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- nyt fra foreninger, grupper og enkelt personer 
fortsat…. 
 
 
Fra Boldklubben: 
Motion: ”Stavgang” har indtaget byen….! 
 
To hold á 16 kvinder - og én mand, kunne forleden ses, 
vandrende rundt med stave, ved klubhuset. Instruktører 
fra Aktiv Fritid i Skanderborg underviste i korrekt brug 
af stavene. ”Det er let at gå stavgang - men det skal 
læres”, er deres motto. Lektier til næste lektion er: Øve, 
øve, øve!  
Hemmeligheden ved stavgang er, at overkroppens 
bevægelse sker som en pendulbevægelse i skulderen, 
der kan ”mærkes” på bagsiden af overarmen (triceps). 
Det aflaster og løsner i skuldre og nakkeregionen, hvor 
de fleste af vore spændinger sidder. Det betyder, at hele 
kroppen bliver gennemarbejdet på en god måde. 
Det er Susanne Røgen, tlf: 8695 0414,  
fra Boldklubbens motionsafdeling, der har fået 
”stavgængerne” til Stjær. 
 
MOTIONSKLUBBEN går, med eller uden stave - hver 
torsdag kl. 19.00 fra klubhuset. 
 
NØRKLEKLUBBEN i Klubhuset starter sæsonen ca. 
1. oktober. Se Brugsens opslagstavle eller ring til 
Susanne Røgen. Tlf. 8695 0414 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fra Marlene Ankersen: 
Motion: Pilates i Stjær 
 
Har du lyst til at dyrke motion, styrke din 
kropsholdning, kropsbevidsthed og få større psykisk og 
fysisk velvære. Så er pilates måske noget for dig. Pilates 
bygger på gulvøvelser der styrker kroppens kerne- ryg, 
mave og bækkenbund. Åndedrættet bruges bevidst, 
hvilket gør at du får ro og velbehag. Alle kan deltage 
også de som har problemer med ryg, nakke, bækken 
osv. , da øvelserne skåner de dele af vores krop, som er 
mest udsat for slid. Øvelserne vil blive tilpasset den 
enkelte. Liggeunderlag skal medbringes. 
 
Hold: Tirsdag kl. 17.15 -18.15 (ledige pladser),  
tirsdag 18.30 - 19.30 (fuldtegnet),  
tirsdag  19.45 – 20.45 ( en ledig plads) 
 
Start 14. september 2004,12 mødegange, Pris: 410,00  
(ved 8 deltagere) Sted: Stjær skolen (Store fællesrum) 
Underviser: Marlene Lyck Ankersen, ergoterapeut. Tlf: 
86 89 06 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Hilsen fra en herlig sommerfestuge! 

Palle



Erhverv - fra en landsby i Provinsen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HUND & HELSE er en ny virksomhed på Hårbyvej 35, 
hvor Anita og Michael har indrettet hundepension, 
hundemassage, adfærdsbehandling til hunde osv. 
 
Det er et pragtfuldt sted, hvor enhver hund vil elske at være på 
ferie. Her er masser af frisk luft, fantastisk lækre "værelser" 
med gulvvarme, flotte klinker på gulvene, store udendørs 
løbegårde. Den gamle stald er utrolig dejligt indrettet, lyst og 
venligt, og med en enestående akustik og lyddæmpning, som er 
med til at gøre atmosfæren rar for både hunde og mennesker.                                                                        

Bjarne 
 
Gammel drøm, Anita Bach Christensen fortæller:  
Min søster, Betina, og jeg har en stor fælles interesse: Hunde. 
Lige så lang tid jeg kan huske tilbage, er vi ”gået i hundene” - i 
alt fald i fritiden. At min mand, Michael, og jeg tog 
beslutningen om, at ”flytte på landet” var for en stor del 
begrundet i min søsters og min gamle drøm, om at starte et 
hundecenter med hundepension og -træningsplads. Der skulle 
gå over to år, før vi endelig fandt stedet, der kunne opfylde 
betingelserne. Udfra moralen om at der er tre ting der tæller, 
når man kigger på bolig nemlig beliggenhed, beliggenhed og 
beliggenhed, valgte vi at købe Kirsten og Erik Madsens 
nedlagte landejendom på Hårbyvej 35. Bygningerne trængte 
ganske vist til gennemgribende modernisering, men 
beliggenheden var ideel. Naturskønne omgivelser, god plads 
med 5 tdl. jord og samtidig relativt tæt på Århus. 
 
