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Tænk regionalt – lev lokalt! 
 

I den store globaliserede verden er det vigtigt, vi tænker både globalt og regionalt - men livet leves i ”Baghaven”.  
Det er her vi er trygge, her vi kan være os selv og slappe af, her vore børn og gamle færdes. 

Det er i ”Baghaven”, vi med vores egen kreativitet kan opbygge et spændende, nærende, givende liv, 
med venner, naboer og familie. 

I en gruppe på over 1000 mennesker, vil der altid være nogle, der brænder for det samme, som én selv. 
Man skal "bare" tage mod til at finde hinanden og begynde at handle. Alting….. næsten alting, kan lade sig 

gøre i et lokalområde af vores størrelse. Den nye avis her er fuld af gode tilbud til at leve lokalt - 
og det du ikke kan finde, er det måske dig, der skal starte. God læselyst -  og velkommen til alle  

nytilflyttede i området – og til alle nye læsere. Vi glæder os til at høre fra Jer.    redaktionen 
 
 

Stjær Avis udgives af Stjær Boldklub og Stjær Sogns Borgerforening 
Avisen uddeles til alle husstande i området Storring, Høver, Stjær - denne gang også i Søballe. 

Avisen kan læses i farver på http://www.stjaer.net 

Nr. 16 – 4. årgang Marts, april og maj 2006 
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Om de fusionerede:  
 
Flaskeposten, Stjær Boldklubs blad siden 1970 og  
Stjær Avis, Stjær Sogns Borgerforenings blad siden maj 2002. 
 
Flaskeposten og Stjær Avis har slået sig sammen til én avis. Du 
sidder nu, med denne første fælles avis, der udgives af Stjær 
Boldklub og Stjær Sogns Borgerforening. 
 
Sammenlægningen medfører, at avisen nu bliver uddelt i hele 
Flaskepostens revir, så det pludselig er en lille områdeavis, vi 
har at gøre med. 
Boldklub og Borgerforening har holdt fusionsmøder, og begge 
parter er godt tilfredse. Vi synes sammenlægningen bringer 
glæde, fordele og ny energi, til huse! 
 
Alle er velkomne til at skrive i vores nye Avis – og  ku’ du 
tænke dig, at være med i redaktionen, er der altid plads til én 
der har lyst til frivilligt journalistarbejde! Ung eller gammel! 
 
Man kan nu også annoncere i avisen -  og sponsorere 
penge til den. Se annonce-siden bag i avisen! 
 
Avisen er blevet lidt tyk, mange ting skulle med, i dette første 
nummer. Den normale tykkelse bliver nok max. 24 sider.  

 
Hvad skal avisen hedde? 
 
Alle indbydes til at komme med forslag til redaktionen. 
Vi udlover tre flasker god rødvin eller 6 flasker Cola uden 
farvestof, til den der finder på et navn, vi kan bruge!  Red. 
 
Send dit forslag til:  
stjaeravis@stjaer.net eller put det i postkassen Møllevejen 7 
 
 
 

 
 
OBS. OBS. OBS. 
 

Sportsfestugen 2006  
i Stjær, afholdes 

Onsdag den 7. juni  
til søndag den 11. juni 

 
Derfor udkommer Stjær Avis igen, allerede   
den 19. maj – med bl.a.  Sportsfestuge program! 
 
PS: Det bliver den 49. sportsfestuge, Stjær Boldklub afholder! 

Stjær Avis  
udgives af Stjær Boldklub og Stjær Sogns Borgerforening. 
Redaktion:  
 
Sport/ Ellen Møller, fa.moeller@os.dk , 8695 0236,  
Storring/Høver/ Per Reipurth, reipurth@email.dk , 4097 8719  
Storring/Michèle Nielsen, michele@storring.dk, 8695 0990 
Erhverv/ Bjarne Schøler Sørensen, bss@tdc.dk, 8695 0808,  
PC’layout/ Roy Blüthgen, webmaster@stjaer.net, 8624 0226  
Illustr., ansvarshav../Pil Brudager, pil@stjaer.net 8695 0825 
Foto/ Per Reipurth, Bjarne Schøler, Ellen Møller, Pil Brudager 
 

Redaktionens adresse: 
Møllevejen 7, Stjær, 8464 Galten, 

mail: stjaeravis@stjaer.net, tlf.: 8695 0825 
 
Avisen bliver husstandsomdelt én gang i kvartalet  
i Storring, Stjær og Høver området. 

Deadline 
for stof til næste avis er fredag den 5. maj. 

mailto:stjaeravis@stjaer.net
mailto:fa.moeller@os.dk
mailto:reipurth@email.dk
mailto:michele@storring.dk
mailto:bss@tdc.dk
mailto:webmaster@stjaer.net
mailto:pil@stjaer.net
mailto:stjaeravis@stjaer.net


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foredrag i Stjær Forsamlingshus 

Vore Søhøjlandske Rødder 
Torsdag den 30. marts kl. 19.30 

 
 
 
 

Mærk historiens vingesus og hør eller genhør den fantastiske beretning om Søhøjlandets- og om Stjær og 
Storrings historie. 

 
Historiefortæller og landskabsarkitekt Bendt Nielsen fra Ry, gæster igen Stjær Forsamlingshus! Sidst han 
fortalte, var på Fælles Fodslaw’s dagen den 12. november 2005, hvor han serverede os vore fælles rødder, både 
de Søhøjlandske – og de helt lokale. 
 
Siden har flere spurgt, om foredraget kunne gentages, for dem der ikke hørte det, den 12.11. – så vi har fået 
Bendt Nielsen til at komme og fortælle løs, en hel aften. Han tager os med, langt tilbage, til munke og 
klostertiden, og til tiden, hvor det meste af den kommende storkommune, var identisk med store dele af det 
daværende Skanderborgske Ryttegods. 
 
Vi skal høre om, hvilket fantastisk potentiale landskabet og byerne rummer, når det handler om natur- og 
kulturhistorisk formidling. Det er dér vores identitet ligger, og vi bliver lidt klogere på, hvorfor vi bor her, men 
også mere stolte. 
Bendt Nielsen sætter med forskellige eksempler fokus på Stjær og Storring, og også på den store helhed 
omkring Søhøjlandet, som vi indgår i, sammen med Hørning, Skanderborg og Ry kommuner. 
 
Og siden november, har Bendt Nielsen bl.a. arbejdet med at finde historiske kilder til renæssancen i 
Søhøjlandet. 2006 er udnævnt til renæssanceår. Det var den tid, hvor de katolske klostre blev nedlagt og kongen 
omdannede Søhøjlandet til sin ”private” vildtbane. 
 
Der er mange gode historier. Bendt Nielsen er en levende fortæller – og han krydrer sit foredrag med 
lysbilleder. NySkanderborg blev ikke kulturarvskommune – men vi har en fantastisk natur med en spændende 
historie. Glæd Jer - gå ikke glip af denne aften! 

 
 
 

Entré 50,- / kaffe-,te- og kagebord 10,- 
Der er ingen tilmelding – mød bare op! 

Vi glæder os til at se Jer – venlig hilsen Borgerforeningen 
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Netcampen bliver denne 
gang med en megafed 
internetforbindelse, der 

virkelig rykker! 
 
 

Vi planlægger også en opstilling  
med TDCtv + en VoIP telefon. 

Så er der også lidt legetøj 
til de voksne ud på de små timer! 
Hilsen teknikergruppen ”De store drenge”. 

  

 

Forårs-netcamp 2006 
I Stjær Forsamlingshus 
 
Lørdag den 18. marts kl. 12.00 til 
søndag morgen kl. 9.00 
 
Alle børn og unge fra 3. klasse og opefter er 
velkomne til at deltage!  
Er du ny deltager, så læs følgende grundigt, sammen med dine 
forældre. Det er betingelserne for at deltage. 
Man medbringer sin egen pc’er, som skal være i orden 
hjemmefra, dvs.: 
 
Din PC skal være installeret med virusskjold – og du skal ha’ 
en fuld systemscanning umiddelbart før campen. Dette er 
meget vigtigt, da vi ellers risikerer, at netop din PC’er får hele 
netværket til at gå ned! 
 
Du skal ha’ et netværkskabel, der er min. 5 meter langt. Har du 
ikke et, kan det købes hos os, for 30 kr. 
 
Du skal ha’ strømkabel til både skærm og PC. 
 
Der må ikke anvendes ulovlige spil og/eller programmer, 
ligesom ulovligt kopierede filer – feks. MP3, MPEG osv. – 
ikke tillades i PC’erne. Det er en betingelse for at være med, at 
man overholder disse regler - og det er den enkeltes eget 
ansvar, at PC’eren er i orden.  
 
Da vi starter kl. 12, er der ikke frokost, men lidt sunde snacks 
til at starte på. Tag en madpakke med, hvis du ikke har spist 
frokost, før du kommer. Resten af døgnet får du rigelig mad, 
aftensmad, natmad og morgenmad. Der er masser af sunde 
snacks og saftevand! 
 
Til forældre og andre voksne, der ku’ tænke sig 
at indgå i Voksen-teamet, omkring Netcampen: 
Tag en tre-fire timers ”omsorgsvagt” – det er rigtig hyggeligt. 
Meld dig til Marianne Justsen: mba@justsen.dk tlf: 8695 0677 
Eller tag en ”teknikervagt” – hvis du er IT-kyndig! Det er lige 
så hyggeligt! Meld dig til Roy, webmaster@stjaer.net tlf: 8624 
0226 
Alle er velkomne til at besøge netcampen og kigge på! 
 
CAMPEN koster 100 kr, som betales, når du kommer om 
lørdagen. 
Husk tilmelding på: netcamp@stjaer.net  
Der er plads til alle, der melder sig til!  
Forårsnetcampen 2006 er  6. netcamp i Stjær Forsamlingshus.  
  

 

En gyser  
fra dagligdagen 
 
Jeg synes Stjær er en dejlig by, dejlige mennesker, højt til 
loftet, tæt på naturen dog nogen gange for tæt!!!! 
 
En dag her i vinter gik jeg en tur gennem vor bys gader, det 
skal hermed afsløres at jeg er dagplejer med ansvaret for fire - 
nogle gange fem små poder, der hver er udstyret med to ben, 
med dertil hørende sko. 
 
Vi var en tur på skolestien, for her kan de små krudtugler få lov 
til selv at vandre, derefter en tur gennem byen for at se på 
forretningslivet. Julemanden der residerede på Brugsens tag tog 
kegler hver gang. Turen blev afsluttet med en runde gennem 
det nye Flintevænget, det er turens højdepunkt, for her er der 
som regel et par gravemaskiner og lastbiler at kigge på. 
 
Vel hjemme igen skal vi alle hjælpe hinanden med det 
vanskelige job at tage overtøjet af. Den pågældende dag 5 par 
sko mine egne inklusive. Jeg sætter mig ned for at hjælpe med 
at trække et par støvler af og bliver svinet til på hænder og 
bukser af, hvad jeg tror er jord og sand, imens vandrer tre små 
poder rundt i gangen mellem huer og vanter som de selv er i 
stand til at afføre sig. 
 
Barn nr. 2 bliver indfanget og skal afhjælpes støvlerne, det skal 
gå lidt hurtigt da en stærk lugt begynder at indfinde sig i 
gangen, der er vist et barn der er læk, men ak ak ak det er ikke 
en ble der trænger til at blive skiftet, derimod er det mine 
hænder og 3 ½ par sko, der er smurt ind i noget en hund har 
tabt, og ejeren glemt at samle op. Dette sætter punktum for en 
ellers vellykket travetur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et hjertesuk: Prøv at tænke på os næste gang din hund besørger 
på gader og stræder, selv i rabatterne, vi fylder nemlig meget 
når vi kommer gående. En tvillingevogn og et par børn på hver 
side af den, så er fortovet og kanten mod hækken fyldt ud. Jeg 
kan betro jer at det tager mindst en time at gøre 7 sko rene, et 
par barnevognshjul, diverse tøjstykker, og til sidst er der et 
gulv der skal vaskes. 
 
Tro nu ikke at jeg ikke kan lide hunde, det kan jeg faktisk godt. 
Jeg bærer heller ikke nag til hundene de kan jo ikke gøre for at 
nogle hundeejere har ondt i ryggen så de ikke kan bøje sig, 
endsige løfte plasticposen med det tabte. 
 
Sidst men ikke mindst skal der her lyde en kæmpe tak til de 
trods alt rigtig mange der gør rent efter deres tro følgesvende. 
 
Mange hilsner fra en dagplejer og hendes kolleger i Stjær 
Redaktionen er vidende om dagplejerens identitet. 
 

mailto:mba@justsen.dk
mailto:webmaster@stjaer.net
mailto:netcamp@stjaer.net
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Storring-Stjær-Høver 
Fra det foreløbige fællesudvalg 

 
 
 
 
 
 

Invitation 
 
til informationsmøde om lokalråd 
mandag den 3. april kl. 19-21 
i Stjær Forsamlingshus 

 
På Fælles-fodslaw mødet i Stjær forsamlingshus den 12. november, blev det besluttet, at nedsætte en 

arbejdsgruppe, der skulle arbejde for etablering af et fælles lokalråd/landsbyråd for Stjær, Storring og Høver. 
 

Det er meningen, at et sådant fællesråd skal fungere som bindeled mellem de små landbysamfund og den nye 
(stor)kommune. 

 
Arbejdsgruppen har afholdt det indledende møde den 6. december 2005,  med henblik på at udarbejde konkrete 
planer for den videre udvikling af landsbyrådet. Konklusionen på dette indledende møde blev, at det kommende 

Fællesrådet skal virke som en paraplyorganisation for alle interesserede foreninger, udvalg, institutioner og 
øvrige aktiviteter i Stjær, Storring og Høver. 

 
Fællesrådet kan tage sig af følgende områder: 

 
Kommunikation til kommune og region. 

Udarbejde og vedligeholde en aktivitets kalender. 
Udgive en fælles avis. 

 
Fællesrådet skal som sagt sammensættes af et antal repræsentanter for de mange foreninger, grupper, råd, 

institutioner og enkeltpersoner i de pågældende landsbyer. Derfor inviteres I til at sende en repræsentant til det 
første egentlige informationsmøde om det planlagte fællesråd. 

 
Her vil arbejdsgruppen i detaljer orientere om landsbyfællesrådet og dets tiltænkte aktiviteter.  

 
Det er vigtigt, at så mange som muligt deltager i dette møde. Der er kun tale om et orienteringsmøde, hvor vi vil 
forsøge at udarbejde en kandidatliste. Valg til og sammensætning af fællesrådet vil ske på et senere tidspunkt i 

foråret. 
 

Jens Jørgen Andreasen fra Sejet i Horsens kommune, kommer og fortæller om deres arbejde med lokalråd, som 
de nu har haft i 5 år. 

