
 

STJÆR AVIS 
- nu med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe 

 
      

 
 
Årets konfirmander og anemonerne i Stenskoven sprang ud på samme tid! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Stjær Sportsfestuge 2006  
                        Onsdag den 7. juni til søndag den 11. juni  
                                        Det er den 49. sportsfestuge, Stjær Boldklub afholder 

                               Festuge-Program midt i avisen! 
Tag på byvandring i festsugen med indfødt turistguide   

                   Gå Tunø rundt 2. pinsedag 
Sidste nyt: Stjær Medie Gruppe har fået 28.500 kr 

 
 
 

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

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

Nr. 17 – 5. årgang                                Maj, juni, juli, august 2006 

http://www.stjaer.net/
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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  
Ansvarshav./foto/ill./Pil Brudager, pil@stjaer.net 8695 0825 
 
 

Redaktionens adresse: 
Møllevejen 7, Stjær, 8464 Galten, 

mail: stjaeravis@stjaer.net, tlf.: 8695 0825 
 

Avisen bliver husstandsomdelt én gang i kvartalet 
i Storring, Stjær, Høver og Søballe området. 

 
Deadline for stof til næste avis er 

søndag den 27. august. 
 

Avisen udkommer i week-enden den 15.-17. september. 
 
 
Som nogle vil ha’ bemærket på forsiden – er vi nu gået ind i  
5. årgang. Det er præcis fire år siden, den første Stjær Avis så 
dagens lys! 
 
Under redaktionen af denne avis, er redaktøren blevet 
bedstemor til en dejlig pige på 4.460 gram. Juliane og hendes 
mor og far har det godt!                  /Pil    

 
Alle er velkomne til at skrive i Stjær Avis! 
 
Kan du lide at skrive og fotografere - kunne du måske tænke 
dig, at være med i redaktionen. Der er altid plads til én, der har 
lyst til frivilligt journalistarbejde! Måske som ”ad hoc” 
medarbejder.  
Børn, unge, voksne og ældre – alle er velkomne til at give 
deres bidrag til vores fælles blad! Læserbreve om dette eller 
hint – har du noget, du vil gøre opmærksom på, sælge, et 
arrangement eller hvad der rører sig i dit område – så skriv!!  
Jo flere forskellige mennesker der skriver i avisen – jo sjovere 
bliver den – og jo mere afspejler den det område, vi bor i.  
Red. hjælper gerne, hvis du har brug for det. 
 
Det er muligt at annoncere i avisen -  og sponsorere 
penge til den. Se annonce-siderne bag i avisen! 
 
  

Hvad skal avisen hedde? 
 
- spurgte vi, i sidste avis. Der er kommet mange spændende 
forslag. Vi bringer dem her, i tilfældig rækkefølge –  
og tusind tak for Jeres opfindsomhed: 
 
Stjær Posten, Sydposten, Syd Posten, SYD Posten,  
Stjøbben Støver – en lokalavis for Stjær, Søballe, Storring og Høver 
Søsthøst Tidende 
Den lokale   
StjØvRing info nyt, StjØvRing, Lokal Infonyt 
LokalNetværkNyt, Lokalen,  
Landsby Bladet ! ( Høver, Storring, Stjær , Søballe ) 
Folk og Fæ !  ( Høver, Storring, Stjær, Søballe )  
Borgeravisen ( Høver, Storring, Stjær, Søballe ) 
Hjerter fire, Hjerter Fire,  
treklang/storring stjær høver 
firklang/ storring stjær høver søballe 
Jungletrommen 
Agenda  - lokalavisen Storring, Stjær, Høver og Søballe 
Trekanten Stjær - Storring - Søballe 
Firkanten Stjær - Storring - Høver – Søballe 
LANDSBY-LIV, LANDSBYERNES AVIS,  
LANDSBY POSTEN, LANDPOSTEN, LANDBO POSTEN, 
OMEGNSAVISEN, EGNSAVISEN, SAMLINGSAVISEN, 
FÆLLESSKABET 
Stjær Avis – lokalinfo for området Storring, Stjær, Søballe og Høver 
Stjærposten – for Storring, Stjær, Søballe og Høver 
Mellem Landsbyerne – lokalavis for Søballe, Storring, Stjær og Høver 
 
 
Man kan stadig  
indsende navneforslag!  
Vi vil gerne ha’ flere spændende forslag - vi skal jo se og høre 
dette navn mange år fremover – så vi forhaster os ikke, med at 
vælge det rigtige.  
Redaktionen udlover stadig tre flasker god rødvin eller 6 
flasker Cola uden farvestof, til den der finder på det navn, vi 
bruger!   
 
Send dit forslag til:  
stjaeravis@stjaer.net  
eller læg det i postkassen på Møllevejen 7. 
 
 

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
mailto:stjaeravis@stjaer.net


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sankt Hans aften i præstegårdshaven 
I Storring, fredag den 23. juni 

 
18.00 Fællesspisning i haven. Grillen er tændt, medbring selv kød og tilbehør 

19.00 Abdul laver traditionen tro akrobatik med store og små 
19.45 Stjærskolens børnekor v. Heidi Gargulak 

20.00 Koncert med Gospelkoret Amaze 
21.15 Guldkystens mandskor 

21.45 Bålet tændes - Fællessang 
 

Som altid vil der være hoppepuder, snobrødsbagning,  og øl, sodavand og pølser kan købes 
 

Alle er velkomne! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det bliver spændende at følge forvandlingen af Byens Have i Stjær! 

BYENS HAVE 
 
Gruppen bag projektet mødtes en lørdag først i april, for at 
finde ud af, hvordan vi bedst får indrettet vores lille have til 
gavn for byens folk. 
Selv om kalenderen sagde forår, føltes det ikke helt sådan, men 
vejret var nu ingen hindring for gode ideer! 
Efterfølgende har vi udarbejdet en arbejdsskitse, og der er 
blevet plads til både petanque bane, et par højbede og en 
sandkasse. Der kommer også et areal med fliser, borde og 
bænke, så man kan sidde og nyde sin kaffe. Og der bliver 
naturligvis nem adgang for dem, der ikke er så raske til bens. 
 
I søndags var gruppen samlet igen, for at planlægge det videre 
forløb. Og vi er vældig glade for, at byens erhvervsliv har lovet 
at hjælpe med noget det tunge arbejde! 
Vi regner med at gå i gang snarest muligt, så byens folk 
forhåbentligt kan få gavn af haven allerede i sommer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Indgang 
 
Sådan forestiller vi os, haven kommer til at se ud inden længe! 
 
Bjarne. 

 
 
 
 
 
         Sandkasse 
  Højbed  
            Højbed 

 

Petanque bane 
 

 
Flisebelagt 

 
borde & 
bænke 
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Stjær  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvor er Stjær (Stierdt) Sø og 
Høver (Hofuer) Sø 
- og hvem må fiske i dem? 
 
I Stjær Avis nr. 16 stillede undertegnede en gåde om, hvilke 
søer der kunne være tale om i et kongeligt brev fra 1584, hvor 
kongen nævner Sandgraf, Hofuer [Høver] og Stierdt [Stjær] 
Søer. 
 
Både Kirsten Børgesen, Jørgen Bækgaard og Søren Erik 
Jørgensen peger på, at Sandgraf og Hofuer søer nok er 
Gammelgård Sø. Det samme gør Egon Rasmussen, som også 
gør opmærksom på, at der i egnsarkivet i Galten er en del 
gamle kort fra tiden før Gammelgård Sø blev afvandet. Flere 
henviser også til artikler fra forfattere, der har arbejdet med 
spørgsmålet: F.eks.: 
 
Galten Egnsarkivs Årsskrift: 
Anales nr. 1: Voldstedet Sandgravvold, Jørgen Overgaard. 
Anales nr. 10: Søen der forsvandt, Ernst Johansen 
Anales nr. 10: Rane Johnsens Borg, Georg Kunwald 
Anales nr. 14: Træk af Gammelgårds Historie, Knud Erik 
Pedersen 
 
Skalk 1958, nr. 3:  
Jørgen Bækgaard har medsendt sin egen artikel om sagen fra 
1999: Sandgravvold. 
 
Det er nærliggende at antage, at Tåstrup Sø må være den 
omtalte Stierdt Sø.  
 
Jeg vil arbejde lidt videre med sagen og se, om der dukker ting 
frem, som underbygger de forklaringer, som jeg har modtaget 
fra læserne af Stjær Avis. Tak for hjælpen indtil videre. Skulle 
nogen finde flere spor hører jeg gerne derom. 
 
Landskabsarkitekt Bendt Nielsen 
 
PS: Det er som om ovenstående efterlader flere spørgsmål end svar. Bl.a. 
hvornår og hvorfor, skulle søen ikke mere hedde Stierdt Sø, men Tåstrup Sø? 
Er der mon blevet kæmpet om retten til søen, mellem de to byer? Red. 
 

 
 

Nattergaletur  
til Tåstrup Sø (Stierdt Sø) 
 
 
 
Onsdag den 7. juni kl. 20.30 
 
Mødested og tid: P-pladsen ved Stjær Skole, Stjærvej i 
Stjær, 8464 Galten kl. 20.30. Herfra går vi samlet til Tåstrup 
Sø (ca. 1,5 km.). Turen afsluttes ca. kl. 22.30. 
 
 Vi tager aftenkaffen med til Tåstrup Sø, hvor der er en stor 
bestand af nattergale i pilekrattene, og mens solen går ned og vi 
lytter til nattergalenes sang, fortæller ornitolog Peter Lange om 
nattergalens utrolige rejse mellem Østafrika og Danmark. 
  
Turleder: Peter Lange, tlf.: 8695 0341. 
Praktiske oplysninger: medbring siddeunderlag eller 
klapstol, evt. aftenkaffen og påklædning efter vejret  det bliver 
ofte køligt efter solnedgang. Turen afsluttes efter solnedgang, 
hvorfor det kan være praktisk at medbringe en lommelygte og 
refleksbrikker, da en del af gåturen er på uoplyst vej.  
Hunde kan ikke medbringes! 
 
Arrangør: DN Galten lokalkomite i samarbejde med Stjær 
Sogns Borgerforening og Dansk Ornitologisk Forening. 
Hilsen fra Peter 
 
 
 
 
Efterlysning: 
 
Killingerne Sanuk (glad) og Pjuske, født den 9. april, på 
Vesterbro, søger nyt hjem! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De er rød- og hvidplettede - og er glade for børn.  
Hvis nogen er interesserede i at tage dem til sig, så ring til os 
på tlf: 8695 0908. Hilsen familien Brok-Brandi  
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STJÆR BØRNEKULTUR GRUPPE 
 

arrangerer 

Rollespil i 
Bakkeskoven  

 
Søndag d. 21. maj kl. 10-14! 
 
Rollespillet er for de 7-14 årige. Hvis du er under 7 år skal du 
have en voksen eller stor søskende med. Forældre er meget  
velkomne til at komme med eller komme forbi. 
Der kommer  3 unge mennesker fra rollespil-foreningen i 
Stilling og arrangerer spillet.  
Mødested: Bålpladsen ved spejdernes skurvogn. 
I skal have drikkedunk med, samt et par rugbrødsmadder. 
Vi sørger for  gulerødder, frugt, rosiner, jordnødder og 
saftevand. 
Det koster 35 kroner pr. barn, at være med. 
Tilmelding på e-mail til jeanine@thogersen.dk  eller på 
telefon 86 95 05 94. 
Tilmeldingsfrist er onsdag d.17.maj! 
Vel mødt! 
Mange forårs hilsener Børnekultur gruppen i Stjær 
 
 
Stjær Børnekultur Gruppe har søgt 30.000 kr.  fra den 
tværkommunale pulje til musik, teater, dans og rollespil i det 
kommende år ! 
Vi  håber, vi kan inddrage vore nabolandsbyer i aktiviteterne.  
 
Tak til alle som bagte kage til Familiedans  
- og tak til Solveig og  Kenneth for en herlig oplevelse! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Frokostklubben 
– du kan stadig nå at komme med! 

