklub (den 
lokale boldklub); Stjærskolen (den er lavet af elever 
fra Stjærskolen) og FN’s 17 verdensmål. Derudover 
er der på hver bæredygtig bærepose trykt ”Lån og 
læg tilbage”.
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Bæredygtige bæreposer i Stjær Dagli’ Brugs

 



 

Ideen med de Bæredygtige Bæreposer er at, man kan 
låne indkøbsposerne, når man handler ind i Brugsen. 
Poserne er placeres ved kassen og er til fuldstændig 
fri afbenyttelse. Næste gang man skal i Brugen, tager 
man indkøbsposen med tilbage, så andre kan låne 
den.  
Projektet er inspireret af det verdensomspændende 
projekt Boomerang poser, som findes i hele verden 
og bl.a. på Galten bibliotek. Formålet med projektet 
er, at vi sparer på vores forbrug af plastikposer og 
sammen hjælper hinanden med at spare på dem, så 
der ender lidt mindre plastik i naturen. 
Vi håber og tror at byen tager godt imod tilbuddet, så 
vi sammen kan være med til at hjælpe hinanden, 
støtte miljøet og styrke fællesskabet, og husker at 
komme tilbage med den ”Bæredygtige Bærepose”, 

når du har lånt den 😊  

Mange bæredygtige hilsner fra 4., 5. og 6. klasse på 
Stjærskolen 

PS. Vi står selvfølgelig for at servicere de 
Bæredygtige Bæreposer! Så vi reparerer gerne dem, 
der bliver slidt. 
Hvis du selv har lyst til at sy et indkøbsnet, er her en 

guide til, hvordan man skal gøre😊  

Guide til at lave en genbrugspose 
Trin 1: Find et stort stykke af stærkt stof, og klip to 
stykker ud, efter en skabelon som bare er, et stykke 
papir der er 42 cm*50 cm i størrelse.  

Trin 2: Efter du har klippet de to stykker, skal du 
placere de to stykker stof mod hinanden.  Hvis der er 
motiver på stoffet, skal man vende motiverne indad.  

Trin 3: Nu skal man til at sy posen sammen. Du syer 
rundt om posen, men ikke der hvor åbningen til 
posen er.  

Trin 4: Efter du har syet posen, skal du vende posen 
udad, så kan man se motiver på overfladen, hvis der 
er motiver på posen. Den øverste kant på posen skal 
bukkes om: 2 x 3 cm. Ombukket skal syes fast. 

Trin 5: Nu skal du finde håndtagene til posen. 
Håndtagene skal også helst blive lavet ud af stærkt 
stof. Håndtagene skal have længde på 50 cm og 
bredde på 5 cm.  

Trin 6: Nu skal du folde håndtagene i halv, og sy 
enderne på åbningen af posen. Du skal sy flere 
adskillige gange over det samme sted, det gør så den 
sidder bedre fast. Og nu burde du have en pose, lavet 
på den samme måde som dem i Brugsen. 

Red: Artiklen er skrevet i juni, men vi har gemt den, 
fordi den stadig er aktuel: Bæreposerne er fortsat i 
Brugsen til hjemlån - så hvis du har én liggende 
derhjemme, så husk at tage den med tilbage, så 
andre kan låne den:-) 
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Hvem er i Borgerforeningens bestyrelse? 

I borgerforeningens bestyrelse sidder (fra venstre) 
Ágústa Marzibil, Monica Bjørn Korsholm, Jesper 
Lumbye Andersen, Helene Simoni Thorup og Henrik 
Møller Ravn. Desuden også Nikolaj Henningsen og 
Morten Breum, som ikke er med på billedet.

Mange af vores aktiviteter afvikles i aktive 
arbejdsgrupper, både faste og ad hoc. Her kan f.eks. 
nævnes storke-mor Louise Birkegaard Rosenlund, 
Fredagsbaren, Energigruppen, Byforskønnelse, 
Trampestilaug, Webside ved Jan Rise, Stjær Avis, 
Juletog, Byggegruppen & Fælleshave … og mange, 
mange flere.

Her vil jeg dog særligt fremhæve Forsamlingshus-
teamet, da drift af forsamlingshuset fylder meget og 
er en vedvarende opgave i et relativt nedslidt 
forsamlingshus. Nikolaj Henningsen og Morten 
Breum fokuserer deres overskudskræfter på at 
hjælpe med husets generelle vedligehold og 
reparationer. Tre super seje kvinder står for booking 
og koordinering af forsamlingshuset, nemlig Lotte 
Stabel Henriksen, Kathrine Andersen og Pia 
Magnussen. Desuden er vi så heldige at Annalise 
Jensen har tilbudt at holde et vågent øje med 
køkkenet. Havefolket passer ude-arealerne på 
smukkeste vis. Se artikel om havefolket andet sted i 
denne avis.

Kassererteamet skal også fremhæves, da det på 
samme vis som forsamlingshuset handler om drift i 
det lange løb, noget vi er helt afhængige af. Henrik 
Møller Ravn er hovedkraften. Ved sin side har han 
Henriette Mansilla, som tager fra på en stor del af 
opgaverne. De passer kassen, e-boksen, NemID, 
betaler regninger og indkræver kontingenter, så vi 
andre kan gå ud og lave nogle af de ting, vi synes er 
sjovt.

Vi er taknemmelige for de mange kræfter, som 
hjælper og støtter op.

Giv dem et klap på skulderen, næste gang du ser 
dem i Brugsen!

Helene Simoni Thorup

 
Energigruppen & fjernvarme i Storring-
Stjær 
Når du læser denne artikel, så ved vi alle, hvad det 
hele endte med. Fik vi fjernvarme til Storring-Stjær 
eller ej? I skrivende stund (den 14. okt) er vi 
sindssyg spændte. Vi er stadig forsigtig optimistiske. 
Men ingenting er sikkert. Mange miljøbevidste 
borgere har allerede skiftet til varmepumper. Andre 
er afventende i en usikker tid, og ønsker at se tiden 
an. Uanset hvad vi gør, så bliver det frygtelig dyrt! 
Det er bestemt ikke nogen nem opgave at opnå 70% 
tilslutning.  

Allerede inden krigen brød ud i Ukraine - og sendte 
gaspriser på himmelflugt - var Energigruppen i fuld 
gang. Den blev etableret - dels som udløber af 
projektet ‘De grønne Handleplaner - bæredygtighed 
for alle i Stjær’ - og dels på grund af skub fra 
årvågne aktive borgere. Der blev sammensat en 
gruppe, som tog fat på at kigge på fælles nær-varme 
løsninger for Storring-Stjær. Vi kastede os over at 
undersøge en Termonet løsning ved etablering af en 
stor fælles varmepumpe, som så skulle placeres et 
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eller andet ikke nærmere defineret sted. Der blev 
holdt møder med forskellige udbydere og regnet på 
tallene. Ideen var at lave vores eget lille a.m.b.a.  Det 
ville tage minimum 2 år at få det etableret. 

Den 24. februar faldt bomberne over hele Ukraine i 
en såkaldt ‘full-scale invasion’ af Ukraine. Og med 
ét blev det ikke kun et spørgsmål om at finde 
bæredygtige grønne løsninger - men også at stoppe 
med at putte flere penge i Putins pengetank. 
Gasprisen steg til astronomiske højder - og energi 
blev fra den ene dag til den anden - et spørgsmål om 
samfundskritisk infrastruktur. Det var det sådan set 
også før .. nu blev det bare meget tydeligt for alle og 
enhver.  

Skanderborg kommune gik nu ind i sagen og 
meddelte, at de ville facilitere en proces som skulle 
munde ud i, at flere fik tilbudt fjernvarme. Energi-
gruppen var lynhurtig på aftrækkeren - og tog straks 
dialogen op med kommunen og de lokale medier. 
Vores udmelding var klar: Storring-Stjær skal med i 
første runde!! Og det kom vi! Som de eneste to 
landsbyer i Skanderborg Kommune fik vi et historisk 
tilbud om at få fjernvarme til byen.  

Det havde vi aldrig troet ville ske, men var det 
bedste vi kunne have ønsket. Kommunens tilbud om 
en fælles løsning var klart at foretrække frem for at 
lave vores eget energiselskab, både økonomisk og 
administrativt. Det var nu eller aldrig. Vi får ikke 
tilbuddet igen. Energigruppen kastede sig helhjertet 
ind i at informere og nå ud til alle borgere. 

Andre landsbyer i vores kommune kommer først 
med i 2. eller 3. runde - hvis de overhovedet kommer 
med. På det tidspunkt (om 3-6 år) vil der være så 
mange, der har fået en varmepumpe, at det bliver 
urealistisk at opnå en høj tilslutningsprocent. 

På nationalt niveau arbejder man med at lave ny 
lovgivning, som gør at alle i nye fjernvarmeområder, 
som udgangspunkt er tilmeldt. Man skal således 
melde sig aktivt fra - og ikke som nu, melde sig 
aktivt til. Man arbejder også med muligheden for at 
finansiere udgifterne over 45 år - frem for nu over 30 
år. Vi ved allesammen, at pengene bliver mindre 
værd ude i fremtiden, så det vil gøre det mere 
attraktivt.  

Det er en usikker fremtid vi ser ind i. Men en ting er 
helt sikkert! Der kommer til at ske store forandringer 
de kommende år på energiområdet, også i Storring-
Stjær. 

Hilsner fra Energigruppen 

Per Hedegaard, Jesper Lumbye Andersen, Christina 
Monrad, Jens Røgen Kristensen, Kresten Krab 
Thorup, Helene Simoni Thorup, John Monrad, 
Jørgen Schmidt og Bjarne B. Rosenlund 
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Eftersyn af Stjærs Udviklingsplan 
I foråret i 2018 sendte byrådet en opfordring ud til 
alle landsbyerne i kommunen: Hvad er jeres 
udviklingsplan? Hvilken landsby ville vi gerne være 
om 5, 10 eller 20 år? 

I årene forinden havde der været fokus på at slå de 4 
gamle kommuner sammen til den stor-kommune, vi 
kender i dag. Det betød en vis centralisering og 
fokus på de tidligere centerbyer: Galten, Hørning, 
Skanderborg og Ry. Fire byråd blev til ét. Og 
pludselig skulle de 29 personer i byrådet tale med 4 
gange så mange mennesker. De fleste (næsten alle) 
byrødder kommer i dag fra centerbyerne, fordi det 
blev sværere for mindre byer at få valgt deres lokale 
repræsentant ind.  

Men landsbyerne var ikke glemt, lovede politikerne! 
De ville gerne støtte op om vores planer, såfremt vi 
ellers kunne blive enige om noget! 

Stjær var en af de byer, som greb politikernes 
udfordring. En stor åben proces tog sin begyndelse. 
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. 

Meget vand er løbet i åen siden sidst 
NU er der gået 5 år - og der er efterhånden løbet en 
del vand i åen. Mange nye er flyttet til - og Stjær er 
blevet til Storring-Stjær. Vi har været lige ved at 
miste skolen. Vi har lavet ‘Grønne handleplaner’, 
Boldklubben har fået en pris for foreningsudvikling. 
Vi har fået 30 km trampestier. Vi er blevet årets 
Landsby i Danmark. Lige nu står vi i en energikrise. 
Der er flere store udstykninger på vej. Hvordan og 
hvor hurtigt skal det gå? Vi står overfor at skulle 
bygge - måske - et Kulturkraftværk. Hvad skal det 
indeholde? Hvad med de unge? Hvad med det gamle 
centrum, når børnehaven og måske forsamlingshuset 
forsvinder? Kan det gamle rensningsanlæg i bunden 
af dalen, som snart bliver overflødigt, bruges til 
noget andet, feks. en skateboardbane? osv., osv.  