 
Tilmelding til informationsmødet kan ske på e-mail: faellesudvalg@stjaer.net 

eller på tlf.: 86 95 02 91 
 
 

Venlig hilsen Fællesudvalgs-arbejdsgruppen: 
 

Roy Blüthgen Jørgen Bækgaard  Jytte Ingeberg 
Dan Nielsen  Per Reipurth 

 
 

mailto:faellesudvalg@stjaer.net
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Stjær.. 
I erkendelse af Brugsens vigtighed, for vores by’s 
puls og liv, har vi indbudt Arne, vores nye uddeler, 
til at fortælle løst og fast om livet i Dagli’Brugsen, 
så vi alle kan følge lidt med…! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uddeler Arne Mogensen bærer altid byrderne med et smil. red. 
 
NYHEDSBREV FRA  
Dagli’Brugsen Stjær  
FEBRUAR 2006 
 
Jeg har hermed fornøjelsen af at komme med mit første indlæg 
til Stjær Avis. 
 
Jeg vil gerne starte med at sige alle vore kunder tusind tak for 
den flotte modtagelse I har givet mig her i Stjær. Jeg føler mig 
rigtig godt tilpas her i mit nye job som Uddeler i jeres 
Dagli`brugs. 
Mine første snart 6 måneder i butikken er fløjet af sted, med 
masser af spændende opgaver i butikken. 
 
Personalet og jeg har arbejdet med at få butikken indrettet 
midlertidigt som jeg gerne vil have den ser ud, indtil vi 
forhåbentlig kommer i gang med en tiltrængt udvidelse af 
arealet. 
Selvom vi ikke har for meget plads, syntes vi, at vi har fået 
gjort butikken mere fremkommelig.  
Butikkens åbningstider er tilrettet til nu at være ens hele ugen 
rundt, nemlig  9-19, hvilket har givet os meget positiv kritik fra 
jer, at nu kan I huske hvornår butikken har åbent til. 
 
Vi har brugt meget tid på at tilpasse sortimentet i butikken. Få 
lavet plads til nye spændende tiltag, som f.eks. vores 
økologiske afdeling.  
Netop økologien er et  ̀af de områder vi ønsker at være kendt 
for i Dagli`Brugsen Stjær. Vi vil løbende forsøge at udvide 
vores sortiment med økologiske varer hvis vi har mulighed for 
at skaffe dem.  Senest har vi fået en del økologiske mejeri 
produkter ind, fra Thise mejeri, og det ser ud til at der allerede 
er god afsætning i dem. 
I forbindelse med Hanne`s afsluttende  fagprøve,  der bla. 
omhandler Thises økologiske mejeri produkter, vil hun i uge 
12, lave ekstra fokus på disse produkter, med gode tilbud og 
torsdag-fredag, den 23-24. marts, i tidsrummet kl. 15-17 vil der 
være mulighed for smagsprøver på Thises økologiske 
yoghurter. Se iøvrigt vores annonce i FOLKEBLADET, 
GALTEN, uge 12. 

 
Friske varer er en anden af mine ”kæpheste”. Vores mål er at 
have områdets bedste udvalg af frugt og grønt, med et stort 
udvalg af økologiske varer, samt tilbyde jer kunder et godt 
udvalg af de øvrige ferskvarer hver dag i butikken. Vi kan både 
se på vores omsætnings tal, samt på jeres tilbagemeldinger, at 
vi har ramt rigtigt, med de tiltag vi har gjort.  
Det er utroligt dejligt for både jeg som ny Uddeler, samt mit 
gode personale, at se at vores arbejde bærer frugt. 
Således opnåede vi i januar måned at være den butik der havde 
den 3. største vækst i Danmark, af alle Dagli`Brugser. 
 
Det giver benzin i blodet, til at forsætte med at klø på.!! 
 
Den vækst skal gerne forsætte. Som jeg tidligere var inde på er 
et af mine mål at få udvidet butikken og moderniseret den, 
således at vi kan tilbyde jer lokale kunder et dejligt 
indkøbssted, med et godt og spændende udvalg. 
 
Men sådan en omgang er jo ikke helt gratis. Derfor er det 
tvingende nødvendigt med den lokale opbakning, I giver os i 
dag, og kender I nogen som ikke handler lokalt, endnu, så tag 
dem under armen og inviter dem med i Dagli`Brugsen. Det 
kunne jo være de lod sig friste til at købe lidt. 
 
En af de første store investeringer vi skal lave er nye 
kasseterminaler, som vi forventer, bliver installeret i starten af 
maj måned. Sideløbende arbejder bestyrelsen og jeg på vores 
udvidelsesplaner af butikken, og vi håber at kommunen ser 
velvilligt på vores planer. Og dermed at holde gang i det lokale 
handelsliv.  
 
Når butikkens omsætning er kommet op igen og vi kan se at 
udviklingen fortsætter som vi regner med, forventer vi at kunne 
starte vores ombygning i løbet af 2007. 
 
Jeg vil til sidst gerne opfordre byens borgere til at bruge os så 
meget så muligt. Er der ting i sortimentet som du mangler så 
spørg!. Det kan være at jeg kan skaffe varen. Eller skal I bruge 
ting til et arrangement, vin til festen, så kom ind til mig og få et 
godt tilbud. 
 
En anden ting som jeg gerne vil slå et slag for er 
”NETTORVET”. 
På Coop`s hjemmeside er der masser af spændende ting og 
rigtige gode tilbud. Så står du og skal bruge en ny støvsuger, 
nogle gode årgangs vine, eller en ny computer, trænger du til 
en ny plæneklipper, så klik ind på nettorvet eller spørg os i 
Brugsen. Så får du dine varer leveret i DIN LOKALE 
DAGLI`BRUGS. 
 
Jeg vil fremover i Stjær avisen, komme med et indlæg omkring 
Dagli`Brugsen, således at I kan følge med i butikkens 
udvikling, og kan I ikke vente, er I altid velkomne til at spørge 
mig i butikken. 
Til  sidst vil jeg gerne gøre opmærksom på Stjær 
Brugsforenings generalforsamling, som vi i år afholder; 
Tirsdag d. 4. april, kl. 19.30 i Stjær forsamlingshus. 
Se annoncen andet sted i avisen, samt opslag i Dagli`Brugsen. 
Endnu en gang tak for jeres flotte modtagelse af mig, I Stjær!! 
På gensyn i Dagli`brugsen Stjær!!    Arne Mogensen 
 
 

Der er friske fisk fra  

FISKEBILEN ved Dagli’Brugsen 
Hver onsdag fra kl. 11-17.30 
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Stjær 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stjær Sogns Borgerforening 
Formand: 
Bjarne Schøler Sørensen (bss), tlf.: 8695 0808, bss@tdc.dk   
 
Læs om arbejdet i Borgerforeningens bestyrelse på  portalen 
www.stjaer.net under:  
Foreninger & Grupper >> Borgerforening. 
Her kan bestyrelsens arbejde følges på tæt hold! 
 
 
Udlejning af Stjær Forsamlingshus 
sker på tlf.: 29 25 26 65 
eller e-mail: forsamlingshus@stjaer.net 
 
Huset udlejes for hele week-enden fra fredag til søndag: 
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 her: Forsamlingshus.stjaer.net 
 

 
Børnefødselsdag i Forsamlingshuset - book i god tid på 
tlf.: 29 25 26 65 eller mail: 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. 
 
 
Kontingent til Stjær Sogns Borgerforening  
betales på et giro-kort, der udsendes til alle, her i foråret. 
Det koster 100 kr for enlige og 200 kr for par – om året! 
 
Hovedopgaven for Borgerforeningen er at drive, vedligeholde og 
forbedre vores fælles hus, forsamlingshuset. 
Derudover, at lave kulturelle arrangementer, der binder befolkningen 
sammen på kryds og tværs – skaber liv i byen og giver os kendskab til 
hinanden. 
 
Bestyrelsesarbejdet er mangfoldigt, udfordrende og hyggeligt.  
Alle er velkomne til at arbejde for byens udvikling. Man behøver ikke 
sidde i bestyrelsen, der er også mange ad hoc udvalg at gå ind i, hvis 
man har lyst! Kig på siden med foreninger og udvalg, bagerst i avisen. 
 
      

 

generalforsamlinger… 
 
Dagli’Brugsen 
Stjær Brugsforening  
indkalder hermed til generalforsamling:  
 
TIRSDAG D. 4. APRIL, KL. 19.30 
I STJÆR FORSAMLINGSHUS 
 
Generalforsamlingens dagsorden: 
 

1. Valg af ordstyrer og stemmetællere 
2. Bestyrelsens beretning og orientering om 

fremtidsplaner 
3. Forelæggelse af årsregnskab, herunder 

bestyrelsens meddelelse om anvendelse af årets 
overskud. 

4. Forslag fra bestyrelsen 
5. Indkomne forslag. ( Forslag skal meddeles 

formanden skriftligt, senest 14 dage før 
generalforsamlingen.) 

6. Valg af medlemmer og suppleanter. 
7. Eventuelt. 

 
Efter generalforsamlingen serveres der ost med en god 
rødvin eller hvidvin til. 
 
Vel mødt! Bestyrelsen 

Velkommen til generalforsamling i  
 

Stjær Sogns Borgerforening 
 
Torsdag den 6. april 2006 kl. 19.30 
i Forsamlingshuset. 
 
Mød op til en hyggelig aften! 
Kom og vær med til at sætte præg på, hvordan bestyrelsens 
kræfter skal bruges det næste års tid. Vi vil meget gerne 
høre netop DIN mening om vores arbejde i 
Borgerforeningen, så vi bedst sikrer, at vores dejlige 
forsamlingshus fortsat kan holdes i fin form. 
 
 Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forelæggelse af revideret regnskab 
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
5. Valg af revisor 
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Indkomne forslag 
8. Eventuelt 

 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,  
skal være formanden i hænde senest fredag den 24. marts. 
 
Herefter byder vi på lidt til ganen.  
Vel mødt! Bestyrelsen. 
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Stjær... 
 

BYENS HAVE 
I sidste avis fortalte vi om Byens fælles jord ved 
forsamlingshuset – og efterlyste ideer og lyst, til at bruge denne 
lille grønne plet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaktionen har modtaget flg.: 
 
”Vi er flere borgere her i Stjær, der gerne vil benytte haven ved 
forsamlingshuset, da den ligger centralt i byen. 
Vi kunne tænke os borde og bænke, hvor vi kunne 
hyggesnakke over en kop kaffe og evt. også en petanque bane. 
 
Solveig og Kristian Schmidt, Ruth Hummeluhr, Niels Bager, 
Anna Rohde, Jens Jørgensen, Tove Jensen, Kirstine Eskildsen, 
Inga Thaisbak, Karen Kirstine Duelund, Regnar Grønlund, 
Rosa og Harald Damgaard Andersen, Harald Røgen, Vita 
Andersen, Karen Ethelberg-Laursen, Alice Muhl.” 
 
Hvordan kommer vi videre? 
Tak for Jeres forslag! Borgerforeningens bestyrelse vil nu 
arbejde videre med haveplanerne og invitere idéstillerne  
til et møde!    Bjarne og Pil 
 

 
 

Brug BaseHouse 
- vores landsbykontor i Forsamlingshuset! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi holder åbne BaseHouse aftner fra 19-21:  
Den første tirsdag i april, maj og juni,  
4.4., 2.5. og 6.6. 
 
I 2003  fik vi nogle penge fra Indenrigsministeriets 
Landdistriktspulje til at lave et landsbykontor i det gamle 
bibliotekslokale i forsamlingshuset. Det er BaseHouse! 
 
Siden holdt Stjærs voksne kvinder deres indtog, de bruger 
rummet hver onsdag formiddag, borgerforeningens bestyrelse 
og flere andre, bruger BaseHouse som mødelokale – men ellers 
står det tomt!  
 
I de tre forårs måneder april, maj og juni, vil vi gerne prøve at 
holde en månedlig åben landsbykontoraften i BaseHouse – 
hvor alle er velkomne til at bruge rummets faciliteter.  
Der er en god laserprinter, en kopimaskine, en scanner, et par 
computere og masser af bordplads – så man kan være flere, der 
arbejder sammen og laver forskellige, spændende ting. 
Man kan ikke spille spil på computerne - ! 
 
Vi vil være et par fra borgerforeningens bestyrelse, der kan 
vise tilrette – og hjælpe med at bruge ”maskinerne”.  
Alle - unge, gamle - alle er velkomne, til at bruge vores 
landsbykontor. 
 
VI GLÆDER OS TIL AT SE JER!  
 
Venlig hilsen Roy Blüthgen, Bjarne Schøler Sørensen, Pil 
Brudager og Bent Skovsende  
 

De Voksne Quinders 
klub’s  
stortrives hver onsdag i BaseHouse!  
Her er et lille kig i deres udflugtsprogram for foråret. 
 
5.4   Besøg i Bazar Vest 
3.5   Besøg på Arla food kl. 10.00 
17.5 Haveblomster marked (Ingerslevs Boulevard eller gartneren i 
Skjoldelev) 
31.5 Heldagstur til Samsø 
 
Kunne du tænke dig, at blive medlem af de Voksne 
kvinders klub, så ring til Vibeke Ottesen tlf.: 8695 0142 

Ejerlav for Tåstrup Sø  
sidste nyt – nu skal vi i højesteret! 
 
Mandag d. 14 og tirsdag d. 15. maj 2007 er sagen 
berammet til endelig behandling i højesteret. 
Interesserede kan sende en Email til  
formand Jakob Thulesen Dahl, jd@thlang-hf.dk 

mailto:jd@thlang-hf.dk
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Stjærskolen 
 
Skolebestyrelsesvalg 
 
afholdes indtil torsdag den 9. marts. 
Den nye skolebestyrelse tiltræder 
1. april 2006 – og fungerer frem til 31. marts 2010 
 

 
 
Det årlige  
Melodi Grand Prix  
Afholdes fredag den 7. april kl. 9-12.30         
Alle er velkomne! 
 

 
 
 
FORÅRS 
PLANTEMARKED 
Lørdag den 13. maj kl. 11.00-13.00 
Kirkens P-plads 
 
Har du overskydende planter, stueplanter eller 
udplaantningsplanter – som du vil af med, så mød op og lav din 
egen bod. 
 
Mangler du planter, så kom og kig – udvalget er stort! 
Hilsen Conny Andersen 8695 0581 

 
 
 
 
Kom til  

FÆLLESSPISNING 
i Stjær Forsamlingshus! 
 
Vi spiser næste gang mandag den 24. april kl. 17.30 
Alle er velkomne!  
 