 
I sidste nummer af Stjær Avis søsatte Per Reipurth ideen om en 
frokostklub for hjemmearbejdende i området. 
 
Flere har meldt sig til at være med – så vi starter klubben inden 
sommerferien, med en frokost i det grønne. Her vil vi bl.a. 
diskutere, hvad vi kan og vil med denne frokostklub.   
 
Vi forestiller os frokostklubben som et uformelt møde- og 
inspirationssted for en fagligt bred flok af hjemmearbejdende 
borgere i området, der engang imellem har lyst til, at møde  
ligestillede i en slags ”kollegafællesskab”. 
 
Sommerfrokosten bliver forhåbentlig i starten af juni. Her kan 
vi aftale nærmere for efterårets frokoster – og vi kan tale om, 
hvilke behov, vi hver især forestiller os, frokostklubben skal 
dække. 
 
Hvis du er interesseret i at være med – så  send en mail til Per: 
reipurth@email.dk eller  
Michèle: michele@storring.dk 
 
Vi vender så tilbage med dato og praktisk afvikling. 
 
/Michèle 
 

x 
 

Sæt kryds i kalenderen ved 
Tirsdag d. 7. november kl. 19.30 

! 
Lars Muhl kommer til Stjær Forsamlingshus og 
laver et causeri, der fortsætter, der hvor hans foredrag 
om ”seeren” sluttede. Han vil fortælle om arbejdet med 
trilogien og om dens emner: Seeren, Maria Magdalene 
og Gral.  
Den sidste bog Gral, er netop udkommet i april. 
 
Det er Borgerforeningen og Stjær Avis, der arrangerer 
denne aften. Mere om arrangementet i næste avis. /Pil 
 

Søges: 

Mand + yngre kvinde  
der kan, tør og vil.... 
  
Vi er en godt blandet gruppe af gamle, unge, tykke, 
tynde, sjove, seriøse, hyggelige og fremfor alt muntre 
folk, der alle har det til fælles at vi synes at det er s.... 
sjovt at lave dilletant. 
  
Vi mangler stadig at besætte et par roller til efterårets 
forestilling, så går du med en skuespiller i maven 
og har du lyst til at være med i vores fællesskab, 
vil vi være glade for at høre fra dig så hurtigt som 
muligt. 
  
Du behøver ikke at have erfaring med skuespil.  
  
Vi begynder øve perioden i august/september og har 
Opførelse i Stjær Forsamlingshus, i begyndelsen af 
november. Vi øver to gange om ugen og lidt mere op til 
forestillingerne. 
  
Ring til Marianne på 8695 0677 eller 2270 2103 

mailto:reipurth@email.dk
mailto:michele@storring.dk
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Stjær 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NYHEDSBREV FRA  
Dagli`Brugsen STJÆR 
MAJ 2006 

 
Så er vi allerede inde i maj måned, og sommerferien 
nærmer sig med hastige  skridt.  

 
Her i Dagli’Brugsen har vi også fuld tryk på. Vores 
gode omsætningsfremgang forsætter stadig i forhold 
til sidste år, så jeg er utrolig glad for den opbakning I 
borgere og kunder giver os her i Dagli`Brugsen. 

 
Hvis I syntes i ser mange nye ansigter i butikken i 
øjeblikket, er det ganske rigtigt.  
Vi er i den situation, at en stor del af mine dygtige 
unge mennesker holder her omkring sommerferien, så 
vi er i fuld gang med at finde nogle gode afløsere for 
dem. 
Så hvis I oplever lidt kødannelser ved kassen en gang 
i mellem, vil jeg bede jer om at vise lidt forståelse for 
mine nye ansatte. 

 
”Al begyndelse er svær.” 

 
Hanne har afsluttet sin fagprøve, så vi går og venter 
spændt på, at hun skal op til eksamen og forsvare sin 
opgave. Jeg er sikker på hun får et flot resultat, da det 
er en rigtig god opgave hun har lavet!! 

 
Langt om længe ser det ud til at vi skal have vores nye 
kasseterminaler installeret. I slutningen af uge 25  
skulle vi gerne være klar til at tage dem i brug, så vi 
glæder os meget. Det skulle gerne øge hastigheden 
ved kassen i forhold til vores gamle kasseterminaler.  

 
NYT: Siden sidst har vi også fået opsat en PC inde i 
butikken, som I kunder kan bruge til at udforske vores 
” NETTORV”  som har en masse gode tilbud. Det 
sidste nye der er kommet på NETTET, er forskellige 
springvand og vandsten, til haven. 

 
På NETTORVET kan i også finde vores store udvalg 
af cykler. Se om der er noget der kan friste, det kunne 
jo godt være at der er nogle ting, som jeg kan lave et 
godt tilbud på!! 

 
Til sidst vil jeg gerne ønske jer alle en rigtig god 
sommer!! På gensyn i Dagli`Brugsen Stjær! 

 
Med venlig hilsen Arne Mogensen/  02715@coop.dk 

 
 
 
 
 

 
 
FRIMÆRKER 
 
Hvis I stadig får  ”rigtige” breve med FRIMÆRKER på,  
så modtager SOS-Børnebyerne gerne brugte frimærker.  
Put dem i konvolutten, som hænger på Brugsen´s opslagstavle, 
så sender jeg dem af sted engang imellem. 
 
Ved mange danskeres hjælp fik  
SOS-Børnebyerne i 2004 indsamlet brugte frimærker  
for 22.400,- til nødstedte børn. 
 
På forhånd tak.    Lilian Laursen / lilian_laursen@hotmail.com  
 
SOS-børnebyerne  
er verdens største humanitære børneorganisation, der giver 
langsigtet hjælp til forældreløse og forladte børn. SOS-
børnebyerne hjælper nødlidende børn i over 130 lande og har 
mere end 440 SOS-børnebyer. Derudover bygger og driver 
SOS-børnebyerne også skoler, børnehaver, ungdomsboliger, 
socialcentre, sundhedsklinikker mm. 
Børnebyerne arbejder udfra troen på, at forældreløse og 
forladte børn, der får et hjem, en familie og en uddannelse, får 
en bedre fremtid. 
Børnebyerne findes spredt over hele verden. 
Hvis I vil vide mere om SOS-børnebyerne – kan I gå ind på: 
www.sos-borneby.dk              /Lilian 

 
 
 

 
 
Art Jamming 

 
havde stor succes med Påskeudstillingen på Stjernholm mejeri.  
Tina Kolding havde inviteret alle, som havde deltaget i Art 
jamming, i efterårets og vinterens løb, til at udstille et eller 
flere kunstværker. Det blev en meget flot udstilling hvor børn 
og voksnes kunstværker hang side om side. Udstillingen var 
velbesøgt af både lokale og udenbys gæster, derfor kan Tina 
allerede nu love, at der også bliver Påskeudstilling i 2007.  
  
NYT: Art Jamming udvider konceptet til efteråret, med 
Torsdagshold, hvor en række gæstelærere vil undervise i 
forskellige teknikker. De to første hold ”Mixed media” ved 
Kristin Björk og ”Skrammelkunst” ved Ulla Blæsbjerg er nu på 
plads. Se meget mere på hjemmesiden www.artjamming.dk 
under torsdagshold og arrangementskalender.   

  
Forårshilsen og god arbejdslyst fra Tina Kolding 
Vesterbro 23 B – Stjær, 8464 Galten, tlf. 86 95 06 30  
 www.tinakolding.dk/ www.artjamming.dk 

mailto:lilian_laursen@hotmail.com
http://www.sos-borneby.dk/
http://www.artjamming.dk/
http://www.tinakolding.dk/
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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. 

Generalforsamlingen - et tilløbsstykke!  
 
Generalforsamlingen den 6. april 2006 var noget af et 
tilløbsstykke. Udover bestyrelsen var fremmødt 7 personer, 
som alle bidrog til at gøre denne generalforsamling til en af de 
mest levende og underholdende i nyere tid! 
 
Pil Brudager, Roy Erik Blüthgen og Gunnar Bonde Jensen var 
på valg.  
Roy modtog genvalg.  
Pil og Gunnar ønskede ikke genvalg.  
Som nyt bestyrelsesmedlem blev Bettina Lollo Pløen valgt. 
Gunnar blev valgt som suppleant. 
 
Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig således: 
Formand: Bjarne Schøler Sørensen 
Næstformand og vicevært (indvendig): Geert Jensen 
Kasserer: Bent Skovsende 
Referent og Webmaster: Roy Erik Blüthgen 
Vicevært (udvendig): Bettina Lollo Pløen 
Suppleant: Gunnar Bonde Jensen  
 
Vi vil alle sammen gøre vores bedste for, at holde huset i fin 
form det næste års tid, så der kan afholdes mange gode 
arrangementer i vores fælles Forsamlingshus. Samtidig vil vi 
gerne sige tak til alle Borgerforeningens medlemmer for den 
store opbakning, de har ydet i det forgangne år.         /Bjarne 
 
 
 
Storring-Stjær-Høver  

FÆLLESUDVALG/ lokalråd ?? 
 
Det foreløbige fællesudvalg, har holdt informationsmøde i 
Stjær Forsamlingshus den 3. april. 
 
Næsten alle grupper, foreninger, råd og institutioner i området 
var repræsenteret – og der var stor enighed, blandt de 17 
fremmødte, om at det er en god ide, de tre landsbyer, har et 
lokalråd/fællesudvalg. Man havde indbudt Jens Jørgen 
Andreasen fra Sejet i Horsens kommune, til at fortælle om 
deres arbejde med lokalråd, som de nu har haft i 5 år.  
 
Følgende lod sig ”udnævne” til at arbejde videre med sagen:  
Jørgen Bækgård, Storring, Henning Røgen, Stjær, John 
Laursen, Stjær, Ulla Palm, Stjær, Roy Blüthgen, Stjær.  
Repr. for skolen og Høver, er ”på vej”.                          /Pil 
 

 
Fællesspisning 
 
Velkommen til den årlige sommerferiemiddag , som 
spises i Jacob og Marlenes have, Stjærvej 114 
Fredag den 16. juni kl. 17.30 
Medbring kød til grillen, stole og service.  
Madholdet leverer lækre salater, brød og dessert! 
 
Nye i byen er hjertelig velkomne! 
I er velkomne til at møde op, fredag den 16. juni  
på Stjærvej 114. I kan også ringe eller maile til Heidi,  
om mere information og tilmelding.  
Vi spiser sammen ca. en gang om måneden. 
8695 0650/ heidi@gargulak-andersen.dk               
 

mailto:heidi@gargulak-andersen.dk


8 

Fremtidens Stjærfolk! 
For et års tid siden, da H.C.Andersen feberen var på sit højeste - og der blev snakket solceller og brintbiler, her i den lokale - bragte vi 
et billede af et hold fremtidige stjærfolk: Dem der skal bo med brint og føre Stjær Avis og www. stjaer.net videre...! 
En bortkommen film dukkede forleden op på redaktionen, med flere tænksomme små borgere i høje hatte. 
Hvad tænker mon sådanne små mennesker, under de sorte hatteskygger? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekst til sidste billede: 
Stjær sendte en kvinde! Mandag den 15. maj kl. 15.30, tog redaktøren sit pressekort på brystet og hastede, midt i redaktionen af avis 
nr. 17, til Skanderborg Amtsgymnasium, hvor indsættelsesceremonien af den nyudnævnte rektor, Jacob Thulesen Dahl fra Stjær, var i 
fuld gang.  
Rektor Dahl klarede sin indsættelsestale i fin stil. Redaktøren fik et par lækre pindemadder og et par hotshots! 
Hvem ved? Senere i livet mødes disse små Stjærfolk måske med denne mand, på Skanderborg Gymnasium. /Pil 



9 

 
www.stjaerskolen.dk  
maj 2006 
Nyhederne 
Stjærvej 100, 8464 Galten. Tlf. 86 95 03 00, stjaerskolen@galten.dk 
  
Vi vokser! 
I det kommende skoleår bliver der, som det ser ud nu, 25 
elever i 0. klasse. Ud af dette skoleårs 9. klasse går kun 
8 elever. Det er måske årsagen til, at vi i øjeblikket er i 
gang med en ansættelses procedure. Ikke fordi der rejser 
nogle lærere, men fordi vi er i den glædelige situation at 
skolen tilføres ekstra ressourser. 
I juni-nummeret af „Nyhederne“ forventer vi at kunne 
præsentere jer for resultatet af anstrengelserne. 
 
