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Formandsskifte
i Borgerforeningen
Generalforsamlingen havde, udover bestyrelsen,
fire deltagere. Janne og Bent var på valg. Janne ønskede at
forlade formandspost og bestyrelse, på gr.a. for stort
arbejdspres, i hendes job. Det bliver svært at undvære Janne,
både arbejdsmæssigt og personligt. Tak for din store indsats
Janne og for din dejlige latter. Bent modtog genvalg. Også tak
for det!
Geert Jensen, Toftkærvej, kom ind i bestyrelsen. Det er vi
glade for – Geert trækker allerede et stort læs med rengøring og
vedligehold af huset. Vi mangler så stadig medlem nr. 7.
Konstitution: Bjarne Schøler Sørensen modtog valg til
formandsposten, så efter 5 år med kvinder i formandsstolen,
sidder der nu en indfødt mand for bordenden. Tove Skovsende,
Bents kone, er blevet ”medhjælpende hustru” – der ordner vask
af duge, udlejningstelefon mm. Det hjælper godt til.
Men skulle du, som læser dette, ha’ lyst til at deltage, ad hoc,
eller gå ind i bestyrelsen, så henvend dig til én af os.
Især arbejdet med at vedligeholde huset, mangler hænder –
men al hjælp er velkommen!
pb

Borgerforeningsbestyrelsen juni 2005:
Bjarne Schøler Sørensen, formand, (bss), tlf.: 86950808,
bss@tdc.dk
Pil Brudager, næstformand, (pb) tlf.: 86950825,
pil.brudager@stjaer.net
Bent Skovsende , kasserer (bts), tlf. :86950478,
bent@skovsende.dk
Roy Blüthgen, referent, (rb) tlf.: 86240226,
webmaster@stjaer.net
Gunnar Bonde Jensen (gbj), vicevært, tlf.: 86950573,
gbj@post12.tele.dk
Geert Jensen (gj), vicevært, tlf.: 8695 0474,
geert_jensen@hotmail.com

UDLEJNING AF
FORSAMLINGSHUSET…..
er på tlf.: 29 25 26 65
eller e-mail: forsamlingshus@stjaer.net
Huset udlejes for hele week-enden fra fredag til søndag til flg.
priser:
For medlemmer………..hele huset kr. 1.600 kr. incl. rengøring
For ikke medlemmer…..hele huset kr. 2.400 kr. incl. rengøring
Personale: Vi har kontakt til lokale kokke, kogekoner og
tjenere,
der kan ”lejes” samtidig med huset.
Overnatning: Vi har kontakt til lokale overnatningssteder i
Tåstrup
og Veng.
Læs mere om forsamlingshuset på www. Stjaer.net

BØRNEFØDSELSDAG i Forsamlingshuset - book i god
tid på tlf.: 29 25 26 65 eller email: forsamlingshus@stjaer.net
Vil I holde børnefødselsdag en hverdagseftermiddag, kan det
lade sig gøre på flg. betingelser:
Man skal være medlem af Borgerforeningen.
Man skal selv gøre rent.
Man skal være ude af huset inden kl. 17. Det koster 400 kr.

HUSK GIROKORTET!
Borgerforeningen laver Stjær Avis, for at prøve at give et
samlet overblik, over vores by’s aktiviteter. ALLE er
velkomne til at sende stof til avisen. Stjær Avis betales,
indtil videre, af medlemmernes kontingent. Så hvis du vil
støtte arbejdet med avisen, så meld dig ind i
Borgerforeningen.

Fælles Fodslaw indadtil……….sponsorer…..
Efter sidste Stjær avis’ opfordring til sponsorstøtte, har vi fået
flere positive tilkendegivelser om penge, som vi er meget glade
for.
For ikke ”at gå Flaskeposten i bedene” – har vi indledt en
dialog med Boldklubben om et Fælles Fodslaw, i forhold til
sponsorer. Det vil være afklaret til næste avis.
pb

Orla Andersen og Hans Pedersen er revisorer

Bestyrelsesmøder - holdes i BaseHouse og er åbne møder.
Kom og vær med - og giv din mening til kende.
Næste møde er tirsdag den 20. juni kl. 19.

NYT
ALT hvad bestyrelsen foretager sig og tænker, det være sig
referater, arbejdsfordeling, aktivitetsliste, ønsker for huset og
byen, er nu lagt ud på portalen www.stjaer.net under
Borgerforeningsbestyrelse.
Her kan bestyrelsens arbejde følges på tæt hold!

Stjær Avis udgives af Stjær Sogns Borgerforening
Redaktion: Palle Hansen (foto), Karsten Holm (b og
u), Bjarne Schøler (erhverv), Roy Blüthgen (pc’layout)
og Pil Brudager, (illustr., foto, ansvars.hav.)
Redaktionen holder flyttedag!
1. august flytter avisens redaktion fra Vindskovgård til
Møllevejen 7, Stjær, 8464 Galten
Samme tlf. nr. 8695 0825 og e-mail:
stjaeravis@stjaer.net

Vi elsker vor land - og ved midsommer mest……………

Midsommertræf
på præstegårdsmarken i Storring
Lørdag den 18. juni kl. 10.30
Vi mødes, til vikinge-/middelaldertræffet, ved Fafner i
Præstegårdshaven. Aktiviteter, bål mm. er på marken.

Torsdag den 23. juni

Temaet i år er:

Skt. Hans aften

Med familien i centrum

i præstegårdshaven

Gøgleren Jon går på line, gøgl, akrobatik, jonglering
Musikhjørnet ved Heidi Gargulak.
Fafner skal males.

18.30 Grillen er klar til medbragt madkurv.
19.00 Abdul laver akrobatik med hele familien
19.45 Tabita Cramers viser træning fra jord, med sin hest
Lumiere.
20.00 Koncert med Lasse og Mathilde
21.06 Båltale ved Aleksander Aagaard Borgmester i
Skanderborg Kommune
21.20 Bålet tændes og fællessang

Det frie initiativ: Sminkehjørne, Snittehjørne, husk dolk!
Smykkeværksted, Vikingespil, Bål, Sang.
I kan se billeder af udgravningeme i Storring:
Vikingelanghus ca. 10.-11. årh., Middelalderbrønd ca.13.årh.
Oversigt over dagen - ”cirka-tider”:
10.30 Velkomst ved munken Popo ved Fafner.
10.45 Vi starter med diverse aktiviteter på marken
12.00 Frokost af medbragte madpakker
12:30 Aktiviteter fortsætter
14.30 Kaffe/ the /saft, kage
15.00 Aktiviteter fortsættes
17.00 Vi begynder tilberedning af aftensmaden:
steger medbragt kød/ laver salat og flûtes
18.00 Spisning omkring bålet
Fællessang omkring bålet

Der er hoppepuder, snobrødsbagning, godt vejr - og mulighed
for at købe pølser, øl og sodavand.

Alle er velkomne!
Tirsdag den 21. juni kommer Storring børnehave og
dagplejebørnene på besøg i haven og på hoppepuderne.
Børn, der passes hjemme, er også velkomne!

I er velkomne til at overnatte i eget telt.
Forældre har ansvar for at støtte børnene i aktiviteterne.
Medbring selv: evt. aktiviteter, frokost, kød til aftensmaden,
tallerken, bestik, kopper, alt…..picnicudstyr!
Vi sørger for, der er: Saft, kaffe, the, frugt, kage, snobrødsdej,
salatbord, og flûtes.

Tilmelding: Senest mandag den 13. juni til:
Carsten Marvig 86950074, cma@km.dk. eller
Kirsten Gade 8695 0507, kirstengade@storring.dk
Tabita Cramers

Vi glæder os til at se Jer – hilsen menighedsrådene, præsten, mfl.
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Blød sæbe (= brun sæbe) blev leveret i zinkspande. Det blev
taget op med en speciel skovl, og pakket ind i pergamentpapir.
Priserne blev skrevet med håndskrift på små mærkater, og
derefter klæbet på poserne. Det var en stor hjælp, da
prismærketangen blev opfundet, fortæller Sigrid.

Hermansen & Brugsen i Stjær

Afvejningsrummet blev ofte benyttet som mødested, og
snakken gik lystigt over en øl eller vand. Landmændene kom
som regel til byen om formiddagen, når de var færdige med
dyrene. Efter at have været på møllen efter kraftfoder, ovre hos
smeden eller i fryseboksen, skulle der handles ind i Brugsen.
Indkøbssedlen blev afleveret ved disken, og imens personalet
fandt varerne frem, faldt landmændene tit i snak med andre fra
Stjær og omegn. Der var ikke så meget hastværk, og ordet
selvbetjening var slet ikke opfundet endnu!
Det var nu ikke kun landmændene, der mødtes i baglokalet.
Der var også nogle stykker fra byen, der tit mødtes ved 10tiden, hvor verdenssituationen blev vendt. Somme tider havde
de først lige været til ”morgenmøde” henne ved smeden…

Sigfred & Sigrid foran Brugsen i 1982

I anledning af, at der nu kommer en ny uddeler, er det
nærliggende at gå tilbage i tiden og fortælle lidt om den
centrale rolle, som Stjær Brugsforening også havde før i tiden.
Det var længe inden stregkoderne blev opfundet, og det var
dengang man ikke betalte kontant, men blev skrevet op i sin
egen lille bog, og så betalte man til den første.

På lageret skulle ølkasserne med tomme flasker stables. Og det
var jo de gamle ølkasser af træ, 50 styks og flaskerne lå ned.
Orla fortæller med afsky, hvordan han nogle gange fik
brusebad i gammelt øl, fordi flaskerne ikke altid var helt tømt.
Når kassen var løftet højt over hovedet, og man kom til at
hælde den lidt på skrå, var det surt show!

Sigrid Hermansen og hendes søn Orla fortæller her om nogle af
de mange oplevelser, som Brugsen har budt familien
Hermansen på gennem de 38 år, hvor Sigfred og hun selv var
uddelere, og deres to børn Orla og Henning naturligvis måtte
hjælpe til, det var helt almindeligt dengang.

Brugsen solgte ost, som blev opbevaret inde i butikken i et
osteskab, uden køl! Det lugtede nu ikke af ost i butikken, men
de stærke oste blev opbevaret i kælderen.
Da mejeriet lukkede i 1969, vedtog Brugsens bestyrelse på et
møde den 24. juli 1969 at indkøbe køle- og frysediske. Det var
nødvendigt, for at få tilladelse til at sælge mejeriprodukter.
Og på disken stod kaffemøllen tit og snurrede, for folk skulle
have friskmalet kaffe.

Sigfred startede som uddeler den 1. januar 1944. Jobbet
overtog han efter faderen Frans Hermansen, der havde været
uddeler i Stjær Brugsforening siden 1910. Der har altså stået en
Hermansen bag disken i Stjær i 72 år!!
Foruden Sigfred og Sigrid var der ansat en kommis og en
lærling. Deres første lærling var Johannes Hansen. Da han var
udlært, fortsatte han som kommis og Kristian (kaldet BetteKristian) blev ansat som ny lærling.