Hårbyvej 35 - alias HUND&HELSE,  
Center for hundeadfærd og -velfærd 
Vi overtog ejendommen den 1. december 2002, og faktisk 
nåede jeg at invitere hele familien til juleaften det år. For hvor 
svært kan det være at sætte sådan en smule hus i stand. 
Michael, som er betydelig mere realistisk anlagt end jeg, fik 
dog hurtig lagt låg på de planer. Nu, næsten to år efter, er vi 
stadig i fuld gang med ombygning og istandsættelse. Vores 
søde naboer, som selv har været igennem ”møllen”, har stillet 
os i udsigt, at der kommer til at gå 10 år, før gården ligner den 
lystejendom, vi drømmer om. Og det skal såmænd nok passe.  
 
Arbejde, arbejde og atter arbejde 
Vi gik i gang - både ude og inde. Og der var nok at se til. 
Stuehuset skulle moderniseres, otte bokse med tilhørende 
løbegårde skulle etableres i den gamle kvægstald, og derudover 
kontor/butik, mødelokale og lager.  
 

 
Udenomsarealerne skulle anlægges med græs og indhegnes. 
For ikke at nævne alt det mere administrative arbejde som at 
lave hjemmeside, lægge budgetter og meget andet.  
Vores respektive arbejde skulle jo også passes, så det var med 
brug af al ferie og fritid, og med uvurderlig hjælp fra familie og 
gode venner, at vi til pinsen i år var nået så langt, at vi kunne 
slå dørene til vores hundepension. 

 
 
Hvordan går det så? 
Idéen bag hundepensionen har været at tilbyde familiehunde 
pasning, som ikke blot er opbevaring, men et trygt, aktivt og 
komfortabelt ophold, mens familien er på ferie. Det koncept 
har slået igennem, og vores første sommersæson er gået over al 
forventning. Vi har haft fuldt belagt i hele juli måned, og derfor 
har vi desværre også måttet afvise mange. Den 7. september 
lukker vi dørene i denne omgang, for hundepensionen er kun 
åben i forbindelse med ferie og helligdage. Men i efterårs- og 
juleferien står vi igen klar til at hygge om hundene. 
 
”Psyke og soma” 
Betina, som er uddannet hundeadfærdskonsulent, tilbyder 
desuden adfærdsbehandling til hunde med problemadfærd. 
Med afsæt i min fysioterapeutuddannelse tager jeg mig af den 
fysiske behandling af hundene og tilbyder hundemassage til 
pensionens gæster. På længere sigt håber vi, at kunne tilbyde 
hydroterapi i varmvandsbassin, eksempelvis til genoptræning 
af nyoperede hunde og træning af hunde med lidelser som gigt, 
hofteledsdysplasi, albueartrose og lignende.  
 
Til foråret 2005 er målet start af familiehundetræning. 
Hensigten med træningen er, at familiehundeejere får en hund, 
der trives og er velfungerende i dagligdagen. Vi lægger vægt 
på, at de øvelser, der undervises i, er praktisk anvendelige i det 
daglige og at indlæringen foregår ved hjælp af ”hundevenlige” 
indlæringsmetoder, med forståelse for hundens naturlige 
adfærd. 
 
På vej 
Der er stadig et godt stykke vej, før vi har nået målet og 
HUND&HELSE fremstår, som vi ønsker det. Men tilstandene 
er ikke længere helt så kaotiske her på Hårbyvej 35, og vi ser 
med glæde frem til det færdige resultat…engang langt inde i 
det næste årti.  
Har du lyst, kan du kigge ind på vores hjemmeside: 
www.hundoghelse.dk 
 
Hjertelig velkommen til Stjær, Anita og Michael.  
Redaktionen ønsker jer al mulig held og lykke med projektet 
og den nye tilværelse på landet. 