Den nye skolebestyrelse har nu konstitueret sig. 
Charlotte Marvig og Jakob Thulesen Dahl blev genvalgt 
som henholdsvis formand og næstformand. 
Øvrige medlemmer er Janne Lund Helverskov, Henrik V. 
Mortensen, Sandy Dalum, Jesper Notlev og Dan Nielsen. 
Som 1. suppleant Jytte Wendelboe, 2. suppleant Kirsten 
Gade, 3. suppleant Jesper Tranæs, 4. suppleant Ellen 
Højlund Nielsen. 
Det første ordinære skolebestyrelsesmøde blev afholdt 
tirsdag d. 2. maj kl. 19.00 – 21.30. 
 
Indtryk fra et skolebestyrelsesmøde. 
Fra pædagogisk råd kunne Nils (skolelederes) orientere 
om, at man, for at sikre de forskellige overgange mellem 
trinene, har indført en klassebog, hvori der er anført, hvor 
langt klassen er, og hvad klassen har været igennem. 
 
Man har endvidere haft skoleportalen til debat. Der 
er stor forskel på brugen af portalen lærerne imellem, 
men konklusionen er: Det er et godt redskab, 
som er på vej i den rigtige retning. 
 
Ivan orienterede fra et pædagogisk aftenarrangement, 
som lærerne og pædagogerne havde 
holdt den 9. marts. Arrangementet var en fortsættelse 
af den værdidebat, de startede på den pædagogiske 
week-end sidste år. Lærerne og pædagogerne 
diskuterede i grupper på tværs af trinene, 4 cases med 
fremlæggelse næste gang. 
Målsætning: hvordan får man den optimale 
undervisningssituation – konflikthåndtering – værdier – 
konsekvens og anerkendende pædagogik./Dan Nielsen 
 
JUBILÆUM 
Vi minder allerede nu om, at Stjærskolen 
afholder sit 25 års jubilæum i uge 37,  
med jubilæumsforestillinger  
torsdag den 14. september. 
 
 
- og fredag den 23. juni er sidste skoledag! 
 
 

Stjær Fællesbibliotek 
 

Bogsalg fra 
den 8. maj og 

til sommerferien! 
 
Så er der igen mulighed for at gøre et mindre bogkup på 
Stjær Fællesbibliotek. I løbet af året har vi kasseret 
primært børnebøger og læse-let bøger.  
Prisen pr. bog bliver  5,00 kroner og  man kan også fylde 
en pose med bøger for en halvtredser. 
  
Venlig hilsen Pia Karmark 
Stjær Fællesbibliotek/ 8695 0172 
stjaerfaellesbibliotek@galten.dk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUHUUU……...!!!!!!!!! 
Stjær Medie Gruppe  
har fået bevilget 28.500 kr fra 
Folkeoplysningsudvalget i Galten kommune….. 
 
til at starte en medieuddannelse for  frivillige 
lokalmediefolk i  Skanderborg storkommune! 
 
Vi ønsker at lære mere om at lave lokalavis og byportal –  
og få de to medier til at arbejde sammen. Og vi glæder 
os til at gøre det sammen med andre lokalmediefolk, så 
vi kan lære af hinanden og inspirere hinanden, samtidig 
med vi opbygger et medie-netværk på tværs, i vores nye 
store kommune. 
 
Uddannelsen skal udvikles i samarbejde med 
journalisthøjskolen i Århus.    /Pil 
 
PS: Lokalmediefolk fra andre byer, der læser dette, er 
velkomne til at kontakte os – og sprede budskabet!! 
Der er et begrænset antal pladser! 
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Flaskeposten 
INFO – STJÆR BOLDKLUB 
TRÆNINGSTIDER: 
 

FODBOLD 
 
Herresenior 
Tirsdag og torsdag kl. 19.00 – 20.30 
Lars Bertelsen  86 95 03 75 
 
Drenge, Junior 1990-91 & drenge 1992-93 
Tirsdag og torsdag kl. 16.30 – 18.00 
Henrik Blæsbjerg  87 54 70 70 
Henrik Mortensen  86 95 49 79 
 
Drenge lilleput, 1994-95 
Tirsdag og torsdag kl. 18.00 – 19.30 
Morten Christensen  23 34 46 83 
 
Drenge miniput,  1996-97 
Mandag og onsdag kl. 16.30 – 17.30 
Thomas Højrup  26 45 89 18 
 
Drenge mikroput, 1998-99 
Torsdag kl. 17.00 
Hans Henrik Jensen 86 15 39 49 
Dan Nielsen  86 95 08 09 
 
Piger 1992-93-94 
Tirsdag kl. 16.30 – 17.45 
Ole Clausen  86 95 06 71 
Gitte Pedersen  61 70 12 63 
 
Piger, miniput 1996-97 & mikroput 1998-99 
Torsdag kl. 16.30 – 17.30 
Jes Rasmussen  86 95 02 33 
Steen Kjeldsen  86 19 44 52 
 
Dreng & piger, poder 2000-2001 
Søndag kl. 10.00 
Henrik Rasmussen 86 95 07 2 

SOMMERHÅNDBOLD 

Pigelilleput 1996-97 
Mandag kl. 16.00 – 17.00 
Info.: Sheila Baunsgaard 86 95 06 71 
 
Pigepuslinge 1994-95 
Mandag kl. 17.00 – 18.30 
Piger 1992-93/Damejunior 1990-91 
Mandag kl. 18.30 – 20.00 
Info.: Finn Nielsen 86 95 04 30 
 
Dameynglinge 1988/89/Damesenior 
Torsdag kl. 18.30 – 20.00 
Info.: John Laursen 86 95 04 69 
 

 
 

 
 

 

TUNØ RUNDT 
Mandag den 5. juni kl. 7.45  
Mødested: Ved Brugsen 
 
Den årlige tur til Tunø bliver grundlovsdag/ 2. Pinsedag 
mandag den 5. juni. Tilmelding senest fredag den 26. maj  
til Jannie 87612015 eller Susanne 86950414.  
Tilmelding er bindende. Madpakker og drikkevarer som 
sædvanlig medbragt og man betaler selv færgen. 
Vi laver fælleskørsel og alle er velkomne. Susanne. 

 

 
Guided Byvandring 
Onsdag den 7. juni kl. 19.00 
Mødested: Ved teltet på Sportspladsen 
 
Til Årets byfest vil vi om onsdagen lægge ud med en 
byvandring. Vi kommer omkring alle seværdigheder i Stjær og 
nærmeste omegn, så er du frisk på en dejlig gåtur, hvor du 
samtidig får fortalt historier fra Stjær, i gamle dage – så mød 
op ved teltet kl. 19.00 
 
Inge Lise Nielsen ( en indfødt Stjærborger), m.fl.,  
er turistguider  for en aften! 

 
 
Motionsafdelingens gåture  
Torsdage hele sommeren  
 
- er tilrettelagt således at vi har nogle bestemte datoer hvor vi 
går udenfor Stjær og omegn og hvis ikke andet er nævnt, så går 
vi i Stjær 
 
18 maj fra klubhuset kl. 18.30  ENGSØEN RUNDT 
 
5 juni 7.45 fra Brugsen TUNØ RUNDT 
 
8 juni 19.00 SPORTSFEST GÅTUR 
 
15 juni 18.30 fra klubhuset  TUR VED SØLUND OG 
SKANDERBORG SØ 
 
17 august 18.30 fra klubhus KOLLENS MØLLE 
 
23 august Kræftens bekæmpelse 19.00 fra kirkens p-plads 
KOLLENS MØLLE 
 
14 september  18.00 fra klubhus ENGSØEN RUNDT kaffe og 
boller medbringes 
 
21 september 18.30 fra klubhus evt. tur til HØSKOVEN I 
VIBY 
 
28 september 18.30 GÅTUR I STJÆR OG  
AFSLUTNING PÅ SÆSONEN  
 
HEREFTER STARTER NØRKLEKLUBBEN  
TORSDAGE 19.00 I KLUBHUSET! 
 
Medlemsskab af motionsafdelingen koster den nette sum af 50 
kr. for en sæson - billigt ikke og det er endda med en sodavand 
i ny og næ og det berømte afslutnings traktement!     Susanne 
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NU ER DET ATTER TID FOR 
SPORTSFEST I STJÆR !! 
07. – 11. JUNI 2006 

 
Trods det nye tidspunkt på året, håber vi at se rigtig mange på 
og omkring banerne, og at vi sammen må få nogle dejlige dage 
med sport, leg, musik og hyggeligt samvær! – Og masser af 
solskin og varme! 
 
Vi vil gerne på forhånd takke alle, der giver en hånd med. 
Uden jeres hjælp, kunne vi ikke afvikle så stort et arrangement. 
MANGE TAK ! 
 
Husk! Hvis lørdagens menu ikke lige hitter, så pak en fristende 
madkurv, og kom ud i teltet alligevel !! 
 
Vel mødt !! 
 

 
"HOLM & 
JERRY" er 
ikke to tegne-
seriefigurer, 
men derimod 
to kompetente 
og profes-
sionelle herrer, 
der hedder 
Karsten Holm 
og Stig 

Nørregård. Holm er forsanger/guitarist. Jerry er keyboard-
spiller/korsanger.  
HOLM & JERRY er leveringsdygtig i varieret musik, hvor der 
bliver gang i den med hits fra ind- og udland, fra før og nu. 
Rock´n Roll, Dansktop, Pop & Rock.  
"HOLM & JERRY" har spillet sammen i en lang årrække. Bl.a. 
i "BACHELOR BOYS", som f.eks. havde æren af at spille for 
Kongehuset, til Dronning Margrethes regentjubilæum i 1997 i 
Rådhushallen i Århus. 
"HOLM & JERRY" spiller numre af bl.a.: ELVIS, BEATLES, 
BAMSES VENNER, CREEDENCE CLEARWATER 
REVIVAL, JOHN MOGENSEN, KIM LARSEN, SMOKEY, 
CLIFF RICHARD, CHUCK BERRY, SHU-BI-DUA, 
EVERLY BROTHERS, GASOLIN, TV2, LARS LILHOLT, 
PETER BELLI og mange flere. 
 

www.holmogjerry.dk  - 86 95 06 82/23 49 74 13 

 
 
 
 
 

 
 
 
PRISER VED SPORTSFESTEN 
 
Fransk hotdog    kr.   18,00 
Pølser     - 10,00 
Pølsebrød    -   3,00  
Pizza     - 18,00 
Toast     - 15,00 
Kaffe m. småkage   -   5,00 
Fadøl     - 25,00 
1 kande øl (2 liter)   -           100,00 
Sodavand    - 10,00 
½ sodavand    -   5,00 
½ liter sodavand på flaske   - 15,00 
Kildevand    -   8,00 
1/1 flaske rødvin    - 80,00 
1 glas rødvin    - 15,00 
1/1 flaske hvidvin   - 80,00 
1 glas hvidvin    - 15,00 
½ flaske snaps    -           125,00 
1 glas snaps    - 15,00 
1/1 flaske sort svin   -           200,00 
1 glas sort svin    - 15,00 
1 glas Bailey    - 15,00 
Breezer m.m.    - 30,00 
Chips     -   5,00 
Rep. sæt søndag    - 30,00 
Entre lørdag                      -         50,00  
Entre incl. middag og levende musik -           100,00 
 

 
 

 
 

FØLGENDE STØTTER FLASKEPOSTEN OG STJÆR BOLDKLUB 
 
 

Stjær  
Tømrer- & Snedkerforretning 

Thomas Vixø 
Totfkjærvej 15, 8464 Galten 

86 95 08 98 
 
 

Sicom A/S 
Kollens Møllevej 9, Stjær 

70 20 84 22 
Pelikan sikkerhedslygter 

 
Verdens bedste lygter 

 

http://www.holmogjerry.dk/
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PROGRAM SPORTSFEST 2006  
 
ONSDAG D. 7. JUNI 
 
18.00 Teltet stilles op. 
Jo flere der giver en hånd med, jo tidligere kan 
festen starte. 
 
18.00 – 21.00 Oldboysturnering, fodbold 
 
19.00  Byvandring – Læs mere under info Stjær BK 
 
19.00  Baren åbner 
 Hoppepuderne pustes op 
 Pølsevogn, is, slik og pizzasalg starter  
 Pentanque, Vikinge- og posespil  
Børn, gamle og dem midt imellem kan mødes på 
banerne til hyggeligt samvær. – Alle er velkomne !! 
Spil kan afhentes i baren hele ugen. 
 