I butikken var der også manufakturvarer, bl.a. stof i metermål,
knapper og lynlåse, strømper og undertøj.
Det kom fra manufakturhandler Johansen fra Århus. Og fra
Silkeborg kom isenkræmmer Koch med sine mange kufferter
med et utal af skuffer, der kunne trækkes ud. De var fyldte med
bestik, glas og skåle og mange spændende ting og sager. Når
Koch eller Johansen kom, varede det ofte det meste af dagen,
hvor de præsenterede deres vareprøver. De kom om
formiddagen, og spiste både frokost og fik eftermiddagskaffe,
inden hjemturen. De to var fra FDB, men der kom af og til
også ”private” forhandlere med pyntegenstande osv.

Brugsen lå på Vesterbro, og arbejdet dengang var meget
anderledes i forhold til nu, hvor varerne til Brugsen bliver
leveret på paller, færdigpakket i gennemsigtig plast og med
stregkoder på, lige til at sætte på hylderne.
Dengang blev det hele leveret i sække - både mel, sukker, gryn,
sæbe, kaffebønner og alt muligt. Også grovvarer i form af
gødning, kul, koks og briketter. Alle varerne blev læsset af på
lageret, som var oppe bagved på Møllevejen.
Der var også benzinsalg i Brugsen dengang, både almindelig til
biler og blå benzin til traktorer, og petroleum og smøreolie var
der skam også.
Mellem lageret og butikken lå afvejningsrummet. Derfra der
gik en trappe ned til kælderen, hvor der var øl og vand, reb,
henkogningsglas og lignende.
Sækkene blev hejset op på loftet, og indholdet hældt over i
siloer. Nedenunder åbnede man for skodderne og så blev mel,
sukker, salt og gryn vejet af og fyldt på 1- og 2-kilos
papirsposer. Med øvelse kunne man ramme vægten helt
præcist, uden at skulle efterfylde.
Poserne skulle lukkes med en helt bestemt foldeteknik, for der
blev ikke brugt tape eller andet til at ”låse” med. Når man først
havde lært teknikken, holdt det lige så godt, som var det limet.

Brugsen anno 1911, set fra Stjærvej
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Villy Sørensen, Karen Rasmussen og Per Larsen
To billeder fra butikken i 1953
Orla, Sigfred, Per Larsen, Villy Sørensen og Karen Rasmussen

Op mod jul mødtes alle uddelerne til juleudstilling hos FDB i
Viby. Der var pyntet flot op, og der var fyldt med alskens
julesager og spændende udenlandske ting, man ikke havde til
hverdag: appelsiner, dadler og figner fra Israel og Afrika.
Uddelerne fik en bestillingsseddel, og så gik de rundt og
bestilte varer, alt imens de hyggede sig med hinanden, og fik
kaffe og kage. Det var ikke ret tit, de havde mulighed for at
være sammen med andre kolleger, så det var en rigtig god dag.
Orla kommer i tanker om appelsinerne, som man fik til jul.
Dengang fik man faktisk aldrig eksotiske frugter og grøntsager,
så det var noget helt specielt. Artiklens forfatter kan også huske
juleappelsinerne, så vi bliver helt nostalgiske og mindes,
appelsinerne i trækasser, og hver enkelt appelsin var pakket ind
i fint, lyserødt silkepapir med monogram på.

Kontanter gik man ikke sådan rundt med dengang, men det var
heller ikke nødvendigt, for alle havde en kontrabog, som man
enten havde med, eller også bl
ev den opbevaret i Brugsen. Når man fik sine varer, blev de
omhyggeligt skrevet ind i bogen, og så betalte man hver
måned, når bogen var blevet gjort op. Det var før
regnemaskinens tid, så det foregik med det, der i skolen i dag
hedder færdighedsregning. Sigfred var helt fantastisk til at
tælle sammen, fortæller Sigrid. Men det var nu alligevel en stor
hjælp, da regnemaskinen blev opfundet.
Og i 1958 fik man det første kasseapparat i Brugsen. En stor,
flot sag af mærket Nationale, og så tung, at der skulle 2 mand
til at løfte det. Der var 4 skuffer i, og hver ansat havde sin
”egen” skuffe.
Kontantsalget holdt sit indtog den 20. april 1972, og så var det
slut med kontrabøgerne. De forsvandt faktisk fra den ene dag
til den anden, og der eksisterer vist næsten ingen længere. (Er
der nogen, der har en liggende, hører vi gerne om det, red.)
En gang om året blev der udbetalt dividende. Det var en dejlig
dag, som mange børn så frem til, for da faldt der tit lidt slik af !

Første søndag i Advent blev der pyntet op til jul, og så løb
børnene frem og tilbage mellem Brugsen og Købmanden og
beundrede udstillingerne med julemænd og elektriske tog og
nisser.
Den årlige generalforsamling blev holdt i forsamlingshuset.
Det var en heldagsforestilling, for om eftermiddagen blev der
vist film for børnene, og efter generalforsamlingen om aftenen
var der foredrag,. Der var altid stuvende fuldt, og til sidst
sluttede man af med stort kaffebord.

Der var et godt samarbejde med de andre Brugser i bl.a.
Storring og Ormslev. Varer blev leveret onsdag og fredag fra
FDB, men hvis man løb tør for et eller andet, ringede man
sammen, og så blev det sendt med rutebilen hen til den Brugs,
der lige manglede lidt gær eller gryn.

Da Sigfred og Sigrid gik på pension i 1982, flyttede de ind i
huset i Bækken, hvor Sigrid og Orla bor i dag.
Orla blev uddannet indenfor grovvarebranchen, og har indtil
videre været ansat i DLG gennem 41 år.
Sigrid fortæller med glæde om 38 gode år med Brugsen i Stjær.
De har budt på mange store udfordringer og forandringer, men
også et nært og varmt forhold til Stjærs folk.
Vi kom sammen med mange, og så blev der spillet kort og vi
fik kaffebord. Selv om det somme tider næsten var for meget,
var det nu rigtig hyggeligt, fortæller Sigrid.
Hun nyder stadig at få et slag whist hver torsdag eftermiddag
ovre i Tjørnehaven sammen med nogle af de ”gamle” veninder
fra Stjær.

Tak til Sigrid og Orla, for at I ville dele historien om Brugsen
med os.
Brugsen anno 1931, set fra Vesterbro.

Bjarne.
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Hvilke planer har I så her efter den 1. august, hvor I begge to
går på efterløn?
-Tjah, siger Henrik, vi vil en tur til Grønland på ferie. Og når vi
så kommer hjem igen, bliver det rart at få tid til at pleje
familien og vennerne. Huset og haven trænger nok også til en
kærlig hånd.
Og den gamle Ford A fra 1930 skal vel luftes lidt, måske tager
vi et par ture med andre fra Ford A klubben. Vi har tidligere
været på ture i den gamle til Bornholm, hvor vi har overnattet i
telt eller på en kro. Det er vældig hyggeligt.
Nej, det skal nu nok gå. Indtil nu har arbejdet jo taget alt for
meget af ens gode fritid!!
At arbejde er jo kun en undskyldning for, at man ikke har andet
fornuftigt at foretage sig!!
Som altid sagt med et glimt i øjet.

Farvel til Henrik og Tove…
Den 1. august er det slut med Henrik og Tove som uddelere i
Dagli´Brugsen i Stjær, eller bare Brugsen, som den oftest
kaldes. Det bliver underligt og vi er mange, der kommer til at
savne deres hjælpsomme, hyggelige og venlige måde, som de
altid betjener os kunder på.
Helt farvel bliver det ikke, for de flytter jo ikke fra byen, men i
fremtiden kommer vi til at møde dem på den anden side af
kasseapparaterne i Brugsen.
Det følgende afsnit om de mange år med Stjær Brugs er skrevet
af Tove:
”Efter 14 år som uddelerpar i Torrild Brugs følte vi trang til
nye udfordringer.
Da Stjær Brugs søgte ny uddeler, måtte vi lige kigge lidt på
den. En flottere egn skulle man da lede længe efter, lige os med
skibakker i massevis. At omsætningen så kun var på 1,6 mio.
var noget af en udfordring, det kunne da kun gå fremad! Og det
gjorde det.
Flytningen herover blev noget besværlig af en
blindtarmsbetændelse midt i det hele. Men i gang kom vi og så
blev der bestilt varer, så de næste mange år blev vi kaldt
”Kvickly Stjær”.
Så skulle der udvides – først lidt af lejligheden, så lidt mere.
Og så blev Købmanden sat til salg, som vi herefter købte
Det var ligeledes en oplevelse, vi aldrig glemmer. Hele
bestyrelsen hjalp til. Vi malede lofter, vi vaskede hylder af,
som vi havde hentet i Skåde Brugs, som også skulle flytte. Vi
knoklede alle mand og grinede og hyggede os. Da vi så skulle
flytte hele Brugsen, foregik det på rullepaller ned ad gaden –
sikken et syn! Og på Halvors lastbil.
Efter et par år måtte vi bygge til igen, og endnu engang et par
år efter. Nyt indgangsparti osv. Ca. hvert 2. år byggede vi om,
så omsætningen nu er på 9 mio. incl. moms.
Mange sjove oplevelser har der været igennem årene. Hvem
bliver ikke blød om hjertet, når en lille unge kommer og
omfavner én midt i Brugsen?
Kundernes hjælpsomhed, når man vil arrangere vinfest, kan
også nævnes.
I det hele taget betragter man kunderne mere som
familiemedlemmer end bare som kunder, og de mange
hyggelige og sjove bemærkninger, vi har fået igennem årene,
kan vi skrive en hel bog om.
Så man må sige, det har været 23 spændende år i Stjær Brugs.”

Fra redaktionen vil vi gerne sige Henrik og Tove tusind tak for
de mange år, hvor I har betjent Stjærs borgere på ypperste
måde.

I anledning af, at Henrik og Tove stopper,
afholder Dagli´Brugsen en reception

torsdag den 28. juli om eftermiddagen.