 
 

Stjær Forsamlingshus 1904 – 2004 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
   
 
 

 
 
 

         Når jeg nu bli’r 100 år den 4. september, mon så jeg får et 
lykønskningsbrev fra Dronningen? 

 
 
 
 
Nej, vi må jo nok erkende, at selvom 100 år for ”os brugere” ville være en høj alder, så er 100 året 
for Forsamlingshuset kun lige indgangen til ”den bedste alder” – så kære Forsamlingshus, du må 
nok vente er par hundrede år endnu, inden du får brev fra ”Det officielle Danmark”. 
 
Men det skal bestemt ikke afholde os i Stjær sogn at fejre dig på behørig vis. Du er jo trods alt det 
samlingspunkt, hvor store og små mindst én gang – ja for de fleste endda mange gange – har været 
forsamlet enten til en familiefest, en af Borgerforeningens mange aktiviteter eller som ”medlem” af 
en af de mange foreninger, der anvender huset til deres aktiviteter. 
 
Da du blev 75 år gammel, kjære forsamlingshus, blev der udgivet et lille festskrift, der nøje beskrev 
din fødsel og opvækst gennem de første 75 år. Siden dengang, i 1979, er mange nye flyttet til byen, 
så vi starter med festskriftet fra den 75 års fødselsdag, så alle kan læse hele din historie. 
 
 
År 1979 
 

Den 6. september er det 75 år siden, at det ved Stjær Forsamlingshus første 
generalforsamling blev besluttet at købe en grund og bygge et 
forsamlingshus. 
 
I den anledning har bestyrelsen for Stjær Sogns Borgerforening besluttet 
at sende dette skrift til alle sognets husstande. 
 
Mangeårigt bestyrelsesmedlem Regnar Grønlund har bidraget til dette 
skrift. Bestyrelsen 

 
 



 
 

Stjær Forsamlingshus 1904 - 1979 
 
 
Dette skrift udsendes i anledning af Stjær Forsamlingshus’ 75 års jubilæum. 
 
Ved opførelsen af Stjær Forsamlingshus i 1904 blev der sat en milepæl i Stjær sogns kulturelle liv, og ved indvielsen af 
huset fik sognets beboere et naturligt samlingssted. Forsamlingshuset har gennem de 75 år været rammen om utallige 
møder og sammenkomster af forskellig art, her skal nævnes en del af det, der er foregået. Der har været holdt 
familiefester, mindesammenkomster, høstfester, juletræ, fastelavnsfester, foredrag, vælgermøder, været afstemningssted 
ved valg, generalforsamlinger i mejeri, brugsforening, vandværk, lokalforening og borgerforening. Endvidere har der 
været dilettant, gymnastik, folkedans, danseskole, ligesom huset har været rammen om boldklubbens arrangementer med 
bl.a. dans og bankospil. Udover det nævnte, har der været mange andre sammenkomster og møder, men det vil føre for 
vidt at komme ind på det hele. 
 
Ganske kort kan man sige, at hvis forsamlingshuset kunne tale, ville det være en beretning som ingen historieskriver 
kunne gøre efter. I det følgende skal fortælles lidt om starten på bygningen af Stjær Forsamlingshus. 
 
Den gamle forhandlingsprotokol fra 1904 beretter, at der blev nedsat et byggeudvalg bestående af 7 medlemmer: J. C. 
Poulsen, Carl Jensen, N. K. Jeppesen, Jørgen Rasmussen, N. B. Ågesen, R. Laursen og Fogh Rasmussen. Man vedtog på 
den første generalforsamling den 6. september 1904, at købe en grund af brødrene Niels og Søren Jensen Sørensen for 
kr. 510,00 – en pris af 24 øre pr. kvadratalen. Ved licitationen den 25. september 104 overdrages arbejdet til 
murermester Fogh Rasmussen for en pris af kr. 5.000,00 efter konditionerne. Af byggeregnskabet fra 1904 kan man se, 
at de samlede udgifter har været 6.407,23 specificeret således: 
 