Hvis du vil vide mere – så ring til Heidi: 8695 0650/ 
mail: heidi@gargulak-andersen.dk  
 

 
  

 
 

Loppemarked 
 
6. klasse samler ind til deres Bornholmertur og holder 
loppemarked i det gamle fællesrum 
Tirsdag den 28. marts kl. 13.00-16.00 
Alle er velkomne til at aflevere gamle ting I ikke bruger, 
- og til at besøge loppemarkedet og købe noget! 
Vi modtager ikke store ting! 
Skolens telefonnummer: 8695 0300   
 
Venlig hilsen 6. klasse 

Stjær Børnehave   

 
FORÅRSUDSTILLING 
I Stjær Forsamlingshus den 28. og 29. marts.  
Børnene udstiller deres malerier og andre kreative 
produkter, som de har lavet i vinterens løb. 
 
Fernisering tirsdag den 28. kl. 14.30 – 17.00 
”Sunde Svend” kommer og åbner udstillingen! 
 
Den 29. er udstillingen åben fra 9.00-13.00 
Alle er velkomne begge dage. 
 
 
CIRKUS STJÆRNE 
Kommer igen i år til Stjær. Glæd jer til 
 
Lørdag den 20. maj kl. 13.30 
Når Cirkus Stjærne, traditionen tro, kommer til byen, er 
byens øvrige borgere også velkomne. 
Entré 30 kr for voksne – børn er gratis. 
 
Kl. 13.30    
Cirkus Stjærne giver forestilling i teltet på Sportspladsen. 
Kl. 14.30 –17.30  Cafe´ og tombola i teltet. 
Kl. 17.30  
Dagen vil blive afsluttet med at vi tænder grillen for dem der har 
lyst til at blive. Der skal selv medbringes mad og drikkevarer. 
  
Efter cirkusforestillingen (ca. kl. 14.30) åbner caféen hvor der kan 
købes mad og drikke og børnene vil desuden kunne købe pølser og 
is i pølsevognen. Der vil desuden være en tombola med de mange 
gaver som er sponsoreret af de handlende i Galten kommune. 
  
Der er fri adgang for byens borgere til cafeen fra kl. 14.30. 
  
Fredag den  20. maj kl. 10.00 holder vi generalprøve for 
dagplejebørnene, Storring børnehave og 0 - klasse i cirkusteltet på 
boldbanen ved klubhuset. 

Art Jamming holder  

Påskeudstilling  
på Stjernholm Mejeri 
 
Art Jamming blev afholdt for første gang i september 2005, 
og siden har mange malet, udvekslet erfaringer og hygget 
sig i mit atelier. Derfor er de nu alle indbudt til at udstille et 
eller flere kunstværker, og jeg glæder mig meget til at få 
gæster fra nær og fjern til vores udstilling. 
 
I er alle inviteret til fernisering  
torsdag den 13.april klokken 15 – 18 
Udstillingen er åben fredag den 14. samt søndag den 16 og 
mandag den 17. april     Alle dage fra klokken 15 – 18.   
                                                                        Tina Kolding 

mailto:heidi@gargulak-andersen.dk
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Kultur.. 
 
 
 

Familiedans  
i Stjær forsamlingshus               
søndag d. 30. april kl. 14.00-16.00 
 
Har du holdt en pause fra dansen, fået nye dansesko eller blot 
lyst til at få en festlig og fornøjelig eftermiddag for hele 
familien med dans, sang og folkemusik i forsamlingshuset. 
Tag din mor, far eller bedsteforældre i hånden og oplev vores 
forrygende spillekone og spillemand svinge violinen og med 
halm i træskoene. 

 
Hele herligheden med dans, musik, sang, kaffe/saft/kage og 
hyggeligt fællesskab købes på dagen i forsamlingshuset til kun 
50 kr. for en familiebillet. 

 
Den forrygende spillekone og spillemand er: 
 
Solveig Winther: Undervist i børne- og familiedans i Århus og 
efter en længere pause har hun fået nye dansesko og er kommet 
i gang igen med folkemusikken. 
Kenneth Krak: Spiller både violin, harmonika og klaver og 
spiller hver eneste aften om ugen til dans. Kenneth underviser 
ligeledes i musik. 

 
Vi efterlyser ligeledes frivillige til praktiske opgaver og til at 
give en hånd med at få bagt nogle lækre kager til 
arrangementet d. 30. april. 
 
Ring til Jeanine  
hvis du har mulighed for at hjælpe - tlf. 86950594 
 
Kom og få en svingom og en hyggelig eftermiddag i Stjær 
forsamlingshus søndag d. 30. april – vi glæder os til at se Jer. 

 
Børnekulturgruppen  Solveig, Jeanine, Susanne. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lars Muhl 
 
Efter foredraget i efteråret, om Seeren fra Andalusien, er vi 
mange her i Stjær, der  gerne vil høre Lars Muhl igen. Vi må 
dog vente, da hans forårs program er fyldt helt op, bl.a. med 
udenlandsrejser og kurser. 
 
Men Lars Muhl har skrevet en ny bog der hedder GRAL, som 
udkommer 11. april. Det er en fortsættelse af Seeren fra 
Andalusien og Maria Magdalene. 
Og på nettet, kan I gå ind på dr.dk/Gaardbo på P1, fra 12.12.05 
- og høre en 1 ½ time lang snak mellem Jens Gaardbo og Lars 
Muhl. Det er næsten et helt foredrag. 
 
Her i Stjær Avis bringer vi forside  teksten fra en tidligere Lars 
Muhl bog, som i disse tider, er højaktuel:  
 
Den himmelske vej til opnåelse af hjertets stilhed 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Vi håber Lars Muhl kommer til Stjær, i efteråret.    red. 
 
 
 
 
 
 

Rollespil 
 
Der vil blive afholdt 2 rollespilsarrangementer for børn og 
unge i skovene omkring Stjær i maj og i september – for alle 
der har lyst til at deltage, fra hele området! 
 
Første rollespils arrangement bliver søndag d. 28. maj. 
Læs mere om arrangementet i næste nummer af Stjær avis. 
I kan læse om rollespils-instruktørerne på www.livers.tk  (og 
ja, det ender på .tk !) 
 
Børnekulturgruppen, Solveig, Jeanine, Susanne. 
 

 

”Vi lever i en tid præget af total forvirring. 
Hjulene ruller, og alle kæmper vi vores 
sammenbidte kamp, for at nå frem i første 
række eller blot for at følge med og få 
tilværelsen til at hænge sammen. Overalt 
møder vi den samme fortvivlede opfattelse, at 
det gælder om at skynde sig, ellers kører toget 
uden os. Der er dog ingen, der kan give en 
fornuftig forklaring på, hvorfor det er så 
vigtigt at være om bord på toget, ligesom 
ingen kan sige, hvor hjulene er på vej hen, 
eller hvem det er, der har sat dem i gang. 
Angsten for at komme for sent har derimod 
udviklet sig til en form for kollektiv sindssyge, 
der, selvom den holder mennesket fanget i en 
hvileløs, selvbedragerisk og kærlighedsløs 
tilstand, regnes for at være fuldstændig 
normal. Stik imod menneskets dybeste 
bestemmelse er angsten nu blevet det 
allestedsnærværende, livsfornægtende princip, 
der udgør grundlaget for hele den vestlige 
tankegang og kultur. Var det virkelig det, vi 
ønskede? Er det virkelig alt, der er? Nej!” 

http://www.livers.tk/
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GENERALFORSAMLING 
HOVEDBESTYRELSEN 

 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
AFHOLDES I KLUBHUSET 
 
ONSDAG D. 22. MARTS 2006,  
KLOKKEN 19.30 

 
 

Dagsorden iflg. vedtægter 
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 
2. Formandens beretning, herunder gennemgang af alle 

afdelingers aktiviteter. 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til 

godkendelse 
4. Boldklubbens budget for 2006 
5. Valg af  formand 

 (Henning modtager genvalg) 
6. Valg af tre suppleanter  
7. Valg af revisor og revisorsuppleant  
8. Behandling af indkomne forslag  

Forslag skal være formanden i hænde senest 15.3. 
9. Eventuelt 

 
 
Herefter er Stjær Boldklub vært med ost og vin. 
 
 
 
Bestyrelsen vil gerne påpege, at det er ganske risikofrit at møde 
op til årets generalforsamling. Alle poster er besat, så med 
mindre der er ønske om udskiftning, er der altså ingen fare for 
at blive rodet ind i bestyrelsesarbejdet. 
 
MEN 
 
Vi vil meget gerne have at du kommer ! 
Vi vil meget gerne høre din mening om tingene i Stjær 
Boldklub ! 
Vi vil meget gerne kunne tage højde for dine ideer ! 

 
         

         VEL MØDT   
  

                BESTYRELSEN 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
JULEFROKOST  
STJÆR FORSAMLINGSHUS 
 
I november 2005 afholdte Stjær Boldklub for første gang 
julefrokost for Stjær og Storrings borgere, heriblandt 
erhvervsdrivende og foreninger m.m. Dette foregik i Stjær 
Forsamlingshus.  
Vi var lidt spændte på at se, hvordan denne ide ville blive 
modtaget, men kunne jo heldigvis konstatere, at der var stor 
opbakning til projektet. – Faktisk så stor, at alle pladser hurtigt 
blev udsolgt. 
Mindst lige så glædeligt er det så, at alle deltagende gæster 
havde en festlig og hyggelig aften i forsamlingshuset med mad, 

musik og dans. – Og en tur omkring 
baren. 
Vi vil naturligvis forsøge at gentage 
succesen igen i år, hvorfor musiker Erik 
Sletting, kok og forsamlingshus allerede 
er booket til festlighederne: 

 
FREDAG DEN 24. NOVEMBER 2006  

 
Tilmelding bliver dog lidt anderledes i år, idet man skal betale 
ved tilmelding. Dette skyldes blandt andet, at der er rift om 
pladserne, og vi måtte sidste år sige nej til mange. Da vi så i 
ugen op mod festen modtog flere afbud, besluttede vi, at der i 
2006 ville blive bindende tilmelding. 
 
 
 
 
 
 
 
Her hvor vi går og glædes over det spirende forår, er det ikke 
julefrokost der står forrest i tankerne, så vi vender tilbage med 
yderligere oplysninger om julens begivenheder i efterårets 
nummer af StjærAvisen,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stjær Boldklub mangler hjælp til nogle arrangementer, blandt 
andet Åh Abe Koncert, Grøn Koncert samt cafeteriebemanding 
ved et fodboldstævne i hallen. Læs nærmere inde i bladet.  
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VI HIGER OG SØGER I GAMLE BØGER! 
 

STJÆR 
BOLDKLUB 

1957 – 2006  
 
Her i Flaskepostens første udgave som sportstillæg til 
StjærAvisen, vil jeg gerne fortælle lidt om historien omkring 
Stjær Boldklub. Til dette formål har jeg gransket i de gamle 
referatbøger fra 1957 og frem. – Samt konsulteret Harald 
Røgen, en af foregangsmændene til tilblivelsen af SB. 
Det kom der følgende ud af: 
Før 1957 hed idrætsforeningen her i vores by Stjær 
Idrætsforening. Denne blev bestyret af blandt andre John 
”Købmand” Jensen samt Gert Lundgaard Jensen. Økonomien 
skrantede, og det var svært at få tingene til at hænge sammen. 
 – Altså det gik ikke for godt. 
Harald Røgen, Regnar Grønlund med flere fik ideen til at starte 
op fra bunden igen. De konsulterede 2 x Jensen med forslaget: 
Lad os nedlægge Stjær IF, og så starte op igen på ny! 
 - Og sådan gik det. 
 
Den 22.6.1957 blev der afholdt stiftende generalforsamling i 
Stjær Forsamlingshus. 
Formand: Regnar Grønlund 
Kasserer: Poul Jacobsen 
Sekretær: Harald Røgen 
Det blev vedtaget at foreningen skulle hedde Stjær Boldklub. 
Kontingenterne blev fastlagt, og lå også dengang i et fornuftigt 
leje: 
Drenge – fodbold kr. 2,00 
Drenge – fodbold/håndbold kr. 4,00 
Voksne 
Piger – fodbold  kr. 10,00 
Karle – håndbold kr. 10,00 
Karle – fodbold  kr. 10,00 
Til sammenligning var seniorkontingentet i fodbold sæson 
2005 kr. 800,00. 
 
Det blev vedtaget at afholde indvielsesfest med flaghejsning, 
fodbold- og håndboldstævne den 14.7.,  Stjær Boldklubs første 
sportsfest! 
 
Festen blev afholdt i forsamlingshuset, men hvor foregik 
boldspillet? – Jo intet problem. Før klubhusets tid var der jo 
ingen P-plads, så der var græsmark fra gartneren og hen til 
haven på Vesterbro no. 30. Væk med diverse efterladenskaber 
efter dyrene og så gang i boldspillet. 
 
Klubhus havde boldklubben jo heller ikke, men her fortæller 
Harald Røgen, at der blev lavet en husstandsindsamling til 
indkøb af samme. For kr. 100,- blev der indkøbt et træskur i 
Fremlev. Dette blev placeret lidt længere agterude end vores 
nuværende klubhus. 
Ved bestyrelsesmøde d. 25.9.1957 blev det besluttet af afsende 
en skrivelse til sognerådet angående placering af sportsplads. 
Dette blev førnævnte græsmark ved klubhuset. Før 
parkeringspladsens tid kunne der lige være en fodboldbane.  

– Men også kun lige! 
Ved samme møde blev det også vedtaget at starte op med 
badminton og gymnastik i forsamlingshuset. Dette var jo længe 
før en hal overhovedet kom på tale. Og før det lave loft i 
forsamlingshuset blev anlagt. I dag vil jeg ikke anbefale 
fjerbold i disse lokaler!! 
 
Referaterne fra de næstkommende møder vidner om, at 
bestyrelsesarbejdet ikke har ændret sig meget gennem årerne: 
Hvad kan vi lave af spændende aktiviteter, og hvordan skal vi 
få penge til at føre ideerne ud i livet. Der var flittig gang i 
andespil, avisindsamlinger, kaffeborde med amerikansk lotteri, 
vinterfester og diverse afslutninger. – Alt svingende mellem 
succes og fiasko. 
 
Ved bestyrelsesmøde d. 4. marts 1965 sendes der igen skrivelse 
af sted til sognerådet. Der er behov for mere plads til baner. 
Det er ikke lykkedes mig at finde de eksakte data for, hvornår 
disse blev anlagt, men det endte jo altså med banen bag 
klubhuset. Den nuværende træningsbane og teltplads . 
 
Som I her kan se i et udpluk i referatet fra generalforsamlingen 
den 26.10.1965, var der også dengang – sådan vælger jeg efter 
egen erfaring at tolke det – tilfredshed med bestyrelsens 
arbejde: 
”Tilslutningen til generalforsamlingen var yderst dårlig. Kun to 
medlemmer – foruden bestyrelsen – var mødt op.” – Ak ja! 
Til gengæld mødte der 180 op til juleandespillet d. 8.12.1968, 
Flot! 
 