… og velkommen til Arne.
Den nye uddeler er netop blevet ansat. Han hedder Arne
Mogensen og er fynbo, men har boet i Jylland gennem 17 år,
de sidste 15 i Malling, hvor han bor med sin kone og deres 3
skolesøgende børn. Arne er udlært i Superbrugsen i
Kværndrup, og de sidste 10 år har han været uddeler i
Dagli´Brugsen i Virring. Kværndrup ligger i det smukke
sydfynske landskab med Egeskov Slot lige i baghaven.
Han glæder sig rigtig meget til at komme i gang i Stjær, og til
at hilse på sine nye kunder.
Vi ønsker Arne hjertelig velkommen til Stjær, og håber at vi
sammen kan sørge for Brugsens overlevelse fremover. Det er
så utroligt vigtigt, at vi har en dagligvarebutik i vores dejlige
område.
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Ude i verden og hjemme i Stjær

Familien Kolding I Kina
Skrevet at Tina

Jeg har siden ungdomsårene været fascineret af Kina. Enhver
ung elevrådsformand måtte jo være inde i Maos den lille røde,
og som bogopsætter på Esbjerg hovedbibliotek læste jeg alle
Pearl S Bucks romaner. Som voksen dukkede film som ”Den
sidste kejser” og ”De røde lygter” op, og ikke mindst Jung
Changs ”Vilde svaner”. Med et beskedent indblik i det gamle
kejserrige og senere verdens største kommunistiske stat,
glædede jeg mig meget til at opleve Kina, som igen er på vej
ind i en helt ny tid, men stadig dybt forankret i sine rødder.
Nedtælling til Olympiaden i Beijing - 2008

Rejsen til Kina blev en realitet, da min svoger blev
udstationeret for Lego i Hong Kong. Familien Kolding fra
Stjær skulle nu til Beijing og Hong Kong. Turen gik først til
Beijing, hvor et vestligt forældrepar med tre børn er et særsyn.
Vi besøgte Den Forbudte By, og filmen om den lille kejser
kørte for mit indre blik.
På den Himmelske Fredsplads var der opsat et stort digitalt ur,
som talte ned til De Olympiske Lege i år 2008. Beijing er
virkelig i gang med den helt store ansigtsløsning til OL, de
gamle byområder bliver revet ned til fordel for motorveje og
store skyskrabere.
Det ene øjeblik gik vi i storslåede indkøbscentre med dyre
mærkevarebutikker, og lidt efter købte vi vand hos en lille
fattig familie, som lavede mad på gaden, da butikken på 6
kvadratmeter også var deres bolig.
Vi besøgte templer, og blev indkapslet i røgelse, så kinesisk
akrobatik show, og undrede os over hvor meget et menneske
kan folde sig sammen. Vi besøgte Silkemarkedet, hvor man
aldrig må betale mere end det halve af prisen, og flere
paladser, templer, parker og ikke mindst Muren.
Når det hele blev for eksotisk, søgte vi helle på Starbucks
(amerikansk kaffebar) eller Mc Donalds.

kunstudstilling, og var meget stolt, da hans lærermester lige
havde været i Paris og studeret Picasso. Han fortalte også, at
tigeren er et populært og meget interessant motiv, fordi det
bruges til at udtrykke forskellige menneskelige personligheder
igennem. Men ellers er det tydeligt, at kunsten i årtier har
været et censureret statsanliggende. Jeg erfarede, at den
vestlige verdens kultur er fremmed for kineserne, og det at
forstå verden omkring os og os selv gennem kunsten, er
begrænset til tigermotivet, i Kina.
Nu gik turen til Hong Kong, min søster, svoger og to nevøer.
Her nød vi min søsters store evner som guide og luksuslivet.
Jeg blev oplært i at se forskel på ”ægtheden” af kopivarer, fik
en Carlsberg på verdens dyreste Væddeløbsbane og var til
Balut (terningespil i stil med Yatsy).
I Hong Kong blev jeg desuden præsenteret for et helt nyt
begreb ”Art Jamming”. Det går ud på at alle, som har lyst til at
improvisere med penslerne mødes i et inspirerende fællesskab.
Og når Hong Kong kan - så kan Stjær også, derfor inviterer
jeg den 10. september til ”Art Jamming” på det gamle mejeri i
Stjær.
Du kan se mere på min hjemmeside www.tinakolding.dk

Jeg fik et lille indblik i Kinesisk kunst, da vi stødte på en
engelsktalende kunststuderende. Han inviterede os på

Portrættet er malet af Amanda, i børnehaven.

Art Jamming
Lørdag den 10. september
og lørdag den 8. oktober kl. 10 – 15
Galleri Stjernholm inviterer til en inspirerende eftermiddag i kreative omgivelser. Om
det er 1. eller 27. gang du tager en pensel i hånden, er ikke et problem. Prisen er inkl.
maling, brug af tegneredskaber og pensler, kaffe/te og en sandwich til frokost - samt
min professionelle hjælp. Store ark papir og lærreder kan købes. Pris 150,-kr. pr. gang
Tilmelding til ”Art Jamming” på e-mail tina@tinakolding.dk eller telefon 86950630
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Fælles fodslaw med

STORKOMMUNEN
Stjær med omegn, er blevet indbudt til at deltage i
et projekt om borgerinddragelse og
netværksopbygning, i landdistrikterne i den nye
storkommune.
Det er Ry-Visions gruppe, der har fået 100.000 kr
fra landdistriktspuljen, som har indbudt en landsby
fra hver af de gamle kommuner, til nedenstående:

Arbejdet med at arbejde og følge op på det, vi sammen finder
ud af at gøre, bliver også vores opgave.
I vil få besked om dato for Stjær-dagen – så snart den er
fastlagt. Det bliver sikkert i oktober.
Begynd allerede nu, at tænke gode spørgsmål, drømme,
visioner mm. for Stjær!
Roy og Pil

Projektets titel:

Netværk og nye demokratiformer
i en fremtidig storkommune.

På mødet i Hylke, lavede vi en kort idé-storm om muligt
indhold til møderne. Det skal der brygges videre på:

De andre udvalgte byer er Hylke (Skanderborg Komm.),
Blegind (Hørning Komm.), Alken (Ry komm.) og måske
Voerladegård (Brædstrup komm.)

Generelt:

Roy og jeg blev kontaktet af Ry-gruppen og har, indtil videre,
repræsenteret Stjær. Vi har deltaget i møder i Ry, Hylke og
Alken. Næste møde bliver her hos os i BaseHouse.

•

•
•

•
•
•

Ultra kort, går projektet ud på:
At få alle aktive i et lokalsamfund, på tværs af diverse
foreninger, råd, institutioner og grupperinger, til at mødes og
finde et fælles fodslaw på lokalsamfundets vegne, så man står
samlet, til at imødegå fremtidens udfordringer.
En måde kan være, at lave solide netværk på kryds og tværs
inde i landsbylivet – og udadtil, med de omgivende byer og
lignende områder i storkommunen.
Ydermere, sammen med alle andre lokalsamfund i
storkommunen, at skabe et sted/ et forum, hvor
lokalbefolkning, politikere og embedsmænd, kan mødes
ligeværdigt, i en dialog om landdistrikternes bevaring og
udvikling, som vi, der bor på landet, er med i at skabe.
I sidste ende, at være medaktør, i at udforme en
fremadskuende, levende landdistriktpolitik for Skanderborg
Storkommune, der er forankret i fortiden, nutiden og den
pragtfulde natur, vi bor i.

•
•
•
•
•
•

EU og landsbyerne
Sikre skoleveje og stisystemer. Tilgængelighed/adgang
til natur.
Synlige kommunikationsveje (p.t. har vi kun adgang til
politikerne via aviser/læserbreve)
Adgang til søerne
Forenkling af foreningsstrukturen og fælles fodslaw
Forskønnelsesprojekt i landsbyen, herunder
by/land/lokalplanlægning
Turisme
Bevarelse af skoler
Kultursamarbejde/forsamlingshuse
Infrastruktur/tilgængelighed
Sightseeing i den nye storkommune, - ’sociologisk
information’
Miljøområdet

”Landsbyen som bofællesskab”:
•
•
•
•
•
•
•

Praktisk:
Der vil blive afholdt et stor-møde/en oplevelsesdag i efteråret,
i hver af de involverede landsbyer.
Her vil man, ved hjælp af eksperters medvirken, afprøve en
utraditionel mødeform.
Vores opgave indtil da, i Stjær, er at opildne, tænde, gøre så
mange som muligt interesserede i at være med i dette forsøg –
så det bliver et bredt udsnit af byens borgere, der deltager.
Unge, gamle, børn, voksne – alle er velkomne.
Det vil blive i samme stil, som landsbykonferencen i 2004 –
men større og med en anden metode. (landsbykonferencen
afprøvede Open Space metoden.) Det vil vare en hel lørdag fra
kl. 10 til kl. 22. Der vil være flere møder inden, hvor vi i
fællesskab snakker os frem til, hvordan vi kan bruge de
eksperter, som projektet stiller til rådighed - og betaler for os.
Disse mennesker vil, for en stund, kaste sig ind i, hvad der vil
være godt for landsbyen Stjær og omegn. Der vil blive
inviteret mennesker med, fra nabolandsbyer og opland.
Vi får hjælp til processen - men problemstillingerne og
ønskerne for Stjær og omegns bevaring og udvikling - hvad vi
vil med vores område, skal vi selvfølgelig selv levere.

•
•
•
•
•
•
•
•

8

Landsbyråd, hvor alle byens grupper er repræsenteret?
Landsbylegepladser?
Skal skoler bevares, selv i små byer?
(sølvbryllupskvarterer/pensionistby? – landsbyen som
livslangt bofællesskab?)
Skal landsbybørnehaven være ”en levende bondegård”,
i byens periferi? (se Ajstrup, Århus)
Skal vi have fælles fårehold?
Lokale genbrugsstationer?
Skal der være ungdomsboliger, seniorboliger, ”de
gamles hjem”/ Ollekoller?
Skal der være fælles sundhedsforebyggelse, måske en
sundhedsfremmende klinik ?
Skal forsamlingshuset være åbent kulturcenter i
dagligdagen?
Skal byen ha’ Bed & breakfast faciliteter for
Marguriterute-rejsende turister?
Netværk mellem nabolandsbyer?
Netværk mellem forsamlingshuse?
Netværk mellem lokalblade?
Netværk mellem byportaler?
- bryg selv videre……

Lejlighedsvise arrangementer: loppemarked,
forårsmarked/plantemarked, foredrag.

Fælles fodslaw med

STORKOMMUNEN………..…….fortsat

Borgerforeningen har flg. grupper ”under sine vinger”:
Stjær Medie-gruppe:
Stjær Avis, udgives fire gange om året. Den trykkes i 450
eksemplarer og husstandsomdeles. Vi ”forhandler” pt. med
tvillingebyen Storring om medvirken.
Byportal: Mediegruppen redigerer og opdaterer jævnligt:
www.stjaer.net, interaktiv byportal med bl.a.
aktivitetskalender for hele byen. (Tåstrup er med – Storring er
på vej……)
NY: STRIT-gruppe: gruppe af IT-folk fra Storring og Stjær.
(Læs her i bladet side 15)
Netcamp-gruppe: arrangerer netcamp for børn/unge to gange
om året.
Landsbyudviklingsgruppe: deltager, blander sig i kommuneog landsbyudviklings-temaer.
Børnekulturgruppe: Laver to til tre børne-musik-teater-andrearrangementer om året.
Revy-og dilettantgruppe: Laver en forestilling hvert andet
eller tredje år.
Fællesspisning: spiser sammen en gang om måneden i
forsamlingshuset
Voksne Quinders klub: Mødes hver onsdag formiddag i
forsamlingshuset, tager på udflugter mm.
Andre ting i forsamlingshuset:
Folkedans, bordtennis, cher leader dance!