Byggegrund kr. 510,00 
Byggesum kr. 5.191,50 
Maler (salen) kr. 56,00 
Brønd kr. 171,59 
Inventar kr. 419,37 
Andre udgifter kr. 58,17 
Ikke spec.udgift kr. 0,60 
 
Total kr. 6.407,23 
 
Forhandlingsprotokollen viser også, hvordan byggeriet er finansieret. Man har tegnet aktier, og det ses, at det har givet 
kr. 805,00. Endvidere har man modtaget fra Stjær Sparekasse kr. 1.200,00 mod at Sparekassen til gengæld fik en stue 
stillet til rådighed for Sparekassens funktioner. Men disse indtægter har ikke kunnet dække udgifterne. Derfor har man 
lånt kr. 4.300,00 af gdr. P. Sørensen og kr. 70,00 af kassereren. Indtægtssiden i byggeregnskabet ser således ud: 
 
Modtaget fra Stjær Sparekasse kr. 1.200,00 
Aktier kr. 805,00 
Indvielse af huset kr. 31,92 
Lånt af P. Sørensen kr. 4.300,00 
Lånt af kassereren kr. 70,00 
Total kr. 6.406,92 
Ved bestyrelsesmøde den 20. januar 1905 vedtog man, at den store sal kunne lejes ud til dans med lys for kr. 10,00 
Til foredrag eller andre møder kr. 4,00 
med varme kr. 5,00 
Den lille sal – for et møde med lys og varme kr. 3,00 
uden lys og varme kr. 2,00 
skulle der være dans så kr. 4,00 
 
Man vedtog også at ikke aktionærer skulle løse medlemskort: 50 øre for herrer og 25 ører for damer. 
 
Ligeledes har man også villet have indsigt med regnskabet, idet generalforsamlingen den 12. januar vedtog, at 
regnskabet skulle fremlægges til eftersyn for aktionærerne 8 dage før generalforsamlingen i forsamlingshuset. 
 
I de første vedtægter for Forsamlingshuset, som blev vedtaget 6. september 1904 i Stjær Skole, står i paragraf 1: ”Huset 
afbenyttes til at afholde møder, foredrag, gymnastik, leg og dans”. 
 
Paragraf 8: ”I huset må ikke nydes berusende drik, undtagen når det er lejet ud til privat brug, denne paragraf kan ikke 
forandres”. 
 
 
 



 
 
Paragraf 9 lyder således: ”Berusede personer må ikke tilstedes adgang”. 
 
Ja mange ting kunne være morsomme at drage frem i denne forbindelse, men pladsen tillader det ikke. Et skal dog siges 
her til slut, at Forsamlingshuset stadig har borgernes bevågenhed, ikke mindst de senere år har forsamlingshusene 
blomstret op over det hele land. 
 
Måtte Forsamlingshuset stadig få lov til at være samlingssted for mange af de aktiviteter, der er nævnt i foranstående, så 
vil det også være med til at styrke det fællesskab de fleste af os både ønsker og har brug for – nemlig at komme 
hinanden ved. 
 
 
           Stjær Forsamlingshus 1975 – 1979 
 
Stjær Forsamlingshus var stort set uændret i 70 år, men efterhånden fandt mange, at det blev nødvendigt med nogle 
moderniseringer for at forsamlingshuset skulle forblive som det samlingssted for sognets beboere, det tidligere havde 
været. Køkken- og toiletforholdene var helt utidssvarende, og det kneb med pladsen ved de store arrangementer, især 
ved høstfesten. 
 
Dette resulterede i to vigtige ændringer i Stjær Forsamlingshus i 1975, nemlig en omfattende tilbygning og 
modernisering og at foreningen Stjær Forsamlingshus blev omdannet til Stjær Sogns Borgerforening. 
 