I starten af 70’erne startede så arbejdet med det nye klubhus. I 
april 1970 var der indkaldt til debataften i forsamlingshuset, 
hvor der i første omgang blev fremlagt tegninger. Det blev en 
lang proces, idet huset blev til ved hjælp af frivillig 
arbejdskraft. Byens håndværkere – og dem med den slags 
håndelag – arbejdede i deres fritid, og midlerne til materialerne 
var finansieret af byens borgere. – Og, så pyt da, med lidt 
tilskud fra kommunen.  
Ved generalforsamlingen i oktober 1971 blev der vist film fra 
sommerens arbejde, og endelig, efter kondimarchen til 
Bakkeskoven i april1972, kunne der serveres kaffe i de nye 
omgivelser. 
Det sidste finish blev pudset af, og d. 21.10.1972 var der 
officiel indvielse.  
Klubhuset blev nu flittigt brugt, men ikke kun til bad og 
omklædning. Der blev afholdt filmaftener og 
ungdomsdiskotek. I kælderen var der løb på den opstillede 
racerbane, fredag aften for drengene og mandag aften for de 
voksne legebørn. Sidst i 80’erne var der en overgang også 
ungdomsklub hver onsdag aften. 
Før hallen var det i klubhusets kiosk, at der var 
pasningsordning. Denne døde dog i 1989, da Tordenskjolds 
Soldater bukkede under. Og så lukkede kiosken. 
- Lad os håbe, at det ikke ender sådan i hallen! 
 
Og så til et par andre facts: 
Den 8.11.1972 trådte Henning Røgen ind i bestyrelsesarbejdet. 
Fra 1976 til 1978 bestred han formandsposten første gang. 
Den 29.5.1973 sendes der igen ansøgning af sted til 
kommunen. Nu mangler der igen mere plads til baner. – Det 
kom der nu ikke noget ud af. 
Den 10.12.1973 besluttedes det at lave en folder om Stjær 
Boldklub til byens borgere. Det blev vist aldrig til noget 
dengang, men den kan vi så prale af godt 30 år senere. 
Den 26.3.1974 blev Stjær Boldklubs logo udformet. 
Ved sportsfesten i 1974 var der for første gang 
bilorienteringsløb på programmet. Og teltbal frem for fest i  
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forsamlingshuset. Det kostede kr. 3,00 i entre til sportspladsen, 
og kr. 15,00 at komme til teltbal med medbragt mad. 
I oktober 1974 kommer en støtteforening for første gang på 
tale. Denne blev en realitet i maj 1975. 
Denne fungerede lidt lige som vores nuværende 
arrangementsudvalg; Der skulle udtænkes aktiviteter…og 
tjenes penge til samme. 
Støtteforeningen stod blandt andet for afholdelse af diverse 
afslutninger, aktivfester og bankospil.  
- Og Jørn taler stadig om de hjemmebagte vafler, der kunne 
købes til sportsfesterne! 
I 1990 opløstes støtteforeningen p.g.a. for få aktive medlemmer 
og for lidt opbakning fra forældrene. 
I 1975 sendes der igen ansøgning om baneplads af sted til 
kommunen. – Og i 1976 og 1977. Og hver gang var svaret det 
samme: Der vil ikke blive anlagt nye baner i Stjær før 1980. 
Og sådan blev det….trods protester! 
I 1978 valgtes Orla Hermansen til kasserer for første gang. En 
post han i den omgang bestred de næste 7 år. 
I 1979 arbejder skolebyggeudvalget vedr. skole, hal og baner. 
Ved bestyrelsesmøder i 1979 og 1980 var der følgende nyt fra 
Idrætssamvirket: 
1979 ”Sportshal i Stjær udskydes muligvis et år. Der kan først 
afholdes licitation over nye fodboldbaner i november. Der vil 
blive startet byggeri af svømmehal i Galten Kommune i 1980” 
- Nå det sidste projekt trak da vist lidt ud!! 
Reaktionen fra Stjær Boldklub var at sende et ændringsforslag 
til kommunes budget, for at forsøge at fremme halbyggeriet i 
Stjær. – Og protestere mod tidspunktet af anlæg af baner, i håb 
om at banerne ville blive anlagt ultimo 1979. 

1980 ”Banerne i Stjær igangsættes i foråret 1980, hvor også 
forlængelse af den eksisterende laves” 
Protesterne hjalp altså ikke! 
De bagerste baner, hvor fodboldkampene spilles i dag, kom i 
1980, mens arealet med håndbold-baner kom i 1983 sammen 
med den så længe ventede hal. Endelig kunne ét punkt slettes 
fra fremtidige dagsordner, ikke mere debat om kørsel til og fra 
træning i Galten- og Skovbyhallen! 
Førstesalen i hallen stod dog først færdig i 1986. 
 
Dette var nogle af de skelsættende ting i Stjær Boldklubs 
historie. Fra den spæde start i 1957 og til nu…og i 
fremtiden…er arbejdet det samme: At kunne tilbyde idræt 
under attraktive forhold i vores lokalsamfund, samt give vores 
medlemmer gode og mindeværdige oplevelser gennem deres 
idræt. 
- Og kunne vi overtale kommunen til et tilskud til udbygning af 
omklædningsfaciliteterne i hallen, ville det da heller ikke gøre 
spor! 
 
Ellen Møller 
 
   
  
 

Bagerst fra venstre: 
Agner Grønlund, Harald Røgen, Einar Sørensen 
Ulrik Blak, Ejvind Sørensen, Svend ”Købmand” 
Jensen 
Regnar Grønlund, Frode Sørensen, ?,  Folmer 
Sørensen, Gunnar Sørensen 
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AEROBIC I 
FORSAMLINGSHUSET  

 
Hver tirsdag fra kl. 20 til 21.30 er der 
gang i gymnastikken i forsamlings-
huset. Ca. 20 friske m/k får sig rørt 
under kyndig vejledning af instruktør 
Brigitte Jessen. 
Vi håber på, at kunne finde tid i hallen 
fra næste sæson – og gerne før – men 

indtil videre er vi i forsamlingshuset. 
Hvis du har lyst til at være med, så kontakt Karin Milling på 
telefon 86 95 00 30 
 
Gymnastikudvalget. 
 
 

BADMINTON 
 
I vinterens løb har der været 108 medlemmer, heraf 34 børn og 
unge. 8 af de unge har spillet med i turnering, og de har klaret 
sig godt, så stor ros til vore ungdomstrænere. 
Vi har fået mulighed for at forlænge spillesæsonen, så vi også 
spiller april med. Hallen er åben fra kl. 17 til 21 onsdag og 
fredag, men banerne SKAL være ryddet og forladt kl. 21. 
Børneholdet, 9 – 11 år, afslutter dog allerede 1. april, idet de 
næsten alle i denne årgang spiller fodbold. 
Ungdomsholdet, 12 –16 år, spiller onsdag kl. 18 – 19 samt 
fredag kl. 19 – 20 i april. 
Den 1. april er der afslutning for motionsspillerne kl. 14, og 
derefter generalforsamling kl. ca. 16. 
Vi håber på stort opmøde til generalforsamlingen, som er for 
alle voksne medlemmer, samt forældrene til børne- ungdoms- 
spillerne. Alle i bestyrelsen er på valg. I bestyrelsen skal der 
både være nogen, der har lyst til at varetage ungdommens 
interesser, samt nogen der tager sig af motion/voksen 
afdelingen. 
 
       DAGSORDEN 

1. Valg af ordstyrer 
2. Valg af referent 
3. Formandens beretning 
4. Valg til bestyrelsen 
5. Evt. 
6. Traktement (øl, vand & 

smørrebrød) 
 
På bestyrelsens vegne 
Finn Nielsen 
 
 
 

HVEM ER DEN UNGE MÅLMAND? 
 
På billedet af Stjærs karle fra 1957, er der en ubekendt herre, 
som vi så har tildelt det lidet smigrende navn Hr. ?. Det menes, 
at han var kommis i Brugsen, men navnet er ubekendt for 
sportsredaktionen. 
Hvis nogen læsere kender manden, vil vi gerne have oplyst 
navnet til de gamle annaler 
 
Mange tak!. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
GÖTEBORG 

 
Takket være masser af frivilliges indsats ved boldklubbens 
forskellige arrangementer, kan vi igen i år sende vores  
børnehold, fra lilleputter til og med drenge/pigespillere af sted 
til Partille Cup i Göteborg.  
Uheldigvis lader det ikke til, at vores drengelilleputter samt 
vores drengespillere kan stille hold, hvorfor de så desværre 
ikke kommer med på turen, meget ærgerligt!!  
Vi tager af sted i uge 27, fra tirsdag morgen den 4. juli, og 
kommer hjem igen søndag aften den 9. juli. 
Partille Cup har deltagelse af  ca. 800 hold fra over 45 lande, 
og for børnene er det oplevelse i sig selv, måske at komme til 
at spille mod hold fra eksempelvis Brasilien eller Guatemala.  
Ud over en masse håndboldkampe kan børnene blandt andet 
komme i forlystelsesparken Liseberg, i svømmehal samt til EM 
for damejuniorer.  
For at prale af boldklubbens meget deltagende forældre, 
bedsteforældre, seniorspillere med flere, kan vi oplyse, at 
normalprisen for en sådan tur er ca. kr. 1.800,00 pr. spiller. 
Stjær Boldklub kan sende børnene af sted til en pris på 
kr. 675,00. - Vi takker endnu en gang de mange, der altid er 
parate til at give en hånd med!!! 
 
Har du fået lyst til at se billederne fra turen i 2004, kan du 
finde dem på Stjær Boldklubs hjemmeside i fotoalbummet 
under håndboldafdelingens aktiviteter: www.stjaerboldklub.dk 
 
Vil du læse mere om Partille Cup, kan du gå ind på 
www.partillecup.com 
 
 

 
 
 
 

OPRÅB 
TIL TRÆNERE, BESTYRELSES- OG 

UDVALGSMEDLEMMER 
 

De blå bakker i cafeteriet blev ikke hængt op for at pynte på 
væggen! – Og bakkerne i klubhuset har også en funktion! 
Venligst tjek ”din” bakke hver gang du er i hallen eller i 
klubhuset. Det kunne jo være, at der lå vigtige informationer og 
ventede på dig. 
 

TAK 
 
 

http://www.partillecup.com/


15 

FORÅRET BANKER 
PÅ, OG FODBOLD-
TRÆNINGEN  ER  SÅ 
SMÅT I GANG PÅ 
BANERNE.  
 
 

 
TRÆNINGSTIDER DRENGE: 
 
JUNIOR 90/91 & DRENGE 92/93 
Træningen er startet. 
Der trænes tirsdag og torsdag kl. 16.30 til 18.00 
Træner: Henrik Blæsbjerg  87 54 70 70 
 Henrik Mortensen 86 95 49 79 
 
LILLEPUT 94/95 
Træningen er startet. 
Der trænes onsdag kl. 18.00 til 19.00  
Træner: Morten Christensen 23 34 46 83 
 Thomas Filt  86 95 06 05 
 
MINIPUT 96/97 
Første træning mandag d. 27. marts kl. 16.30 til 17.30. 
Der trænes mandag og onsdag 
Træner: Thomas Højrup  - 
 Torben Jørgensen  86 95 07 21 
 
MIKROPUT 98/99 
Første træningsdato endnu ikke fastlagt. 
Træner: Hans Henrik Jensen 86 15 39 49 
 Dan Nielsen  86 95 08 09 
 
 
TRÆNINGSTIDER PIGER: 
 
LILLEPUT 92/93/94 
Første træning tirsdag d. 28. marts kl. 17.30 – 18.30 
Træner: Ole Klausen  86 95 06 71 
 
MINIPUT 96/94 & MIKROPUT 98/99 
Første træning torsdag d. 6. april kl. 16.30 til 17.30 
Træner: Jes Rasmussen  86 95 02 33 
 Steen Kjeldsen  86 19 44 52 
 
 
TRÆNINGSTIDER HERRESENIOR: 
Træningen er startet. 
Der trænes mandag og torsdag kl. 19.00. til 20.30. 
Når turneringen starter flyttes mandagstræningen til tirsdag i 
samme tidsrum. 
Træner: Lars Bertelsen  86 95 03 75 
 
 
TRÆNINGSTIDER OLDBOYS 
”Gamle folk” skal holdes i gang, så der trænes året rundt hver 
mandag fra kl. 19.00 til 20.30. 
 

 
 

KLUBTUR – HÅNDBOLD 2006 
 
Efter mange års tro deltagelse har håndboldafdelingen besluttet 
at finde et alternativ til Humlebi Cup i Give. Dette stævne har 
gennem årene givet mange gode oplevelser, men efter Stjær 
Boldklubs deltagelse sidste år, er vi enige om, at Humlebi Cup 
er vokset for stort. Holdene spiller i mange forskellige haller i 
Give og omegn, så der går megen tid med pendlerbus og 
logistik. Det klemmer pladsen til det sociale samvær, og der er 
ikke megen mulighed for at komme til at heppe på hinanden 
under  kampene.  
Vi håber på, at alternativet bliver, at hele ungdomsafdelingen 
deltager i det store håndboldstævne i Bjerringbro, men da 
stævnedatoen endnu ikke er fastlagt/offentliggjort, kan der 
være andre aktiviteter, der betyder, at vi desværre ikke har 
mulighed for at deltage. Sidste år blev stævnet afholdt søndag 
den 30. maj, så vi satser på et forsigtigt X i kalenderen d. 28. 
maj. 
Håndboldafdelingen melder selvfølgelig ud til samtlige hold, så 
snart datoen bliver offentliggjort. – Hvilket også er vigtigt af 
hensyn til fodboldafdelingen, der jo på den tid af året har fuld 
gang i deres aktiviteter.  
Vi havde 3 hold med sidste år, men håber på, at vi i år deltager 
med samtlige børne- og ungdomshold. – Også de hold der 
holder pause fra træningen på grund af fodbold. 
Stævnet i Bjerringbro var sidste år en stor succes. Det var godt 
organiseret, og selv om der var kampe på mange baner, var det 
på så lille et område, at der var rig mulighed for at se vennerne  
fra de andre Stjærhold i kamp. 
Der var også en stor skare forældre, der havde valgt at deltage 
denne dag, så mellem kampene var der hygge over den 
medbragte madkurv. – Og også dommerne var gode, for under 
nydelsen af kaffe og hjemmebag var der, tro det eller ej,  ingen 
brok over præstationerne af de fløjtende i sort. Det kan jo ellers 
være et heftigt samtaleemne! Selv når Stjær havde tabt, kunne 
vi ikke give dommerne skylden. Det er stort! 
- Det eneste vi faktisk manglede var solcremen, der var glemt 
derhjemme, men hellere have brug for glemt solcreme frem for 
en glemt paraply!! 
Hvis Bjerringbro FH vælger at afholde stævnet d. 11. juni, hvor 
vi jo er optaget af vores egen sportsfest, eller d. 21. maj hvor vi 
har besøg fra Sulingen, må vi på den igen; Frem med plan B og 
et alternativ til alternativet. 
Vi vender tilbage med sted og dato, så snart vi kan! 
 