 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. Stjærs skal udvikles, så landsbyens 
historie, særlige miljø og gode fællesskaber fortsat 
værnes om - og går hånd i hånd med nye tiltag, som 
f.eks. forbedringer af de trafikale forhold.  

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 - og give vores udviklingsplan et eftersyn! 

Hvordan skal Storring-Stjær udvikle sig i fremtiden 
som landsby? I vil alle blive indbudt til at deltage. I 
hører nærmere i det nye år. Vi håber at så mange som 
muligt vil deltage og bidrage. Læg gerne hjernen i 
blød så længe :-) 

Planen kan iøvrigt findes på hjemmesiden 
www.stjaer.net 
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StatusÊpåÊ 
StjærÊKulturkraftværk 
Tekst: Jesper Lumbye 
IÊløbetÊafÊsommerenÊharÊSkander-
borgÊKommunesÊembedsmændÊ
udarbejdetÊetÊlokalplantillægÊforÊ
områdetÊvedÊStjærskolen,ÊsomÊ
sætterÊrammerneÊforÊomdannel-
senÊtilÊStjærÊKulturkraftværk.ÊIÊTil-
lægÊnr.1ÊtilÊLokalplanÊ1086,ÊerÊderÊ
beskrevet,ÊhvordanÊarealernesÊ
anvendelsesmulighederÊudvidesÊ
ogÊhvilkeÊhensyn,ÊderÊskalÊtagesÊtilÊ
naboerne.Ê 
ProjektetÊbestårÊafÊflereÊetaper.Ê
AktueltÊerÊdetÊbygningÊafÊenÊnyÊ
børnehave,ÊsomÊkommerÊtilÊatÊlig-
geÊdér,ÊhvorÊmultibanenÊogÊklub-
husetÊliggerÊnuÊdvs.ÊmellemÊdenÊ
storeÊhalÊogÊindskolingensÊbyg-
ning.ÊHerÊharÊSkanderborgÊafsatÊ20Êmio.Êkr.ÊogÊpro-
jektetÊkommerÊsnartÊiÊudbud.ÊByggerietÊforventesÊatÊ
gåÊiÊgangÊomÊetÊårÊogÊværeÊfærdigÊomÊtoÊår.Ê 
SamtidigÊerÊStjærÊBoldklubÊiÊgangÊmedÊprojekteringÊ
afÊetÊnytÊklubhusÊmedÊbl.a.Êmødelokale,ÊfitnesslokaleÊ
ogÊomklædningsrum,ÊsomÊerstatningÊforÊdetÊgamleÊ
klubhusÊpåÊVesterbro.ÊHerunderÊsesÊetÊidéoplægÊtilÊ
detÊnyeÊklubhus.ÊDetÊnyeÊklubhusÊkommerÊtilÊatÊliggeÊ
langsÊskolestienÊudÊforÊdenÊlilleÊhal.ÊForÊatÊskaffeÊ
pengeÊtilÊprojektet,ÊudÊoverÊdemÊsomÊkommunenÊ
giver,ÊharÊfrivilligeÊfraÊboldklubbenÊgennemÊDHFÊ

hjulpetÊtilÊvedÊforskelligeÊarrangementerÊiÊbl.a.ÊCeresÊ
Arena,ÊhvorÊderÊerÊblevetÊtjentÊpengeÊhjemÊtilÊprojek-
tet.ÊHoldÊøjeÊmedÊopslagÊpåÊStjærÊBoldklubsÊFace-
book-side,ÊhvorÊderÊerÊopslag,ÊnårÊderÊerÊbrugÊforÊ
hjælpÊfraÊfrivilligeÊvedÊdisseÊarran-
gementer. 
 
Lokalplan TillægÊnr.Ê1ÊtilÊLP1086 -
 OffentligeÊfunktionerÊvedÊStjærÊ
Skolen:Êkortlink.dk/2gxpgÊ 



Af Monica Bjørn Korsholm  

I en landsby som Stjær med cirka 1100 indbyggere 
og et væld af foreninger, klubber, virksomheder, laug 
og grupper, mødes mennesker hver dag på kryds og 
tværs. Forskellige mennesker på tværs af liv, 
holdninger, historie og interesser. Forskellige 
mennesker krydser veje - vi mødes, og én af de 
bærende værdier for alt dette må være fællesskaber. 
Fællesskaber, der fordrer alt fra frivillighed til 
forpligtelse. Fællesskaber, som medvirker til at 
forbinde et lokalområde og få Jyllands Hjerte til at 
banke. 

Sådan et fællesskab er jeg så heldig at være inviteret 
på besøg i på en dejlig sommerdag i juni: Så længe 
der har været Forsamlingshus i Stjær, har der været 
mennesker, der frivilligt passede omgivelserne 
omkring huset. For godt 10 år siden nedsatte 
gruppen Havefolket sig, som siden har koordineret 
og hjulpet hinanden med opgaverne året rundt. Jeg er 
nysgerrig på det fællesskab, Havefolket er – hvem de 
er og hvordan de varetager den opgave, det er at 
passe og pleje alt det grønne rundt om vores 
allesammens forsamlingshus på Tåstrupvej. Således 
også på denne solrige arbejdsdag i juni, og heldigvis 
er der tid til en velfortjent pause og en optankning af 
kaffe, rundstykker og en hyggesnak, før havearbejdet 
genoptages. 

Stemningen er lun og munter, og der fortælles 
historier og drilles godmodigt. Snakken går om 
Havefolket både dengang og nu, om deres 
arbejdsopgaver såsom at luge bede, klippe hække, 
beskære buske, klippe græs, plante og omplante 
blomster, nippe visne blomster, feje, rive, bygge og 
forskønne. Havefolket som et fællesskab af grønne 
fingre og frivillighed. Et fællesskab til glæde for alle 
vi andre, der nyder de smukke omgivelser rundt om 
forsamlingshuset på vores gåture, når vi holder en 
fest eller på anden vis benytter Forsamlingshuset. 

Groft sagt kan man sige om Havefolk-gruppen, at 
den er dannet og består af mennesker, som har et 
langt arbejdsliv bag sig, og som stadig brænder for at 
bidrage til og være en del af et fællesskab. De mødes 
så vidt muligt alle sammen, cirka 10 kvinder og 
mænd, én gang årligt, en junidag til den helt store 
arbejdsdag – hvor hækkene skal klippes, grene og 
blade fejes sammen og køres væk, bedene luges og 
blomsterne efterses. Denne junidag i 2022 har de 
bestilt – og fået – godt sommervejr til arbejdsdagen, 
og der knokles, snakkes og hygges. Hele året rundt 
har vi glæde af Havefolkets arbejdsfællesskab, for 
pasning af grønne omgivelser kræver jævnlige besøg 
og arbejdstimer, eftersyn af bænkeområdet, et hegn 
der skal bygges, græs der skal klippes og meget 
mere.  

Nogle Havefolk-medlemmer har været med i mange 
år, andre er kommet til siden hen, og der er altid 
plads til og brug for flere kræfter. Jeg fornemmer en 
fælles glæde og stolthed over at kunne bidrage, også 
selvom kroppen ikke er helt ny, og en aktiv 
pensionisttilværelse giver en fyldt kalender at tage 
hensyn til. Også i Havefolk-gruppen mødes 
forskellige mennesker med et fælles mål, som over 
årene skaber en fælles historie. Det mærker man i 
den hyggelige atmosfære og de godmodige drillerier. 
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Formiddagspausen er ved at være ovre, kaffen er 
nydt og rundstykkerne spist, og inden jeg forlader 
Havefolket, falder en pointe, jeg tager med mig og 
gerne vil dele (frit citeret): ”Det gælder jo jer alle – 
uanset hvilken frivillig opgave vi varetager, så er det 
det, der skaber det helt særlige fællesskab vi har her i 
lokalområdet – at vi gør ting sammen til glæde for 
hinanden.” 

Arne Madsen fortæller, at Havefolk-gruppen bliver 
ældre, med de skavanker der nu engang følger med, 
og derfor vil de utroligt gerne have flere nye med. I 
den forbindelse er man mere end velkommen til at 
kontakte arnemadsen@gmail.com og høre om 
gruppen – det er af stor værdi for os alle sammen i 
lokalområdet at Havefolket findes, så skriv 
frimodigt! 

 

Med denne artikel ønsker vi i Storring-Stjær 
Borgerforening at sige jer, Havefolket, et stort TAK 
for jeres frivillige og trofaste indsats. Det påskønnes 
fra alle sider.  

Rigtig god arbejdslyst 😊
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Storring-StjærÊLandsbyfestivalÊ2022 
Tekst:  Jesper Lumbye 
Foto:  Helene Simoni, Jan Thøgersen og  
 Jesper Lumbye 
LørdagÊdenÊ27.ÊaugustÊblevÊderÊforÊandenÊgangÊaf-
holdtÊStorring-StjærÊLandsbyfestival.ÊKonceptetÊer,Ê
atÊforskelligeÊforeningerÊogÊaktivitetsgrupperÊarbej-
derÊsammenÊomÊhverÊatÊbidrageÊmedÊenÊaktivitet.Ê
PåÊdenÊmådeÊkommerÊderÊtilÊatÊforegåÊenÊmasseÊ
forskelligeÊaktiviteterÊpåÊdagenÊforÊfestivalen,ÊogÊ
samtidigÊerÊdetÊoverskueligtÊatÊfåÊstabletÊpåÊbenene.Ê
SidsteÊårÊfaldtÊdetÊtilfældigtÊsammenÊmedÊBrugsensÊ
sommerfestÊogÊKløverÊMotionscykelløb.ÊDetÊvisteÊ
sigÊatÊværeÊetÊheldigtÊsammentræf,ÊforÊderÊendteÊ
medÊatÊværeÊflereÊdeltagereÊiÊBrugsensÊsommerfestÊ
endÊderÊhavdeÊværetÊdeÊsidsteÊparÊårÊforinden.ÊVedÊ
planlægningenÊafÊdetteÊårsÊLandsbyfestival,ÊvarÊderÊ
derforÊbredÊenighedÊom,ÊatÊplacereÊdetÊpåÊsammeÊ
dagÊigen.Ê 
DagenÊstartedeÊmedÊmorgensangÊiÊStjærÊKirkeÊef-

terfulgtÊafÊmorgenkaffeÊogÊrundstykkerÊvedÊBrugsen.Ê
HerefterÊgikÊdeÊnæsteÊaktiviteterÊiÊgangÊmedÊKløverÊ
Motionscykelløb,ÊkrolfÊogÊforskelligeÊandreÊaktiviteterÊ
vedÊhallen.ÊDerÊvarÊluksusvandringÊpåÊbl.a.ÊdeÊnyeÊ
stierÊrundtÊomÊTåstrupÊmoseÊogÊsø.ÊDetÊmesteÊafÊ
dagenÊvarÊderÊcaféÊvedÊdetÊnyeÊmadpakkehus,ÊsomÊ
derÊgennemÊsommerenÊvarÊblevetÊarbejdetÊpåÊatÊfåÊ
klarÊtilÊdagen.ÊDagenÊsluttedeÊafÊmedÊgrillmadÊvedÊ
Brugsen. 
ArrangementerÊerÊblevetÊtilÊiÊetÊsamarbejdeÊmellemÊ
menighedsrådet,ÊStjærÊBoldklub,ÊStjærÊe-Cycling,Ê
BrugsensÊAktivitetsudvalg,ÊStjærÊTrampestiÊLaug,Ê
FredagsÊCafé-gruppen,ÊSnitteÊMadsÊogÊStorring-
StjærÊBorgerforening,ÊsomÊalleÊtakkerÊforÊdenÊstoreÊ
opbakningÊtilÊarrangementet. 
HarÊduÊenÊaktivitet,ÊsomÊduÊgerneÊvilÊhaveÊmedÊvedÊ
LandsbyfestivalÊ2023,ÊsåÊsendÊblotÊenÊe-mailÊtilÊ 
JesperLA@stjaer.net 
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Augusta - September 2022 

Hvad er dit navn, og hvor gammel er du? 