20.00 Præmiewhist i teltet 

 
RAFLEBÆGRE OG TERNINGER 

SAMT DARTPILE KAN HELE 
UGEN LEJES I BAREN 

 
TORSDAG D. 8. JUNI 
 
18.00 Pølsevogn, is, slik og pizzasalg starter 
 
18.00 Fodbold på banerne 
Herresenior og de fleste af vore ungdomshold skal 
spille turneringskamp. Mød op og hep på hjemme-
holdene! 
  
19.00 Hoppepuderne pustes op 
 Pentanque, Vikinge- og posespil 
 
20.00  
Vi sørger for Nyhavns-
stemning i teltet, og de 
søde serveringsdamer 
sørger for de tørstige 
sjæle 
 
 
21.30 Orientering om bilorienteringsløb 
I klubhuset gives der orientering om reglerne for 
fredagens store 
bilorienteringsløb 
 
 

BEMÆRK ! 
Også i år har vi 2 hoppepuder til sportsfesten! 
Der vil være en pude forbeholdt børnene, der endnu 
ikke er startet i skole, samt en pude til de større børn. 
DETTE BEDES RESPEKTERET, SÅ VI 
FORHÅBENTLIGT UNDGÅR UHELD !! 
Da der stadig er stor aldersspredning på begge 
puder, skal der tages hensyn, når man boltrer sig på 
hoppepuderne. 

Pas på jer selv og hinanden! 
 

OG HUSK !  
HOPPEPUDERNE 
ER UDEN OPSYN 

OG BENYTTES  
UNDER EGET 
ANSVAR OG 

RISIKO 
 
 

FREDAG D. 9. JUNI 
 
18.00 Bilorienteringsløb  
Det traditionelle bilorienteringsløb er igen på 
programmet, og har du lyst til en tur på et par timer i 
det østjyske med masser af svære køreordre og kort, 
så er det lige noget for dig. 
 
19.00 Ungdomsdiskotek 
Vi får igen i år besøg af Diskotek Mø. & Ma.  
De spiller fra klokken 19 til 
22. Der vil være masser af 
konkurrencer, og i baren vil 
der være mulighed for 
drinks, selvfølgelig uden 
alkohol. - Gratis adgang. 
 
21.00 Burgerbaren åbner 
Naturligvis ingen sportsfest uden burgere fredag 
aften! Prøv dem! 
 
22.00 Bilisterne vender hjem 
 Musikken fortsætter for de voksne 
 
LØRDAG D. 10. JUNI  
 
08.30 Gratis morgenkaffe i teltet 
I teltet er der frisk kaffe, te, rundstykker…og en lille 
en til halsen 
 
10.00 Fodbold- og håndboldstævne 
 
10.00 Tombolaen åbner  
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LØRDAG D. 10. JUNI – FORTSAT 
 
 

 
LØRDAG KL. 10.00 

 
PRØV LYKKEN VED ÅRETS  
TOMBOLA! OVERSKUDDET GÅR  
UBESKÅRET TIL UNGDOMMEN 
I STJÆR BOLDKLUB. 

 
VI VIL GERNE TAKKE FORÆLDRE,  
BYENS OG OMEGNENS FORRETNINGS-
DRIVENDE, SAMT ALLE ANDRE, DER 
HAR BIDRAGET TIL SAMLINGEN AF   
FLOTTE GEVINSTER. 

 
MANGE TAK !! 

 
 
 

19.00 Teltbal og fællesspisning  
- Måske dukker Frank Sinatra op…… 
 
20.00-02.00 Holm & Jerry spiller op til dans 
Så kom ud og få luftet danseskoene! 
 
VEDR. MAD TIL TELTBALLET 
 
Da vi har vores egen superkok i år, kan der købes 
madbilletter helt indtil torsdag aften, men de kan dog 
allerede nu købes i Brugsen i Stjær. 

 
MENU 

Søren Graversens festbuffet: 
Oksefilet m/rødvinssauce, råstegte kartofler og 

bagekartofler 
Ølmarineret kyllingebryst m/mango/chili salsa 

Reje/chili tærte samt Kyllingetærte 
Serrano skinke med oliventepanade 

Forskellige blandede salater 
Pastasalat m/grønsager 

1 kop kaffe m/kransekage 
 

Der lukkes for salg af spisebilletter 
torsdag d. 8. juni kl. 23.00 
 
VEL MØDT  
HUSK!! 
Du er velkommen til at medbringe 

egen mad til fællesspisningen i teltet. 
 
Pris for indgang, mad, musik KUN  kr. 100,00 
 
Entre uden spisebillet – kr. 50,00 
(købes ved indgangen) 

SØNDAG D. 11. JUNI 
 
11.00 Reparationssæt 
Hvad med en sildemad eller en med spegepølse…og 
en lille en til halsen. 
 
11.00 – 14.00 Kokasseskidning 
Her kan den spillelystne få brug for alle sine 
talenter, for hvor smider koen klatten og hvornår?! 
Der vil blive mulighed for 
at spille og vinde. 
Hvis koen spreder klatten 
over flere felter, findes 
vinderfeltet, der hvor 
hovedparten af klatten 
leveres. 
Alle indsatser indbetales i 
baren. Der kan spilles indtil 
koen har aflagt klatten, men der er ikke gevinster på 
kager lagt inden kl. 12.00 
 
 
11.30 Hoppepuden pustes op 
Søndag har vi desværre kun en hoppepude, og den er 
forbeholdt de mindre børn. 
 
11.30 Lagkagekast 
Så er der mulighed for at plante en lagkage i hovedet 
af din træner….eller andre ofre.  
 
13.00 DGI’s opvisningshold, gymnastik 
DGI’s gymnaster kommer og viser deres færdig-
heder indenfor gymnastikkens verden. 
 
14.30 Byernes dyst 
Hold fra Søballe, Høver, Storring og Stjær dyster i 
forskellige underholdende discipliner 
 
15.15 Tovtrækning 
Sportsfesten afsluttes traditionen tro med tovtræk-
ning mellem Storring og Stjær.  
 
16.00 Sportsfesten slutter…tak for denne gang! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER 
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HOVEDBESTYRELSENS 
GENERALFORSAMLING 22.3.06. 
Der var som vanligt ikke mange, der havde fundet vej til 
klubhuset d. 22. marts, men vi vælger at tolke det til, at folk er 
tilfredse med forretningsudvalgets arbejde i Stjær Boldklub. Ud 
over hovedbestyrelsen og medlemmer af boldklubbens andre  
udvalg, kunne vi mønstre 8 mand. 
Stemmetællerne kom heller ikke på en vanskelig opgave, idet 
Henning Røgen med applaus blev genvalgt for yderligere 2 år. 
 
FORMANDENS BERETNING: 
Et år i Stjær Boldklub kan godt virke som gentagelser fra året i 
forvejen. Det er det i mange henseender også; Træning, 
turnering og mødeaktivitet i de forskellige idrætsgrene. Nogle 
afdelinger går lidt ned, andre lidt op, og i 2005 gik det mest op. 
De enkelte afdelinger holder deres årsmøde i nærmeste 
fremtid, hvor de fortæller om deres aktiviteter. 
Sportsfesten var jo som vanligt den første weekend i august. 
Vejret var lidt blandet, men der var i løbet af ugen mange 
gæster på pladsen, og lørdag var der igen mange fodbold og 
håndboldspillere i aktion på banerne. Lørdag aften var der 
mange til spisning i teltet, og der var en rigtig god stemning. 
Sportfesten gav et overskud på ca. 25.000, hvilket kassereren 
kommer nærmere ind på. 
Vi håber naturligvis, at sportsfesten 2006 ikke kommer til at 
lide under, at den afholdes tidligere på året end vanligt. 
Knap har vi overstået sportfesten, før vi er i gang med at stille 
op til Skanderborg Festival. Et arrangement der også kræver 
mange hjælpere. Det lykkedes i 2005, og det håber vi naturlig-
vis også, at det vil i fremtiden. Vejret var med os i 2005, idet 
det var lidt køligt. Så er der mere salg i den varme pastaret, 
end når hedebølgen raser. Økonomisk gav det også et godt 
tilskud til rejsepuljen, nemlig ca. 55.000. Dette bevirker, at vi 
her i 2006, igen kan sende vores unge medlemmer af sted til 
Parille Cup i Göteborg. 
Som noget nyt prøvede vi af lave en julefrokost for byens 
erhvervsliv. Der var ikke så mange firmaer, der ønskede at 
deltage, så der blev plads til bestyrelser, kortklubber m.fl. Vi 
blev ca. 115 deltagere. Maden kom fra Venge Klosterkro, og 
Erik Sletting sørgede for musikken. Det blev en vellykket aften, 
og vi vil forsøge at gentage succesen i 2006.  
Julenummeret af Flaskeposten var, det sidste, der udkom i den 
gamle form. Som et led i samarbejdet mellem byens foreninger, 
har vi valgt at slå Flaskeposten sammen med StjærAvisen, hvor 
Flaskeposten fremover vil være midtersektion, omgivet af byen 
og omegnens øvrige nyheder. Flaskeposten har ca. 30 år på 
bagen, men vi satser på, at det nye samarbejde vil give 
inspiration til en endnu bedre dækning af idrætten i Stjær. 
Avisen vil fremover blive omdelt i Stjær, Storring, Søballe og 
Høver, og vi håber og tror på et godt samarbejde. 
Det har i 2005 været Skovby, der har haft formandskabet i 
Idrætssamvirket i Galten Kommune. Der er blevet taget spade-
stik til en ny træningshal i Skovby, der gerne skulle stå færdig 
til den nye sæson. Dette har bevirket, at vi nu har Stjærhallen 
for os selv, og dermed plads til at kunne rykke vores gymnastik 
fra forsamlingshuset og ned i hallen. 
Idrætssamvirket har gjort kommunen opmærksom på manglen 
af omklædningsrum ved idrætsanlæggene både i Galten, 
Herskind og Stjær. Reaktionen fra politikerne tyder på, at de 
aldrig har været i et omklædningsrum. Måske skulle vi invitere 
en delegation over en søndag, hvor der er hjemmekampe i 
hallen. – Så vil de måske forstå, at pladsmanglen absolut ikke 
skyldes, at omklædningsfaciliteterne bruges til taktikmøder, 
men snarere at ca. 12-14 m2 og 4 brusere skal bruges af 
gennemsnitligt 36 mennesker på en gang. – Ergo kaos og en vis 
forståelse for, at mange vælger at springe badet over efter  
kampen. 