Kultursamarbejde/ Kultur Landkort!
Galten kommune blev indbudt til at deltage i et
samarbejde med kultursamvirkene i Ry,
Skanderborg og Hørning kommuner.
Vi er 10 personer, der repræsenterer forskellige dele af Galten
kommune, som jo ikke har et kultursamvirke, men bare en
masse kultur. Her i startfasen, repræsenterer Heidi Gargulak
Andersen og jeg, Storring-Stjær – eller Galten Syd, som vi
kaldes. Der er afholdt to møder, et i Skanderborg Kulturhus og
et i Bio-huset i Galten.
Gruppens først definerede mål er, at udarbejde et
Kulturelt Landkort over storkommunen, som et
fundament, for et nyt kultursamarbejde, mellem de fire
kommuner.
Der satses på at udarbejde en database, med oplysninger om
hver eneste lille by’s kulturelle aktiviteter. Vi bestemmer selv,
hvor udførligt det skal være. Men for vores egen skyld, her i
Stjær, vil det være spændende, at få ”linet op”, hvad her er, af
kulturelle aktiviteter, i en befolkning på ca. 1000 mennesker.
Skriv til mig, om det I mener, der skal med på den
kulturelle/kunstneriske identitetsliste.
Jeg har startet en ufuldkommen liste, som her følger:

Stjær Boldklub/hal/klubhus
Håndbold, fodbold, badminton mm., halfræs, gymnastik,
sportsrejser, motionsgang, præmiewhist, nørkleklub,
Sommerfest: Sportsfestuge for hele byen, med mange
forskellige aktiviteter. Hal-koncerter.

Et forsigtigt forsøg, på beskrivelse af Stjærs kulturelle identitet,
nu hvor vi skal ud i en større kommune-sammenhæng, hvor ikke
ret mange kender os. ALLE indbydes til, at udfylde tomme steder
og komme med kommentare, tilføjelser og rettelser til det
skrevne – så beskrivelsen bliver mangfoldig og fyldestgørende og udvikler sig til det billede af Stjær, vi der bor her, kender.
Send hvad I vil ha’ med på beskrivelsen, til avisen, vi sætter det
hele på Stjaer.net.
Det kunne være spændende, hvis der blev udarbejdet en lignende
erhvervs-identitet. Måske findes sådan én allerede? Hvad er der
af små og store virksomheder/firmaer, i Stjær? Måske var denne
opgave noget for STRIT-gruppen? Jeg husker, Told og skat var
ret imponeret over de 112 SE-numre, byen havde i 2002. pil

Galten aftenskole/ folkedans i Forsamlingshuset
KFUM Spejdere/spejderhytten
20 Ulve og spejdere
Storring-Stjær Kirker/ præstegården i Storring
Eftermiddagsmøder med foredrag i præstegården en gang om
måneden
Midsommerdage med Sankt Hans Fest og Vikingelejr for
børnefamilierne.
Rejser med præsten, ”pilgrimsvandring”, retræter,
studiekredse om religiøse emner, konfirmandundervisning.
Foredragsforening: Foredrag 3 x årligt i forsamlingshusene
Storring/Stjær/Høver

Stjærs ”kulturelle identitet” juni 2005
Stjær er en ”lokalcenterby” med ca. 1000 indbyggere,
i 350 husstande, i den tidligere Galten kommune.
Stjær Sogns Borgerforening/ 180 medl., kontingent 100 kr
for enlige, 200 kr for familier.
Bestyrelse på 6, der mødes en gang om måneden i BaseHouse
(landsbykontoret).
Der er generalforsamling hvert forår.

Indre Mission/ Bethesda/ Børne- og ungdomsklub,
foredrag om religiøse emner, familiearrangementer
Stjær Billedmagre/ udstillinger, Art-Jam
Stjær Skole
Stjær Fællesbibliotek
SFO
Klub Værestedet
Musikskole

Hovedopgave: At vedligeholde, bevare, forvalte, forbedre,
udvikle og udleje Stjær Forsamlingshus.
(Huset får 5.000 kr. i driftstilskud om året, fra Galten
kommune. Øvrige indtægter kommer fra udlejning,
arrangementer, arv og sponsorer.)

Stjær Børnehave laver hvert år Forårs-kunstudstilling i
Forsamlingshuset og Cirkus Stjærne
Dagplejen/ optog og dagplejedage

Andre opgaver: Medvirke til at samle Stjærs borgere og være
medaktør i landsbyens udvikling.
Årlige arrangementer: Voksenfest, julestue for de ældre,
julebanko, arbejdsdage på huset.

Pil.Brudager/Stjær Avis/juni 2005
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SPORTSFEST 2005
3. august – 7. august
Snart går årets sportsfest i luften, og der er fuld gang i planlægningen af begivenhederne. Alt er ikke på plads endnu,
men der skulle gerne blive noget for enhver smag.
Der er sædvanen tro både præmiewhist, bilorienteringsløb, børnedisco og teltbal for de voksne; Hvor vi i år får besøg af
både Elvis og Oswald Helmuth.. Søndag vil der blive rig mulighed for fællessang, når vi bliver underholdt af et par
gæve visesangere.
De sportslige begivenheder finder sted onsdag, lørdag og søndag.
Onsdag lægger vores fodboldspillende oldboys ud, og lørdag er der gang i det store fodbold- og håndboldstævne for
børnene. – Og da vi jo har mange, der dyrker begge idrætsgrene, vil der også søndag blive spillet håndbold på banerne.
- Og for dem, der bare gerne vil lege, bliver der næsten hver dag mulighed for dette, idet der kan spilles bob, vikingespil,
posespil, rafles m.m. efter behag.
Ud over underholdning i teltet, vil der torsdag aften også være ”underholdning” på banerne, når de gæve forældre kaster
sig ud i en håndboldturnering.
VEDR. MAD TIL TELTBALLET
Af hensyn til kokkens indkøbsdispositioner, skal vi bestille maden på Venge Klosterkro senest den 03.08.2005.
Der kan derfor købes kombinerede madbilletter/indgangsbilletter i Stjær Brugs fra mandag d. 04.07.2005.

Menu:
KYLLINGELÅR
BONES
GRÆSKE
KARTOFLER
GRØN SALAT
BRØD

Der lukkes for salg af madbilletter ved Brugsens lukketid onsdag den 3. august
HUSK!!
Du er velkommen til at medbringe egen mad til
fællesspisningen i teltet.
ENTRE UDEN MAD – DKK 50,00

Stjær Boldklub mangler udstyr:
Til SB's bod på Skanderborg Festivalen, (se næste side) mangler vi:
- 4 stk. høje gryder ca. 40-50 l helst aluminium, men alt har interesse.
- 4 stk. Industri gasblus plus gas regulatorer.
- Evt. indkøb af madvarer (pasta, plastik service, pålæg, ost, smør, juice, mælk, kakao osv.)
Så er der nogen der ligger inde med eller ved hvor vi kan købe/låne følgende udstyr kan Per
Hedegaard kontaktes på email: pfh@mail.dk
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Stjær Boldklub på Skanderborg Festival 2005
Det er for 5. år i træk, lykkedes Stjær Boldklub at få en standplads på Skanderborg Festival, der finder sted d. 10. til d. 14. august
2005. Standen er som sidste år helt og holdent boldklubbens egen, og vi har selvfølgelig bevaret navnet ” Cafe Stjær*ne”. Også i år
er vi placeret ved Capri/Hovedindgangen.
Vi har igen i år fået lov til at servere morgenmad og 1 varm ret, som vanligt Spaghetti Bolognese plus som noget nyt - Koldskål med
kammerjunker.
At vi igen i år har fået boden bidrager til, at vi kan sikre vores unge spillere gode oplevelser i fremtiden. Sidste år sendte vi for
eksempel 60 børn til håndboldstævne i Sverige og en busfuld fodboldspillere til sjælland for at spille fodbold og se en landskamp,
delvist betalt af indtjeningen ved Skanderborg Festival. Der arbejdes allerede nu på at lave en udlands tur i 2006.
Vi håber derfor på stor opbakning blandt forældre, seniorspillere og andre interesserede.
Vi henvender os derfor til jer i håb om, at du/I vil yde nogle timers arbejde og dermed støtte ungdomsarbejdet i boldklubben. Vær
med og få en sjov og hyggelig oplevelse.
Der skal bruges mange tilmeldinger, idet der for hver vagt skal bruges mellem 5 og 8 personer, alle over 18 år. – Nogle vagter kræver
højere bemanding end andre.
Arbejdet består i servering og salg over disken, dels morgenkomplet med kaffe/juice samt rundstykker, rugbrød og pålæg, dels
Spaghetti Bolognese. Kødet leveres færdigt fra slagteren, men skal naturligvis varmes, ligesom der skal koges pasta. Koldskålen er
købt klar til servering.
Ansvarlige fra boldklubben er tilstede under hele vagtperioden.
Transport fra Stjær til Skanderborg skal I selv sørge for. Der kan evt. aftales samkørsel med de andre fra vagtholdet.
Standen ligger ved hovedindgangen lige overfor Capri. Kig efter ”Cafe Stjær*ne”
Mødetid ved standen er 15 minutter før vagt, bortset fra morgenvagterne.
Tilmelding må meget gerne ske nu ved aflevering af nedenstående til Ellen Møller, Nygårdsparken 28 - Jørgen Bonde, Pebbelparken
26 - Henning Røgen, Jeksenvej 12 eller Per Hedegaard, Pebbelparken 24. Der må gerne afkrydses flere vagter og alternative
tidspunkter.
Med venlig hilsen Stjær Boldklub
Jeg har tilmeldt mig følgende vagt(er) ______dag ________dag tidsrummet kl. _______/_______

TILMELDING/

Jeg vil gerne hjælpe til på Skanderborg Festival 2005
torsdag d. 11.8.

fredag d. 12.8.

lørdag d. 13.8.

søndag d. 14.8.

07.00 – 12.00
12.00 – 17.00
17.00 – 22.00
22.00 – 04.00
I år vil vi også meget gerne have besat onsdag fra klokken 17 til 24, så…

onsdag d. 10.8.

17.00 – 24.00

Sæt X ud for det tidspunkt du kan, har du tid og lyst må du gerne tage mere end en vagt. Sæt O ud for alternative
tidspunkter.

Navn ________________________________Telefon______________Mobil__________________

Årets ”afgangshold” fra børnehaven – i fin form, i Cirkus Stjærne. Maj 2005
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Hvad går folk og laver, bag de høje
hække i Stjær?

kWh til 1,50 kr, det er 1200 kr om året – så der er ikke
økonomi i det. Men det er et spørgsmål om tid! Der er ikke
tvivl om, at om 10 år koster anlægget kun 1/10 af prisen nu.
Hvis man forestiller sig, man kan lægge to elektroder op på
taget og male solceller, så man kunne dekorere hele taget med
solceller for 3.000 kr – så ville der være forrygende god
økonomi i det.
Hvordan kan man ”male solceller på”? Ja, det er fantasi – men
en ”solcelle” maling. En elektrode ned mod tagfladen – og så
klasker man én elektrode ovenpå. Det gør ikke noget, sådan
nogle solceller har en lavere effektivitet, end dem vi kender i
dag. Bare de er billige nok. Hvis du for 3.000 kr., i stedet for
28.000 kr., kunne lave for 1200 kr. strøm om året, så var det
lige pludselig interessant. Mit anlæg har en levetid på 20-25 år,
så det kan ikke nå at tjene sig ind, på den tid.