 

 
 

DGI – LANDSSTÆVNE 2006 
HADERSLEV 

 
I uge 26, fra den 29. juni til d. 2. juli, afholdes der landsstævne 
i Haderslev. Også her vil Stjær Boldklub blive repræsenteret,  
foreløbig med håndboldafdelingens dameynglinge som 
deltagere. 
Skulle der være andre, der har lyst til at deltage, kontaktes John 
Laursen på 86 95 04 69. – Og dette gælder naturligvis alle 
idrætsgrene, ikke kun håndbold. 
 

 



16 

LÆGER ELLER EKSPERTER 
BLEV VI VEL IKKE, MEN…. 

 
Det sker jo desværre, at 
sportsudøvere kommer galt af sted, 
eller endnu værre: Pludselig falder 
om på banen. 
Hvad nu hvis….Hvad gør man så??? 
Lørdag d. 28. januar var 9 M/K fra 
boldklubben på skolebænken igen, 
nemlig på 6 timers førstehjælps-

kursus i klubhuset. Det blev en oplevelsesrig dag!! 
Hvor flere af deltagerne måske havde frygtet, at det kunne 
blive en halvkedelig affære, endte det med at være både ganske 
underholdende, og - ikke mindst - meget lærerigt!! 
Stor ros til Lis fra Falck for den glimrende undervisning!! 
Den teoretiske viden blev hele tiden understøttet af praktiske 
opgaver, hvor evnerne som førstehjælper blev sat på prøve. 
Ud over at sørge for hjertemassage og luft til dukkerne, 
svingede vi rask væk hinanden rundt i aflåst sideleje, og da Per 
Hedegaard blev fundet halvdød af en overdosis i bruserummet, 
var gode råd dyre. – Eller da Tage Borup fik et epileptisk 
anfald i kælderen.. For da slet ikke at tale om, hvad der skulle 
gøres, da Mia Røgen havde taget sig en hivert af en flaske med 
rengøringsmiddel! 
Jo, der var mange uheld i klubhuset denne dag, men heldigvis 
var der også mange til at tage hånd om opgaverne, så alle slap 
uden men. 
Og skulle uheld ske i den virkelige verden, føler vi os alle lidt 
bedre rustet til at gøre noget for at hjælpe. 
 
 
 
VEDR. CAFETERIET I HALLEN 
 
Som det stod skrevet i det sidste nummer i Flaskeposten i 2005, 
ville der i 2006 og fremover ikke blive sendt sedler rundt til 
indehavere af vagter i cafeteriets pasningsordning. 
DETTE HAR INDTIL NU IKKE FUNGERET RET 
GODT!!!!!!!! 
Om folk ikke læste listen igennem, eller bare ikke fandt det 
interessant nok til et X i kalenderen, skal ikke kunne siges, 
men…. 
Vagterne for resten af forårssæsonen hænger på opslagstavlen i 
hallens cafeteria.  
I næste nummer af Flaskeposten i StjærAvisen, vil listen for 2. 
halvår 2006 være i, og vi beder jer så mindeligt om, at læse 
listen igennem, og sætte et stort X i kalenderen på de dage, 
hvor jeres eller jeres barns navn dukker op. – Mange tak! 
Herudover vil der i de blå bakker i cafeteriet blive lagt sedler til 
indehaverne af vagter. Trænerne vil så sørge for, at de bliver 
delt ud. Da motionsbadmintonspillerne jo ikke har trænere, 
men jo heldigvis også giver en hånd med i cafeteriet, er 
Henning Røgen samt Finn Nielsen ansvarlige for at tjekke 
badmintons bakke, og aflevere eventuelle vagtlister videre. 
Fodboldspillerne har jo ikke deres gang i hallen, men har deres 
bakkesystem i klubhuset. Her vil vagtplanerne ligeledes blive 
placeret, så trænerne kan levere videre til spillerne. 
Da det jo ofte er børnenes navne, der står på listerne, er det 
vigtigt, at trænerne påpeger, at børnene skal huske at aflevere 
sedlen derhjemme.   
HUSK PÅ, AT DRIFTEN AF CAFETERIET ER MED TIL 
AT HOLDE ALLE KONTINGENTER I STJÆR BOLDKLUB 
PÅ ET MEGET BESKEDENT NIVEAU. – OG DER ER 
IKKE MEGEN OMSÆTNING I EN LUKKET BUTIK! 
 

 
 
 

GRØN KONCERT & ÅH ABE 
Den 4. juni afholdes der Åh Abe koncert i Århus, og her har 
boldklubben mulighed for at tjene en god skilling hjem til 
spændende aktiviteter for vores medlemmer. Ligeså afholdes 
der Grøn Koncert d. 15. juli, og her har vi samme aftale. Der 
skal bruges ca. 20 m/k over 18 år d. 14. juni og ca. 30 den 15. 
juli. Arbejdet består dels af hegnsvagter, indgangsvagter, P-
vagter og tjanser i boderne m.m. Der er fuld forplejning i 
arbejdstiden, dog er indtagelse af alkohol strengt forbudt. 
Hvis du vil hjælpe til, så kontakt John Laursen, 86 95 04 69, 
for yderligere oplysninger. 

SKOLEFODBOLD FOR PIGER 
Den 2. april afvikles der skoleturnering i indendørs fodbold for 
alle klasser i Ny Skanderborg Kommune. Dette vil blandt andet 
blive afviklet i StjærHallen, hvorfor vi hermed anmoder om 
assistance til bemanding af cafeteriet, så vi kan servicere vore 
gæster. I skrivende stund, er turneringsplanen endnu ikke  
færdiggjort, så vi kan ikke sige præcis, hvornår det starter og 
slutter, men der bliver formentlig tale om en hel dag. Vagterne 
vil blive på ca. 3 timer, hvor der på hver vagt skal bruges 
minimum 2, men gerne 3 på hver vagt. Ikke mindst middags-
stunden plejer at være meget hektisk. Vagterne vil afhængig af 
start og slut tidspunkt, inddeles ca. således: 8-11 – 11-14 – 14-
17. For at undgå at ramme nogen, der har andre planer, laver vi 
ikke en vagtplan på forhånd, men håber vi ad denne vej, finder 
de folk, der skal bruges. 
Hvis du har lyst til at give en hånd med, så kontakt Ellen så 
hurtigt som muligt, 86 95 02 36. – Det er jo snart! 

PÅ FORHÅND MANGE TAK! 
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TEAM TOMBOLA 
Til årets sportsfest vil vi meget gerne igen slå en lille biks op 
på banerne, men det kræver en masse gevinster. – Og her er det 
så, at vi atter satser på jeres hjælp. 
På arbejdspladsen er der måske en reklame T-shirt, et par 
strømper, en flaske vin, en sportstaske, en paraply eller noget 
helt tiende, der måske kunne  undværes til et godt formål. 
Vi håber igen i år på velvilje fra byens og omegnens 
erhvervsdrivene, forældre, bedsteforældre og alle der bare 
gerne vil støtte blodklubben.  
Alle gaver, intet for stort – intet for småt, modtages med stor 
tak, og kan enten afleveres hos en af undertegnede, eller vi kan 
kontaktes på 86 95 03 75 – 86 95 04 95 – 86 95 02 36, så 
sørger vi selv for afhentning. 
Overskuddet fra tombolaen går ubeskåret til ungdomsarbejdet i 
Stjær Boldklub. 
På forhånd mange tak!! 
Hanne Bertelsen, Nymarksvej 3, Stjær 
Annette Thorsted, Nygårdsparken 30, Stjær 
Ellen Møller, Nygårdsparken 28, Stjær 
 
 
ÅRSMØDE FODBOLD 
28.03.2006, KL. 19.00, KLUBHUSET 
Fodboldafdelingens medlemstal er vokset støt og roligt 
igennem de sidste par år, men baglandet er desværre ikke helt 
fulgt med. Derfor mangler der folk, der har lyst til at give en 
hånd med i udvalget, hvis ikke afdelingen skal skydes i sænk. 
Vi håber at se rigtig mange forældre i klubhuset denne aften, 
både de, der ønsker at give en hånd med, og de der bare ønsker 
at vise interesse for børnenes ”fodboldverden”. 
Vi forventer naturligvis også at senior- og oldboysspillerne 
møder op denne aften. 
 

 
ÅRSMØDE HÅNDBOLD  
23.03.2006, KL. 19.00, STJÆRHALLEN 
Kom og hør om, hvad der rører sig i håndboldafdelingen, 
fremlæg dine synspunkter og gode ideer. – Og hvis du skulle 
have lyst til at deltage i foreningsarbejdet, er der altid plads til 
en mere i håndboldudvalget. 
 
 

ÅRSMØDE BADMINTON 
01.04.2006, KL. 16.00, STJÆRHALLEN 
Læs nærmere under indslaget vedr. badminton 
 
 
Det er ikke sådan, at man risikerer at ende i udvalg, hvis man 
ikke ønsker det, så bliv ikke væk af den grund!! – Det er dog 
vigtigt, at der er forståelse for, at der skal være nogen til at 
holde hjulene i gang. – Og vi kan aldrig blive for mange, jo 
flere vi er, jo mindre bliver arbejdet til den enkelte, jo sjovere 
har vi det, og jo bedre bliver tilbudene til boldklubbens 
medlemmer. – Altså dig og dine børn. 
 

HÅNDBOLDSKOLE STJÆR, 2006  
AFLYST 

Grundet blandt andet Partille Cup i Göteborg, vil der desværre 
ikke i år være tilbud om håndboldskole i Stjær. Hvis børnene 
ikke vil gå glip af en tur på håndboldskole, så tjek DHF’s 
hjemmeside, hvor der kan der findes oplysninger vedr. mulig-
hederne for deltagelse andre steder. 
 
 

VI FÅR TYSKE GÆSTER 
HÅNDBOLDSPILLERE FRA SULINGEN PÅ BESØG 

I weekenden d. 19. til 21. maj får vi besøg af håndboldspillere 
fra Galten Kommunes venskabsby Sulingen. Dette betyder en 
masse håndbold på banerne og i hallen, henholdsvis lørdag og 
søndag, samt oplevelser med vores tyske gæster.  
Vi håber, at alle vore egne håndboldhold kommer i aktion mod 
tyske hold, men da vi endnu ikke har modtaget endelig deltager 
liste fra Sulingen, kan vi ikke garantere, at der bliver sådan. 
Dog kan vi garantere, at der så vil blive arrangeret kampe mod 
danske hold, så alle vore børne/ungdomshold kommer til at 
deltage i turneringen.  
Så sæt X i kalenderen og mød op til nogle hyggelige dage på 
banerne og i hallen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AND NOW TO SOMETHING 
COMPLETELY DIFFERENT 
TØJPARTY I STJÆRHALLENS CAFETERIA 

GREEN HOUSE 
Den 13. marts fra kl. 18.30 til 21.30 inviterer Annette Foged til 
tøjparty i Stjærhallens cafeteria. Her vil man blive præsenteret 
for et  varieret  udvalg af tøj fra Green House. Der vil være 
mulighed for at prøve, mærke, ose og købe efter behov. Der vil 
være noget for enhver smag, til piger i alle aldre, dog ikke 
børne-størrelser. 
Grib fat i din nabo, datter, mor, svigermor, svigerdatter, tante, 
moster, faster, mormor, farmor og kom ned og få en hyggelige 
aften med mulighed for et godt køb. 
Ud over fornyelse af garderoben, vil der være mulighed for at 
købe øl/vand, kaffe, kager og andre søde sager.  
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FØLGENDE SPONSORER STØTTER 
FLASKEPOSTEN OG DERMED STJÆR 
BOLDKLUB: 
 
Harald Røgen og Sønner A/S 
Stjær Sten og Grus 
Nyt Syn Galten 
Home Galten 
KJ Bogtryk, Odder 
Dagli’ Brugsen, Stjær 
Galten Knallert og Cykelværksted ApS 
Tømrermester Bent Clausen, Stjær 
Smeden i Stjær, Villy Kristensen 
Galten Installationsforretning 
Salon Stjær, Bodil Brandt 
Murermester Erling Hansen, Stjær 
Skovby El-Service 
Stjær Tømrer- og Snedkerforretning, Thomas Vixø 
Viggo Ravns El Forretning A/S, Galten 
Stjær Bageri 
H Huse ApS, Tømrermester Hans Dam 
Nordea, Galten 
 
Stjær Boldklub takker for støtten!!! 
 
 
 
 
 
 
I 2006 afholder vi sportsfest fra 
den 7. til den 11. juni !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
HOVEDBESTYRELSEN, Stjær Boldklub 
 
FORRETNINGSUDVALG: 
Formand:  Henning Røgen  86 95 04 14 
   Jeksenvej 12  
                henning@rogen.dk 
Kasserer:  Orla Hermansen  86 95 04 06 
   Bækken 6                

sbohe@sport.dk 
Sekretær:  Ellen Møller  86 95 02 36 
    Nygårdsparken 28             

fa.moeller@os.dk 
 
ARRANGEMENTSUDVALG: 
Formand: Per Hedegaard  86 95 01 49 
                 Pebbelparken 24              

pfh@mail.dk 
 
HÅNDBOLD: 
Formand: John Laursen  86 95 04 69 

Nygårdsparken 15 
lilian_laursen@hotmail.com 

 
FODBOLD: 
Formand: Morten Filt Jensen 86 95 06 05 
  Vestbakken 24 
  mortenfilt@tdsadsl.dk 
 
BADMINTON: 
Formand: Finn Nielsen  86 95 01 86 
  Toftkærvej 7 
  erna@juno.dk 
 
BORDTENNIS: 
Formand: Peter Schmidt  87 61 20 15 
  Kollens Møllevej 9 
  news@sicom.dk 
 
MOTION: 
Kontaktperson: Susanne Røgen  86 95 04 14 
  Jeksenvej 12 
  henning@rogen.dk 
 
GYMNASTIK: 
Formand: Karin Milling  86 95 00 30 
  Karin-milling@jubii.dk 
 
DART/PRÆMIEWHIST: 
Formand: Erling Hansen  86 95 04 28 
  Nygårdsparken 4 
  e.t.hansen@mail.tele.dk 

mailto:henning@rogen.dk
mailto:fa.moeller@os.dk
mailto:pfh@mail.dk
mailto:lilian_laursen@hotmail.com
mailto:mortenfilt@tdsadsl.dk
mailto:erna@juno.dk
mailto:news@sicom.dk
mailto:henning@rogen.dk
mailto:e.t.hansen@mail.tele.dk
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Per Reipurth –  
vores nye redaktør i Storring 
 
I november flyttede Gitte og Per Reipurth ind i huset på 
Stjærvej 10, nok bedre kendt som ”Marthas hus”. De har boet 
det meste af livet i København, men de sidste 4 år har de haft 
adresse i Nordby på Samsø.  
Gitte er sygeplejerske, og har indtil videre valgt at beholdt sit 
spændende job som konsultationssygeplejerske på Samsø. Hun 
er derovre 3-4 dage om ugen, og er dermed ”omvendt pendler”, 
idet det er mest almindeligt, at bo på den dejlige ø, og så 
pendle til fastlandet for at arbejde. 
Per har siden 1985 været journalist og fotograf (freelance) bl.a. 
ved Bo Bedre og Gør Det Selv. Dertil kommer der ofte 
forskellige opgaver for aviser, TV osv. 
 