Vi bliver nu slået sammen i en ny stor Skanderborg Kommune, 
så der vil komme mange forandringer på både godt og ondt. 
Der er blevet lavet vedtægter til et nyt idrætssamvirke for den 
ny kommune, der er blevet lavet nye regler for fordeling af 
timer i haller og gymnastiksale, og ikke mindst er der blevet 
lavet nye regler for tilskud, hvilke ikke tyder på, at være helt så 
gode, som vi er vant til. Der bliver generelt store forandringer 
for foreningerne, men har vi noget valg? – Nej, så vi må få det 
bedste ud af de muligheder, der nu er. 
Vi har i de seneste år været den 2. største idrætsforening i 
kommunen, og har derved haft noget indflydelse på idrætslivet, 
men ved den kommende kommunesammenlægning rykker vi 
noget ned i rækkerne, så det er meget vigtigt, at vi bliver 
repræsenteret i det nye idrætssamvike. 
Der skal mange penge til at drive en forening som vores. Jeg 
tror ikke, at mange ved det, men alene dommerhonorarer og 
afgift til JBU/JHF koster ca. 80.000 pr. år. Herudover skal 
vore spillere jo altså have spillertøj til kampene, og bolde til at 
træne med, en post der naturligvis svinger fra år til år, men 
eksempelvis i 2005 var på ca. 70.000.  
Vi er afhængige af sponsorer, gode arrangementer, kontingen-
ter og kommunale tilskud. Og netop det kommunale tilskud, 
tror jeg, bliver væsentlig mindre, og vi kan derfor se, at vi skal 
ud og finde flere sponsorkroner, at vi skal lave arrangementer, 
der giver penge, og vi kan desværre heller ikke udelukke, at der 
bliver tale om kontingentstigninger. 
Jeg kan derfor kun opfordre alle til at engagere sig i klubbens 
arbejde og liv. Vi har brug for både aktive børn og voksne, men 
også de ældre, som ikke dyrker idræt mere. Vi har mange ting, 
som I kan hjælpe med, for at få klubben til at fungere. 
Til slut vil jeg gerne sige tak til sponsorer for deres velvilje 
over for klubben, til trænere og ledere for deres arbejde med 
de aktive, til forældre og hjælpere for deres indsats ved diverse 
arrangementer, og til bestyrelse og udvalg for jeres utrættelige 
arbejde for klubben. Tak til jer alle. 
I har en god klub, så værn om den! 
 
 

JEG FORSTÅR DET IKKE!! 
 

Hermed et lille grynt, der står helt for undertegnedes egen 
regning:  
Generelt har Stjær Boldklub utrolig god opbakning til vores 
forskellige arrangementer, eksempelvis sportsfesten, boden ved 
Skanderborg Festival, og pasningsordningen i cafeteriet. Det 
glæder os meget. Vi kan ikke undvære denne hjælp!. - Men det 
er altså også vigtigt med opbakning til vores frivillige ledere, 
og den kniber det gevaldigt med. 
Jeg kan ikke forstå, at folk skræmmes sådan af det frivillige 
foreningsliv, at de ikke engang gider at møde op til de 
forskellige afdelingers årsmøder. Til trods for, at ingen vel 
forventer, at Orla, Henning og jeg fortsætter i forretnings-
udvalget, til vi går i graven, er det ikke hovedgeneralforsam-
lingen, jeg her hentyder til, men mere årsmøderne i de 
forskellige afdelinger. Jeg ved godt, at vi alle har mange ting at 
rende om, men alligevel. Vi kan komme til møderne på skolen, 
i børnehaven og fritidsordning, hvorfor kan vi så ikke afse tid 
til møderne omkring børnenes fritidsinteresser?! 
Vi er så vant til foreninger i Danmark, at vi nærmest tager dem 
for givet. Men foreninger er ikke nogen selvfølgelighed. 
Foreningerne styres af frivillige ledere og arbejdskraft. Hvis vi 
ikke støtter det, værner om det og anerkender det, så forsvinder 
det. 
Børnene er i idrættens verden 2-3 gange om ugen, men hvor er 
opbakningen til dem, der gør det muligt??!! 
Er det angsten for ”at blive rodet ind i noget”, der gør det? 
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Det er da fuldstændig korrekt, at nogen skal jo ”rodes ind i 
noget”, for ellers eksisterer der ikke nogen boldklub, men 
hellere møde op og sige nej, frem for at blive væk. Om ikke 
andet giver det liv til udvalgene, at nogen viser lidt interesse 
for deres arbejde. 
Jeg kan kun tale af egen erfaring, men nu hvor jeg har været en 
del af hovedbestyrelsen siden marts 2001, kan jeg sige, at det 
for mig har været – og stadig er  – sjovt og inspirerende at være 
en del af Stjær Boldklub. Jeg har lært nogle mennesker at 
kende, som måske stadig var fremmede, hvis jeg ikke var en 
del af boldklubben, og der foruden har jeg den sidegevinst, at  
jeg kan få lov til at være medbestemmende om tingene i mine 
børns idrætsverden.  
Det, der bekymrer mig, er, at det stadig – på nær 2 – er den 
samme flok i både håndbold- og fodboldudvalgene, som da jeg 
startede for 5 år siden. – Og ikke fordi, de nuværende ikke gør 
et godt stykke arbejde, men de har hele tiden været for få om 
opgaverne. Grundet min brors arbejde i fodboldudvalget og 
begge mine døtres medlemskab i håndbold, er det her jeg 
kender mest til problemet omkring manglende udvalgsmedlem-
mer, men det ville da undre mig, hvis ikke både bordtennis og 
badminton har det på samme måde. 
Ved årsmødet i håndbold d. 23. marts i år kom der 7 mennesker 
ud over udvalget. Jeg selv var så uheldig at lade mig over-
mande af influenza, og var derfor desværre ikke i stand til at 
forlade sengen, men jeg følte bestemt, at jeg gik glip af noget!! 
– Men det er måske mig, der er sær? 
Ved årsmødet i fodbold d. 28. marts kunne man heller ikke 
klager over pladsmangel! Jo, herreseniortræner Lars Bertelsen 
mødte da op. - Og så naturligvis Kaare og Morten fra udvalget. 
Imponerende opbakning!! Undskyld mig, men hvor var alle 
dem, der har børn rendende på banerne flere gange om 
ugen??!! – Og senior og oldboysspillerne??!! 
På den igen og indkaldelse til ekstraordinært årsmøde, med 
meddelelse om, at kom der heller ikke nye kræfter her, så var 
det enden på fodboldafdelingen i Stjær Boldklub.  
Heldigvis overlevede fodboldafdelingen denne sæson, men 
opmødet var da ikke fantastisk, 8 mand ud over udvalget. 
Heldigvis ville flere gerne gøre en indsats for at bevare en 
fodboldafdeling i Stjær Boldklub. 
Jeg kan godt forstå, hvis udvalgsmedlemmer brænder deres lys 
i begge ender, for til sidst at brænde helt ud. – Og når det sker, 
så har vi ikke længere nogen boldklub. – For alt det, som alle 
regner med, at der nok er nogen andre, der tager sig af, det er 
der lige pludselig ingen til at tage sig af. 
Det frivillige foreningsliv er hyggeligt, sjovt og berigende, men 
hvis der er for få mennesker til at tage sig af opgaverne, så  
ender det som en uoverkommelig opgave, og dermed en sur og 
nedbrydende pligt. Jo flere der er i de forskellige udvalg, jo 
flere er der til at tage sig af udfordringerne og opgaverne, og jo 
mindre arbejde er der for den enkelte. - Vi kan aldrig blive for 
mange! 
Tænk over det næste gang, der indkaldes til møde. Der er brug 
for alle, både til store og små opgaver, og ikke mindst er der 
brug for interesse og opbakning. Og når man kommer til 
møderne, så er det faktisk tilladt at komme med gode ideer og 
inspiration, selv om man ikke ønsker at deltage i udvalgs-
arbejdet. 
 
- Og tænk nu, hvis det blev besluttet, at alle medlemmer skulle 
farve deres hår blåt og spille med hvide sløjfer. – Ville du ikke 
gerne ha’ været der og nedlagt protest? 
 
 
Grynt!   
 
Ellen  

Men heldigvis lever vi endnu…. 
 

FODBOLDUDVALGET: 
Kaare Westergaard – Formand  86 95 02 07 
Thomas Vixø – Senior/Oldboys  86 95 08 98 
Brian Hollbøll – Senior   22 59 08 99 
Mike Mikkelsen – Senior   26 79 02 84 
Morten Faarup – Ungdom   86 95 03 60 
Henrik Møller – IT/Foto m.m.  86 95 01 75 
Kris Andersen – Ungdom   86 97 04 75 
Henrik Mortensen – Kampfordeler  86 95 49 79 
 

HÅNDBOLDUDVALGET: 
John Laursen – Formand    86 95 04 69 
Finn Boe Nielsen – Økonomi & Ungdom 21 47 55 43 
Connie Madsen – Ungdom  86 95 06 17 
Sheila Baunsgaard – Ungdom  86 95 06 71 
Line Madsen – Ungdom   86 94 54 94 
Ole Skov – Ungdomskonsulent  86 51 15 00 
 

BADMINTON: 
Lone Kragh – Formand   86 95 01 17 
Finn Nielsen     86 95 01 86 
Marianne Mortensen   86 95 06 31 
 

BORDTENNIS: 
Peter Schmidt – Formand   87 61 20 15 
Thomas Mikkelsen   86 95 00 26 
 

GYMNASTIK: 
Karin Milling – Formand   86 95 00 30 
Annette Nielsen    86 95 08 09 
 
 

ABBA REVIVAL I HALLEN 
SÆT ALLEREDE NU X I KALENDEREN 

 

Den 23. marts 2007 
 

Yderligere oplysninger i et kommende 
nummer af Flaskeposten 

 
 

HUSK 
Hvis du har lyst til at hjælpe ved årets 
sportsfest, kan vi altid bruge en hjælpende 
hånd. – Kontakt en af boldklubbens 
udvalgs/bestyrelsesmedlemmer, hvis du vil 
give en hånd med. 
 
Mange tak 
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SB - KLUBDRAGTER 
 
Hummel Authentic - Microfiber    
Marineblå overdel med hvide 
vinkler. Marineblå Bukser med 
hvide vinkler. 
   
Børn: 8-10/10-12/12-14 /14-16 
Pris 335,- kr./stk. 
 
Voksen: S/ M/L/XL/XXL.: 
Pris 415,- kr./stk. 
 
Hummel Authentic –Marineblå 
overdel med hvidt vinkel-bånd. 
Marineblå Bukser med hvidt 
vinkelbånd.  
   
Børn: 8-10/10-12/12-14/14-16: 
Pris 255,- kr./stk.  
 
Voksen: S/M/L/XL/XXL.:  
Pris 335,- kr./stk. 
 
Tilbuddet gælder også 
medlemmers søskende og 
forældre! Der kan være 
leveringstid. 

 
Dragterne leveres med sponsortryk og klublogo. 
 
Der er stadig mulighed for at bestille.  
Kontakt: 
Merete Hedegaard 86 95 01 49/John Laursen 86 95 04 69 
 
Husk!! Dragten skal betales ved bestilling! 
 
 

HÅNDBOLD – JA TAK ! 
MEN IKKE KAMP HVER WEEKEND !! 
Er det sådan du har det, så er der en flok motionsdamer, der 
mangler dit selskab. Vi træner en gang om ugen, og har vi lyst 
til at spille kamp, arrangerer vi en kamp i vores træningstid. 
Og som regel mod et hold, som gider at køre til Stjærhallen. 
I sidste sæson var vi ca. 12 damer, men vi vil meget gerne være 
flere endnu. De fleste af os har børn, der spiller håndbold, og vi 
ønsker derfor ikke at besætte vores weekends med egne kampe, 
men vil gerne have lov til at lege med alligevel.  
Med børn følger også mange andre aktiviteter, man skal 
deltage i, og derfor er der ofte en eller flere, der må melde 
afbud. Dette er ganske tilladt, men jo flere vi er, jo mindre gør 
et afbud eller to. 
Der er absolut intet krav om kvalifikationer; Eneste krav er 
godt humør og lyst til at spille håndbold…eller noget der 
ligner. Alder er heller ingen hindring, unge som ældre er 
velkomne. 
Vi starter op igen til september, dog kan vi endnu ikke sige, om 
vi igen får træningstid tirsdag aften. 
Skulle du have lyst til at deltage, så kontakt Dorte Christensen, 
86 95 02 07/30 63 53 32. 
 
 
STØT VORE ANNOCØRER, DE STØTTER OS !! 