MitÊnavnÊerÊÁgústaÊMarzibilÊSigurðardóttir.ÊMitÊlidtÊ
specielleÊnavnÊkommerÊfraÊmineÊislandskeÊrødder.Ê
DetÊerÊoftestÊkunÊmitÊlidtÊspecielleÊnavn,ÊderÊgørÊfolkÊ
bevidsteÊomÊatÊjegÊikkeÊerÊheltÊdansk,ÊdaÊjegÊefterÊ
mangeÊårÊiÊDanmarkÊikkeÊharÊsåÊmegetÊafÊdenÊisland-
skeÊsangÊmere.ÊJegÊerÊ33Êsomre. 

 

Hvad får du din hverdag til at gå med? 

JegÊerÊuddannetÊsocialrådgiverÊogÊarbejderÊpåÊetÊjob-
center.ÊJegÊarbejderÊmedÊdenÊmålgruppeÊsomÊerÊ
længstÊvækÊfraÊarbejdsmarkedet.ÊJegÊbrænderÊforÊdetÊ
socialeÊarbejdeÊogÊdetÊskinnerÊigennemÊaltÊdetÊjegÊ
foretagerÊmigÊ–ÊogsåÊiÊfritidenÊogÊprivat.ÊJegÊbrugerÊ
megetÊtidÊpåÊfrivilligtÊarbejde,ÊjegÊmalerÊogÊlaverÊ
kunstigeÊnegleÊogÊsyrÊtøj.ÊJegÊharÊaltidÊelsketÊatÊværeÊ
kreativÊogÊkasterÊmigÊofteÊudÊiÊnyeÊprojekter.ÊDerud-
overÊbrugerÊjegÊenÊmasseÊtidÊmedÊminÊmand,ÊvoresÊ
toÊdrengeÊpåÊ12ÊogÊ9ÊårÊsamtÊvoresÊlilleÊhund. 

 

Hvor bor I og hvor længe har du boet i Storring/
Stjær? 

ViÊborÊiÊetÊafÊdeÊnybyggedeÊrækkehuseÊiÊPebbelgår-
denÊiÊStjær,ÊhvorÊviÊflyttedeÊindÊiÊaugustÊ2021. 

Hvordan kan det være, I ønskede at flytte hertil? 

ViÊfaldtÊforÊdetÊrækkehusÊviÊborÊi!ÊJegÊkendteÊikkeÊ
megetÊtilÊbyenÊførÊviÊflyttedeÊhertil,ÊmenÊiÊløbetÊafÊ
detÊårÊviÊharÊboetÊher,ÊerÊviÊfaldetÊmereÊogÊmereÊforÊ
byen.ÊViÊnyderÊroenÊher,ÊmenÊskulleÊogsåÊligeÊvænneÊ
osÊtilÊden.ÊDerudoverÊelskerÊjegÊdenÊstemningÊderÊerÊ
herÊiÊbyen,ÊogÊatÊmanÊiÊStjærÊyderÊomsorgÊforÊensÊ
medmennesker. 

 

Hvad synes du – udover de nævnte ting – er det 
bedste ved at bo i Stjær? 

AtÊderÊerÊsåÊmangeÊtingÊogÊaktiviteterÊatÊtilbydeÊbådeÊ
storeÊogÊsmå.ÊHvisÊmanÊønskerÊsigÊetÊsocialtÊnet-
værk,ÊsåÊopleverÊjegÊatÊalleÊstårÊklarÊmedÊåbneÊarmeÊ
forÊatÊbydeÊfxÊosÊnyeÊvelkommen. 

 

Hvis du kunne drømme helt frit – hvad kunne du 
da drømme om at opleve/realisere der hvor du bor i 
Storring/Stjær? 

HvisÊjegÊskulleÊdrømmeÊomÊnyeÊtiltagÊellerÊtingÊjegÊ
villeÊønskeÊviÊhavdeÊher,ÊsåÊskulleÊdetÊmåskeÊværeÊenÊ
kvindeklub,ÊikkeÊomÊformiddagenÊdog,ÊhvorÊmanÊ
kanÊkommeÊlidtÊudÊafÊdenÊtravleÊhverdagÊmedÊmændÊ
ogÊbørn.ÊEllersÊvilleÊenÊsvømmehalÊværeÊsuperskønÊ
atÊhaveÊher!ÊDetÊkunneÊogsåÊværeÊfedtÊmedÊnogetÊ
dans.ÊJa,ÊderÊerÊmangeÊideer,ÊmenÊgrundlæggendeÊ
opleverÊjeg,ÊatÊStjærÊkanÊtilbydeÊminÊfamilieÊdetÊviÊ
ønsker. 

 

BorgerforeningenÊvilÊligeÊsupplere,ÊatÊÁgústaÊerÊetÊ
kærtÊmedlemÊiÊbestyrelsenÊgennemÊdetÊsenesteÊlilleÊ
årsÊtid.ÊDetÊerÊsupersejtÊhunÊharÊmeldtÊsigÊpåÊbanen,Ê
ogÊviÊerÊtaknemmeligeÊforÊatÊhaveÊhendeÊmedÊpåÊhol-
det.ÊVelkommenÊherÊiÊJyllandsÊHjerteÊtilÊdigÊogÊdinÊ
familie,ÊÁgústa 

 

 

MånedensÊStjærne 
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Andreas - Oktober 2022 

Hvad er dit navn, og hvor gammel er du? 

MitÊnavnÊerÊAndreasÊAlleslev,ÊogÊjegÊerÊ35Êår. 

Hvad får du din hverdag til at gå med? 

UdoverÊdenÊallervigtigsteÊtidÊsammenÊmedÊminÊfa-
milie,ÊsåÊelskerÊjegÊmineÊløbetureÊiÊdeÊfantastiskeÊ
omgivelserÊviÊborÊi,ÊsamtÊdetÊsocialeÊlivÊmedÊølbryg-
ningÊogÊpizzadates. 

ArbejdsmæssigtÊerÊjegÊansatÊiÊSkanderborgÊFestival-
klub,ÊsomÊblandtÊandetÊarrangererÊSmukfestÊiÊSkan-
derborg.ÊHerÊarbejderÊjegÊmedÊIT-systemerÊsamtÊle-
delseÊafÊenÊstorÊflokÊfrivilligeÊ–ÊdetÊerÊenÊstorÊdrømÊ
derÊforÊmangeÊårÊsidenÊgikÊiÊopfyldelse:ÊAtÊfåÊlovÊtilÊ
atÊlaveÊfestivalÊåretÊrundtÊiÊetÊfantastiskÊfællesskab.Ê
FritidÊogÊarbejdstidÊbliverÊtitÊblandetÊsammen,ÊdaÊviÊ
joÊerÊenÊforening;ÊsåÊmineÊfritidsaktiviteterÊ(somÊog-
såÊerÊmitÊjob)ÊbestårÊtitÊafÊaften-ÊogÊweekendmøderÊ
påÊfestivalkontoret,ÊhvorÊviÊplanlæggerÊåretÊrundt. 

Bor du alene eller sammen med en ægtefælle eller 
kæreste? 

JegÊborÊsammenÊmedÊminÊsødeÊkæresteÊAnn,ÊsomÊ
jegÊharÊ2ÊsødeÊpigerÊmed:ÊKarenÊpåÊsnartÊ4ÊårÊogÊMa-
rieÊpåÊ2Êår.ÊKarenÊgårÊiÊbørnehaveÊiÊVeng,ÊogÊMarieÊiÊ
dagplejeÊhosÊTina. 

Hvor bor I, og hvor længe har du boet i Storring/
Stjær? 

ViÊborÊpåÊVesterbroÊ41,ÊPostensÊgamleÊhus,ÊogÊviÊharÊ
boetÊ4ÊårÊiÊStjær. 

Hvordan kom du til Stjær/Storring? 

IÊforåretÊ2018ÊkørteÊviÊofteÊiÊweekenderneÊogÊkigge-
deÊiÊdeÊsmåÊbyer.ÊViÊvarÊaldrigÊforbiÊStjærÊpåÊvoresÊ
ture,ÊmenÊviÊvarÊforbiÊalleÊmuligeÊandreÊsmåÊbyerÊiÊ
detÊøstjyske.ÊAnnÊhavdeÊetÊufravigeligtÊkravÊom,ÊatÊ
derÊskulleÊværeÊ2ÊtoiletterÊiÊhuset.ÊEnÊdag,ÊhvorÊjegÊ
sidderÊogÊkiggerÊpåÊBoligsiden,ÊdukkerÊVesterbroÊ41Ê
op.ÊViÊskrevÊtilÊmægleren,ÊogÊsåÊgikÊdetÊstærktÊ–ÊogÊ
detÊharÊviÊikkeÊfortrudtÊétÊsekund. 

 

 

Til nye(re) beboere: Hvordan har det været at falde 
til i Stjær/Storring? 

DetÊharÊværetÊfantastiskÊatÊbliveÊmodtagetÊiÊStjærÊ–Ê
sjældentÊharÊviÊføltÊosÊmereÊvelkommen! 

Hvad synes du er det bedste ved at bo i Stjær/
Storring? 

AlleÊdeÊsmåÊfællesskaberÊderÊerÊiÊbyen.ÊDetÊhøjeÊak-
tivitetsniveau,Êvisionerne,ÊskaberlystenÊogÊdenÊflotteÊ
naturÊderÊomgiverÊbyenÊmedÊtrampestier,ÊsheltersÊogÊ
vandhuller.ÊOgÊselvfølgeligÊvoresÊfantastiskeÊBrugs. 

Hvis du kunne drømme helt frit – hvad kunne du 
da drømme om at opleve eller realisere der hvor du 
bor? 

JegÊharÊmangeÊideer,ÊmenÊmedÊdeÊ2ÊsmåÊerÊtidenÊ
knapÊiÊøjeblikket,ÊsåÊdetÊbliverÊsenereÊatÊjegÊmåskeÊ
kanÊrealisereÊnogleÊafÊdem.Ê 

JegÊsynes,ÊdetÊkunneÊværeÊsjovtÊatÊlaveÊenÊpopup-
gourmetrestaurantÊiÊForsamlingshusetÊforÊenÊaften,Ê
medÊmadÊogÊvinÊpåÊhøjtÊniveau,ÊkombineretÊmedÊso-
cialÊdining.ÊJegÊtænkerÊogsåÊpå,ÊomÊmanÊkunneÊlyk-
kesÊmedÊsmåÊugentligeÊudendørsÊkoncerterÊiÊsom-
mermånederne,ÊfxÊcentreretÊomkringÊcirklerneÊiÊFæl-
leshaven?ÊOgÊkunneÊderÊmåskeÊopståÊetÊnytÊogÊfæl-
lesskabendeÊerhvervÊiÊdetÊgamleÊpizzeria,ÊsåÊviÊmå-
skeÊdrevÊetÊmadstedÊiÊfællesskab? 

TAK Andreas, fordi du ville stille op som oktober 
måneds Stjærne – vi er glade for, at du og din fami-
lie er kommet hertil og er blevet en del af vores lo-
kalsamfund. 