Det oprindelige forsamlingshus indeholdt en stor og en lille sal, samt en lejlighed til bestyreren. Tilbygningen blev på 
ca. 400 m2. Der blev bygget et nyt køkken, et toilet og en ny indgang med garderobe. Kælderen indeholder 
omklædningsrum, toiletter og et lokale, hvor Stjær Minirace holder til. Samtidigt blev den store sal og bestyrerboligen 
istandsat. Alle udgifterne til denne udvidelse var: 
 
Materialer kr. 284.433,85 
Omkostninger i forbindelse med lån kr. 51.057,54 
 
I alt kr. 335.491,39 
 
Udgifterne kunne kun holdes på dette lave niveau, fordi lokale skovejere skænkede alt træet til byggeriet, og fordi en 
stor del af sognets beboere var gratis arbejdskraft. Byggeriet blev først og fremmest finansieret ved en øget gæld, men 
nævnes skal også et bidrag på ca. kr. 45.000,00 fra den nedlagte Stjær Sparekasse og en husstands pengeindsamling. I 
forbindelse med nybyggeriet etablerede Galten Kommune en ny parkeringsplads bag forsamlingshuset. 
 
Resultatet af byggeriet er blevet et forsamlingshus med faciliteter til en lang række fælles aktiviteter for sognets beboere. 
Og det at byggeriet blev udført af medlemmerne selv, er i sig selv med til at styrke fællesskabet. 
 
En anden ændring i 1975 var som nævnt omdannelsen af Stjær Forsamlingshus til Stjær Sogns Borgerforening, hvilket 
først og fremmest betød, at foreningens formål blev udvidet fra at drive foreningens ejendom til også at varetage Stjær 
Sogns beboeres fælles interesser i forhold til kommunen og andre myndigheder. De to vigtigste sager denne udvidelse af 
foreningens formål har medført, er nok forhandlingerne med Galten Kommune om fortove i Stjærs gamle bydel og 
forhandlinger med Århus Sporveje om busforbindelserne til Stjær. I begge sager er resultatet blevet positivt for sognets 
beboere, og det viser berettigelsen i at have et fælles talerør. Nævnes skal også, at forsamlingshusets dygtige bestyrer, 
Anna Margrathe Nielsen, blev ansat i 1975. 
 
For at starte nye aktiviteter i forsamlingshuset nedsattes ved generalforsamlingen i 1978 et udvalg, der i samarbejde med 
bestyrelsen, skulle tage nye initiativer til udnyttelsen af forsamlingshuset. Dette har ført til dannelse af en 
dilettantgruppe, der sidste vinter med succes opførte sit første stykke på en scene, som gruppen delvis selv byggede. I år 
planlægger gruppen at opføre både et børne- og et voksenteater. Endvidere startede Stjær Spillemændene, der uden 
noder, men med unoder spiller lystig spillemandsmusik. 
 
Nyeste initiativ, der vil blive forsøgt i den kommende vinter, er folkestueaftener i forsamlingshuset, hvor vi skal hygge 
os og dels skal underholde os selv f.eks. med sang eller med en svingom, og dels blive underholdt af andre f.eks. 
oplæsning eller film. 
 
Som det fremgår af det foregående er der mange aktiviteter i Stjær Forsamlingshus og opbakningen fra sognets beboere 
er god. Men hvis forsamlingshuset skal bevare og evt. udvide sin status, som stedet, hvor mange af fælles aktiviteterne 
for sognets beboere foregår, er det også nødvendigt med stor opbakning både i form af deltagelse i aktiviteterne og 
gennem medlemskab af Stjær Sogns Borgerforening. 
 