En ny serie om hobby, fritids- eller arbejdsliv, noget
der kan informere og inspirere os alle.
Kender du én, der har noget spændende for,
modtager vi gerne et tip, på redaktionen.
Vi startede i sidste avis, med: En rigtig energisjæl, der
handlede om vindkraft og Stjærs eneste og forhenværende
vindmølle, på Kollens Møllevej. Vi er nu rykket ind i
energisjælens hus og have, for at se og høre mere om hans alt
dominerende interesse – at fremstille sin egen naturlige energi.

Du lyder som en rigtig Ole Opfinder. Eksperimenterer du selv
med noget? Ikke i dette med solcellerne – men med det
elektroniske, ja! Jeg overvåger min energi dvs. jeg måler på elmåler, vandmåler, fremløbstemperatur, returgulvvarme. Jeg
måler 70 forskellige steder i huset, hvert 20 sekund. Ville man
kunne bruge det til noget fælles energibesparelse, her i byen?
Nej, det er for ”nørdet”. Jeg får f.eks. e-mail og en sms, når
min fryser er for varm.
Jeg prøver igen: Hvad med ”Landsbyen der kommer Kyotoaftalen i møde”? Man kunne måle køleskabe, frysere,
vaskemaskiner, opvaskere mv. igennem, så hvert hus fik at
vide, hvad man brugte…..osv. Jamen det kan man sagtens,
siger John Monrad. Man kan låne el-målere hos el-selskaberne
og gøre det selv. Men det er nok de færreste, der vil gøre det.
(Hvis nogen vil gøre denne udtalelse til skamme og tage faklen
op, giver vi gerne spalteplads i avisen!! Red.)

En rigtig energ……ildsjæl

John Monrad fortæller videre: Man sælger sin strøm fra
solcellerne til samme pris, som man giver for strøm, så det er
bedre vilkår end for vindmøllerne. Den ordning gælder indtil
2007. Hvis Danmark skal være et teknologisamfund, så vil
solcelleproduktion være et oplagt industriområde for os. Dog
ser jeg ingen tegn i sol og måne på noget tiltag til det. De
(regeringen) stoppede ikke SOL 1000, men det er stadig på
græsrodsplan, så længe det ikke er rentabelt. Når man kan klare
renter og afdrag, henvender det sig til en større gruppe – og når
man kommer op over det, kommer forretningsfolkene!
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John Monrad i Pebbelparken fortæller om Solceller og brint,
som fremtidens energi.
Da vi havde fældet vindmøllen her i Stjær i 2001, måtte jeg
finde på noget nyt. Det har altid været vigtigt for mig, selv at
være med til at producere noget af den energi, jeg bruger. Det
er ligesom blevet en livsstil. Og så var der SOL 1000, det så ud
til at være et interessant projekt. Midtenergi styrede SOL 1000
– med støtte fra energistyrelsen.
De dækkede ca. 40% af anlægget. Projektet gik ud på, at der
skulle laves 1000 anlæg, som man skulle have solgt til folk
over hele landet, så der kunne blive gjort nogle erfaringer –
ligesom med de første 1000 vindmøller.
SOL 1000’s målsætning er: At finde ud af, hvordan solceller
kan integreres i eksisterende byggeri – hvordan det kan
udbredes – og hvordan man kan få anlægsprisen ned.

Her i Danmark har solceller det godt, for de producerer bedst
ved temperaturer under 20 grader. Så jeg måler også bag på
mine solceller, for at se, hvordan de har det. Ved gråvejr laver
de nul og nix. Der skal være ren sol. Ikke skygge eller gråvejr.
I nedenstående graf ses tydeligt hver eneste sky der drev over
Stjær d. 27/5.

Man valgte eksisterende byggeri, for det var der mest af.
Derefter var der nogle arkitekter, som så på, hvordan man
kunne tilpasse solcellerne til tagkonstruktioner og udestuer, så
energistyrelsen kunne godkende projektet. Faktisk resulterede
dette i, at der blev konstrueret nogle specielle beslag, så det er
nemt at montere solceller direkte på eternittage. Man tager
skruerne op og monterer nogle andre skruer med et særligt
beslag – så man laver slet ingen indgreb i tagplader eller
tagkonstruktionen.
Hvad vinder man så, ved at få lavet solceller, på sit eternittag?
Ingenting. Men man sover bedre om natten, fordi man selv
laver en del af sin strøm. 1000 W i timen, når solen skinner
meget. 800 kWh om året. En anlægsudgift på 28.000 kr. 800
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Romano Podi har lanceret et stort EU-projekt, hvor vindmøller
laver brint, der bruges i brændselsceller.
En EU-arbejdsgruppe mener, at EU kan blive en ren
brintøkonomi, fra år 2050.
De første tankstationer med brint er kommet i USA.
I Miljø Danmark, et blad, der bliver udgivet af miljøministeriet,
står der, at EU planlægger brintlandsbyer – og at om 5-10 år,
kommer vi til at se brændselsceller til private.
På Samsø, der er Danmarks vedvarende energieksperimentarium, tages der om få uger det første spadestik til
et EnergiAkademi, finansieret af EU-midler. Det skal bruges til
at lave information og forskning i anvendelse af vedvarende
energi, i samarbejde med Risø, DTU, Foulum, Århus- og
Ålborg Universiteter.
Solcellerne på mit tag er på 10 m2. Når solen skinner fra en høj
himmel, stråler den med 1000 Watt pr. m2 – så det vil sige, den
stråler ind, med 10.000 Watt – men den producerer kun 1000
Watt, dvs. en udnyttelse på 10-13% - altså kun 1/10. Derfra
skal også trækkes lidt for at lave jævnstrømmen fra cellerne om
til vekselstrøm som bruges i el-nettet, så man ender nede
omkring 730 Watt i timen.
Problemet med el. er, at det skal bruges i samme øjeblik, det
bliver lavet. Derfor skal der laves en løsning, hvor man kan
gemme det indtil man får brug for det, og det kan nemt blive
brint og brændselsceller.
Når man har for meget el., så fylder man el. og vand ind i den
ene side af brændselscellen, så der kommer brint og ilt ud på
den anden side, og når man så mangler sin el. så ”kører” man
bare den anden vej.
Jeg tror, at el. producerende solceller i en husstand, fremover
vil blive brugt til at lave brint med. Og så kan man selv
bestemme om man vil hælde det på bilen, eller få det ud af
stikkontakten.

Et hold DTU-studerende (Danmarks Tekniske Universitet) har
i sidste week-end vundet en førsteplads i Shell-Eco-Mrathon i
Sydfrankrig. De har, indtil videre, bygget verdens bedste brintbil. På 10 gram brint, kørte den i sidste week-end 25 km, med
en gennemsnitshastighed på 30 km i timen. Det svarer til, at
kunne køre 671 km på en enkelt liter benzin.
Pil

Men – det er utopi at tro, at alle bliver selvforsynende. Der vil
gå 40 år – med mindre, energien bliver så dyr, og anlæggene
bliver så billige, at folk får en motivation, til at lave strøm selv.
For interesserede:
SOL 1000 er ophørt nu. Hvis man er blevet tændt af idéen, har
de, http://www.sol100.dk et lille projekt kørende med gør-detselv-løsninger på 250 watts anlæg til 6000 kr.
Til slut er der kun at sige: Tak John Monrad, for din
tålmodighed med skribenten – og tak for din spændende
fortælling.
Jeg regner med at besøge dig om max. fem år – og få
fortællingen om dit Brint 1000 køleskab til 100.000 kr, som
gør dit hus helt selvforsynende med elektricitet - (og som der
måske ?? - er en lille eksplosionsfare ved, fordi det er et af de
første 1000 brint/brændselscelle-skabe, der afprøves af private,
i Danmark.)
Lidt tilføjelser om emnet, fra forskellige kilder:
Brint
Ideen om brændselscellen, der laver elektricitet af brint, uden
andet affaldsprodukt, end rent vand, stammer fra midten af
1800-tallet. De første busser, der kørte på brint, blev lavet i
Canada i 1993. I 2002 solgte Honda den første brændselscelle
bil til Los Angeles by. Da brint er eksplosivt og er svært at
styre, skal tanken i en bil, til brint, modstå 50 gange større tryk,
end i en forbrændingsmotors cylinder.
George Bush har lanceret et program på 1,5 mill. Dollars, til
forskning, rettet mod realisering af brintøkonomi.

Et hold af fremtidens Stjærfolk - dem der skal ”Bo med Brint”
og føre stjaer.net videre. De passes pt. i Nygårdsparken.
Kanské høj hat bliver mode igen, i 2030’erne? Foto: Ruth Schmidt

13

Fra en helt ny stjærborger, har vi modtaget følgende 2 artikler:

Stjær og Storring IT Gruppe
Af Kresten Krab Thorup
De få sjæle der en gang imellem stikker hovedet indenfor på stjær.net har måske opdaget at en ny “klub” har set dagens lys: Stjær og
Storring IT Gruppe – også kaldet STRIT-gruppen i daglig tale. Vi er en blandet flok, der blot har det til fælles at vi interesserer os for
informationsteknologi på en eller anden måde. Vi mødes dels for det sociale – at få lidt nørd-snak – og for at diskutere om ikke vi kan
gøre et eller andet godt for byen med vores fælles indsats. Vi har mange ideer til hvad vi kan gøre, nogle af dem kan man se i de
diskussionsfora der er på stjaer.net. Du er velkommen til at bidrage.
Af de mere konkrete indsatsområder er dog, at vi gerne vil gøre en indsats til at styrke stjaer.net, fordi vi mener, at det er et vigtigt
middel til fortsat at styrke vores fællesskab i Stjær. Med andre ord – vi vil missionere for at få jer alle sammen til at bruge stjaer.net
mere. Vi stiller også meget gerne op med råd og bistand til byens foreninger, klubber og institutioner vedrørende andre it-relaterede
spørgsmål. Mange af os arbejder professionelt med IT, og vi hjælper gerne med til, at I kan træffe de rigtige valg – stort som småt –
fx med ideer til hvordan I kan bruge stjaer.net i forhold til jeres organisation.