 

MånedensÊStjærne 
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JohnÊHaarupÊLaursenÊerÊÅretsÊ

LederÊiÊSkanderborgÊKommune 

IÊStjærÊerÊviÊoptagetÊafÊatÊbyggeÊfællesskaber,ÊvæksteÊini-

tiativerÊogÊskabeÊværedygtighed.ÊDetÊliggerÊiÊvoresÊDNAÊ

–ÊbådeÊsomÊbyÊogÊsomÊhjemstedÊforÊetÊutalÊafÊsmåÊogÊ

størreÊforeningerÊiÊvoresÊlilleÊby.ÊEnÊafÊdeÊheltÊafgørendeÊ

foreningerÊiÊStjærsÊaktiviteterÊerÊStjærÊBoldklub,ÊsomÊerÊ

rammeÊomÊidrætsaktiviteterÊforÊalleÊaldre.ÊViÊnyderÊgodtÊ

afÊmangeÊdygtigeÊogÊdedikeredeÊildsjæle,ÊderÊarbejderÊ

somÊfrivillige,ÊinstruktørerÊogÊtrænereÊiÊklubben,ÊmenÊ

medÊdenneÊindstillingÊvilÊviÊgerneÊhyldeÊenÊheltÊbestemtÊ

person,ÊderÊgennemÊmangeÊårÊharÊværetÊmedansvarligÊforÊ

atÊbyggeÊStjærÊBoldklubÊop,ÊnemligÊvoresÊformandÊJohn 

Haarup Laursen.Ê 

KenderÊduÊetÊsærligtÊmenneske,ÊderÊaltidÊerÊklarÊtilÊatÊtageÊ

ansvar,ÊhjælpeÊandreÊogÊfaktiskÊerÊhjørnestenenÊiÊsitÊegetÊ

lilleÊøkosystem?ÊSådanÊenÊpersonÊerÊJohnÊforÊStjærÊBold-

klub.ÊHanÊharÊigennemÊmereÊendÊ40ÊårÊarbejdetÊutrætteligÊ

forÊatÊudvikleÊBoldklubbensÊforskelligeÊafdelinger,ÊsåÊviÊiÊ

dagÊstårÊmedÊenÊstærkÊforeningÊmedÊmedlemsfremgangÊ

ogÊmangeÊnyeÊaktiviteterÊpåÊprogrammet. 

JohnÊerÊikkeÊbangeÊforÊatÊtænkeÊnytÊellerÊstort,ÊogÊerÊsær-

ligtÊoptagetÊafÊatÊfåÊmangeÊ-ÊogÊnyeÊ-ÊmålgrupperÊtilÊatÊ

bevægeÊsig.ÊIÊ2018ÊvarÊJohnÊmedvirkendeÊtil,ÊatÊStjærÊ

BoldklubÊvandtÊDGIsÊDMÊiÊforeningsudviklingÊiÊ2018.Ê

DengangÊhavdeÊklubbenÊ600Êmedlemmer.ÊIÊdagÊharÊklub-

benÊrundetÊdeÊ900.ÊDetÊerÊenÊfantastiskÊflotÊindsatsÊforÊenÊ

byÊpåÊgodtÊogÊvelÊ1.000Êindbyggere.Ê 

JohnÊharÊværetÊprimusÊmotorÊbagÊopstartÊafÊLykkeligaÊ

håndboldholdetÊiÊStjær,ÊsomÊerÊhåndboldÊforÊbørnÊmedÊ

udviklingshandicaps,ÊogÊsomÊfolkÊkørerÊlangtÊforÊatÊværeÊ

enÊdelÊaf,ÊnetopÊiÊStjær.ÊDerÊerÊopstartetÊseniorfitness,Ê

krolfÊogÊidrætÊomÊdagen,ÊsomÊerÊblevetÊenÊstorÊsucces.Ê

DerÊerÊholdÊforÊforældre-barnÊgymnastikÊheltÊnedÊtilÊ0-årsÊ

alderen.ÊOgÊderÊerÊholdÊforÊNERF,ÊsomÊgårÊpåÊtværsÊafÊ

generationerne.Ê 

 

IÊ2021ÊhvorÊStjærÊblevÊÅretsÊLandsbyÊiÊDanmarkÊvarÊ

JohnÊogÊBoldklubbenÊogsåÊenÊdelÊafÊheleÊbyensÊsamarbej-

de,ÊsomÊtilÊsidstÊhevÊprisenÊhjemÊtilÊStjær. 

JohnÊharÊaltidÊkæmpetÊutrætteligtÊforÊatÊudvikleÊStjærÊ

BoldklubÊogÊdetÊnyesteÊprojektÊerÊarbejdetÊmedÊatÊrealise-

reÊStjærÊKulturkraftværk,ÊhvorÊbyensÊsociale,Êkulturelle,Ê

skole-ÊogÊidrætsmæssigeÊaktiviteterÊskalÊsmelteÊsammenÊiÊ

etÊintelligentÊbyggeriÊvedÊhallenÊogÊStjærskolen,ÊsomÊud-

nytterÊkvadratmeterneÊklogtÊogÊsikrerÊoptimaleÊsammen-

hængeÊmellemÊskoleÊogÊfritidslivÊforÊbådeÊbørnÊogÊvoks-

ne.ÊHerÊarbejderÊJohnÊnetopÊpåÊatÊrealisereÊplanerneÊomÊetÊ

lokaltÊfitnesscenter,ÊnyeÊklublokalerÊogÊikkeÊmindstÊeks-

traÊomklædningsrumÊtilÊdenÊvoksendeÊmedlemsbaseÊiÊ

StjærÊBoldklub. 

HeltÊpersonligtÊbankerÊJohnsÊhjerteÊforÊhåndbolden,ÊhvorÊ

hanÊharÊenÊlangÊkarriereÊbagÊsigÊsomÊspiller,ÊtrænerÊogÊ

dommer.ÊJohnÊerÊogsåÊaktivÊiÊhåndboldÊudenÊforÊStjærÊogÊ

deltagerÊf.eks.ÊsomÊofficial,ÊnårÊderÊerÊEMÊellerÊandreÊsto-

reÊslutrunderÊpåÊdanskÊjord. 

KortÊsagt,ÊsåÊerÊJohnÊenÊkæmpeÊinspirationÊogÊetÊlokaltÊ

ankerÊforÊStjærÊBoldklub.ÊVoresÊklubÊvilleÊikkeÊværeÊdet,Ê

denÊerÊiÊdagÊudenÊJohnÊogÊhansÊutrætteligeÊarbejdeÊforÊatÊ

skabeÊetÊidrætstilbudÊforÊalleÊ-uansetÊalderÊogÊfysisk/

psykiskÊformåen! 

SåÊviÊhåber,ÊIÊvilÊhjælpeÊosÊmedÊatÊhyldeÊJohnÊsomÊÅretsÊ

LederÊiÊSkanderborgÊKommune.ÊÊJohnÊharÊheleÊsitÊlivÊar-

bejdetÊforÊdetÊfrivilligeÊforeningslivÊogÊStjærÊBoldklubÊvilÊ

sammenÊmedÊjerÊgerneÊhyldeÊhansÊimponerendeÊindsats. 

DygtigeÊledereÊerÊlivsblodetÊforÊforeningslivet 



JULETRÆER - PYNTEGRØNT - DEKORATIONER - 
KRANSE m.m.  

Gennem de seneste 15-16 år har der været mulighed for at fælde 
eller vælge flotte juletræer på vores mark, dette vil igen i år være 
muligt.  

Vi har rigtigt mange Normann at vælge imellem og et lille udvalg i 
rødgran. 

I åbningstiden sælger vi også grangrene/bundter af Nobilis gran, 
metal kugler, metal juletræer, indendørs/udendørs dekorationer, 
hel- & halvbundne adventskranse, kirkegårdspynt, udvalg af 
forskelligt grønt, kogler, mos og andre materialer til dine egne 
juledekorationer - bestillinger modtages gerne. 

Alt dette sælges fra garagen i Stjær Bakker 89 – Stjær, 
8660 Skanderborg (2 km syd for Stjær By). 

Der er gode parkeringsforhold, også til trailer. 

Kik forbi – der er gløgg og saft til alle og lidt sødt til børnene. 

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

26. & 27. november 

3. & 4. december 

10. & 11. december 

17. & 18. december 

+ fredag den 23. december 

alle dagene er der åbent mellem kl. 10-16 

Eller efter nærmere aftale – Hilsen Linda og Thomas                   
Mobil 6175 4077  



Energi i kirken 
Som alle andre skal vi i denne tid spare på energien i kirken.  
Kirkeministeriet henstiller til, at der max er 19 grader i statslige bygninger, desuden bliver vi opfordret 
til at følge energikonsulentens spareråd. 
Vi har skruet ned for varmen i kirkerne og i konfirmandstuen. Vi har fokus på kortere opvarmningstid. 
Samtidig skal vi selvfølgelig tage hensyn til arbejdsmiljøet; udover gudstjenester foregår der jo også 
babysalmesang, kor og undervisning i kirkerne, ligesom kirketjenerne skal have mulighed for at gøre 
rent og organisten for at øve på orgelet. I kirkerne er aktiviteterne uden for gudstjenesterne stort set 
samlet på 2 dage.  Ved babysalmesang opvarmes der lidt mere. 
Vi opfordrer hermed alle til at klæde sig på efter forholdene.  
I løbet af de seneste år har vi udskiftet alle pærer til LED-pærer. Vi har i denne sæson slukket for 
tårnbelysningen i Stjær. Vi finder det imidlertid vigtigt, at kirken også forkynder lys i mørket; derfor har 
vi besluttet at fortsætte decemberlys inde i kirkerne, dog kun i tidsrummet kl 16- 20. 
Vi har netop besluttet at tilmelde Præstegården og Konfirmandstuen til fjernvarme; hvorimod det ikke 
er rentabelt at tilslutte kirkerne og graverbygningerne. Der skal findes andre løsninger, der kan 
opvarme meget på kort tid og derefter slukke.  

1. søndag i Advent - Nyt Menighedsråd og Carsten Marvigs 30 års jubilæum 
Den 27. november kl 10.30 er der gudstjeneste i i Storring Kirke. 
Det er den dag det nye menighedsråd tiltræder, og samtidig den dag, hvor Carsten Marvig har været 
ansat hos os i 30 år. 
Voksenkoret medvirker, og der vil være kirkekaffe efterfølgende. 
Alle er velkomne. 

Julestue i Konfirmandstuen 
Den 28. november 2022 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, og der vil være 
underholdning, som kan være oplæsning, sang, fællessang, musik eller hvad vi nu finder på. 
Til det hyggelige pakkespil medbringes en lille pakke (max 20 kr.) 
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 fredag den 25.november 2022 til en af nedenstående: 
Tove Nielsen:     2369 5971 
Metha Eriksen:  3052 7488 
Rita Joseff:       3089 2220 
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Nyt menighedsråd fra 1. søndag i advent 

Tak for det store fremmøde til Valgforsamlingen. Vi er privilegerede her i sognene med den 
opbakning. Der blev valgt et nyt råd med engagerede og kompetente folk. Det nye råd konstituerer 
sig inden advent. Tillykke med valget!

Menighedsrådets medlemmer 
Bendt Kristensen, Kollens Møllevej 45, Stjær 
Flemming Staub, Kollens Møllevej 53, Stjær 
Hanne Øvlisen, Tujavej 16, Stjær 
Kaj Bertelsen, Filippavænget 6, Stjær 
Kresten Krab Thorup, Stjærvej 70 
Peter Bjarne Nordheim, Ryvej 118, Høver 
Peter Schmidt, Kollens Møllevej 30, Stjær 
Schiela Siviä Udbye Jensen, Solhøjparken 36, Storring 

1. og 2. suppleanter 
Martin Nørgaard Fisker, Vesterbro 80, Stjær 
Jan Thøgersen, Tåstrupvej 70, Stjær 
Jytte Elisabeth Nielsen, Søballevej 5, Storring 
Michéle Vandborg Nielsen, Solhøjparken 27, Storring
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Kaj, Kresten, Peter Nordheim, Peter Schmidt, Flemming, Bendt, Hanne, Schiela 



Klokketårnet i Storring 
I forbindelse med det årlige kirkesyn kunne man konstatere, at en del fuger var faldet ud udvendig på tårnet af 
den 132 år gamle kirke. En reparation var nødvendig for at undgå indtrængning af fugt i murværket. Problemet 
viste sig at være meget omfattende, og fuger hele vejen op til spiret var mange steder enten løse eller helt 
faldet ud. En reparation blev igangsat og er nu færdiggjort. Nogle har nok bemærket den store gule lift med en 
murer i kurven i fuld gang med at reparere fugerne. 
I forbindelse med dette arbejde opdagede mureren at nogle sten var knækket helt oppe under det øverste 
runde vindue på billedet. Da disse sten blev pillet ud, kunne han se at bjælkeenden, der hvilede i murværket, 
var rådden! Vi fik i hast samlet bygningskyndige folk for at besigtige skadens omfang. Det viste sig at de 
kraftige bjælker hvortil klokkestolen er fastgjort og som spirets bjælker hviler på, alle havde rådskader. Dette 
skyldes at bjælkeenderne var fastgjort 
direkte i murværket, tilsyneladende 
uden en fugtafvisende pakning omkring. 