Stjær den 6. September 1979 
 
 



 
Huset fortæller videre….. 
1979 – 2004 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
Op igennem ”fattig-firserne” og i 1990’erne oplevede jeg en vældig tilstrømning samt dernæst, at byens borgere 
nærmest ”glemte” mig. Jeg måtte sige farvel til ”min faste husbestyrerinde” –  det, der tidligere var kendt som ”en 
kogekone”, fordi der ikke længere var det fornødne økonomiske grundlag for, at en person kunne ”leve af at passe 
mig”. 
Bestyrelserne for Stjær Sogns Borgerforening overtog derfor, op gennem 1990’erne, selv opgaven med at leje 
forsamlingshuset ud til private fester samt opgaverne med at afholde de årlige aktiviteter, så som forårsmarked, 
julebanko osv. osv. Og vedligeholdelsen – åh.. jeg har indenfor de sidste år fået nyt køkken, nye plasticvinduer og for 
nylig blev mit trætte, gamle gulv høvlet af, så det skinner i en pragtfuld glød. 
 
I Stjær oplevede vi også, at samfundet ændrede sig. Landmændenes antal svandt ind, de tilflyttende byboeres antal 
voksede, Stjær knopskød med flere parcelhuskvarterer - og traditionerne med at anvende forsamlingshuset til såvel 
private fester som til lokale sammenkomster gled mere og mere i baggrunden. Stjær var på vej til at blive en 
”pendlerby”, hvor man boede, men hvor såvel arbejdsmæssige- som sociale aktiviteter ofte foregik udenfor ”byens 
grænser”, fordi alle nu havde motorkøretøjer. 
 
F.eks. har vi oplevet, at den, fra tidernes morgen traditionsrige Høstfest, ikke mere kunne skabe den fornødne til-
slutning blandt byens borgere. Den sidste høstfest blev afholdt i mig, i 1996. Og den var go’! Og der var fuldt hus! Men 
næste år var der ingen høstfest – og der har ingen været siden. Ingen neg.ingen dans under høstmånen…….suk! 
 
Så pludselig var gode råd dyre! Nye aktiviteter måtte skabes og andre Forsamlingshuse og jeg, har måttet tilpasses den 
nye samfundsorden, hvor sociale og kulturelle aktiviteter ikke nødvendigvis skulle foregå ”lige henne om hjørnet”, og 
hvor de enkelte borgere måske var lidt mere ”selektive” i deres valg af aktiviteter, om hvor man ”lagde sit engage-
ment”. Alt dette har betydet, at det i en periode har været svært at skaffe tilstrækkeligt med bestyrelsesmedlemmer til 
Borgerforeningen – til gengæld må vi konstatere, at engagementet hos den enkelte borger er stort, når der rettes direkte 
henvendelse til dem. 
 
I de senere år har en række enkeltpersoner og grupper arrangeret børne- og kulturarrangementer, lavet 
landsbykonference med diskussion om byens fremtidige udvikling, hvor alle byens grupper og foreninger deltog, startet 
klub for Modne Quinder, hvor der er etableret netværk, man skal tilbage til Forsamlingshusets ”fødsel” for at finde 
tilsvarende…..sååh…. 
 
Mine bestyrelser, i begyndelsen af det nye årtusinde, har på den måde forstået værdien i at ændre mig fra ”et traditionelt 
Forsamlingshus” til ”et begyndende moderne aktivitetshus”, hvor seneste skud på stammen er, at jeg har fået et 
BaseHouse, (i det gamle bibliotekslokale), hvor der er PC udstyr, Internetadgang og nymodens faciliteter. Sågar er her, 
hvert halve år, camp for netcampister, drenge med computer under armen og soveposer - og ledninger overalt. Jo – det 
er nye tider, men jeg føler mig godt rustet til de næste 100 år. 
 
Til slut vil jeg sige til Jer allesammen: På gensyn i Forsamlingshuset…… også i det 21. århundrede! 
 
Hilsen Stjær Forsamlingshus  
V/Bent Skovsende 
 
 
       
 
 
 











Jacob Thulesen Dahl, Stjærvej 114, har sendt dette indlæg, i anledning af menighedsrådsvalget. 
 