Stjaer.net – byens livline til fremtiden
På den korte tid jeg nu har boet her i Stjær er jeg kommet til at holde meget af byen. Jeg har en rigtig god fornemmelse af, at her er
det værd at bo: man fornemmer, at der er et aktivt foreningsliv, der er sportsklub, og god infrastruktur med skole, børnehave og
brugsforening. Den er lille nok til, at vi kan komme hinanden ved, og samtidig stor nok til at byen har en egen drivkraft. Det er
meget værd.
Én af de ting der fik mig helt overbevist om, at vi skulle flytte hertil var byens hjemmeside stjaer.net; som netop signalerer alle de ting
jeg skriver ovenfor. Jeg er overbevist om, at der i stjaer.net ligger en stor mulighed for at hjælpe byen med at holde fast ved alle de
gode ting – også i fremtiden. Hjemmesiden er et værktøj vi kan bruge både indad, i forhold til at have mere glæde af hinanden, men
også udad til med det formål at få Stjær til at ”se ud af noget” for udenforstående.
Det lyder måske lidt prangende her i jantelovens land, jeg tror at det, i disse kommunesammenlægnings- og Bilka-tider, vil være et
klogt træk, at vi gør mere ud af byens identitet. I sidste ende skal det tjene det formål, at flere flytter til byen, så vi kan bevare skole,
dagligvareforretning og alle de andre ting der gør Stjær til et godt sted at bo, både for gamle og unge. Måske kunne man endda tænke
sig, at der kunne dannes grundlag for at forbedre vores infrastruktur? Bedre busforbindelser, antenneforening, højhastighedsnetværk,
osv. Der er sikkert en million gode ideer.
Men heldigvis handler stjaer.net om meget mere end kyniske betragtninger om hvordan vi bevarer og forbedrer byen Stjær. Som
nævnt er stjaer.net også en fantastisk mulighed for at komme hinanden mere ved, specielt hvis der er flere, der støtter op om den ved
dels selv at bruge den, fortælle andre om den, og ikke mindst at være med til at putte noget indhold i den. Sidstnævnte ser muligvis
lidt uoverskueligt ud, men der er mange der gerne vil hjælpe hvis det er problemet.
Visionen er, at så mange som muligt af byens foreninger, klubber, og institutioner lader sin internet-tilstedeværelse være synlig
igennem stjaer.net. Når alle bestyrelsesreferater, annonceringer af møder og foredrag, fakta osv. kan nås via stjaer.net, bliver det i
højere og højere grad et sted man vil have lyst til at kigge forbi dagligt. Derved får vi endnu et fælles medie, som vi skal bruge til at
komme hinanden mere ved.
Det er faktisk ret cool at sådan en lille by har sådan en flot hjemmeside. Lad os alle sammen være stolte af det.

NetCampen den 16. april, var igen et rigtig
dejligt døgn, med liv og hygge i huset. Der var næsten
40 deltagere. Den voksne NetCampgruppe, ”omsorgsog teknikerne”, er på over 10 aktive, så NetCcampen er
ved at være en selvkørende ”lille forening”!
Vi kan derfor med glæde meddele, at

5. NetCamp i forsamlingshuset, afholdes
lørdag den 5. november
kl. 12.00 til søndag morgen.
Man skal gå i 3. klasse eller derover, for at deltage.
Mere om det i septemberavisen.
Kontakter er Gitte Bundgård, Marianne Justsen og Pil.
Nogle voksne er hørt, ude i byen, tale med hinanden,
om at lave Netdag for Voksne..gog, gog, gog..det er
ganske vist!
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Siden sidst…..

Lars Muhl i forsamlingshuset i april 2005.

Hans budskab er, at vi forliges med det hele jeg, at vi finder
den indre ro og kan leve i harmoni med os selv og
omverdenen.”

Tre deltagere har skrevet lidt om Lars Muhl aftenen.
Mon ikke disse tre små indlæg dækker meget bredt, hvad vi
alle oplevede?

Og så vil det nok glæde mange, som var der – og måske også
nogle, som ikke var der – at vi har lavet en aftale med Lars
Muhl, om at komme til Stjær igen og fortæller videre, om et år.
Det bliver torsdag den 30. marts 2006 – om verden står!

”Stjær Forsamlingshus emmede af intensitet, da Lars Muhl,
torsdag d.14.4.05, fængslende holdt sit foredrag ”Seeren fra
Andalusien”. Med udgangspunkt i sig selv fortalte Lars Muhl,
på sin jordnære facon, om vendepunktet i sit liv, der netop var
mødet med seeren fra Andalusien!

Vi skal nok huske Jer på det i god tid.
Hilsen Malene, Jeanine, Mette, Pia og Pil

100 mennesker fra nær og fjern var troppet op i Stjær
Forsamlingshus, der var proppet til bristepunktet! Efter en kort
kaffepause var der ivrig spørgelyst fra deltagerne, og Lars
Muhl forstod at styre spørgerunden, så det vedblev at være
interessant, hele seancen igennem.
Hovedbudskabet fra Lars Muhl var, at vi skal være tro mod os
selv og vores virkelige jeg, hele livet igennem, for ikke at
komme i samme krise, som han selv gennemlevede i 90èrne.
Desuden havde han også på hjerte, at man kan komme langt
med en positiv indstilling til livet!
Afslutningsvis fortalte Lars Muhl om den sammenslutning
”Hearts & Hands” han har været med til at danne, som arbejder
for at bygge bro mellem alternative helbredelsestraditioner og
konventionelle behandlingsformer!”

Eftersommerens
plantemarked
er

Lørdag den 3. september
kl. 11.00 – 13.30
på kirkens P-plads!
Hvis du vil ha’ en lille bod med planter eller andet havegrej,
så ring til Conny Andersen tlf.: 8695 0581

”Når jeg tænker tilbage på aftenen, er det første, jeg kommer i
tanke om, da Lars Muhl fortalte om tankeoverføring - og drog
paralleller med radiobølger og de bølger som gør, at vi kan
høre tale på vores mobiltelefon. Selvfølgelig er der i den
åndelige verden en eller anden form for bølger, som gør det
muligt at heale, som den gamle mand (seeren) gør. Vi er
desværre ikke så mange, som forstår at sende og modtage
signalerne, og på den måde synes jeg, Muhl har ret i, at vi i den
henseende, er fattige. Men jeg kunne da godt genkende nogle
af de betragtninger om tankeoverføring, han fortalte om. Jeg
har egentlig aldrig tænkt på det før, men det er måske i grunden
det, der er præsternes opgave at gøre, sende og modtage på
denne frekvens?”

Ka’ du li’ svampe??

Svampetur søndag d. 25.
september kl. 13

”Lars Muhl gav os et lille indblik i sin store viden om den
religiøse verden med skikke, tro og traditioner – det håber vi,
han vil komme og fortælle os mere om.
Det var et interessant møde, med en mand, med stor
personlighed. Han viste os, at vi skal lære hele livet, at vi hele
livet kan arbejde med os selv og udvikle os. Han fortalte os, på
en meget jordnær måde, at der er mere mellem himmel og jord
end vi aner. Det vil til stadighed være et mysterium, men hvis
vi indstiller, modtager og afsender på ON, kan vi benytte de
energier der ligger i det overjordiske.

Mødested: Ravnsøvej mellem Javngyde og Nygårde, ved
vestenden af Ravnsø.
Vi går en tur i skoven og samler svampe. Svampekender Peter
Lange giver gode råd om plukning af vilde svampe og hjælper
med bestemmelse og sortering af dagens fangst.
Arr.: Danmarks Naturfredningsforening, Galten
Alle er velkomne - hilsen Peter
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Skolen

Vi flyver videre til det nye
fællesrum…….....med søjler!

Hvad skete der egentlig på Stjær skole - i de hektiske
forårsdage, hvor hele Danmark kogte eventyrsuppe over åben
ild, i overdådig mængde - ikke hver, men hver eneste dag - til
vor gamle digters ære?

Det store rum syder af børn. Pludselig bryder en enkel stemme,
fulgt af klavertoner, igennem syderiet: H.C. Andersen, du
rammer i hjertet på alle drenge og pi’r! Det er signal til
børnene, der vækker den gamle digter, som har slumret i en
stol – og livet på scenen begynder. Grimme ællinger, anno

Avisens ”to udsendte” er fløjet til
skolen, i en kuffert.
Forud for fejringen af H. C. Andersens 200´års fødselsdag, på
Stjærskolen - lå en TEMAUGE, hvor eleverne på alle
klassetrin arbejdede med H. C. Andersen og hans digtning. Der
er blevet arbejdet med forskellige udtryk og det er der kommet
nogle rigtig flotte resultater ud af: 3 skuespil, som blev opført
fredag.18. marts. Udover billedkunst og musik var der
dramatik, både som
skuespil og hørespil.
Jeg valgte at se 3. – 6.
klasse opføre deres
skuespil i det
”gamle”fællesrum. Her så
vi, hvordan statuen af H.
C. Andersen vækkes til
live af hans muse. H. C.
Andersen, spillet af Jens Hove fra 6. klasse, har mistet sin
hukommelse gennem de mange år som statue og kan ikke
huske sine eventyr, men musen, spillet af Rebekka fra 6.
klasse, hjælper ham på sporet af sin digtning ved at føre ham
ind i hans eventyrverden. Rasmus Kolding fra 5. klasse slår
følge med dem som H. C. Andersens skygge. Skyggen er både
provokerende og morsom. Også den grimme ælling, spillet af
Thor fra 5. klasse dukker op og følger med digteren på
opdagelse i sine eventyr. Hovedrollerne blev udfyldt godt, en
stor præstation! Der har været meget arbejde med at lære de
roller udenad på en uge, også efter skoletid.

2005, med Diesel på bagen myldrer frem – en sørgmodig én,
med bare Only, følger trop. Ingen mærkevarer der! To lækre
svanetøser, der ikke omgås ænder, kommer ind: Eeej hvor
nittet – hvad tror du det er? Si’r den ene til den anden, mens de
kigger på Only. Ååh, jeg er ingenting - Only bøjer halsen. Årrh
hold op, du er da en svane, siger de kærligt. Kom med os – ”og
fordi vi er svaner”, nynner de i kor og svaanser ud alle tre.

Udover
hovedrollerne
var der mange
roller at besætte
i skuespillet,
hvor vi var inde
og ude af det
ene eventyr
efter det andet.
Og de gjorde
det alle sammen
så godt: Stort bifald til 3.-6. klasse – og til de 3 lærere, som har
stået for bearbejdning af skuespillet, som oprindelig var skrevet
som en musical med en noget kortere rolleliste. Den grimme
ælling er bl.a. en af de kreative nyskabelser.
Kostumerne har der også
været arbejdet med, udover
dem, der blev hentet frem
fra lageret. Toppen, bolden
og ællingen var blandt de
flotte nye kreationer fra eget
værksted.
For os tilskuere var der
ingen tvivl om, at børnene
fik meget ud af H. C.
Andersen-ugen på skolen.

Nu hvirveldanser en prægtig
danserinde i lyserødt tyl - og en
soldat kigger på. Men jeg har jo
kun ét ben, jamrer soldaten, er der
ikke et eventyr, hvor soldaten har to
ben? Jooh, så vil jeg være heksen,
siger tyls-danserinden og bliver til
en heks – og vi er pludselig midt i
Fyrtøjet. Hundene hopper op på
kisterne, den med øjne så store som
tekopper, som møllehjul og som
rundetårn – og der bliver aftalt, med
heksen, at hun kun skal ha’ fyrtøjet
– soldaten kan få pengene. Ned med
sig, råber soldaten, til én af hundene
på kisterne. Nej stop, det står der
ikke i eventyret! H.C. Andersen er
vågnet og rejser sig, med sin høje
hat. Danserinden i lyserødt tyl,
hvirvler forbi og siger: Skynd jer,
jeg skal også nå at være med. Og
soldaten dræber heksen og beholder
fyrtøjet og går på kro.