Forårsaget af dette var vurderingen at 
det ville være uforsvarligt at fortsætte 
med klokkeringningen indtil problemet 
var undersøgt til bunds. Denne 
undersøgelse blev tilendebragt, og der 
er nu etableret en forsvarlig 
understøtning under alle bjælker i 
klokkerummet, således at der ikke er 
fare for yderligere skader. 

Nu udarbejder arkitekten en plan for 
hvad der bør gøres. Dette projekt vil 
givetvis omfatte en betydelig ændring af 
den nuværende klokkestol samt 
udbedring af rådskaderne på de 
bærende bjælker. Om disse evt. helt 
skal udskiftes vil yderligere beregninger 
vise. 

At det bliver en bekostelig affære, er der 
nok ingen tvivl om, men det vigtigste er 
at skaderne blev opdaget, før der skete 
store skader på tårnet. 

Næste skridt er at arkitekten får 
udarbejdet et projekt som 
menighedsrådet så videresender til de 
bevilgende myndigheder, provsti og stift.  

Jørgen Bækgaard 
Kirkeværge
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AfÊJanÊThøgersen 

IÊbegyndelsenÊafÊåretÊopstodÊderÊatterÊufredÊiÊvoresÊ
delÊafÊverden. 
PutinÊhavdeÊrasletÊmedÊkanonerneÊiÊetÊstykkeÊtid,Ê
mensÊverdenÊholdtÊvejret.ÊEfterÊmereÊendÊ30ÊårsÊrela-
tivÊfredÊiÊEuropa,ÊvarÊdetÊsværtÊatÊforestilleÊsigÊatÊviÊ
igenÊskulleÊhaveÊkrigÊsåÊtætÊpåÊos. 
MenÊd.Ê24ÊfebruarÊomÊmorgenenÊstartedeÊenÊnyÊtids-
alder.ÊPutinÊangrebÊfuldstændigÊuprovokeretÊUkraineÊ
fraÊflereÊsider,ÊbådeÊmedÊvoldsommeÊluftangreb,Ê
tanksÊogÊenÊkæmpeÊinvasionsstyrke. 

 

DetÊviÊalleÊhavdeÊfrygtetÊvarÊpludseligÊenÊoveror-
dentligÊubehageligÊrealitet.Ê 
AlleÊnyhedskanalerÊogÊsocialeÊmedierÊflødÊfuldstæn-
digtÊoverÊmedÊblodigeÊogÊudpenslendeÊberetningerÊ
omÊforfærdeligeÊogÊhensynsløseÊangrebÊpåÊbådeÊmi-
litæreÊogÊcivileÊmål. 
 
IÊStjærÊkunneÊviÊsidde,ÊlangtÊfraÊbegivenhedernesÊ
brutaleÊgangÊogÊseÊkrigenÊudfoldeÊsig.ÊMenÊnogetÊ
måtteÊderÊgøres.ÊViÊkunneÊikkeÊbareÊsiddeÊmedÊ
hænderneÊiÊkødetÊogÊviÊkunneÊjoÊikkeÊstoppeÊPutinÊ
ogÊhansÊhastigeÊfremfærd,ÊmenÊviÊkunneÊmåskeÊhjæl-
peÊnogleÊafÊdem,ÊsomÊpludseligÊvarÊnødsagetÊtilÊatÊ
flygteÊoverÊhalsÊogÊhovedÊfraÊhusÊogÊhjem. 

DerÊblevÊhurtigt,Êbl.a.ÊviaÊdenÊlokaleÊFacebookÊgrup-
pe,ÊsamletÊenÊkredsÊafÊgodeÊStjærÊogÊStorringÊborge-
reÊsomÊvarÊvilligeÊtilÊatÊydeÊenÊhjælpendeÊhånd.ÊOgÊ
derÊvarÊfraÊstartenÊenÊfantastiskÊstorÊogÊbredÊ
opbakningÊtilÊatÊhjælpe.ÊDerÊblevÊhurtigtÊstandretÊenÊ
gruppe,ÊsomÊpåÊrekordtidÊfikÊsamletÊenergi,ÊkræfterÊ
ogÊpengeÊtilÊatÊkunneÊmodtageÊukrainskeÊflygtningeÊ
herÊtilÊlokalområdet. 
KrestenÊogÊHeleneÊhavdeÊetÊplanlagtÊbyggeprojektÊ
påÊBækkenÊ8,ÊsomÊkunneÊudskydesÊogÊsomÊiÊmel-
lemtidenÊkunneÊtagesÊiÊbrugÊsomÊbolig,ÊsomÊvilleÊ
kunneÊhuseÊetÊparÊfamilierÊiÊenÊperiode.Ê 

DerÊblevÊsamletÊmøbler,Êsenge,Êkøkkenudstyr,Êser-
vice,ÊTV,ÊcomputereÊogÊmegetÊmereÊsammenÊogÊiÊ
løbetÊafÊkortÊtidÊkunneÊStjærÊmeldeÊparatÊtilÊatÊmod-
tageÊfolkÊiÊnødÊøstfra…ogÊsåÊvarÊdetÊbareÊatÊvente… 
ViÊkunneÊiÊmedierneÊfølgeÊhvordanÊhundredtusindvisÊ
afÊflygtningeÊsamledeÊsigÊvedÊUkrainesÊgrænserÊogÊ
hvordanÊforeningerÊogÊprivatpersonerÊsendteÊbusserÊ
ogÊbilerÊdernedÊforÊatÊfåÊsamletÊdeÊdesparateÊmenne-
skerÊopÊogÊsendtÊdemÊiÊsikkerhedÊrundtÊiÊEuropa,Ê
langtÊvækÊfraÊSkrækÊogÊrædsel.ÊDetÊvarÊfortrinsvisÊ
kvinder,ÊbørnÊogÊældre,ÊdaÊlangtÊdeÊflesteÊukrainskeÊ
mændÊvarÊindkaldtÊtilÊaktivÊmilitærtjeneste. 
 
DenÊførsteÊderÊkomÊvarÊНаталияÊУхоÊ(NataliyaÊ
Ukho)ÊfraÊbyenÊNizhyn,Ê116ÊkmÊnordøstÊforÊKyiv.Ê
HunÊhavdeÊsitÊbarnebarnÊOlegÊmedÊogÊdeÊhavdeÊhaftÊ
enÊganskeÊdramatiskÊflugtÊudÊafÊUkraine. 
DaÊrusserneÊkl.Ê4ÊomÊmorgenenÊd.Ê28.ÊfebruarÊbom-
bedeÊdenÊmilitæreÊlufthavnÊiÊNizhyn,ÊvågnedeÊlilleÊ
Oleg,ÊsomÊboedeÊsammenÊmedÊsinÊbedstemorÊogÊvarÊ
skrækslagenÊogÊringedeÊtilÊsinÊfar,ÊAnatolii,ÊderÊpåÊ
detÊtidspunktÊbefandtÊsigÊiÊWroclawÊiÊPolen,ÊnæstenÊ
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1300 km borte. Anatolii satte sig resolut ind i bilen 
og kørte den lange vej til Ukraine og direkte ind i 
krigszonen for at forsøge at hente sin søn og hans 
bedstemor ud af krigshelvedet. Beskrivelserne af 
hændelserne derefter trodser enhver beskrivelse, 
men det lykkedes ham at nå frem til Nizhyn, få dem 
samlet op og sætte kursen ud af byen, imens den 
blev bombet og forsøgt forsvaret med antiluftskyts-
kanoner af de ukrainske styrker. Наталия forsøgte at 
få sin mand til at tage med dem vestpå, men han var 
syg og ville ikke forlade sit hjem. Alt var kaos og 
horder af civile forsøgte samtidigt at komme ud af 
byen, som vedblev at være under heftig bombarde-
ment. 

 
De kørte så vestpå i Анатолія´ s bil med kurs mod 
den polske grænse. Det var en forfærdelig tur, hvor 
de undervejs blev mødt af tanks og soldater og fryg-
telige scener af lidelse undervejs, lige som de måtte 
en tur på hospitalet med Наталия. Oleg sov heldig-
vis det meste af tiden. Først efter 6 dage, var de i 
sikkerhed på den anden side af den polske grænse og 
kunne sætte kursen mod den tyske grænse, hvor 
Наталия´ datter Оксана (Oksana), som er dansk gift 
og bor i Stilling - og arbejder i Stjær børnehave -
ventede på at samle dem op. 
 
Dernæst ankom Вітана Царенко (Vitana Tsarenko) 
og hendes 15-søn, Sascha. De kom fra området om-
kring hovedstaden Kyiv. Hun var kunstner og havde 
bl.a. sunget i Nationaloperaen og var voldsomt præ-
get af krigen og den pludselige flugt. Nu kunne de 
finde lidt fred og sikkerhed her, men havde svært 

med at kommunikere med os, da hun kun talte Ukra-
insk og Russisk, som er tilfældet for rigtig mange af 
de fordrevne ukrainere. Sønnen Sascha kunne en 
smule engelsk og kunne hjælpe. Han kunne fortsætte 
sin skolegang online, da hans lærer var flygtet til 
Polen og fortsatte skolegangen 8 timer om dagen for 
hele klassen, selvom den nu var spredt for alle vin-
de. Den første tid gik med at puste ud og finde fod-
fæste og få ro på, efter de voldsomme oplevelser 
derhjemme. 
 
Dernæst ankom Юляа (Yuliia) med fly fra Dubai. 
Hun havde arbejdet i ørkenstaten og skulle have væ-
ret tilbage hos sin Mor og søn i Ukraine, men da de 
nu var I Stjær, tog hun hertil i stedet. Der var heller 
ikke hverken rart eller sikkert derhjemme. 
 
Stjær havde så pludselig 2 ukrainske familier boende 
og det ukrainske flag blev hejst op i flagstangen på 
Bakkegården. 
Nu var de i sikkerhed og de skulle vænne sig til en 
ny form for hverdag. Det var ikke så nemt for dem at 
finde sig til rette i de nye omgivelser. Юляа kunne 
heldigvis også noget engelsk, så det gjorde mange 
ting lidt nemmere, men ellers blev der gjort flittigt 
brug at Google Translate og diverse oversættelses-
Apps. 
Der var en imponerende lind strøm af besøg fra vel-
villige Stjær borgere, der kom med diverse fornø-
denheder, mad og omsorg. En fast gruppe koordine-
rede og arrangerede hjælpen fra byens borgere og 
bistod de nye beboere med den daglige hjælp, kon-
takten til myndighederne og hjalp dem til rette i de 
nye omgivelser - og gør det stadigvæk. 
 