Bevar Mig Vel… 
 
Snart er der valg til menighedsrådet. Dette enestående instrument indstiftet og funktionsdygtigt, 
som en naturlig del af det demokratiske menneskes ret, til at være deltager i alle de beslutninger, der 
vedrører kirkens liv, og dermed også for alle de små og store indslag som den kristne kirke 
stadigvæk giver, i vores alle sammens landsbyliv. I det følgende vil jeg argumentere for, hvorfor det 
er absolut nødvendigt for livet i vores fine landsby, at vi har en kirke (og derfor et menighedsråd) 
som tør være det naturlige kulturelle centrum. 
 
Menighedsrådet styrer økonomien bag vores kirke, og bør lave tiltag til gavn for hele menigheden. 
Menighedsrådet ansætter præst og graver og er i sin helhed garant for den betydning som den 
kristne kirke skal have, i vores lille del af verden.  
 
Mange ved, at kirke ikke bare er kirke og at der findes mange forskellige slags kristne, mange 
forskellige læsninger af hvordan, hvornår og hvor vi kan leve vores kristne tro. Nogle har en tro på, 
at de gamle oldtidstekster skal læses bogstaveligt, mens andre blot ønsker at tage afsæt heri, for at 
få hjælp til at forstå hverdagen år 2004 lidt bedre. 
 
Jeg skal gerne melde mig under fanerne hos de der ønsker en levende kirke med et levende og frit 
ord. En kirke der ikke fordømmer nogen som værende mindreværdige kristne, alt afhængigt af, hvor 
tit man kommer i kirken eller hvorvidt man har fået lært sit barn fadervor udenad, som tre-årig! 
 
Jeg tror på, at min kirke skal være til at se for alle. Kirken skal være synlig i det den gør for mine 
børn, eller når præsten tør drøfte spændende og eksotiske myter over en øl til sportsfesten, eller når 
kirken tager initiativ til en udfordrende foredragsrække. Min kirke er ganske enkelt kulturbærende 
af den kristne kultur, der siden Luther har været demokratisk i sit inderste. Og når blot Guds værk 
betyder: Det værk, som Gud virker i os (Martin Luther), bliver jeg ganske tryg – og så skal det nok 
gå. 
 
Jeg ønsker mig brændende et stærkt menighedsråd, der vil være garant for en sådan kirke. Jeg 
ønsker mig et menighedsråd der vil støtte og opfordre præsten til at gøre teater for de små, hugge 
hovedet af hedninge ved vikingeskibet på marken og på alle mulige måder søge at menneskeliggøre 
kirken, så den bliver til en del af vores liv, i stedet for kun at være en del af nogens liv om 
søndagen. 
 
Menigheden i Stjær er alle de, der er medlemmer af den danske folkekirke og bosiddende i området 
(eller har løst sognebånd hertil), og menighedsrådet og præsten arbejder for dem, ikke kun for en 
del, men for hver og én. Det menighedsråd der skal vælges dette efterår skal forstå dette og det nye 
råd skal vide at fastholde dette brede fokus i de aktiviteter og indsatser som det vil lave. 
 
I Stjær er der ligeledes en lang tradition for såkaldte fredsvalg, hvilket i praksis betyder, at den liste 
som udarbejdes (der stemmes om den) på mødet, vil være lig det menighedsråd der træder til. Men 
for at listen kommer til at udtrykke det rette billede af Stjær er det afgørende vigtigt, at deltagerne 
på mødet i bred forstand er ægte repræsentanter for Stjær og ikke kun et udtryk for kirkegængerne 
om søndagen. Lad mødet derfor blive for alle dem der kommer i kirke juleaften; alle dem der er 
blevet viet i Stjær kirke, har fået og vil have deres børn døbt eller konfirmeret i Stjær kirke og alle 
os der glæder os over Carsten Marvigs tryllebinding af vores børn og os selv, i alle mulige 
sammenhænge, hvor han bibringer dem og os stor klarhed over det, Kristus og kristendommen kan. 
  
Så kom ud af busken, opstillingsmødet er d. 9. september kl. 19.00 i Stjær forsamlingshus  
- få børnene passet og mød op! 
 
På gensyn - Jakob Thulesen Dahl, Stjærvej 114, Stjær, 8464 Galten. Email: jd@thlang-hf.dk 