STJÆR BOLDKLUB 

KLUBTUR TIL BJERRINGBRO 
DANSKE BANK CUP, HÅNDBOLD 

Som opfølgning til skrivelsen i sidste nummer af Flaskeposten: 
Det blev altså d. 28. maj, og turen går til Bjerringbro. Alle børn 
der skal af sted, har fået besked, så dette er bare en opfordring 
til alle forældre…og evt. bedsteforældre: 
Tag med og få en hyggelig dag sammen med børnene og de 
andre forældre på banerne i Bjerringbro. Pak en god madkurv, 
fyld termokanden, find campingstolene frem. Så satser vi på, at 
børnene – og vejret – sørger for resten af underholdningen. 
Skulle vi være lige så heldige som sidste år, så husk solcremen! 
Det skal dog lige siges, at hvis man glemmer madkurven, så er 
der mulighed for at købe både mad og drikke ved banerne. 
 

 
FØLGENDE STØTTER FLASKEPOSTEN OG STJÆR BOLDKLUB 

 

Viggo Ranvns 
El-Forretning 
Torvet 8, 8464 Galten 

86 94 36 00/86 94 30 31 
 

Vi klarer alle elektriske installationer 
 
 

     Tømrermester 
     Hans Dam  H  huse ApS 
       Jeksenvej 9, Stjær 
       86 95 05 08 
 
 
 
 

Nordea 
Torvet 1 

8464 Galten 
 
 

 
kj 

Bogtyk offset 
Kildegade 25, 8300  Odder 

86 54 03 99 
 
 
 

Der mangler stadig hjælpere ved 
Åh Abe d. 4. juni samt Grøn Koncert 
d. 15. juli. 
Kontakt John Laursen, 86 95 04 69, 
hvis du har mulighed for at hjælpe! 
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PASNINGSORDNINGEN 
STJÆRHALLEN 

 
I 2002 startede turnusordningen i cafeteriet i hallen. Der har 
været god opbakning omkring projektet, hvilket, foruden mere 
liv i klubben, er medvirkende til at vi, til glæde for os alle, kan 
holde kontingenterne nede i Stjær Boldklub. 
Vi siger TAK, håber I stadig er med på ideen og tager så fat på 
andet halvår 2006 
 
Søndagsvagterne vil blive uddelt, så snart planen over 
vinterturneringen er klar, altså først engang midt i september.  
 
Da vagtplanen er lavet via medlemslisten, består den også af 
personer, der ikke har alderen til at passe cafeteria. Her er det 
naturligvis forældrene/bedsteforældrene/store søskende der 
træder til ! 
 
BEMANDING 2. HALVÅR 2006  
Mandag til torsdag fra kl. 19.00 til 22.30. 
 
UGE 36 
4. sep. Chris Graversen Toftkjærvej 15 
5. sep. Mikkel Westergaard Søballevej 13 
6. sep. Aksel Hjuler Toftkjærvej 10 
7. sep. Ellen Møller Nygårdsparken 28 
UGE 37, HALLEN LUKKET P.G.A. SKOLEJUBILÆUM 
UGE 38 
18. sep. Sinne Mørch Jeksenvej 181 
19. sep. Jesper Hedegaard Pebbelparken 
20. sep. Anna Nørgaard Pebbelvej 4 
21. sep. Anne Andersen Kirkebakken 8 
UGE 39 
25. sep. Camilla Lund Cedervej 6 
26. sep. Rikke V. Jensen Nygårdsparken  
27. sep. Camilla Pedersen Storringvej 16 
28. sep. Matilde B. Brandi Vesterbro 2 
UGE 40 
2. okt. Iben Kirkegaard Stjærvej 4 
3. okt. Ellen Møller Nygårdsparken 28 
4. okt. Mads Ch.Wendelboe Cedervej 12 
5. okt. Thomas F. Jensen Vestbakken 24 
UGE 41 
09. okt. Linea Borgkvist Tåstrupvej 70 
10. okt. Nikoline Pedersen Stenskovvej 49 
11. okt. Rebekka Nothlev Toftkjærvej 9 
12. okt. Karin Milling Vesterbro 1 B 
UGE 42 – EFTERÅRSFERIE 
UGE 43 
23. okt. Morten Thomsen Enebærvej 2 B 
24. okt. Nikolaj Nielsen Pebbelparken 16 
25. okt. Camilla Schmidt Nygårdsparken 23 
26. okt. Ellen Møller Nygårdsparken 28 
UGE 44 
30. okt. Tor Marvig Stjærvej 14 
31. okt. Mathias Andersen Pebbelparken 
01. nov. Benedicte Brülle Flintevænget 
02. nov. Alberte Thorsted Nygårdsparken 30 
 
Den 4. 11. afvikles der HARALD RØGEN CUP 
i Stjærhallen – Oldboys, indendørs fodbold. 
Her skal cafeteriet bemandes fra morgen til aften. 
Vi ved endnu ikke præcis, hvornår første og sidste kamp 
spilles, men vi satser på følgende: 

4. NOVEMBER: 
09.30 – 12.30 Ellen Møller/Gitte Jensen/Annette Thorsted 
   
12.30 – 15.30 Helle Faarup/Sandy Dalum/Rikke Overgaard 
   
15.30 – 18.30 E. Møller/H. Bertelsen/Annette Lorenzen 
 
Hvis tiderne ændres, får I besked.  
  
UGE 45 
6. nov. Sarah Hindrichsen Nygårdsparken 
7. nov. Cecilie B. Domino Pebbelparken 15 
8. nov. Jacob Dahl Stjærvej 114 
9. nov. Bjarne Schøler Kollens Møllevej  
UGE 46 
13. nov. Emma Hansen Solhøjparken 18 
14. nov. Peter Roer Pebbelparken 1 
15. nov. Maria Overgaard Pebbelparken 12 
16. nov. Kristian Andersen Stenskovvej 50 
UGE 47 
20. nov. Jørgen Rasmussen Nygårdsparken 1 
21. nov. Nanna Jensen Stjærvej 18 
22. nov. Christian T. Madsen Jeksenvej 102 
23. nov. Jens Hove Andersen Vesterbro 8 
UGE 48 
27. nov. Hening Røgen Jeksenvej 12 
28. nov. Jonas Faarup Pebbelparken 22 
29. nov. Søren Borup Solhøjparken 5 
30. nov. Christine Nielsen Pebbelparken 
 
DECEMBER 
December vil vi også meget gerne have bemandet fra mandag 
til torsdag, men da vi alle har mange arrangementer i denne 
måned, vil vi ikke her ”diktere” en dato. Hvis man skulle have 
tid og lyst er der frit slag på alle hylder. – Ring og giv et bud !! 
 
VEDR. FODBOLD- ELLER HÅNDBOLDSTÆVNER I 
HALLEN 
Ved diverse dag- eller weekendstævner i hallen, som jeg endnu 
ikke kender til, håber jeg at modtage forståelse for behov for 
ekstra hjælp, så vi kan gøre vores til, at udefra kommende 
spillere og forældre får en behagelig dag i Stjærhallen. Jeg 
giver lyd, når der er brug for det. 
 
Sæt X i kalenderen allerede nu, så tiderne ikke glemmes. Der 
modtages dog en påmindelse ca. 1 måned før vagt. 
HUSK, HVIS MAN ER FORHINDRET, SÅ PRØV AT  
BYTTE MED EN FRA LISTEN. 
ØNSKER MAN IKKE AT DELTAGE, GIV BESKED!!! 
Vagtplanen for andet halvår, hænger på opslagstavlen i hallen. 
Det er vigtigt, at der gives besked, hvis man ikke kan finde en 
afløser – hvilket man selvfølgelig forsøger – eller hvis man ikke 
ønsker at deltage i ordningen. – Og gerne i god tid, så jeg ikke 
skal af sted med 10 minutters varsel!! 
 
I cafeteriet ligger en ”opskrift” til procedurerne omkring 
pasning, men er der spørgsmål, så giv lyd. I hverdagene er der 
kun salg af øl, vand og søde sager. 
NØGLEN AFHENTES HOS MIG, NYGÅRDSPARKEN 28. 
Efter lukketid leveres den tilbage i min postkasse.  
Hvis jeg ikke er hjemme, kontakter jeg ”vagthavende” om andet 
afhentningssted. 
 
PÅ FORHÅND MANGE TAK FOR HJÆLPEN!!!! 
STJÆR BOLDKLUB  
Ellen Møller, 86 95 02 36 
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SKANDERBORG FESTIVAL 
CAFE STJÆR      NE 

 
Igen i år har Stjær Boldklub fået tildelt en standplads ved årets 
Skanderborg Festival, der løber fra 9. til 13. august, og vi skal 
derfor bruge en store skare frivillige til bemanding af denne.  
Arbejdet består af salg af morgenmad samt pasta m/kødsovs.  
Morgenmaden skal placeres på platter, pastaen skal koges, og 
kødsovsen, der er færdiglavet, skal varmes. Derudover skal 
boden naturligvis fremstå præsentabel. 
Det er et både hyggeligt og sjovt arbejde, hvor man ofte får sig 
et godt og billigt grin, men da Festivalen løber over mange 
dage, er der brug for rekruttering til Tordenskjolds Armé. 
Overskuddet fra boden går ubeskåret til Stjær Boldklubs 
rejsepulje, altså til stævnedeltagelse og rejseoplevelser for 
klubbens ungdom, dine, mine, vores og andres børn. 
Med udsigten til at møde en masse søde, morsomme, vittige, 
småfulde, meget fulde, halvplatte, glade, charmerende, knap så 
charmerende og ikke mindst sultne festivalgængere, håber vi, 
at du har fået lyst til yde nogle timers arbejde, og dermed støtte 
ungdomsarbejdet i boldklubben. 
Nogle vagter kræver højere bemanding end andre, fra 5 til 8 
personer afhængig af tidspunkt, og der vil på hver vagt være 
ansvarlige fra boldklubben til stede. 
Mødetiden er 15 min. før vagtstart, bortset fra morgenvagterne. 
Har I spørgsmål, så kontakt Per Hedegaard. 
 
VAGTPLAN: 
 
Dato Kl. Kl. Kl. Kl. Kl. 
08.08.    17-24  
09.08. 07-12   17-24  
10.08. 07-12 12-17 17-22  22-04 
11.08. 07-12 12-17 17-22  22-04 
12.08. 07-12 12-17 17-22  22-04 
13.08. 07-12 12-17  17-24  
 
Send en mail eller ring med ønske om vagttidspunkt(er) og 
eventuelle alternative ønsker til: 
Per Hedegaard  pfh@mail.dk/86 95 01 49 
Ellen Møller  fa.moeller@os.dk/86 95 02 36 
Henning Røgen   henning@rogen.dk/86 95 04 14  
 
Så snart vagtplanen er færdig, modtager du den endelige plan 
med oplysning om kørselsvejledning m.m. 
 
Stjær Boldklub, og klubbens børne- og 
ungdomsspillere, takker for hjælpen!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
HOVEDBESTYRELSEN: 
 
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: Kaare Westergaard 86 95 02 07 
  Søballevej 13, Storring 
  fam.westergaard@mail.dk 
 
BADMINTON: 
Formand: Lone Kragh  86 95 01 17 
  Pebbelparken 
  l.kragh@post.tele.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:pfh@mail.dk/86
mailto:fa.moeller@os.dk/86
mailto:henning@rogen.dk/86
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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Dagli’ Brugsen – Stjær 

 
ÅBENT HELE UGEN 

9.00 – 19.00 
OGSÅ SØN- OG HELLIGDAGE 

86 95 00 10 
 
 

 

                 Stjær Bageri 
 
               86 95 00 07 
 
 

 
Stjær Sten og Grus 

Harald Røgen & Sønner 
SAND, RAL, BETONVARER & FLISER 

ALT I MURERARBEJDE 
JORDARBEJDE OG SNERYDNING 

86 95 00 61 
 
 

Nyt Syn Galten 
Søndergade 19, 8464 Galten 

86 94 55 90 
Brug linser til sport. 