Og taknemmeligheden blandt ukrainerne var og er 
stor. De havde naturligvis intet at give tilbage for al 
den hjælp de modtog, men der var altid kaffe, eller 
ukrainsk the på kanden - og man kunne også risikere 
at blive inviteret på ukrainsk aftensmad. 
Der blev etableret en grøntsagshave i baghaven, som 
samtidig blev startskuddet til den nye ‘Bakkegårdens 
fælles køkkenhave’. 
 
Efterhånden begyndte et nyt liv, ikke mindst med 
besøg hos kommunen - det er slet ikke så nemt at 
komme ind i de danske systemer, når man ikke kan 
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læseÊ6ÊsidersÊbreveÊfraÊdetÊoffentlige,ÊikkeÊvedÊhvadÊ
etÊjobcenterÊerÊogÊaldrigÊharÊhørtÊomÊdigitalÊpostÊogÊ
MitID.ÊOgÊsåÊvarÊderÊsprogskolen.ÊUkrainerneÊerÊar-
bejdsommeÊmenneskerÊsomÊgerneÊvilÊarbejde,ÊmenÊ
detÊkanÊværeÊsværtÊatÊkommeÊindÊiÊsystemerne,ÊviÊ
harÊudvikletÊherÊiÊDanmark.ÊSelvomÊdeÊogsåÊerÊeuro-
pæereÊligesomÊos,ÊerÊdeÊpåÊmangeÊmåderÊfraÊenÊan-
denÊkulturkreds,ÊmedÊandreÊskikkeÊogÊværdier.ÊMenÊ
bureaukratiÊkenderÊdeÊudmærketÊhjemmefra. 
   
IndimellemÊkommerÊenÊvelvilligÊStjærborgerÊellerÊ-
familieÊforbiÊogÊinvitererÊmedÊpåÊmuseumsbesøgÊel-
lerÊfisketur,ÊellerÊenÊturÊiÊBilkaÊellerÊiÊgenbrugsbutik-
kenÊ-ÊaltsammenÊnogetÊderÊhjælperÊpåÊintegrationenÊiÊ
lokalsamfundet.ÊOlegÊerÊbegyndtÊatÊspilleÊfodboldÊiÊ
StjærÊboldklubÊogÊatÊgåÊiÊskoleÊmedÊandreÊukrainskeÊ
børnÊiÊHørning.ÊDetÊerÊtankenÊatÊhanÊlangsomtÊskalÊ
indslusesÊiÊStjærÊskolen.ÊÊ 
 
EfterÊ4ÊmånederÊflyttedeÊVitanaÊogÊSacha,ÊviaÊRy,Ê
tilbageÊtilÊfamilienÊiÊUkraine.ÊDeÊsatsedeÊpåÊatÊdetÊ
værsteÊnuÊvarÊoverståetÊiÊderesÊområdeÊogÊbesluttedeÊ
atÊsamleÊfamilienÊiÊderesÊdaschaÊudeÊpåÊlandet,ÊvækÊ
fraÊdeÊuforudsigeligeÊrussiskeÊbombemålÊiÊbyerneÊogÊ
harÊnetopÊsendtÊsødeÊtakkehilsenerÊtilbageÊtilÊStjærÊ
medÊtusindÊtakÊforÊhjælpenÊtilÊosÊallesammen.ÊDeÊ
følerÊsigÊnogenlundeÊsikre,ÊmenÊlivetÊerÊnaturligvisÊ
ikkeÊnemt. 
 
DeÊblevÊsåÊafløstÊafÊтетянаÊ(Tatiana),ÊogsåÊfraÊ
Nizhyn,ÊmenÊbosiddendeÊiÊKyiv,ÊsammenÊmedÊhen-
desÊ11-årigeÊsønÊандрійÊ(Andrey),ÊsomÊogsåÊfandtÊ
fredÊogÊkunneÊgenopladeÊbatterierneÊherÊhosÊosÊiÊ
StjærÊiÊenÊtid.ÊDeÊboedeÊherÊiÊ2ÊmånederÊogÊflyttedeÊ
såÊvidereÊtilÊetÊnyoprettetÊflygtningecenterÊiÊHørning. 
OgsåÊdeÊtakkerÊheleÊbyenÊforÊvoresÊhjælpÊogÊgæstfri-
hed. 
 
IÊAugustÊankomÊsåÊАнатоліяÊ(Anatolii),ÊsomÊoprin-
deligtÊhavdeÊreddetÊsinÊsønÊogÊforhenværendeÊsvi-
germorÊudÊafÊNizhyn,ÊogsåÊtilÊStjær.ÊHanÊharÊtidlige-
reÊhaftÊetÊparÊblodpropperÊiÊhjertet,ÊogÊerÊderforÊikkeÊ
indkaldtÊtilÊmilitæret,ÊomendÊhanÊgerneÊvilleÊforsvareÊ
fædrelandet,ÊsomÊdeÊflesteÊukrainere.ÊHanÊvilÊnatur-
ligvisÊgerneÊværeÊtætÊpåÊsinÊsønÊogÊborÊforeløbigtÊ
udeÊunderÊantennerneÊpåÊTåstrupvej.ÊHanÊerÊp.t.Êar-
bejdsøgende,ÊsåÊhvisÊnogenÊharÊetÊjobÊtilÊham,ÊerÊhanÊ

frisk.ÊHanÊharÊtidligereÊarbejdetÊsomÊmaler,Êchauffør,Ê
påÊbyggepladserÊogÊmedÊkurérkørsel,ÊmenÊerÊp.t.Ê
bareÊinteresseretÊiÊatÊfindeÊetÊjob,ÊligemegetÊhvad. 
ЮляаÊ(Yuliia),ÊogÊhendesÊfættersÊkone,ÊsomÊerÊendtÊ
iÊSkanderborgÊogÊsomÊogsåÊhedderÊЮляа,ÊharÊstartetÊ
enÊmindreÊrengøringsforretningÊsammen,Êdvs.ÊatÊdeÊ
erÊbegyndtÊatÊarbejdeÊmedÊrengøringÊpåÊfasteÊaftaler,Ê
daÊdetÊindtilÊvidereÊerÊenÊstørreÊmundfuldÊatÊstarteÊ
egenÊvirksomhed.ÊDeÊharÊflereÊaftalerÊiÊbyenÊogÊharÊ
ogsåÊfåetÊenÊfastÊkontraktÊmedÊBorgerforeningenÊomÊ
rengøringÊafÊForsamlingshuset.ÊErÊduÊogsåÊinteresse-
retÊiÊatÊlaveÊenÊaftaleÊmedÊdem,ÊerÊdeÊmegetÊinteres-
seretÊiÊatÊhøreÊfraÊdig. 
 
FællesÊforÊvoresÊlokaleÊukrainereÊerÊatÊdeÊerÊualmin-
deligtÊtaknemmeligeÊforÊvoresÊhjælp,ÊbådeÊlokaltÊogÊ
somÊnation,ÊogÊdeÊvilÊmegetÊgerneÊsnarestÊmuligtÊbli-
veÊselvforsørgende,ÊsåÊdeÊikkeÊliggerÊvoresÊsamfundÊ
tilÊbyrde.ÊOgsåÊherÊkanÊviÊhjælpe,ÊhvisÊduÊkenderÊno-
genÊderÊkenderÊnogen,ÊderÊkanÊhjælpe. 
ForeløbigtÊharÊdeÊopholdstilladelseÊiÊca.Ê2ÊårÊmedÊ
mulighedÊforÊforlængelse,ÊhvisÊdenneÊulykkeligeÊ
krigÊvarerÊved.ÊDeÊharÊetÊønskeÊomÊatÊbliveÊiÊellerÊiÊ
nærhedenÊafÊStjær,ÊhvorÊdeÊerÊblevetÊsåÊvelÊmodtagetÊ
ogÊfølerÊsigÊgodtÊhjemme,ÊtakketÊværeÊStjærsÊvarmeÊ
hjerterÊogÊhurtigeÊreaktionsevne. 
 
FremtidenÊerÊusikkerÊogÊdetÊerÊikkeÊaltidÊopmuntren-
deÊatÊsiddeÊogÊseÊnyhederÊhjemmefra,ÊsåÊhilsÊpåÊdemÊ
nårÊduÊmøderÊdemÊiÊBrugsenÊellerÊiÊbyen,ÊogÊhjælpÊ
demÊmedÊfortsatÊatÊføleÊsigÊvelkommenÊherÊhosÊos.Ê
DerÊerÊstadigtÊmegetÊatÊlæreÊogÊmegetÊatÊvænneÊsigÊ
tilÊogÊmanÊkanÊaltidÊbrugeÊlidtÊmedmenneskeligÊ
forståelse. 
 
PSÊ“Pryvit”Ê(Привіт)ÊbetyderÊ“Hej”ÊpåÊukrainskÊ 

ЛаскавоÊпросимоÊдоÊStjær 



Første etape af separatkloakeringen i Stjær er afsluttet og resten 
af projektet er ændret lidt. Skanderborg Forsyning gør her status 
på projektet, som forventes at køre videre til foråret.

Skanderborg Forsyning har i løbet af sensommeren afsluttet 
første etape af separatkloakeringen af Stjær og er nu i fuld 
gang med planlægningen af projektet for de kommende år. 

Det er i forbindelse med planlægningen besluttet, at tidli-
gere udmeldte etape 2 og 3 bliver lagt sammen til én etape 
med forventet opstart til foråret. Rækkefølgen bliver den 
samme som allerede udmeldt, så den sydøstlige del af byen 
separatkloakeres først, hvorefter arbejdet fortsætter i den 
sydvestlige del. 

Næste del af kloakprojektet  
under planlægning

Detaljeret tidsplan og skurvognsmøde følger
Den kommende, samlede etape bliver udbudt i en ny licita-
tion, hvor forskellige entreprenører kan byde på udførslen 
af projektet, på samme måde som vi gjorde på første etape. 

En mere detaljeret tidsplan for de enkelte vejstrækninger 
bliver meldt ud, når vi har aftalt med den valgte entrepre-
nør, hvordan projektet kommer til at forløbe. 

Vi indkalder i den forbindelse naturligvis også til informa-
tionsmøde for berørte husstande, som vi gør forud for alle 
separatkloakeringsprojekter, og fremsender skitsetegninger 
til grundejerne med kommende placering af kloakstikkene, 
så det private kloaksystem kan blive koblet rigtigt på det 
nye, offentlige system.
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Dialog om muligt fjernvarmeprojekt 
Skanderborg Forsyning er opmærksomme på, at der  
muligvis skal anlægges fjernvarme i Stjær, og et sådant 
graveprojekt vil naturligvis kræve tæt koordinering  
mellem fjernvarmeselskabet og os. 

Følg med i projektet på  

www.skanderborgforsyning.dk/stjaer

Vi er derfor i løbende dialog med forsyningsselskabet 
Kredsløb, og afventer foreløbig skæringsdatoen den 1. 
november, hvor det bliver afklaret,  om fjernvarmeprojek-
tet i Stjær bliver aktuelt. Hvis planerne får indflydelse på 
separatkloakeringen, vil det selvfølgelig blive koordineret 
parterne imellem, og informationerne bliver delt med jer 
borgere.
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Af Marianne Purup og Hans Brok-Brandi 
De mange sten, der ligger spredt ud over 
skovbunden i Stjær Stenskov, har ligget der lige 
siden isen for titusindvis år siden mosede ned over 
Jylland. Nu ligger de som store grønne bolde 
bevokset med eventyrlige mosser og minder os om 
tidens gang. Længere mod nord er der spor efter 
jernalder-bondens plov, arden, som han og familien 
møjsommeligt trak gennem ageren for totusind år 
siden. 
Hvis vores oldebørn og alle dem, der kommer efter 
os, også skal opleve naturens forunderlighed og 
historiens lærerige spor, skal vi hjælpe hinanden med 
at passe godt på landskabet nu. En måde at gøre det 
på er at lave en fredning. Den sætter rammer for, 
hvad man må bruge et område til, for eksempel når 
det gælder dyrkning af jorden. Samtidig betyder det, 
at området og fortællingerne om naturen og 
kulturarven bliver gjort tilgængelige for alle. 