Ulla Thyssen
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Ved baren låner soldaten
fyrtøjet til en pige, der tænder
sin cigaret. Vupti sidder
hunden med øjne så store som
tekopper ved baren. Og
mobilen ringer: Mor, siger
soldaten, jeg er lige midt i et
stykke….neej…… hvor er
du……og soldaten kigger
søgende ud på publikum – og
vinker til mor, der sidder på
bagerste række.

mumler hun mellem kyssene..….98, 99, 100…….og så skifter
den MP3-afspiller ejer.
H.C. Andersen holdt meget af bryllupper. Jeg blev jo aldrig
selv gift, siger han.
Jamen det er træls, det altid er prinser og prinsesser, der bliver
gift i eventyrerne, råber børnene.
Så nu er der pludselig flere helt almindelige, der vil giftes.
Soldaten ringer til en ven: Skal jeg tage Askepot eller hende
danserinden, jeg mødte i baren? Det bliver for meget for H.C.
Andersen: Det går ikke, det er brødrene Grimm, der har skrevet
Askepot. Dem kan jeg ikke udstå. De skrev altid af efter andre,
råber han.

Så kommer de skønneste brødre i glimmer og guld, rapt hår og
solbriller. Og Klods Hans. Han ender med at tage sit løbehjul,
mens brødrene promenerer deres kæpheste. Helle-høj, se hvad
jeg har taget med til prinsessen, en færdigpizza, lige til ovnen –
og en toaster og ketchup, det er Heinz, den bedste! Brødrene
lér hånligt overlegne brødresmil. På slottet ændres rollerne.
Oohhh, er her ikke
lidt varmt? Jo, vi
steger
hanekyllinger - !
Ste - ha - hvaaa’?
Uuuud, råber
prinsessen. Anden
bror er ikke
heldigere……så
kommer Klods
Hans. Her er da
pisse varmt! Ja, det
er fordi vi steger
hanekyllinger. Nå,
så ka’ jeg vel få
varmet en pizza i
ovnen? Jaah, men
ved du godt, at
hvert ord du siger,
kommer på nettet,
så alle kan læse
det? Det er fordi vi
har en sekretær, der
hedder Tina – og
en inspektør, han er den værste……Det er nok herskabet, så
må jeg gi’ skoleinspektøren det aller bedste……og Klods Hans
oversprøjter skoleinspektøren, i lyseblåt jakkesæt, med Heinz
tomat kethup fra plasticflaske, oppefra og nedefter. Det var flot
sprøjtet, siger prinsessen, rigtig imponeret. Det skal jeg nok
lære.

Så tager soldaten tyls-danserinde-prinsessen, der også, ind
imellem, er janitshar i orkestret – og har to bolde som bryster,
fordi hun rigtigt er en dreng og hedder Christian. Nu får hun så
sin soldat, med hele to ben – og så havde han vist også et i
næsen.
H.C. Andersen er igen faldet i søvn. En lille pige, foran mig,
fik sig en større overraskelse, under skuespillet. Jeg troede da,
at H.C. Andersen var død, sagde hun tænksomt, til sin mor,
første gang digteren vågnede i stolen - og rejste sig op.
Men nu vågner han igen, den gamle digter, og taler til os:
Jeg lider måske af lidt metaltræthed, siger han, men jeg drømte
så dejligt. Det var næsten som et eventyr…og alle eventyr
figurerne er på scenen. Og så kommer dansetrinnene, de
forbudte, alle skuespillere danser og pianospillerens smukke
stemme fylder rummet: ”H.C. Andersen, tro mig, når jeg si’r,
du rammer i hjertet på alle drenge og pi’r. Du gør os stolte, du
er en klasse for dig selv. Af alle verdens børn, vil du aldrig
blive glemt. En fantasiverden du med dine øjne så, H.C.
Andersen dine eventyr er kendt, af alle verdens børn…..”
Så er det slut. Vi klapper og de nejer og bukker og kommer
frem igen , hele denne forunderlige fantasiverden, skabt under
digterens hat.
Se det var 7., 8. og 9. klasses fejring af vores store eventyr
digter, i anledning af hans 200 års fødselsdag. Og de havde lige
lavet sangen i går, fortalte én af dem. Det var godt gået!
Huhej hvor var vi alle sammen i herligt humør og eventyr
stemning, hele resten af den dag.
Tak for turen til eventyrland!

Nu høres kraftige smaske lyde fra en anden kant af scenen,
hvor Svinedrengen holder til. Hvor er din søster? Spør’ Klods
Hans prinsessen…….91, 92, 93, 94……Hvad laver du? råber
prinsessen til sin søster, der står mellem sine hofdamer og
kysser løs på en dreng. Jeg betaler for min MP3-afspiller,

Fotos: Tina Sørensen, tekst Pil Brudager

17

Kirkelighed, virkelighed og spejderliv….

svovlstikkerne” m.fl. Det blev en rigtig hyggelig dag og
ulveungerne fra Stjær gik til opgaverne med krum hals. De
gjorde det faktisk så godt at de blev henholdsvis nr. 7 og 8 ud
af ca. 25 bander. En lille beretning samt billeder fra dagen kan
ses på www.stjaer.net.

Søndag den 26. juni kl. 10.30
er der gudstjeneste under åben himmel….
i præstegårdshaven i Storring.
I tilfælde af regn, går vi ind i konfirmandstuen.
3.-5. juni

Med pastoren i Grundtvigs fodspor
Storring-Stjær pastoren, har igen arrangeret og været guide for
sine sognebørn mm. – i alt 32 personer. Denne gang gik vi i
Grundtvigs fodspor. Forud for turen foredrag om Grundtvigs
samtid og sangaften – og på selve turen yderligere
informationer ved kompetente personer. Vi besøgte
Grundtvigs fødested i Udby, Grundtvigs grav på Køge Ås,
samt Vartov, hvor han var præst i 33 år – og meget mere.
En tur med oplevelser og godt samvær.
Jeg havde en glad fornemmelse i kroppen på hjemturen – jeg
mærkede at høre til blandt andre – at være en menighed.
Marie Cramers

Ellers vil man hos ulvene i den nærmeste fremtid arbejde lidt
med knob og samtidig forberede sig på årets sommerlejr. Bl.a.
skal der laves lejrbålsunderholdning. For ulvenes
vedkommende vil sommerlejren i år gå til Dråby Stand, hvor
man har lejet sig ind i et privat sommerhus. Ulveungerne
overnatter i telte. Der vil her være en god basis for forskellige
aktiviteter. Man vil kunne sejle i en Wayfarer-jolle, såfremt
vejret tillader det – mulighed for at bade – bygge sandslotte –
lege – lejrbål mv. Det skal nok blive en spændende og
hyggelig tur.
Hos storspejderne går meget af tiden med at forberede sig til
årets sommerlejr – deltagelse i korpslejren 2005 som i år
finder sted ved Guldborgsund. Alle spejderfærdighederne skal
”støves” af og være parate. Samtidig er der forskellige ting
som skal forberedes bl.a. skal Storspejderne i Stjær fremstille
et ”enkelt stopperknob”, som skal bruges til ”Danmarks
største knobtavle”. En af de rekorder man vil prøve at sætte på
underlejren ”Udfordringen”. Det er i denne underlejr
storspejderne fra Stjær skal bo. I denne lejr vil der også blive
mulighed for diverse fysiske aktiviteter – sætte rekorder m.v.
så spejderne fra Stjær skal nok få deres sag for. Ingen tvivl om
at de nok skal få en rigtig god og udfordrende sommerlejr.

Konfirmanderne i Storring-Stjær år 2005 /Storring kirke

KFUM-spejderne i Stjær
Siden sidst har der været rigtig gang i aktiviteterne hos ulvene.
De har bl.a. været i Bakkeskoven, hvor der blev samlet
pinde/kæppe ind, der skulle bruges i forbindelse med et tema
om knive og det at snitte. En repetition for de ældste
ulveunger samtidig med at de yngste ulveunger kunne
kvalificere sig til at få deres snittebevis. Uden et sådant bevis
må de nemlig ikke gå med dolk og benytte den på møder, ture
og lejre. Derefter brugte ulvene nogle mødeaftner på at snitte.
Der blev snittet knive, gafler og skeer – med lidt god vilje kan
de bruges på vores sommerlejr. Der blev gået til opgaven med
iver og entusiasme. Ulveungerne i Stjær går aldrig af vejen for
en god udfordring og der bliver lagt meget arbejde i
udførelsen af opgaverne.

Følgende personer er nyvalgt til grupperådet: Jan Thøgersen
og Gitte Jensen, der herefter har konstitueret sig som følger:
Formand Jan Thøgersen, og kasserer Helle Faarup. Der er
endnu ikke udpeget en ny gruppeleder, idet undertegnede har
valgt at trække sig fra denne post efter sommerferien.
Hvordan ser fremtiden ellers ud for Spejderne i Stjær? Både
positiv og lidt negativt. Det er sikkert at Nikolaj og Tobias
fortsætter endnu en sæson som ledere, hvilket betyder at
storspejderne fortsætter som normalt efter sommerferien.
Hvad angår ulvene er fremtiden på nuværende tidspunkt uklar,
idet vi endnu ikke har fundet nogen ny leder til dem. Hvis ikke
vi finder en ny leder kan der blive tale om flere alternativer:
indgå et eventuelt samarbejde med KFUM-spejderne i
Skovby, således at ulve fra Stjær går hos ulvene i Skovby – at
midlertidigt nedlægge ulvebanden, indtil der har meldt sig en
interesseret person - eventuelt dukker der andre alternativer
op. Der skal derfor fra grupperådet hos KFUM-spejderne i
Stjær, lyde denne opfordring:

Ligeledes har ulveungerne i den forløbne periode deltaget i
Gudenådistriktets bæver- og ulveturnering. Denne foregik i år
hos spejderne i Harlev-Framlev gruppe. Temaet var H.C:
Andersen og selve løbet fandt sted i området omkring
Næshøjhallen i Harlev. Fra Stjær deltog 8 ulveunger som så
blev delt i 2 bander. På posterne blev der taget udgangspunkt i
forskellige af H.C. Andersens eventyr såsom: ”Det er ganske
vist” – ”Den standhaftige tinsoldat” – ”Den lille pige med

Bliv ulveleder hos spejderne i Stjær!
Dorte Nothlev gruppeleder/mail: dbn@juno.dk tlf: 8695 0717
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Foreninger, grupper, råd , udvalg og institutioner i Stjær
Stjær Sogns Borgerforening
Bjarne Schøler Sørensen
Birkelund, Kollens Møllevej 31
Tlf.: 8695 0808 / bss@tdc.dk
Udlejning af forsamlingshus:
tlf: 2925 2665 eller
mail: forsamlingshus@stjaer.net