Kom og få en gratis prøveperiode 
 
 

Home - Galten 
           86 94 39 88 
            Vi vurderer boliger,  
            så de bliver både 
            købt og solgt 

 
 

Skovby El-Service 
Alt el-arbejde udføres 

Vi rykker ud med det samme. 
 

86 94 45 25 
 
 

 

 
 
 

Galten 
Knallert- og   

cykelværksted 
Smedeskovvej 24 

         86 94 33 82 
 
 

Bent Clausen 
Tømrermester 

Nygårdsparken 24, Stjær 
8464 Galten 

86 95 04 03/40 19 34 03 
 
 

Smeden i Stjær 
Villy Kristensen 

BESLAG-GROV-MASKIN-VAND-VARME-SANITET 

86 95 04 10 
Privat 86 92 18 49 

 
 

Galten 
Installationsforretning 

Keld Hansen 
Søndergade 35, 8464  Galten 

86 94 37 33 
 
 

Salon Stjær 
Dame- og herrefrisør 

Bodil Brandt 
86 95 00 35 

Solen skinner på Tåstrupvej 24 
 
 

Murermester 
Erling Hansen 
NYGÅRDSPARKEN 4 
86 95 04 28/30 81 16 88 

 
  ALT I MURERARBEJDE 
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På den nyligt overståede generalforsamling i Høver 
Beboerforening var der genvalg til de fire 
bestyrelsesmedlemmer der var på valg. 

Efter generalforsamlingen har den nye bestyrelse 
konstitueret sig som følger: 

Formand    Peter Nordheim 
Næstformand    Rikke Reipurth 
Kasserer    Mogens Kjærskov 
 
Bestyrelses    Rasmus Laursen 
medlemmer    Kay Henriksen 
    Søren Erik Jørgensen 
    Winnie Sparre 
 

Generalforsamling i 
Høver Beboerforening 

Traditionen tro afholdt Høver 
Beboerforening det store 
loppemarked i Høver den sidste 
weekend i april. 

I lighed med tidligere år, var 
både Beboerhuset og P-pladsen 
fyldt til bristepunktet med 
lopper i alle afskygninger. 

Fra dørene blev slået op lørdag 
kl. 13.00 var der stor trængsel 
overalt, og der var en livlig 
handel, der også forplantede sig 

til den hyggelige cafe, hvor Beboerforeningen 
serverede lækre frokostretter og det store kaffebord. 

På trods af koldt og 
regnfuldt vejr søn-
dag, var der dog en 
del mennesker, som 
lagde vejen forbi 
loppemarkedet, så 
der også denne dag 
blev lavet flere gode 
handler. 

Selvom regnskabet 
endnu ikke er gjort 
endeligt op, forven-
ter bestyrelsen et 
overskud noget 
større, end hvad 
der var budgetteret 
med. 

Stort Loppemarked i Høver 

Vi mødes på legepladsen i Høver 
fra kl. 17.30, hvor vi laver 

pølser og snobrød på børnebålet. 
 

Der vil kunne købes 
Øl/vand, kaffe/te, kage, pølser mv. 

 

Det store bål tændes kl. 20.30 
 

Vel mødt til en hyggelig aften! 

Børne-Skt. Hans i Høver  
(også for voksne!) 

Fredag den 23. juni 2006 

Reserver allerede nu den første weekend i august til 
årets Byfest i Høver, Danmarks rareste byfest. 

Traditionen tro startes der fredag aften kl. 18.00 med 
den tilbagevendende cykeltur til Ravnsø, hvor vi hyg-
ger os ved søens bred med de medbragte madpakker. 

Lørdag starter vi på legepladsen kl. 12.00 med fod-
boldturnering, børneloppemarked og børnedyrskue. 

Senere på eftermiddagen vil der være forskellige 
aktiviteter på pladsen for både små og store, bl.a. den 
traditionelle koskidningskonkurrence, samt kåring af 
årets kage i Høver. 

Byfesten afsluttes sædvanen tro med stor fest i 
Beboerhuset lørdag aften kl. 18.30, hvor der tændes 
op i den store grill, så den medbragte mad kan 
tilberedes. Efter spisning og amerikansk lotteri, er der 
mulighed for en svingom. 

  

 

af Mogens Kjærskov 
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SØBALLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Pil 
 
Her fra Søballe skal der lyde en tak til Stjær avis´redaktion, 
fordi I fik den gode ide at udvide omdelingsområdet til også at 
omfatte Søballe.  
Det første nummer er blevet vældig godt modtaget af beboerne 
her i byen. 
 
Programmet for aktiviteter sommeren over i Søballe, lyder 
sådan: 
 
12 maj Tillykke til byens konfirmander. 
 
20 og 21 maj Arbejdsdage på legepladsen. Start kl. 10.00 
 
25-27 maj  
HIK Sportsfest ved Borgernes Hus.  
Søballe viser igen  flaget ved Beboerturneringen lørdag.  
Mød op og vær med på holdet  eller bare for at heppe!! 
 
23 juni Som sædvanligt, stort Skt. Hansbål i grusgraven.  
Grillen er klar ca. kl. 19.  
Bålet tændes kl.21. 
 
Hilsen Ingeborg, Lokalredaktør 

STORRING 
 
indbyder alle interesserede til en 
guided tur i Præstegårdsskoven 
 
Søndag den 18 juni kl. 14.00 
 
Mødested: Præstegården. Turen varer cirka en time. 
Finn Engstrøm 8695 0705/Per Reipurth/reipurth@email.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Om stien i Storring præstegårdsskov 
 
Menighedsrådene er i gang med etablering af en sti i Storring 
præstegårdsskov. Den udgår fra Søballevej i Storring lige bag 
børnehaven og går ad markvejen mod syd til skovparten 
Gammeldam. Gennem den høje blandingskov langs østsiden 
fortsættes gennem skoven til et markskel med en kun en meter 
bred sti ret syd over en mark med stiadgang frem til 
Langskoven, som er den anden skovpart under 
præstegårdsskoven. 
 
I langskovens nordside fortsættes herefter ad en nyhugget sti i 
skoven i sydvestlig og senere i vestlig retning ad skovveje 
gennem først granskov og senere løvskov frem til Søballevej. 
Hvis man holder et lidt mere sydligt forløb frem mod 
Søballevej kommer man forbi en del gamle markante egetræer, 
som er lidt af en perle i skoven. 
 
Fremme ved Søballevej, der er den tredje skovpart under 
præstegårdsskoven, krydses denne over i Søskoven og langs 
med en ung granskov og senere høj løvskov frem mod 
Gammelgård sø vest for skoven. Søen er i dag udtørret, men i 
vinterperioden, hvor pumperne er stoppet, kan man få et 
indtryk af søens oprindelige udstrækning. 
Menighedsrådene har planer om på sigt at etablere en lille 
skovsø vestligst i Søskoven hvis vi kan få blot nogen 
støttemidler til etableringen. 
Nede fra skovens vestende fortsættes rundt mod nord og øst for 
at ende ude ved Søballevej igen. 
 
Stien er ikke færdigetableret og ikke afmærket, men forløber til 
dels ad eksisterende skovveje af varierende ryddelighed. Det er 
tanken at lave en let markering af stien og også at udarbejde et 
kort over forløbet. 
Præstegårdsskoven er en rigtig blandingsskov med et rigt 
fugleliv, en gammel grævlingbeboelse og en hel del råvildt. 
Uanset årstiden er skoven altid et besøg værd og den beskrevne 
rute har en udstrækning på ca. 4 km. 
 
Leif Christoffersen, formand for pgd.udvalget 
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Ny hundeskole i Stjær 
 

 
 
Appenzeller sennenhund 
 
Få hundrede meter fra Stjær by, lige der hvor Hårbyvej svinger 
90 grader, ligger Hundeaktivitetscentret Hund&Helse. Her er i 
forvejen en hundepension, og til efteråret åbner centret en 
hundeskole.  
 
Kurser for familiehunde 
Hundeskolen vil tilbyde kurser for almindelige familiehunde. 
”Vores mål er, at de øvelser, hundeejerne undervises i her, skal 
være praktisk anvendeligt i det daglige”, siger de to ejere af 
Hund&Helse, Betina Bach og Anita Christensen.  
”Mange af de hundeejere, som går til træning med deres hunde, 
har oplevet at bruge tid på øvelser, som de ikke kan se formålet 
med. Træningen minder ikke nok om hverdagens situationer, 
og derfor  får de ikke brugt øvelserne derhjemme”.  
Hunde er forskellige, og det er familiernes ønsker og behov 
også - det skal træningen tage udgangspunkt i. Derfor har 
hundeskolen i Stjær valgt at lave små hold med to instruktører 
på hvert hold, så der er god tid til den enkelte hund og 
hundeejer. 
 
En god start med hunden 
Omkring 12.000 hunde hvert år bliver aflivet i Danmark pga. 
adfærdsproblemer. At det går så galt skyldes i mange tilfælde 
manglende viden eller urealistiske forventninger hos 
hundeejeren.  
”Vi vil gerne være med til at give nye hundeejere en god start 
med deres nye hund. Derfor supplerer vi hos Hund&Helse de 
praktiske øvelser med teoretisk undervisning, så hundeejerne 
får forståelse for deres hunds naturlige adfærd og sprog. Det 
væsentlige er jo at hundene trives og er velfungerende i 
dagligdagen, så familierne får den forventede glæde af deres 4-
benede ven”.  
 
Hvalpe- og basishold 
Hundeskolen i Stjær åbner den 9. september 2006. ”Vi starter 2 
hold: et hvalpehold for hunde under 6 måneder og et basishold 
for hunde over 6 måneder med begrænset træningsbaggrund”.  
 
Bettina Bach og Anita Christensen har bl.a. flg. kvalifikationer: 
Instruktøruddannelse i ÅHC og DCH, dyreadfærdsterapeut fra 
Etologisk Institut, Mentalbeskriver i Dansk Kennelklub, 
kursusleder på DDK’s Før-du-køber-hund-kurser, DDK 
hundekonsulent, kurser i hundesprog, racekundskab og 
klickertræning. 
Læs mere om Hund&Helses Hundeskole på Hårbyvej på 
www.hundoghelse.dk    /Bjarne 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dræbersnegle bekæmpelse 
  
Fra Skov og Naturstyrelsens hjemmeside: 
  
Fælles indsats lokalt. 
Ved at involvere naboerne i en fælles indsats mod den Iberiske 
skovsnegl vil man øge sandsynligheden for, at anstrengelserne 
krones med held. Man kan være fælles om at sikre, at der ikke 
tilføres flere snegle udefra og dels kan et kedeligt 
indsamlingsarbejde gøres til en fælles oplevelse og bidrage til 
at der opbygges et fælles vidensgrundlag. Ved en fælles indsat 
for en boligblok eller område kan man desuden lettere sikre en 
god dialog med andre parter, som kommunen og lokale 
foreninger.  
Metoder: 
Det er meget individuelt hvor meget og hvor ofte man skal gå 
til angreb alt efter hvilken metode man anvender. Men her er et 
overblik over hvor ofte de forskellige metoder skal tager i brug. 
  
Indsamling og aflivning:    Hver aften 
Ølfælder:                            hver anden aften 
Nematoder:                       Ca. hver 6. uge 
Ferromol:                           Ca. hver 6. uge 
Metaldehyd: Ca. hver 6. uge (ulovlig at sælge i Danmark siden 2001) 
  
Her er et link til Skov og Naturstyrelsens hjemmeside 
omhandlende den Iberiske Skovsnegl:  
 http://www.skovognatur.dk/Emne/Naturbeskyttelse/invasivear
ter/Dyrearter/Iberisk/ 
  
Vi har i Flintevænget besluttet at benytte følgende lørdage til 
bekæmpelse: 
Lørdag den 30. april, 11. juni , 23. juli, 3. september 
 
Vælger I Ferromol og kan I finde nogle naboer at købe 
sammen med, kan vi anbefale at købe 25 kg. poser  til kr. 
1050,- (svarende til bekæmpelse af 5.ooo m2, får hos ”Alt til 
dyr” i Galten). 
 Vi håber der er mange der vælger at bakke projektet op, så vi 
kan få bestanden ned på et fornuftigt niveau. 
  