I oktober åbnede Tåstruplandet – Fredningen syd for 
Harlev, for os alle. Den strækker sig fra Stjær i 
sydvest over til Tåstrup i øst og op til Lillering Skov 
i nord.  Mange steder i fredningen er der gode stier, 
som er nemme at komme frem på, mens det andre 
steder er en rigtig god idé at have gummistøvler på. 
Flere steder er der skilte med kort over området og 
fortællinger om det, man kan opleve undervejs. 
F.eks. om rørdrummen og det mangfoldige kor af 
fuglestemmer ved Tåstrup Sø, om tandrod, krebseklo 
og skavgræs og om den sjældne tyndakset gøgeurt.  
Man kan også blive klogere på tørvegravningen i 
Tåstrup Mose under Anden Verdenskrig, hvor der 
var mangel på brændsel, på den gamle Hammel-
banes forløb og de nedlagte stationer og på 
stendigerne, som i gamle dage markerede skellene 
mellem gårdenes skovlodder. 

Jordene og skovene i Tåstruplandet er privatejede, 
og fredningen er hjem for flere familier. Derfor skal 
alle vise hensyn til dem, der lever deres hverdagsliv 
her.
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Krebseklo og travesko 
- skønne oplevelser i Tåstruplandet 



Åbning med hygge, ture og 
stemningsfuld andagt 
Om morgenen den 4. september satte en veloplagt 
gruppe fra Stjær Trampestilaug af sted på en travetur 
tværs over Tåstruplandet. Målet var legepladsen i 
Tåstrup, hvor borgerforeningen bød på kaffe og 
bålpandekager. Anledningen var naturligvis 
åbningen af Tåstruplandet. 300 mennesker i højt 
humør og travesko sluttede sig til, og de fleste gik i 
formiddagens løb af sted på ture rundt om i 
fredningen: Danmarks Naturfredningsforening gik i 
spidsen for en travetur ”Tåstruplandet rundt” og en 
fugletur; i Harlev var der naturskattejagt og i Stjær 
var der bl.a. klapvognstur. 

En gruppe af deltagerne tog undervejs pause i Hans 
Dams stencirkel på kanten af Stenskoven. Her havde 
Michèle Vandborg Nielsen fra Storring nemlig 
arrangeret en stemningsfuld friluftsandagt med 
hygge, sang og bøn. Med ro i sjælen kunne man 
sidde lige så stille og lade tankerne flyve op mod 
septembers blå himmel. 

Følg med i årets gang i Tåstruplandet på facebook og 
print gerne en folder her: 
https://greenways.dk/onewebmedia/
FolderA4Juli2022.pdf.
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FAKTABOX 
2009: Skanderborg Kommune, Aarhus Kommune og Danmarks Naturfredningsforening foreslår at området 
mellem Lillering Skov, Stjær skov, Tåstrup Sø og Tåstrup mose skal gøres til en samlet fredning. 
2021:Alle forhandlinger er gennemført og fredningen på 220 hektar er en realitet.  Den omfatter 
bevaringsværdige naturområder som kalkoverdrev og rigkær samt arterne odder og den sjældne 
sumpsvindelsnegl. 
2021/2022: Stierne afmærkes og der bliver sat vejvisnings-pæle op – med god hjælp fra ca. 50 frivillige - og 
plancherne med natur- og kulturformidling etableres., så man i september 2022 er klar til at tage imod folk 
fra nær og fjern - med en folder med kort og fortællinger. 

https://greenways.dk/onewebmedia/FolderA4Juli2022.pdf
https://greenways.dk/onewebmedia/FolderA4Juli2022.pdf


Af Helene Simoni Thorup 
 
I 2017 fik vi overrakt nøglerne til en gård, der hedder 
Peritshave. Den ligger midt mellem Stjær, Storring og 
Søballe, lige præcis der, hvor sognene mødes. I hånden 
fik jeg også en stak gamle udskrifter, som beskrev 
gårdens og Stjærs rolle i fordums tid. For præcis 250 år 
tidligere, nemlig i 1767, udspillede der sig dramatiske 
hændelser i Stjær. Og det er den historie, som jeg nu vil 
fortælle. Historien er fortalt før - sikkert også i Stjær Avis 
- men som alle gode sandfærdige historier, egner den sig 
til genfortælling.  

Stjær stillede med ryttere til den nationale hær 
Peritshave var en såkaldt ryttergård - og hørte under 
Skanderborg Rytterdistrikt. Det var iøvrigt alle gårdene i 
Stjær på det tidspunkt. Det betød, at hver gård havde pligt 
til at stille med en fuldt udrustet rytter i krigstid - og som 
i fredstid kunne tjene som karl på gården. Til gengæld 
slap gårdmanden for at betale skat og hoveri. Allerhelst så 
man, at det var bonden selv, der "red for gården", eller 
stillede med en søn, så regimentet fik en pålidelig mand.  

Efterhånden blev det dog almindeligt at skaffe en karl, 
som skulle ride for gården på gårdens bekostning. 
Rytteren skulle have sin egen stue hos bonden, egen stald 
til hesten, fuld forplejning, en rød kappe, gule 
skindbukser, støvler, kølle, sabel, pistol, metalhjelm og 
filthat. Imponerende må det have set ud. 

Ordningen blev indført i 1670 - og dermed gik man fra at 
hverve professionelle lejesoldater til en national hær. 
Erfaringer fra Norge viste, at de lokale bønder kæmpede 
godt for sig, når hjemmefronten var truet frem for brug af 
lejesoldater. Og det var ikke for sjov. I den store Nordiske 
krig (1700-1721) kæmpede vi i 21 år mod svenskerne. 
Det endte iøvrigt med, at Rusland blev den nye 
dominerende stormagt i Nordeuropa og Ukraine mistede 
sin selvstændighed. Men det er en helt anden historie. 

Stjær blev sat til salg 
Knap 100 år efter at rytterdistrikterne blev indført, tvang 
pengenød kongen til at sælge ud af kronens 
rytterdistrikter - og i 1767 kom turen til det 
Skanderborgske distrikt. Spekulanter og herremænd 
øjnede mulighed for at gøre gode forretninger. Bønderne 
var stavnsbundne og fulgte med gården i handlerne. 
Vilkårene under de danske konger var faktisk ofte 
rimelige - og slog høsten fejl fik bønderne lempelser. De 
private pengemænd havde i højere grad kortsigtet 
fortjeneste for øje. Så gjorde det mindre, at jorden blev 
udpint og bønderne forarmet. 

Det var muligt for bønderne at købe deres egen gård. 
Men de måtte konkurrere på auktion på lige fod med 
andre, og det var svært at skaffe kapital, særligt fordi hele 
landsbyer blev solgt i en samlet pakke. Det krævede at 
bønderne i fællesskab kunne skaffe den fornødne kapital. 
Og det var lige præcis det, som bønderne i Stjær gjorde. 
De agtede selv at købe deres egne gårde. 

Bønderne fra Stjær var oppe imod den berygtede 
generalkrigskommissær Magnus Beringskjold. Han blev 
kaldt ‘Den onde kammerherre’ - og han agtede også at 
gøre bud på byen - og fortsætte sin karriere som 
bondeplager her i Stjær. 

Beringskjold startede i øvrigt sin karriere med at supplere 
sin indtægt med smugleri og spil, gik fallit, måtte flygte 
ud af landet, flakkede rundt i årevis, giftede sig til penge 
med en adelig dame i Mecklenburg, slap ud af sin gæld 
og blev adlet af den tyske kejser under falske foregivelser 
om sin slægts fortjenester. Og det var altså ham Stjær-
bønderne kunne se frem til at få som herre. 

Auktionen og bedraget 
Auktionen skulle løbe af stablen den 27. april 1767 på 
Skanderborg Slot. Men dagen før auktionen dukkede der 
en ukendt mand op i byen. Han hed Brendstrup - og 
meddelte med stor selvsikkerhed, at han agtede at købe 
byen. Det lykkedes dog bønderne at overtale ham til at 
trække sig fra handlen mod, at de betale ham 200 
rigsdaler - og lod ham stå for handlen og byde på vegne 
af Stjær-bønderne. De aftalte at deres højeste bud var 120 
rigsdaler. pr. tønder hartkorn. Det hele blev nedskrevet i 
en kontrakt, dog ændrede Brendstrup i sidste øjeblik 
højeste bud til 110 rigsdaler - og bønderne underskrev. 
Auktionen gik i gang - og da hammeren faldt på 113 
rigsdaler spurgte auktionsholderen, hvis budet var. 
Brenderup svarede: Magnus Beringskjold!  

Stjær bønderne var blevet bedraget. På vej hjem fra 
auktionshuset mødte de et par mænd, som de kendte. De 
fortalte om bedraget. Senere hen bliver denne samtale 
faktisk betragtet som tilstrækkeligt bevis på rigtigheden 
af bøndernes påstand - men der skulle gå flere år, før 
bønderne i Stjær blev frie. 

Den onde kammerherre overtager Stjær 
Magnus Beringskjold overtog byen. Forholdet mellem 
ham og bønderne blev selvsagt ikke venskabeligt. 
Bønderne påstod helt åbenlyst, at han ikke var deres herre 
- og det blev betragtet som oprør. Bønderne blev 
påtvunget hårdt arbejde, straf, store afgifter og 
skovrydning på egen grund og i byens skove.
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Auktionen over Stjær



Anden søndag i advent 1767 kom Beringskjold kørende 
fra Vejle på vej til Søbygård (ved Hammel), som han også 
ejede. I Stjær stoppede han midt i byen - og forlangte at 
få friske heste. Han kørte ind på Peder Nielsens gård, 
sønnesøn til Jens Nielsen, som boede på Peritshave. 
Peder Nielsen boede på den ryttergård i Stjær, som hed 
Anneksgården. Anneksgården har formodentlig ligget 
midt i byen tæt på skolen (nu børnehave), kirken og 
Brugsen. I dag findes den ikke. Gården blev i næste 
generation delt i 2 og flyttet ud på Kollens Møllevej 33 
og 37. 

Nå, men tilbage til historien. Peder Nielsen ville ikke 
udlevere friske heste til Hr. Beringskjold. Beringskjold 
løftede sin stok for at prygle ham, men Peder løb sin vej. 
Beringskjold greb en pistol og 
sigtede på ham og råbte: ‘Stå 
kanalje! Jeg skal skyde dig som 
en hund’. Peder sparkede sine 
træsko af og løb - og reddede 
sig ved at springe om bag et 
hushjørne. Men Peder blev så 
syg af angst, at han mistede 
mælet i 14 dage. Præsten blev 
hentet og kunne bevidne, at det 
var sådan det skete. 

Herefter befalede Hr. 
Beringskjold at karlen skulle 
trække hestene ud af stalden, 
men også karlen nægtede. Hr. 
Beringskjold kastede sig nu 
over karlen, som han pryglede. 
Han befalede, at karlen skulle 
bindes til vognen og slæbes 
efter den til Søbygård ved 
Hammel. Tilsidst endte det dog 
med, at han fik 2 spand heste 
ud af en stald, så han kunne 
fortsætte sin rejse. Men alle 
bønderne i Stjær måtte møde på 
Søbygård ugen efter, hvor de 
måtte aflevere deres fæstebreve 
og fik indskrevet strengere 
fæstevilkår.  

Senere sørgede Hr. Beringskjold for, at alle karlene og 
bøndernes sønner i Stjær blev tvangsflyttet til andre af 
hans godser, mens de til gengæld måtte afgive karle til 
Stjær by. Der gik dog ikke længe før folk rømmede deres 
tvungne pladser, og bønderne fik deres egne folk og 
sønner tilbage. 