”Vi er rigtigt glade for at bo i Storring, med rare omgivelser og 
det utroligt flotte landskab” siger Per, ”og folk har taget  
rigtigt godt imod os her. Der er dog lidt længere til havet her, 
end på Samsø …”  
Per er en af den slags, der helt naturligt involverer sig i det 
samfund, der omgiver ham. ”Det har jeg sådan set altid gjort”, 
siger han. ”Jeg har vist en evne til ikke at kunne sige nej, og det 
har bragt mig ind i mange forskellige råd og bestyrelser, lige 
fra forældreråd og sportsklubber til formand for Kræftens 
Bekæmpelses Patientstøtteudvalg, hvor jeg netop er stoppet 
som formand efter den maksimale periode på 6 år”. 
 
Fællesudvalget 
Så det var ikke usædvanligt, at Per mødte op til temadagen om 
Fælles Fodslaw i Storring og Stjær, ligesom det heller ikke var 
specielt nyt, at Per blev ”valgt” til den arbejdsgruppe, der nu er 
i gang med at få etableret det fællesudvalg, som forhåbentlig 
bliver til gavn for hele lokalområdet. 
”I den forbindelse vil jeg gerne sige, at jeg havde en meget 
positiv oplevelse af vores første møde i arbejdsgruppen. Jeg 
synes nemlig, at man ofte fra starten søger at begrænse, sætte 
rammer for, hvem der kan være med og så videre, men her var 
vi enige om, at lade alle muligheder være åbne. Det synes jeg, 
lover rigtig godt for det videre samarbejde” siger Per 
 
Frokostklubben 
Der er en del i Stjær og Storring, som enten arbejder 
hjemmefra - eller går hjemme af andre årsager – der gennem 
den senere tid har luftet tanken om, at lave en frokostklub eller 
lignende, hvor man kunne mødes og udveksle erfaringer. 
Derigennem kan der sikkert etableres forskellige netværk, som 
alle vil kunne drage stor nytte af. 
Og det er en god ide, synes Per, der selv har rigtig gode 
erfaringer fra lignende samarbejde på Samsø: 
 
”Jeg har haft hjemmearbejdsplads siden 1984”, fortæller Per, så 
jeg kender på egen krop både fordele og ulemper ved at have 
arbejdspladsen i hjemmet. Det har været godt, mens børnene 
var små, at jeg kunne passe dem, når de var syge, og det har 
helt sikkert givet mig et tættere forhold til dem, end jeg ellers 
ville have haft. Jeg kunne så arbejde lidt om aftenen, og på den 
måde få det til at hænge sammen. 
Omvendt kræver det stor disciplin, når man ikke er tvunget til 
at skulle møde på arbejdspladsen kl. 8 hver dag. Der er jo kun 
én selv til at komme i gang! Men det går nu udmærket, synes 
jeg. En anden risiko er, at man kommer til at arbejde alt for 
meget, for det kan være svært at lade være, når man har en 
deadline hængende over hovedet. Så gælder det om, at passe 
på, at arbejdet ikke kommer til at fylde for meget. Resten af 
familien skal jo være der. 

Det er en balancegang, men der er i hvert fald den fordel, at 
man ikke skal bruge tid på transport til og fra arbejde! 
 
Per Reipurth i 
atelieret Stjærvej 
10 
 
Det største 
problem ved at 
arbejde alene er 
dog, at man 
mangler 
feedback på det, 
man går og 
laver. Er det den 
rigtige vinkel på 
historien? Duer 
billedet? Er det 
helt ude i 
skoven? Eller er 
det rigtigt godt? 
 
På Samsø satte 
Per en annonce i 
lokalavisen, om 
samarbejde med 
andre hjemmearbejdende. Der var 7, der meldte sig, og vi fik til 
huse hos musikeren Poul Krebs. Han har et stort hus derovre, 
hvor han bl.a. har studie og syntes det lød spændende, så 
tagetagen blev indrettet til kontor/arbejdsværelser til den 
blandede skare, som vi udgjorde. Der var bl.a. grafikere, 
kunstnere og en cand.mag., og vi kunne så deles om 
kopimaskiner og printere osv. Det gav selvfølgelig en 
økonomisk fordel, men det vigtigste var, at vi kunne hjælpe 
hinanden, og få den sparring, der er så vigtig.  
 
Fællesskabet gav også jævnligt opgaver til de andre i gruppen, 
f.eks. fik Per en del opgaver som luftfotograf sammen med en 
lokal pilot. Det samarbejde betød, at Per flere gange har leveret 
indslag til de nyhedshungrende danskere, om skibe, der  
forsøger sig uden lods i de indre danske farvande. 
”Når der skete en grundstødning ude ved Hatter Rev, 
kontaktede jeg piloten. Vi kunne hurtigt flyve derud og få taget 
nogle billeder til en artikel, så skibsfarten omkring Samsø har 
givet os mad på bordet flere gange”, fortæller Per.  
”Vi arrangerede også temadage på kryds og tværs af hinandens 
arbejdsområder. Det var både udviklende og lærerigt, at kunne 
bruge hinanden på den måde.”. 
 
Det er bl.a. derfor, at Per gerne vil være med til at starte en 
frokostklub for hjemmearbejdende i Storring-Stjær området 
(læs artiklen på Storring siderne). 
”Der kan være vidt forskellige grunde til, at være med i en 
sådan klub”, siger Per ”For nogle vil det måske ”bare” være en 
kaffeklub med vægt på det sociale, mens det for andre vil være 
udveksling af erfaringer/sparring på fagligt plan. Jeg synes, der 
skal være plads til begge dele, for det vil helt sikkert være med 
til at skabe netværk på kryds og tværs.” 
 
Og nu har denne avis også fået en redaktør i Storring! 
Per vil nemlig fremover levere indslag fra Storring.  
 
Rigtig hjertelig velkommen til familien Reipurth, og held og 
lykke med både frokostklubben, fællesudvalget, redaktionen og 
hvad tiden ellers bringer. 
 
Vi glæder os til samarbejdet. Bjarne. 
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Hvem, hvad, hvor 
I Storring. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storring Forsamlingshus: 
Lilleringvej 14 
86 95 01 32 (KUN tlf.svar. Se kontaktoplysninger nedenfor) 
Cafe, fester (også for børn), påskemarked, julebanko og udlejning af 
forsamlingshuset. 
Desuden foredrag i samarbejde m. Stjær og Høver samt 
Menighedsrådene. 
 
Formand: Thomas Hjorth 
Lilleringvej 18 b 
thomas@up2date.dk 
 
Udlejning: 
Kontakt: 
Yrsa Nielsen 
Lilleringvej 5 
86 95 01 12 
 
Priser: 
Udlejning: 1250 kr. + forbrug 
(Rabat for medlemmer af forsamlingshuset (kun Storringborgere) 
Normalt fra fredag til søndag 
Dag- eller aftenudlejning (ca. 5 timer):  400 kr. + forbrug 
 
Storring Grundejerforening: 
Dækker Solhøjparken og Kirkebakken. 
Står hovedsagelig for drift og vedligeholdelse af Det Grønne Område 
v. kirken, samt for vedligeholdelse af stikvejene. 
 
Formand: Morten Skov Nielsen 
Solhøjparken 27 
86 95 09 90 
morten@storring.dk 
 
Kasserer: 
Anette Viktor Jørgensen 
Solhøjparken 31 
86 95 07 08 
viktor@mail.dk 
 
Fællesspisning: 
Børnefamilier, der mødes ca. 10 gange årligt i forsamlingshuset eller 
præstegården. 
Normalt onsdag til aftensmad eller søndag eftermiddag til kaffe og 
kage. Første gang hver sæson dog grill en fredag aften i præstegården. 
 
ALLE er velkomne !!! 
 
Formand: 
Per Brink Vilsen 
Solhøjparken 10 
87 54 70 68 
per-helle@wanadoo.dk 

 
Næste fællesspisning: Onsdag 8/3 kl. 18.00 
Desuden:   Søndag 7/5 kl. 14.30 og 
Grillaften:  Fredag 18/8 kl. 17.30 
hvor næste sæson planlægges. 
 
Gymnastik: 
Tirsdage kl. 19.00 
i Storring Forsamlingshus 
 
Instruktør: Ellen Mikkelsen 
Lilleringvej 51 
86 95 02 15 
 
Folkedans: 
Lillering Folkedansere 
Torsdage kl. 19.30 
i Storring Forsamlingshus 
 
Formand: 
Hans Jørgensen 
Solhøjparken 2 
86 94 16 05 
 
Storring Vandværk 
Formand: 
Leif Christoffersen 
Møllemark 40 
86 95 03 67 
solhoej@storring.dk 
 
Storring Børnehave 
Søballevej 3 
86 95 00 85 
ca@galten.dk 
 
Naturbørnehave. Meget åben. Samarbejder m. resten af byen, bla. 
præst og dagplejere. Udflugtsmål også for hjemmegående. 
Normeret til 25 børn, men midlertidigt opnormeret til 32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storring Menighedsråd:  
www.storring-stjaer.dk 
 
Formand: Leif Christoffersen 
Møllemark 40 
86 95 03 67 
solhoej@storring.dk 
 
Bl.a. foredragsrækker, udflugter, kulturelle indslag, sommermøde, 
arrangementer med og for børn, samarbejde m. byens foreninger 
(f.eks. fællesspisning) og med Storring Børnehave. Både Storring og 
Stjær Menighedsråd arbejder generelt for liv og trivsel i – og 
samarbejde mellem – vore tre landsbyer. 
 

Efter bedste evne og hukommelse  
/Michèle Nielsen 

mailto:thomas@up2date.dk
mailto:morten@storring.dk
mailto:viktor@mail.dk
mailto:per-helle@wanadoo.dk
mailto:ca@galten.dk
http://www.storring-stjaer.dk/
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Frokostklub for 
hjemmearbejdende 
 
 
 
BaseHouse i Stjær Forsamlingshus har tidligere dannet 
rammen om en frokostklub,  for folk med en såkaldt 
hjemmearbejdsplads, og med denne opfordring vil Stjær Avis 
gerne medvirke til, at ”klubben” kan genopstå i Stjær-Storring-
Høver området - hvis der er behov og ønsker for det! 
 
Der sidder formentlig flere rundt omkring, for hvem 
frokostklubben kan være et udbytterigt forum - uanset om 
ønsket er en ”kaffeklub” med vægt på det sociale, eller om 
behovet er et sted, hvor det er muligt at udveksle erfaringer og 
finde ligesindede. Det kan også være et ønske om, at skabe 
netværk på kryds og tværs, så der kan være mange grunde til  
at være med i en sådan klub - alle behov er lige vigtige! 
 
Det er tanken, at vi kan mødes i Stjær Forsamlingshus på en 
tilbagevendende fast dag - fx en gang om måneden. 
 
Send en mail til undertegnede og fortæl om dine behov og 
ønsker for den forhåbentlig kommende frokostklub. 
 
Per Reipurth 
reipurth@email.dk  
 
 
 
 
 

Severin Weiersøe 
 
En landsbydegns historie 
 
 
På kirkegården i Storring fremgår det af en lidt slidt gravsten, 
at her hviler Severin Weiersøe, - og hans hustru Ida. Det 
fremgår også af gravstenen, at Severin Weiersøe var lærer i 
Storring. 
Hr. Weiersøe er måske ukendt for mange, men ikke desto 
mindre skilte han sig temmelig meget ud fra mængden i 
forhold til tiden. Har er/var så stor en personlighed, at 
forfatteren Knud Sørensen sidste år udgav en biografi om 
Weiersøe. 
Den spændende livshistorie er i høj grad baseret på Weiersøes 
dagbog; som  han regelmæssigt førte, fra han var bare ni år 
gammel.  
Weiersøe skilte sig først og fremmest ud fra samtiden, fordi 
han brød med sin sociale arv, og i stedet for at vælge det 
traditionelle landbrug, valgte han seminariet og blev uddannet 
lærer. 
Weiersøe er født i 1814, og boede de sidste 28 år af hans liv i 
Storring, hvor han bl.a. virkede som degn.  
Bogen om Severin Weiersøes liv er utrolig velskrevet, og den 
giver et meget fint billede af dagliglivet og samtiden i 1800 
tallet. 
Hans Hertel har anmeldt bogen i Politiken og skriver:  
 
"Hvad Knud Sørensen her giver os, stille og nænsomt, er 
bondefrigørelsen og den folkelige oplysningsbevægelse ved 
roden ... Et smukt syn til aktuel eftertanke." 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knud Sørensens bog om Severin Weiersøe er spændende 
læsning - ikke kun af lokalhistoriske årsager; det er en meget 
velskrevet og spændende bog om landsbydegnen, der ligger 
begravet på kirkegården ved Storring kirke 
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Lysbilledforedrag om en cykeltur på tværs 
af Canada 
 

Har du lyst til at høre skøre historier fra livet på landevejen, se 
billeder med tilhørende forklaring og få mere at vide om 
hvordan det er, at pakke tre måneder af sit liv ned i en 22 liters 
cykeltaske?  

Hvis svaret er ja, så mød op i Høver Beboerhus, torsdag d. 23. 
marts, kl. 19.00, hvor Jan Christensen vil fortælle om 
oplevelserne på sin 6.882,81 km lange tur fra Stillehavet til 
Atlanterhavet på cykel  gennem verdens næststørste land i 
sommeren 2004. 