Børnehaven
Kirsten Andersen, tlf.: 8695 0499
Mail: stjaer_boernehave@galten.dk
Stjær Skole
Tina Sørensen, tlf: 8695 0300
Mail: stjaerskolen@galten.dk
Hjemmeside: www.stjaerskolen.dk

med nøglepersoner…
Skanderborg Fjerkræ, racehøns
Repr. i Stjær: Mogens Andersen
Tlf: 8695 0581
Mail: mo-a@mail.tele.dk
DOF Dansk Ornitologisk Forening,
lokalafd. Århus Amt. Lokal kontakt:
Peter Lange, tlf.: 86 95 03 41
mail: peterlan@post6.tele.dk

Stjær Medie-Gruppe
Avis/ Pil Brudager tlf: 8695 0825
Mail: stjaeravis@stjaer.net
Byportal: www.stjaer.net
Roy Erik Blüthgen
Mail: webmaster@stjaer.net
Tlf: 8624 0226

Stjær Fællesbibliotek
Pia Karmark, tlf: 8695 0172
stjaerfaellesbibliotek@galten.dk

BaseHouse-Gruppe / Netcamp
Pil Brudager tlf: 8695 0825
Mail: basehouse@stjaer.net
PC - undervisning
Bent Skovsende tlf: 8695 0478
Mail: bent@skovsende.dk

Ungdomsklubben Værestedet
Kirsten Pedersen, tlf: 8695 0497
Mail: klub.vaerestedet@mail.dk

A.M.B.A. Stjær Brugsforening
Henrik Lomholt, tlf: 8695 0010
Mail: 02715@coop.dk
hjemmeside: www. coop.dk

KFUM Spejderne
Dorthe Notlev, Tlf.:8695 0717
Mail: dbn@juno.dk

Galten Erhvervsråd
Peter Schmidt, tlf: 8761 2015
Mail: news@sicom.dk

Kirken: Carsten Marvig
tlf: 8695 0074, Mail: cma@km.dk
Menighedsråd: Ingrid Jørgensen
Tlf: 8695 0466
Mail: kirkestien2@post.tele.dk
Foredragsudv. Storr.-Stjær-Høver
Elisabeth Thorsen, tlf.: 8695 0686

Vi har tre dagligvarebutikker:

Indre Mission
Repr. i Stjær: Karen Marie Boye
Vestbakken 18, tlf.. 8695 0470

Gårdbutikken Bøvlinggård
tlf: 8695 0629
Mail: boevIinggaard@zybermail.dk
www.Boevlinggaard.dk

Landby-udviklings-Gruppe
Heidi Gargulak Andersen/8695 0650
Mail: heidi@gargulak-andersen.dk
Børnekultur-Gruppe
Jeanine Marie Bonadies, tlf: 8695 0594
Mail: jeanine@thogersen.dk
Teater-Revy-Gruppe
Marianne Andersen tlf: 8695 0677
Mail: mba@justsen.dk
Fællesspisning i Forsamlingshuset
Heidi Gargulak Andersen/ 86950650
Mail: heidi@gargulak-andersen.dk
De Voksne Quinders Klub
(DVQK) Vibeke Ottosen
tlf.: 8695 0142 Mail: oot@mail.dk
Stjær Folkedansere
Galten aftenskole
Peter Erik Jensen tlf: 8695 0181
Stjær Boldklub
Henning Røgen/ 8695 0414
Mail: henning@rogen.dk
Hjemmeside:www.stjaerboldklub.dk

SFO
Lone Borgkvist, tlf: 86950574
Mail: regnbuen@galten.dk

Kræftens Bekæmpelse
Repr. I Stjær:
Susanne Røgen, tlf: 86950414
Stjær Vandværk
Bent Skovsende, tlf: 8695 0478
FEJLMELDING: Peter Gabriel
tlf: 2343 5083, Mail: vand@stjaer.net

Aarhus Aadals Golfklub,
Brydehøjvej 35, 8462 Harlev
tlf: 8694 2677
repr. i Stjær: Bodil Brandt
mail: bodil@brandt-metal.dk

Stjær Bageri, tlf: 8695 0007
Stjær Dagli’ Brugs, tlf: 8695 0010
Mail: 02715@coop.dk
www.coop.dk

Og en frisør:
Salon Stjær: 8695 0035
Mail: bodil@brandt-metal.dk

Ejerlav for Tåstrup sø
Jacob Thulesen Dahl, tlf: 86950027
Mail: jd@thlang-hf.dk
Pebbelparken Grundejerforening
John Matthiasen, tlf: 8769 5050
Mail: john.matthiasen@mail.dk

Bordtennis i forsamlingshuset
Peter Schmidt tlf: 87612015
Mail: news@sicom.dk

Nygårdsparken Grundejerforening
Annette Thorsted, tlf.. 8695 0495

Motions-Vandreture-Stavgang
Fra klubhuset/ Susanne Røgen
tlf.: 8695 0414

Stjær Billedmagere
Tina Kolding, tlf: 8695 0630
Mail: tina@tinakolding.dk

Dagplejen
Karin Beyer-Pedersen, tlf: 8695 0656
Mail: cara@cara.dk
Og Ruth Hildebrandt Schmidt
Nygårdsparken 23, tlf.: 8695 0514

Det Danske Haveselskab
Repr. i Stjær: Conny Andersen
Tlf: 8695 0581
Mail: mo-a@mail.tele.dk
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DEADLINE
for indlevering af stof til næste avis:

Søndag den 28. august
Avisen udkommer
den 17.-18. september
Indlæg kan sendes til:
Stjær Avis, Møllevejen 7, Stjær,
8464 Galten
eller Mail: stjaeravis@stjaer.net
eller lægges i
Stjær Avis’ kasse i Brugsen!

Aktiviteter
Juni
12. Motionsklubben går Tunø rundt
15. Dimmisionsfest for 9. klasse/ skolen
16. 19.00 Motionsklubben vandrer/ klubhuset
17. Sidste skoledag
18. 10.30 Midsommertræf i Storring.
20. 19.00 Bestyrelsesmøde i Borgerfor.
23. 18.30 Skt. Hans Aften i præstegårdshaven
26. 10.30 Friluftsgudtjeneste i Storring
30. 19.00 vandring fra klubhuset

Juli

Oktober

28. Reception i Dagli’Brugsen.
Farvel til Henrik og Tove

8. 10–15 Art Jamming/ Stjernholm Mejeri

November

August

5. 12.00 – søndag morgen/ Netcamp

3.-7. SPORTSFEST – Sommerfestuge!
10. Skolen starter
10.-14. Boldklubben på Skanderborg Festival

30. marts 2006
19.00 Lars Muhl i Stjær Forsamlingshus

September
3. 11.00-13.30 Plantemarked, Kirkens P-plads
10. 10 -15 Art Jamming/Stjernholm Mejeri
25. 13.00 Svampetur ved Ravnsø

Ude i verden og inde i Stjær!
Præsten tager til Israel (år 2000) med folk fra byen - og rejser
rundt i Jesus fodspor, og lige nu, beg. af juni, rejser han i
Grundtvigs fodspor på Sjælland. De Voksne Quinder’s klub
har været i Københavnstrup, set Christiansborg mm.,
boldklubben rejser med forskellige sportshold, klubben
skiferierer og skolen rejser - og familierne rejser langt
omkring: Vietnam, Kina, Thailand, Grønland, USA, Tonga
øerne - ja, alle verdens lande beses og berejses af folk fra
Stjær………… storvildtjagt i SydAfrika, guided tur i Berlin,
vandretur Tunø rundt og fælles danseaften i Århus - og så er
der alt det, redaktionen ikke er vidende om - og det er jo nok
det meste….
Måske skal der tænkes i Rejsebureau, i vores gode by:
Stjær Rejser A/S– hvorfor ikke?
I dette nummer kan I læse om familien Kolding, der tog til
Kina……og I kan se billeder fra livet, indenfor bygrænsen, af
stjærfolk der forskønner byen. Weekenden 4.-5. juni sydede af
aktivitet i Stjær. Grundejerforeninger m. fl. holdt arbejdsdag.
Der blev malet skure, ordnet legeplads, spist velfortjente
grillmenuer og drukket en enkelt bajer.
Skole, dagpleje og børnehave har i de sidste måneder taget sig
kærligt af H.C. Andersen. Se forsiden og inde i bladet. pb

Den lille tænksomme…
Tradition betegner en proces: Det at tradere, overlevere,
give videre fra hånd til hånd, fra slægt til slægt…...
En meget kendt landsmand, maleren Asger Jorn, som er født
her i søhøjlandet, er citeret for at have sagt:
”Vi skal beskæftige os med traditionernes avantgarde, for at
komme videre! ” Altså det, der engang gik foran, fortroppen,
der hvor de nye tanker blev tænkt.
Hvad er så traditionernes avantgarde, her i Stjær?
Det kan man tænke længe over……....er det andelstanker,
sammenhold, fællesskab om drift, dyrkning og produktion, er
det fastelavnssoldater, folkestueaftner, høstfester,
kaffeselskaber, højskoledage, pilgrimsvandring, udlandsrejser,
fælles rådslagning for områdets udvikling?
Hvis vi går ”en tand” længere tilbage i tiden, hvad støder vi så
på? Vikingetid, middelalder, tingsted, hoveri, Styærdhæ’s
stolte selvejerbønder…………...og hvad mere?
Hvilke traditioner har levet længe - og lever stadig, måske i det
små? – måske næsten ikke? Kan noget af det tages op?
Og vejnavnene i byen, hvad kommer de af? Hvad betyder feks.
Jeksen? Hvilken fordums pragt ejede Pebbelgaarden og
Nygaarden og alle de andre gårde – lang tid, før vor tid?
Der må være mange historier, der venter på at blive fortalt,
i en by, som Stjær.
I Sommerfestugen, vil Borgerforeningen tage initiativ til
en byvandring, en tidlig aftenstund, med nogle personer,
der kan fortælle os om noget, af alt dette.
Pil

Så kom den fagre sommer… nattergalen giver koncert hver
aften ved Tåstrup sø.

Grundlovsdagsgave 2005 til forsamlingshuset: en lang vimpel
fra hele byen.

___________________________________________________________________________________________________________
Ny adresse, avisen flytter til byen!
Stjær Sogns Borgerforenings Avis, Møllevejen 7, Stjær, 8464 Galten – tlf.: 8695 0825 – mailadresse: stjaeravis@stjaer.net
Stof til avisen kan også indleveres ved Brugsens kasse. Ekstra eksemplarer af avisen, kan købes samme sted for 10 kr.
Sidste frist for indlevering af stof til næste Stjær Avis er søndag den 28. august 2005.
Avisen kan ses i farver på www.stjaer.net

_________________________________________________________________________________________