Bønderne lagde sag an mod Beringskjold 
Bønderne i Stjær førte en sag, som senere blev anket til 
Højesteret. I dommen blev det udtalt, at der ikke kunne 
være tvivl om, at bønderne var blevet bedraget, men at 

Beringskjold gennem kontrakten havde sikret sig, således 
at han ikke kunne dømmes. Det endte med at bønderne i 
Stjær ikke blev selvejere i denne omgang. Det har uden 
tvivl været en bitter pille at sluge. 

Fire sorte år fulgte, men lysere tider viste sig, da Hr. 
Beringskjold i 1771 blev efterfulgte af en Hr. 
Lichtenberg, som var noget mere medgørlig. Det 
lykkedes bønderne at lave en aftale med ham - og den 12. 
marts 1773 kunne bønderne i Stjær sætte deres navne 
under deres egne skøder til en pris af 113 rigsdaler, og 
dermed blev de endelig selvejere, 6 år efter auktionen. 

Det var 15 år før det lysnede for resten af bondestanden i 
Danmark. I 1788 blev stavnsbåndets ophævet i hele 
Danmark - og alle bønder blev efterhånden frie. 

For lige at gøre Beringskjold færdig, så var han i 1772 
med i sammensværgelsen mod Struense. Det gav ham 
kammerherretitel og en klækkelig statspension. Af 
gammel vane fortsatte han dog med at føre 
sammensværgelser mod sine tidligere fæller (det kan 
være svært at holde op, når en stor-konspiratør først 
kommer i gang) - og tilsidst mistede man tålmodigheden 
med ham. Han sad i fængsel de sidste 23 år af sit liv, først 
på Kastellet, så i Norge. Han døde i 1804, 83 år gammel, 
og ligger begravet i Stavanger.
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Anneksgården i Stjær, hvor Hr. Beringskjold forlangte friske heste. Gården blev 
kaldt “øen” fordi man kunne gå hele vejen uden om den. Til venstre ligger Bækken.
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DeÊVoksneÊQuindersÊKlub 
(DVQK) Vibeke Ottosen 
86 95 01 42 / oot@mail.dk 
 
LandsbyfællesskabetÊiÊSkanderborg 
Helene Simoni Thorup 
 
StjærÊBoldklub 
John Laursen - formand@stjaerboldklub.dk  
www.stjaerboldklub.dk 
 
Motions-Vandreture-Nørkleklub 
Klubhuset, Susanne Røgen - 8695 0414  
 
NørklerietÊiÊStjær 
Tina Krøyer - tina@kroyerkristensen.dk 
 
StjærÊFælleshave 
Nanna Nielsen, 21471722 - nasha@live.dk 
Helene Simoni Thorup 
2425 5772 - helene@simoni.dk 
 
GrønÊÊOmstillingsÊProjekt 
Borgerforeningen 
Helene Simoni Thorup 
Peter Person 
 
StjærÊEngeÊKogræsser–ÊogÊnaturplejefore. 
Svend Haaning, formand 
svendhaaning@hotmail.com 
 
PeritssøÊShelter 
Jan Møller - jan.moller@gmail.com 
 
StjærÊCykelklub 
StjærÊe-Cykling 
KløverÊMotionscykelløb 
Peter Person - kmcykel@gmail.com 
 
StjærÊiÊUdvikling 
stjaeriudvikling@gmail.com 
 
Dagplejen 
Ruth Schmidt, 22 16 78 87 
ruthschmidt9@gmail.com 
 
Stjær-StorringÊBørnehus 
Østerbro 12, Stjær - 8794 2080  
 
StjærskolenÊ 87 94 26 00 
Skoleleder Anders M. Bundgaard 
Anders.Meier.Bundgaard@skanderborg.dk 
Skolesekretær Tina Haslev 
Tina.haslev@skanderborg.dk 
Skolesekretær Susanne Christensen 
Susanne.Christensen@skanderborg.dk 
stjaerskolen@skanderborg.dk   
www.stjaerskolen.dk 
 

SFOÊogÊStjærÊFritidsklub 
SFO, 8794 2603 
Fritidsklub,  8794 2605 
Leder SFO og Klub Anders Meier Bundgaard 
Souschef Klub Anders Juul Jensen 
Anders.juul.jensen@skanderborg.dk 
 
KFUMÊSpejderneÊiÊStjær 
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 
 
IndreÊMissionÊ(repræsentantÊiÊStjær) 
Karen Marie Boye - 28 30 75 65 
 
StjærÊVandværk 
Bent Skovsende, 31 25 10 10 
FEJLMELDING:  
Peter Gabriel, 21 13 23 27 vand@stjaer.net 
www.stjærvand.dk 
 
GrundejerforeningerÊ/ÊVejfonde 
ToftkærvejÊogÊPebbelparken 
John Monrad, john @ monrad.dk  
Nygårdsparken 
Dan Røgen 
Granatvænget 
Søren Skovgaard 
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 
PebbelgårdenÊ1-23 - Irma Kjeldsen 
Møllevejen - Jørgen Schmidt 
 
KræftensÊBekæmpelseÊ(repr.ÊÊiÊStjær) 
Susanne Røgen, 86 95 0414 
 
DetÊDanskeÊHaveselskabÊ(repr.ÊiÊStjær) 
Conny Andersen - connya-1957@hotmail.com 
 
DanskÊOrnitologiskÊForeningÊ 
(lokalÊkontakt) 
Peter Lange, 8695 0341 
peterlan@post6.tele.dk 
 
AarhusÊAadalsÊGolfklubÊ(repr.ÊiÊStjær) 
Bodil Brandt, 8695 0035 
bodil@brandt-metal.dk 
Hovednummer: 86 94 26 77 
 
StjærÊBrugsÊ-Ê 
A.M.B.A.ÊGaltenÊBrugsforening 
Lars Jeppesen, 8695 0010 - 02715@coop.dk 
www.coop.dk 
 
Voksenkoret 
Rita Joseff - rita@joseff.dk 
 
StjærÊSeniorÊKlub/”Mandeklubben” 
Poul Nygaard Kristensen, 42 59 38 03 
nygaard50@gmail.com 
 
StjærÊTrampestilaug 
Hans Brok-Brandi, 29 61 97 24 
hans@brokbrandi.dk 
 
 

Byforskønnelsesudvalg/Bytorv 
Irma Kjeldsen 
riticulata@gmail.com 

Voksenspiseklubben 
Bente Thing Holm - 22 71 12 17 
Jeanine Marie Bonadies - 27 63 41 94 

FredagsbarÊgruppen 
Jeanine Marie Bonadies - 27 63 41 94 

EL-BilÊgruppen 
Jesper Henricksen - 20 92 77 17 

JyllandsÊHjerteÊHjælperÊ<3 
Monica Bjørn Korsholm - 22 24 27 07 

StjærÊFællesværkstedÊReparerÊogÊGenbrug 
Pia Magnussen - 28 47 70 40 
Bente Thing Holm - 22 77 21 17 

SØBALLE 

SøballeÊvandværk 
Kontakt Galten Vandværk 
 
GrundejerforeningenÊ 
SøballeÊVillaby 
Ruth Marbæk, 28 35 83 20 
 
GrundejerforeningenÊGyvelhøj 
Hans Harboe, 28 15 96 76 
 
SøballeÊBorgerforening 
Heine Thunbo, 23 34 30 21 
soeballe.borgerforening@gmail.com 
www.søballe.dk 
 
FællesspisningÊiÊBorgernesÊHus 
Tanja Peters, Stjærvej 13 
 
 
STORRING 
 
StorringÊForsamlingshus: 
Marlene Lyby, 24 81 67 79 
formand@storringforsamlingshus.dk 
Udlejning: 
Michèle Vandborg Nielsen, 86 95 01 32 
Solhøjparken 27 
 
StorringÊGrundejerforening: 
Martin Lauridsen, 28 38 32 10 
post@martinlauridsen.dk 
 
StorringÊBørnehus 
Søballevej 3, Storring 
87942085  
 
Gymnastik: 
Instruktør: Ellen Mikkelsen, 86 95 02 15 
 
Storring-Stjær-Søballe-HøverÊ 
Pilelaug 
Kirsten Gade, 86 95 07 05 
kirstengade@storring.dk 
 
StorringÊVandværk 
Kontakt Galten Vandværk 
 
StorringÊBørnehave 
87 94 20 85 
stjaer.boernehave@skanderborg.dk 
 
Menighedsråd 
Formand: Ingrid Jørgensen 
53 29 27 41 
formand@storring-stjaer.dk  
www.storring-stjaer.dk 

Foreninger,Êgrupper,Êråd,ÊudvalgÊogÊinstitutionerÊÊmed kontaktpersoner 
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StjærÊAvisÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
udgivesÊafÊStjærÊSognsÊBorgerforening 

 
AvisenÊbliverÊhusstandsomdeltÊgratisÊ2ÊgangeÊomÊåretÊtilÊ
ca.Ê750ÊhusstandeÊiÊStorring,ÊStjær,ÊogÊSøballe-området.Ê
DuÊkanÊkøbeÊekstraÊaviserÊiÊ 
Dagli’BrugsenÊiÊStjærÊforÊ16Êkr. 
KopieringÊerÊkærkommentÊ-ÊmedÊangivelseÊafÊkilde! 
 
RedaktionensÊadresse:ÊVesterbroÊ2,ÊStjær,Ê8464ÊGalten,Ê
stjaeravis@stjaer.net/ÊÊ86950908Ê(Mette) 
 
NæsteÊavisÊ 
StjærÊAvisÊnr.Ê70ÊudkommerÊ26.ÊmartsÊ2023. 
DeadlineÊforÊindleveringÊafÊmaterialeÊerÊden 
5.ÊmartsÊ2023.ÊDetÊvilÊogsåÊfremgåÊafÊStjær.dkÊsamtÊ
BrugsensÊopslagstavle 
 
Redaktion 
Sponsorer/distribution/trykningÊ 
BjarneÊSchøler,Êbjarne.scholer@gmail.com,Ê20447041 
WebmasterÊ 
JanÊRise,Êindhold@stjaer.net 
SøballeÊartikler/foto 
HeineÊLundÊThunbo 
StjærÊartikler/foto 
MetteÊBrandi,Êbrokbrandi@hotmail.com 
JeanineÊMarieÊBonadies,Êjeanine@thogersen.dk 
TinaÊBrandtÊJespersen, 
tina.brandt.jespersen@gmail.comÊ 
BentÊSkovsende,Êbent@skovsende.dk 
StorringÊartikler/foto 
HannaÊWulff,Êfrkwulff@gmail.com 
Layout 
TinaÊBrandtÊJespersen 
BentÊSkovsende 
Korrekturlæsning 
JanÊThøgersen 

 

MaterialeÊtilÊavisen 
 

Deadline:Ê5.ÊmartsÊ2023. 
SendÊgerneÊiÊgodÊtid. 

 
IndsendtÊmaterialeÊmåÊhelstÊikkeÊ

væreÊoverÊ3500Êanslag. 
HvisÊdetÊerÊlængere,ÊsåÊkontaktÊ

venligstÊredaktionen. 
 

TekstÊbedesÊleveretÊiÊWordÊel-
lerÊPublisherÊellerÊhåndskrevet. 
BillederÊbedesÊleveretÊiÊbilled-
formatÊ(fxÊjpg)ÊellerÊoriginalÊ(såÊ

scannerÊviÊdem).Ê 
Ê 

RisÊogÊrosÊmodtagesÊogsåÊme-
getÊgerne 

 
MaterialetÊsendesÊtil 

 
stjaeravis@stjaer.net 

ellerÊafleveresÊpåÊ 
VesterbroÊ2Ê,ÊStjærÊ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