Jan Christensen, årgang 1979, bor i Århus og er i øjeblikket i 
gang med sit speciale på engelsk institut ved Århus Universitet. 
Hans interesse for Canada kommer fra det halve år han boede i 
Waterloo, Ontario og studerede ved Wilfrid Laurier University 

 
Whisky smagning 
I samarbejde med whisky-klubben Usquaebach arrangerer 
Høver Beboerforening igen en aften med whisky smagning. 
Emnet til denne whisky-aften vil blive: Islay. 
Islay er en ø i sydvest Skotland hvor de absolut mest røgede 
whiskyer kommer fra. 
De whiskyer der skal smages ER kraftige og vil nok mest 
henvende sig til rigtige mænd og mindre til rigtige kvinder.  
Mød op og få en hyggelig aften for kun kr. 175,00. 
Bindende tilmelding til Jimmy Byskov senest tirsdag d. 21. 
marts på telefon 86 94 66 46.  

 
Arbejdslørdag på  
legepladsen 
Så er tiden kommet hvor der igen skal gøres en indsats med 
etableringen af den nye legeplads. 

Det er nu, vi skal have lavet det sidste, så den er klar til den 
store indvielse. 

Så mød op og giv en hånd med. Der er også en opgave du kan 
udføre.   

Afhængigt af vejret, forsøges der endvidere afholdt et par 
arbejdsdage i løbet af april, så alt kan blive klar til indvielsen.  

Disse ekstra arbejdsdage vil blive annonceret ved opslag i 
kassen. 

Ved alle arbejdsdagene starter vi med kaffe og rundstykker 
kl. 09.30.    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FORÅRSKUNSTUDSTILLING 
i Høver Beboerhus 
Søndag den 12. marts kl. 11-17 
 
Kunstnerne præsenterer deres egne værker kl. 13, 
hvor der også bydes på en lille forfriskning.  
Gratis adgang! 
 
 
GENERALFORSAMLING  
DAGSORDEN: 

1. Formandens beretning. 
2. Aflæggelse af regnskab. 
3. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
4. Indkomne forslag. 
5. Valg af bestyrelse og suppleanter. 
6. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
7. Evt. vedtægtsændringer. 
8. Eventuelt. 

 
Forslag der ønskes behandlet på  
generalforsamlingen skal være  
formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse. 

MØD OP OG GØR DIN INDFLYDELSE GÆLDENDE. 
 
Stort loppemarked i Høver 
Så skal der igen handles i Høver, når årets store loppemarked løber af 
stablen, d. 29. og 30. april. 

Vi har allerede samlet mange flotte lopper sammen, men kan godt 
bruge mange flere, så brug påsken på at få ryddet op på loftet og i 
gemmerne, og få sorteret de gode ting fra til loppemarkedet. 

Har du ikke plads til at opbevare tingene indtil loppemarkedet, så 
henter vi det gerne allerede nu. 

Aftale om afhentning af lopper kan ske ved henvendelse til: 

Peter tlf. 86 94 62 85, 
Rasmus tlf. 86 94 38 75 eller  
Mogens tlf. 86 94 55 95 

 

Stor indvielse af  
den nye legeplads 
Nu må det snart være på tide, at den nye legeplads bliver 
officielt indviet, med hvad dertil hører af festivitas.  
Bestyrelsen er derfor gået i gang med at arrangere dette til en 
lørdag i maj, og kan allerede nu afsløre, at underholdningen er 
lagt i hænderne på Mek Pek, der kommer og optræder for 
børnene. 

Hvad der ellers skal ske er indtil videre ikke endelig på plads, 
men detaljeret program udsendes senere. 

Nr. 2 - 2006 

  
 

HØVER NYT 
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Fibernettet rykker ind! 
 
”Galten Elværk er for øjeblikket i gang med et større 
gravearbejde i Storring og Stjær. I Storring lægges alle elkabler 
i jorden, men samtidig har elværket udvalgt byen som én af de 
allerførste, hvor de fører fiberoptiske kabler ud til alle 
husstande. 
 
I oktober sidste år lavede elværket et informationsmøde i 
Storring Forsamlingshus, hvor de fortalte om planerne, og hvad 
fibernettet byder på. 
Fibernettet bruges til at transportere data i meget store 
mængder.  I teorien kan man gennem et enkelt glasfiber sende i 
størrelsesordenen 100 gange så meget data som det 
telefonselskaberne i dag tilbyder via ADSL på deres 
kobberkabler.  GE vil bruge deres net til at distribuere både 
Internet, tv, og telefoni, og den typiske installation vil give 
husstandene følgende: 
 
 - en 2/2 MBit Internet-forbindelse 
 - en tv/radio-pakke med 18 tv-kanaler og 30 radio-kanaler 
 - telefon med gratis opkald til fastnettet efter klokken 19.30 
 
TV kanalerne indeholder DR2, Zulu, Charlie, samt de fleste  
Skandinaviske og Tyske kanaler m.fl. og denne pakke koster i 
alt 649 kroner om måneden, mens internet-delen alene koster 
449.  Man kan dertil vælge flere kanaler og endnu hurtigere 
internetforbindelser. 
 
Prisen for tilslutningen er kommet ned på 1000 kr. pr. husstand 
i Storring, da der nu er over 40 % tilslutning. Man skal selv 
sørge for nedgravningen af fiberrør fra vejskellet til husmuren, 
hvor røret skal føres ind. 
Ingen er endnu blevet endeligt tilsluttet, men det skulle være 
nært forestående (mit rør er gravet ned!).   
 
Om det er pengene værd at komme på fibernettet er 
selvfølgelig et godt spørgsmål. Men GE tilbyder TV signalerne 
nu og her og de tilbyder en ganske høj hastighed på Internettet 
(for de interesserede drejer det sig om en symmetrisk 2 Mbit 
forbindelse). Og så er vi nogen der føler, at det at få fiberen 
indenfor døren stiller os rigtigt godt:  
Fiberen giver mulighed for langt større fremtidige datamænger 
og åbner op for mere konkurrence på bredbåndsområdet i vores 
lokalmiljø. 
For dem, der i dag har satellit-antenner, giver fibernettet den 
ekstra fordel at man får et almindeligt tv-signal og kan bruge 
dette til forskellige kanaler på forskellige apparater samtidigt, 
uden nogen form for settop-bokse.  Til gengæld tilbydes endnu 
ikke alle de kanaler, som nogle måske ville ønske sig. 
 
Jeg ved endnu ikke om GE kan leve op til forventningerne, det 
vil jeg gerne melde tilbage om, når jeg er blevet tilsluttet. Men 
jeg var ikke i tvivl om, at jeg ville kobles på nettet, da 
muligheden bød sig!  Og det vil jeg da gerne anbefale at så 
mange som muligt gør, især hvis GE fortsætter med sin 
kampagne- og mængderabat.  Da kan man i bedste tilfælde 
blive koblet på for blot 500 kr., hvilket for få år siden 
ville have lydt helt utroligt for en sådan forbindelse. 
 
Galten Elværk holder snart informationsmøder i forskellige 
dele af Stjær. Hvis man vil vide mere og finde ud af, hvad 
tilbudene indeholder, kan man klikke ind på 
http://www.gefibernet.dk.”   
 
Urban Engberg, Storring Gl. Skole. 
 

TDC´s Multi Medie Net! 
TDC´s nye Multi Medie Net er under opbygning, og 
Stjær/Storring området er som sædvanlig mellem de første byer 
i landet, præcist som Stjær/Storring var de første små byer i 
landet, hvor TDC tilbød ADSL. 
 
Formålet med det nye MultiMedieNet, er at være klar til 
fremtidens udbredelse af TV, og i særdeleshed den nye HD 
(High Definition) TV standarder. Her giver det nye net 
mulighed for mere end 100 HD kanaler plus masser af andre 
kanaler i dagens kendte kvalitet. 
De nye teknikker, der anvendes, gør det muligt at levere over 
20 Mbit, og omkring årsskiftet bliver det omkring 50 Mbit til 
hver husstand. 
Fordelen ved at "genanvende" det eksisterende kobber er, at 
alle haver ikke skal graves op. 
 
Hvornår kan det så leveres?  NU! 
Der er ingen grund til at vente måneder eller år, og du behøver 
ikke, at skulle overbevise, alle dine naboer, om at vælge 
samme løsning eller at grave blomsterbedene op. Allerede nu 
kan TDC levere bredbånd i Stjær/Storring. Bredbåndstelefoni 
kan også leveres nu, og TDCtv kommer inden for få måneder 
(har været demonstreret i Stjær Forsamlingshus). 
 
TDC Bredbånd: 
Oprettelse 0 kr.  
og fra 199 kr. pr./md. 
 
TDCtv: 
TDCtv oprettelse 495 kr. 
Familie pakke 20 kanaler 199 kr./md. 
Basis pakke 5 kanaler 99 kr./md. 
Leje af video over nettet. 
 
Bredbåndstelefoni: 
Fri telefoni til fastnet telefon aften og weekend 109 kr./md 
Fri telefoni til fastnet telefon døgnet rundt 129 kr./md. 
 
John Monrad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Og hvad skal man så vælge?? 
Teknikken, priser, hastigheder og udbud ændrer sig lynhurtigt, 
så det er svært, for ikke at sige umuligt, at anbefale den ene 
eller den anden løsning. Og det er også et spørgsmål om ”tro”. 
Det vil vi da heller ikke gøre, men vi har med disse 2 indlæg 
beskrevet de muligheder, der er i vores område i dag. 
 
I næste nummer bringer vi en artikel om  

WIMAXX – Trådløs Internet 
Der er ved at blive etableret rundt om i landet.        Bjarne 

http://www.gefibernet.dk/
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På Nytårs spejdertur 
- fortalt af John Thøgersen, 10 år 
 
Fredag d. 27/1 mødtes de fleste af Stjærs spejdere og ulveunger 
ved spejderhytten i Stjær, sidst på eftermiddagen. Vi skulle 
bruge det næste døgns tid sammen med hinanden og lave nogle 
spændende spejderaktiviteter. 
Vi startede med at samles og finde pæle til at bygge en biuvak - 
de store spejdere skulle nemlig sove udenfor i sneen - selvom 
der var lovet ned til 10 graders frost - så den skulle bygges 
ordentlig, så vi kunne holde varmen natten igennem. Det var 
første gang jeg var med til at bygge sådan een, så det var lidt 
svært, men jeg lærte noget af det. 
 
Da vi var færdige måtte vi lege lidt før aftensmaden, som nogle 
af forældrene lavede inde i køkkenet. Vi fik pasta og kødsovs. 
Efter vi havde spist, spillede vi blandt andet kort og legede 
sanglege. Natløbet var aflyst fordi det var for koldt udenfor, så 
vi blev indenfor i varmen og hyggede os. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mens vi sad og sang, kom Morten Filt fra sportsklubben 
pludselig helt forpustet ind af døren til spejderhytten. "Der har 
været indbrud oppe i klubhuset", sagde han " Har I set nogen 
løbe her forbi med nogle tyvekoster ?" Nej, det havde vi ikke - 
men vi blev nysgerrige og tog vores tøj på og gik allesammen 
med ham op i klubhuset, hvor der lå nogle væltede kasser  
på gulvet, og der stod et vindue åbent - og indenfor manglede 
der to af de flotte pokaler og en taske med en masse 
fodboldtrøjer. Vi kunne se at der var spor i sneen væk fra 
klubhuset og op imod marken sydover. Vi diskuterede om vi 
skulle ringe til politiet, eller om vi skulle sætte efter tyven ved 
at følge hans spor. Hele flokken fulgte med og et  
stykke oppe, fandt vi en sportstrøje i sneen. Vi gik videre og 
fandt flere trøjer og sporene fortsatte op mod bakkeskoven. Det 
var lidt uhyggeligt i den stjerneklare nat, for vi vidste jo ikke 
hvad der ventede os videre fremme.  
 
Da vi kom helt op til Bakkeskoven så vi noget blod i sneen og 
så så vi et bål inde i skoven og vi besluttede os for at dele os op 
i mindre grupper og nærme os fra flere sider. Vi listede os ind 
på bålet, og da vi nåede helt derhen så vi pokalerne og 
sportstasken med resten af trøjerne - men tyven var pist væk. 
Til gengæld var der flere blodspor i sneen, og det så ud som om 
han var såret og havde slæbt sig bort op i bakkerne. Vi fulgte 
blodsporene og fandt så tyven liggende ved siden af en 
træstamme med et stort åbent sår på sit ene skinneben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi forbandt hans ben, og han fortalte os en historie om at det 
var hans afdøde bror, som havde hjulpet med at vinde 
pokalerne, og at familien skulle samles og mindes ham den 
næste dag. Vi satte os hen til bålet og snakkede med ham om at 
det nok ikke var den rigtige måde at løse problemet på - han 
kunne jo bare have spurgt om han måtte låne dem. 
 
Vi fik så en velfortjent kop varm kakao og det viste sig at 
"tyven" var en fra min fars arbejde og at det hele var planlagt. 
Men det gjorde det ikke mindre spændende. Så gik vi 
allesammen tilbage til spejderhytten i natten og fik endnu en 
kop kakao og noget hjemmebagt kage inden vi skulle i 
soveposerne - nogle af os ude i biuvakken - og andre inde i  
spejderhytten.Vi sov faktisk godt og lunt, selvom det var rigtig 
koldt udenfor. Vi klemte os bare godt sammen og så havde vi 
nogle gode soveposer.                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Næste morgen vågnede vi op og spiste morgenmad og hejste 
flaget. Så pakkede vi biuvakken sammen og kl. 10 kom der en 
hel masse forældre og søskende. Så gik vi allesammen op i 
bakkeskoven og legede en sjov leg hvor alle kunne være med. 
Hver deltager fik et nummer på hatten, som det så gjaldt om at 
sige højt når man så dem og så var man død- det var også noget 
med at tage hinandens flag. 
Da vi var færdige gik vi ned til spejderhytten og spiste frokost 
hot dogs allesammen og tog flaget ned og sang en sang. 
Derefter tog vi hjem i varmen - en stor spejderoplevelse rigere. 
 
Ovenstående er et godt eksempel på noget af KFUM-
spejderarbejdet her i Stjær. 
Vi har både en aktiv ulveflok og en spejdertrop, som mødes i  
spejderhuset henholdsvis hver mandag og tirsdag aften. Vi har 
et godt fællesskab med masser af meningsfyldte og sjove, 
ugentlige aktiviteter, ligesom vi af og til tager på week-end ture  
og sommerlejr. Hvis du synes at spejderarbejdet måske lyder 
interessant, er du velkommen til at prøve at kigge forbi for at se 
om det er noget for dig.  
 
Vi er også altid interesserede i potentielle ledere og assistenter, 
som er interesseret i at hjælpe med at føre spejderarbejdet 
videre her i Stjær. Læs mere om os på en 
http://www.spejder.stjaer.dk eller ring gerne til undertegnede 
for yderligere oplysninger eller til  
grupperådsleder Ellen Højlund Nielsen, tlf.: 8695-0160     
 
Med venlig hilsen Jan Thøgersen, Grupperådsformand  
tlf. 86950594 
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Kirkeliv  

 
 
 
 
 
 
 
 
Eftermiddagsmøder i 
Storring Præstegård 
 
Tirsdag den 14. marts kl. 14.00  
Om Folkehøjskolens bannerfører m.m. Kresten Kold 
v. højskoleforstander Jørgen Carlsen 
  
Tirsdag den 4. april kl. 14.00  
Om Vin og heldbred - myter og facts 
v. Læge Erik Skovenborg 
 
Alle er velkomne! 
  
 
Gudstjenester i sognets to kirker: 
 
Søndag den 12. marts  
2. søndag i fasten  
Storring ingen 
Stjær 10.30 
 
Søndag den 19. marts 
3. søndag i fasten 
Storring 10.30/ Kirkekaffe 
Stjær 9.00 
 
Søndag den 26. marts 
Midfaste 
Storring 9.00 
Stjær 10.30/ kirkekaffe 
 
Søndag den 2. april 
Maria Bebudelsesdag 
Storring 10.30 
Stjær 9.00 
 
Palmesøndag  den 9. april  
Minikonfirmanderne fremviser ifb. med gudstjenesten deres 
kunstneriske udsmykning af kirken. Temaet er påsken! 
Kirke og tidspunkt er endnu ikke fastlagt, jvf. kommende 
kirkeblad eller hjemmesiden 
 
Se endvidere alt om kirken i dit sogn på www.storring-stjaer.dk 
Du kan bl.a. se billeder fra "set og sket" , høre en prædiken, se 
gudstjenesteliste og rigtig meget mere.   
  
Carsten Marvig 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
I al sin glans nu stråler…. 
 
Spændende pinseprojekt i Stjær Kirke! 
 
Fire medlemmer af Stjær Billedmagere, udfolder sig i uvante 
omgivelser, når de til pinse udsmykker kirkerummet i Stjær 
kirke. Tina Kolding og Ulla Blæsbjerg fik idéen og kontaktede 
Carsten Marvig og Menighedsrådet, som sagde ja til projektet. 
Kristin Björk og Tina Sørensen har herefter med stor interesse 
tilsluttet sig projektet.  
 
Idéerne til udsmykningen tager udgangspunkt i lyset, 
arkitekturen og den ornamentik, som allerede er til stede i Stjær 
kirke. Kunstnerne ønsker at forstørre og tydeliggøre 
kirkerummet i nye perspektiver og vinkler.  
Den kunstneriske proces er i fuld gang. Tina Sørensen arbejder 
på en altertavle med pinsens farver og symbolik. Ulla 
Blæsbjerg og Tina Kolding eksperimenterer med kirkens 
vinduer, lysindfald og ornamentik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kristin Björk og Ulla Blæsbjerg arbejder på en messehagel 
samt sanseposer til brug under gudstjenesten. 
Hvor den kreative proces fører Stjær Billedmagere hen, kan ses 
til pinse og resten af juni måned, hvorefter udsmykningen tages 
ned.     Tina Kolding 
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Avisens sponsorsider 
 
Boldklubben og Borgerforeningen sætter meget stor pris på den enorme opbakning vi får fra byens og omegnens erhvervsliv.  
I forbindelse med, at vi er gået sammen om at udgive Stjær Avis, vil vi naturligvis også fremover tilbyde vore sponsorer og 
annoncører mulighed for reklameplads i Stjær Avis. Vi viser her en forsmag på, hvordan annoncesiderne kommer til at se ud.  
Vi vil i nærmeste fremtid kontakte vore eksisterende sponsorer, og håber at I fortsat vil bakke op om vores initiativer. 
 
Har vi glemt dig, eller din virksomhed? Eller er der nye firmaer, der ikke tidligere har annonceret, så fortvivl ej! 
Vores annonceudvalg står klar på følgende numre: 
Per Hedegård, tlf. 8695 0149  
Bjarne Schøler, tlf. 8695 0808 
 
 

SØREN SØRENSEN 
tømrermester 

 
Jeksenvej 7 – 8464 Galten 

Tlf. 86950555 – Fax 86950588 
E-mail huse@jyskehuses.dk – www.jyskehuse.dk 

 

Hartmanns Trafikskole 
 

Tilbyder kørekort til alm. bil kat. B 
samt generhvervelse af kørekort. 

Opstart af nye teorihold en gang om måneden. 
 

Kåre Hartmann 
Tlf. 28 13 68 99  

 

  
 
 
 

En gåde  
at løse, for de historie interesserede! 
 
Hvor er Stjær (Stierdt)Sø og Høver (Hofuer) 
Sø – og hvem må fiske i dem? 
 
Nedenfor finder I en afskrift fra Kancelliets brevbøger. I 
parantes står de nutidige stednavnebetegnelser, og jeg har 
tilladt mig en nogenlunde nutidig retsskrivning. 
  
Det spændende kunne være at iværksætte en efterlysning af, 
hvilke søer Stjær Sø og Høver Sø mon er. Målet er ikke en 
gættekonkurrence, men en undersøgelse af, om stednavnet mon 
findes omtalt i skøder eller gamle papirer hos nogle af de 
lokale beboere. Måske på gamle kort eller lign., så man kan 
stedfæste søen præcist. Derpå kunne man gå videre i arkiverne 
og måske finde ud af, om der var ansat kongelige fiskere, hvem 
var de, hvor boede de, havde fiskeriet lokal betydning. 
Kongens brev viser blot, at søer ved navn Høver og Stjær Søer 
åbenbart havde så stor betydning, at kongen fredede dem. 
  
Måske ved nogle mennesker i Storring, Stjær eller Høver, 
noget, som kunne supplere følgende lille artikel?  
Så vil jeg gerne høre om det. 

  
14. maj 1584, Skanderborg:  
 
Åbent brev, hvorved det forbydes alle, undtagen 
kongens egne fiskere, at fiske med nogen som helst 
fiskeredskaber i følgende søer i Skanderborg Len: 
Veng Sø ved Vissing Kloster, Engethued Sø ved 
Engethuedgård, Langsø ved Salthen, Vuhm Sø 
(Gudensø) mellem Em Kloster og Rye Mølle, Viis Sø 
(Vessø) ved Siim i skoven i Rye Birk, Venge Sø ved 
Veng i Skanderup Birk i Helmsløf Herred og 
Sandgraf, Hofuer (Høver) og Stierdt (Stjær) Søer i 
Framløf Herred, da kongen vil dem fredede som sit 
eget endelsfiskeri til sit eget bord. Lensmanden på 
Skanderborg skal påse dette påbuds overholdelse og 
lade dem, der forse sig herpå, straffe som for tyveri. 
  
Venlig Hilsen Bendt Nielsen, Ry 
PS: send Jeres svar og spørgsmål til redaktionen, 
stjaeravis@stjaer.net, så samler vi og videresender til Bendt. 

 

mailto:huse@jyskehuses.dk
http://www.jyskehuse.dk/
mailto:stjaeravis@stjaer.net


27 

 
Stjær Sogns Borgerforening 
Bjarne Schøler Sørensen 
Lindegården, Kollens Møllevej 31 
Tlf.: 8695 0808 / bss@tdc.dk 
 
Udlejning af forsamlingshus: 
tlf: 2925 2665 eller 
mail: forsamlingshus@stjaer.net 
 
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 
STRIT gruppe: kontakt Roy! 
 
BaseHouse-Gruppe / Netcamp 
Pil Brudager tlf: 8695 0825 
Mail: basehouse@stjaer.net 
PC - undervisning 
Bent Skovsende tlf: 8695 0478 
Mail: bent@skovsende.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 
Søren Kristensen, Vestre Skolevej 50 
8464 Galten 
86 94 33 41  /  marso@mailme.dk 
  
           Stjær Boldklub 
           Henning Røgen/ 8695 0414 
           Mail: henning@rogen.dk 
Hjemmeside:www.stjaerboldklub.dk 
 
Bordtennis i forsamlingshuset 
Peter Schmidt tlf: 87612015 
Mail: news@sicom.dk 
 
Motions-Vandreture-Nørkleklub 
Fra/i klubhuset/ Susanne Røgen 
tlf.: 8695 0414 
 
 
 

 
Dagplejen 
Karin Beyer-Pedersen, tlf: 8695 0656 
Mail: karinbp@hotmail.com 
Og Ruth Hildebrandt Schmidt 
Nygårdsparken 23, tlf.: 8695 0514 
 
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 
 
Stjær Fællesbibliotek 
Pia Karmark, tlf:  8695 0172 
stjaerfaellesbibliotek@galten.dk 
 
SFO 
Lone Borgkvist, tlf:  86950574 
Mail: regnbuen@galten.dk 
 
Ungdomsklubben Værestedet 
Kirsten Pedersen, tlf: 8695 0497 
Mail: klub.vaerestedet@mail.dk 
 
KFUM Spejderne i Stjær 
Ellen Højlund Nielsen    
Cedervej 1, Stjær  8464 Galten 
86 95 01 60  /  ellenhn@privat.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 0600 
 
Indre Mission 
Repr. i Stjær: Karen Marie Boye 
Vestbakken 18, tlf.. 8695 0470 
 
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 
 
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 
 
Nygårdsparken Grundejerforening 
Annette Thorsted, tlf.. 8695 0495 
 

Stjær Billedmagere 
Tina Kolding, tlf: 8695  0630 
Mail: tina@tinakolding.dk 
 
Det Danske Haveselskab 
Repr. i Stjær: Conny Andersen 
Tlf: 8695 0581 
Mail: mo-a@mail.tele.dk 
 
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 
 
Aarhus Aadals Golfklub, 
Brydehøjvej 35, 8462 Harlev 
tlf: 8694 2677 
repr. i Stjær: Bodil Brandt 
mail: bodil@brandt-metal.dk 
 
A.M.B.A. Stjær Brugsforening 
Arne Mogensen , tlf: 8695 0010 
Mail: 02715@coop.dk 
hjemmeside: www. coop.dk 
 
Galten Erhvervsråd 
Peter Schmidt, tlf: 8761 2015 
Mail: news@sicom.dk 

 
 
 

Foreninger, grupper, råd , udvalg og institutioner i Stjær  med nøglepersoner… 

DEADLINE 
 

for indlevering af stof til næste avis: 
fredag den 5. maj 

 
Avisen udkommer 19.-21. maj. 

Indlæg kan sendes til - eller lægges i 
postkassen: 

 Møllevejen 7, Stjær, 
8464 Galten 

eller Mail: stjaeravis@stjaer.net 

Vi har to dagligvarebutikker: 
               
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 

http://www.stjaer.net/
mailto:marso@mailme.dk
mailto:ellenhn@privat.dk


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fastelavnssoldat traditionen i Stjær, ”holdt fanen højt”, med indsamling søndag den 26.feb. og fest for hele byen, mandag aften! 
 
Folkekirkens Nødhjælps 10 indsamlere, samlede søndag den 5. marts 6.953 kr ind i Stjær. Det var flere penge end sidste år. Pengene 
skal bruges til at bekæmpe den stille, udmarvende sult, der er dagligdag for mere end 800 millioner mennesker i verden. 

Stjær Avis redaktion : Møllevejen 7, Stjær, 8464 Galten – tlf.: 8695 0825 – mail: stjaeravis@stjaer.net 
Redaktionen modtager meget gerne stof og nye idéer til avisen. 

Sidste frist for stof til næste avis er fredag den 5. maj!!! Avisen udkommer den 19. maj og dækker sommermånederne. 
Avisen kan ses i farver på http://www.stjaer.net 

Aktiviteter i Marts: 
 
12. Høver/ kunstudstilling 11-17 
14. 14.00 Eftermidd.møde Storr. Præstg. 
18. 12.00 NETCAMP – Stjær fors.hus 
19. Netcamp slutter kl. 9.00! 
22. 19.30 Boldklubben, gen. forsamling 
23. Høver/Canada på cykel, foredrag 19.00 
23. 19.00 Årsmøde håndbold 
26. 10-15 Loppemarked Stjær fs.hus 
28. 13-17 Loppemarked på Stjær Skolen 
28. 14.30 Børneh. Forårsudstill.i Stj.fs.hus 
28. 19.00 Årsmøde fodbold 
29. 9-13 Børneh. Forårsudstill. i Stj. fs.hus 
30. 19.30 Vore Søhøjlands rødder, Stj.fs.h 
 

Aktiviteter i April: 
 
1.   16.00 Badminton årsmøde 
3.   19.00 Om LOKALRÅD/ Stjær fs.hus 
4.   14.00 Eftermidd.møde Storr. Præstg. 
4.   19-21 Åben BaseHouse aften 
4.   19.30 Brugsens generalfs. i Stj.fs.hus 
6.   19.30 Borgerfor.genfors. i Stj.fs.hus 
7.   9.00 MelodiGrandPrix på Stjær Skolen 
13. 15.00 Art-Jam kunst-udstilling/ mejeri 
14. Art-Jam åbent 15-18 
16. Art-Jam åbent 15.18 
17. Art-Jam åbent 15-18 
24. 17.30 Fællesspisning i Stjær Fs.hus 
29. Høver/ Loppemarked 13-17 
30. Høver/ Loppemarked 11-15 
30. 14.00 Familiedans i Stjær Fs.hus 
 

Aktiviteter i Maj: 
 
2.  19-22 Åben BaseHouse aften 
5.  DEADLINE TIL STJÆR AVIS NR. 17 
13. 11-13 Forårsplantemarked/P-plads 
19. Stjær Avis nr. 17 udkommer 
19.-21. Boldklubben har besøg af Sulingen 
20. 13.30 Cirkus Stjærne/sportsplads 
28. Rollespil i skoven 
 
Aktiviteter i Juni: 
7. – 11. Stjær Sportsfestuge 
 
Aktiviteter i Juli: 
4.-9. Boldklubben til Partille-Cup 

LOPPEMARKED 

I Stjær Forsamlingshus 
 

SØNDAG DEN 26. MARTS FRA KL. 10-15 
Auktion over de bedste lopper sker kl. 14! 

Overskuddet går til vedligeholdelse af Forsamlingshuset. 
Der kan købes kaffe, te, kage, boller, sandwich, øl og vand. 

 

INDSAMLING AF LOPPER LØRDAG DEN 25. MARTS 
Vi kommer rundt til Jer og henter lopperne om formiddagen lørdag den 25. marts. Hvis I ikke er hjemme, vil vi bede jer stille 

lopperne udenfor med tydelig markering eller selv aflevere dem i Forsamlingshuset lørdag mellem 9 og 12.  
Vi må desværre sige nej tak til større møbler, hårde hvidevarer og computere. 

 
NB! Hvis du har lyst og tid til at give en hånd med på selve dagen – eller på indsamlingsdagen – så kontakt Bjarne på 8695 0808. 

 
Med venlig hilsen Stjær Sogns Borgerforenings bestyrelse. 

mailto:stjaeravis@stjaer.net
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