Snegleudvalget Flintevænget 
Bitten Overbye - overbye@nypost.dk 
  

http://www.hundoghelse.dk/
http://www.skovognatur.dk/Emne/Naturbeskyttelse/invasivearter/Dyrearter/Iberisk/
http://www.skovognatur.dk/Emne/Naturbeskyttelse/invasivearter/Dyrearter/Iberisk/
mailto:overbye@nypost.dk
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Hvad er Akademisk Ridekunst?? 
 

Kom og se hvad det er i praksis 
Søndag d. 9. juli fra kl. 12-16  
på Vindskovgård, Hårbyvej 58 ved Stjær 

 
 

  

 

    

 

  

 

  

 

 
 

Christina Holmbæck - www.christinaholmbaeck.dk, uddannet, og anbefalet 
af Bent Branderup, vil på dagen vise elementer af uddannelsen startende fra den  

unge hest - man vil se forskellige hestetyper og deres kapacitet indenfor dressuren,  
- den vigtige teori bag dressuren 

- undervisningsformen 
- er det noget for mig? 

 
Fri entre 

Der vil være mulighed for at købe kaffe, te, sodavand og øl samt hjemmebagt kage. 
Der vil endvidere være et udvalg af udstyr til den akademiske hest og rytter 

 
Mail: Tabita@vindskovgaard.dk og Tlf.: 6112 6646 

 
 

Klassisk/Horsemanship Stævne 

på Vindskovgaard v. Stjær d. 15.-16. juli 
 

Kom og oplev et sjovt stævne og en anderledes måde at være sammen med heste 
 

Alle er velkommen til at komme, heppe og kigge på, 
store som små, lav en udflugt, tag jeres børn og 
bedsteforældre med. 
Der vil være mulighed for at få en tur med 
hestevogn for en skilling, de mindre børn kan få en 
trækketur på en pony, der kan købes lidt godt til 
ganen og maven.  
I nogle af klasserne vil rytterne være klædt ud, og 
lave større og mindre opvisninger med deres heste. 

 
         Det er et hyggestævne, hvor vi har det sjovt,  
         får nye ideer og inspirerer hinanden. 
 
         Et program, for dagene med tider, vil blive 
         hængt op i Stjær Brugs. 
    
         For mere information kig forbi vores hjemmeside:       
….....www.vindskovgaard.dk 
         Eller kontakt arrangør Katja D. Jensen: 
         katja.d.j@sol.dk og Tlf: 3032 6148 

http://www.christinaholmbaeck.dk/
mailto:Tabita@vindskovgaard.dk
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TRÅDLØS I STJÆR! 
 
I sidste udgave af Stjær Avis skrev vi om Galten Elværks 
fibernet og TDC´s Multi Medie Net. Vi lovede desuden at 
fortælle om Wimaxx i dette nummer. Det gør vi også, men 
allerede nu kan de Internet-hungrende borgere i Stjær få 
trådløst Internet, leveret af lokale kræfter! 
  
Trådløst Internet fra den gamle Mølle! 
 

 
 
På den gamle Mølle i Stjær har firmaet Schmidt & Schmidt 
teknik til huse. Selv om firmanavnet måske signalerer et stort 
firma med mange ansatte, er det altså stort set kun 
undertegnede, der er på lønningslisten. Hvorfor firmaet fik sit 
navn, kan du læse på  www.sogs.dk/historie.shtml. 
  
De sidste par måneder har jeg installeret et trådløst udstyr, så 
det nu er muligt for husstande i Stjær at koble sig til Internettet 
via dette. Forbindelsen etableres ved hjælp af en antenne og 
radiosender/modtager, som anbringes i dit hjem. Denne 
modtager kommunikerer med min antennemast og giver dine 
Pc´er adgang til Internettet.  
Da der sendes med en forholdsvis lille effekt på ca. 0,1 Watt 
(en mobil-telefon sender med ca. 4 W),  skal der helst være 
optisk sigt mellem de to antenner. Den bruger, der er i 
øjeblikket er længst væk, bor på Flintevænget). Selv om de to 
antenner her ikke helt kan se hinanden, har forbindelsen nu 
fungeret fejlfrit i mere end en måned. 
  
Mit ”hul” ud til Internettet er for øjeblikket 2 Megabit pr. sek. 
(Mbps), og det er således den båndbredde, man som bruger 
maksimalt vil kunne opleve. Jeg forventer at opgradere til 4 
Mbps i den nærmeste fremtid. 
  
Prisen er 700 kr. ekskl. moms for oprettelse, som dækker 
udgiften til antenne, radio/router, kabler og opsætning. 
Efterfølgende koster det 120 kr. ekskl. moms pr. måned. 
  
Normalt kan man jo ikke købe hverken 2 eller 4 Mbps for 120 
kr. pr. måned. Den billige pris skyldes, at vi her deles 
solidarisk om den tilgængelige båndbredde.  
Ønsker du at downloade videofilm døgnet rundt, se online-TV 
eller lignende ”tunge” opgaver, er denne løsning ikke nogen 
god idé - hverken for dig eller for mig eller de øvrige brugere! 
Hvis dit behov derimod er som de fleste, hvor du skal surfe på 
Internettet, sende og modtage mails osv., er det en god idé.  
  
Mvh. Jørgen Schmidt 
 
www.sogs.dk 

WiMAXX eller WiMax ?? 
 
WIMAXX er trådløst bredbånd på dine betingelser: Simpel 
opsætning, ægte bærbar fleksibilitet og markedets hurtigste 
levering. Glem alt om lange ventetider for at få installeret din 
internetforbindelse. Du skal hverken installere software eller 
reservere hele dage til teknikerbesøg. WiMAXX boksen finder 
og opretter selv forbindelsen og et øjeblik efter, er du på nettet. 
 
Ja, sådan lyder det på hjemmesiden www.clearwire.dk 
Og ifølge brugernes udsagn på diverse debatsider, lader det til 
at fungere enkelt og godt. Men hvornår WiMAXX kommer til 
vores område, er et godt spørgsmål. 
For der er stor forskel på den professionelle WiMax, som 
opfylder IEEE 802.16  standarden  - og det, Dansk Telecom 
tilbyder for 99,- kr. pr. md. til  private under navnet WiMAXX. 
Som altid er det en jungle, når nye produkter lanceres… 
WiMAXX leveres af bl.a. Dansk Telecom, som nu dækker 
København, Odense og Århus, senere i år forventes det også til 
flere større byer. Firmaet FullRate dækker kun i København. 
 
Man KAN faktisk få WiMAX i vores område allerede nu!  
ipvision har fuld dækning i vores område, men kun i en 
professionel udgave, der koster ca. 2000,- om måneden for en 2 
Mbs forbindelse, så det er nok ikke interessant for private! 
 
MEGA muligheder i  
Storring-Stjær-Høver-Søballe  
Selv om vi bor i en lille by langt ude på landet, og WiMAXX 
til private ikke er lige rundt om hjørnet, kan vi vælge mellem 
flere forskellige muligheder for at modtage radio/TV og få 
adgang til Internettet. Og man kan jo også kombinere sig frem 
til den løsning, der passer bedst til husstandens behov. 
 
I TV-pakkerne fra TDC´s nye IP-TV eller GE Fibernet er 
internetadgang inkluderet. Her skal man blot tage stilling til, 
hvor hurtig/dyr den skal være. 
  
Ønsker man mange TV-kanaler, er en parabolmodtager en 
mulighed . Her skal du købe en internetadgang ved siden af. 
  
Skal du have ny antenne? 
Hvis du hører til den ”kedelige” gruppe, der kan ”nøjes” med 
DR1, TV2 og DR2, kan dette nu lade sig gøre via det nye 
digitale sendenet DTT. Siden 31. marts i år har vi kunnet 
modtage signalet fra Hadsten-senderen (det gamle analoge net 
slukkes i 2009). 
Da signalet nu er digitalt, er kravet til antenne og 
antenneplacering blevet meget mindre, samtidig med, at billed- 
og lydkvaliteten er forbedret. Du kan læse mere om det på 
www.digi-tv.dk 
For at kunne modtage DTT, skal man købe en dekoder. Den 
koster fra ca. 500 kr. og opefter – eller man kan købe et nyt 
TV/fladskærm med indbygget dekoder. Ud over dekoderen 
skal man ikke betale ekstra, da det er inkluderet i den normale 
radio/TV licens. Der er ingen internetadgang i denne løsning, 
så her skal du også selv købe en internetadgang ved siden af. 
 
 
Hermed tror jeg, at vi har fået afdækket de fleste muligheder, 
der - indtil videre! - findes  i vores lokalområde, for at få 
Internet, radio, TV osv. indenfor hjemmets fire vægge. 
 
Tak til medlemmer af STRIT-gruppen for mange gode input ! 
 
Bjarne 

https://webmail.tdc.dk/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.sogs.dk/historie.shtml
https://webmail.tdc.dk/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.sogs.dk
http://www.clearwire.dk/
https://webmail.tdc.dk/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.digi-tv.dk
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Kirkeliv  
Storring, Stjær og Høver  
 
 
 

Morgen retræte i Storring kirke  
 
Lørdag den 20. maj kl. 7.00 - 8.00 
 
Lørdag den 3. juni kl. 7.00 - 8.00 
 
Efterfølgende morgen kaffe i konfirmandstuen for 
dem der har lyst. 
 
 

Grundlovsdag 
Mandag den 5. juni kl. 14.00  
i præstegårdshaven i Galten 
 
Det er en Fælles friluftsgudstjeneste for alle sogne i 
Galten kommune. 
Alle præster i kommunen medvirker. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Søndag den 7. maj 2006. Årets konfirmander. 

Pinsedag 
Søndag den 4. juni kl. 10.30 Stjær kirke 
  
Åbning af Billedmagernes kunstudsmykning af 
Stjær kirke. Udstillingen kan ses hele pinsen og 
resten af juni måned. 
  
Traditionen tro, pinsedag, medvirker også trompetist 
Knud Albert ved Gudstjenesten  
  

Sommermøde i Storring præstegårdhave 
Torsdag den 22. juni, besøg af Stjær børnehave på 
de to store hoppepuder 
  
Fredag den 23. juni, Skt. Hans aften 
I Storring præstegårdshave. Se side 3 
  
Søndag den 25. juni kl. 10.30  
Gudstjeneste i præstegårdshaven i Storring 
 
For flere gudstjeneste tider, se kirkeblad og Folkeblad! 
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Nyt fibernet i 
Skanderborg Kommune 
 
Flere beboere har henvendt sig til Borgerforeningen, for at høre 
om vi kunne gøre noget, for at få fortovene i Stjær bragt tilbage 
til den stand de var i, inden gravearbejdet blev påbegyndt. 
Mange frygtede, at grundejerforeninger og private 
efterfølgende kom til at betale for at få retableret fortovene.  
 
Jeg kontaktede derfor Anette Paulin, Teknik- og 
Miljøforvaltningen i Galten Kommune, og bad hende sikre, at 
fortovene blev afleveret i ordentlig stand. 
De fleste har vist troet, at det er Galten Elværk, der står bag 
gravearbejdet, men det er faktisk Skanska, der er ved at lægge 
fibernet ned for Skanderborg kommune. De etablerer et lukket 
netværk, der skal binde de forskellige institutioner og 
forvaltninger mv. sammen i hele den nye storkommune, og det 
har intet med Galten Elværks fibernet at gøre.  
 
Skanderborg Kommunes IT-ansvarlige Karsten Karlsen 
oplyste, at på grund af den lange vinter, havde Skanska ikke 
kunnet afslutte arbejdet. Men nu er foråret kommet, og de 
værste ujævnheder er allerede udbedret, så vi håber, at folk 
snart kan færdes trygt rundt omkring i hele byen igen. 

 
Der graves lystigt i Stjær 
 
Når arbejdet er helt afsluttet, vil Karsten bede de 4 kommuners 
tekniske forvaltninger vurdere, om strækningerne er retableret i 
ordentlig stand. I Galten kommune skal Anette Paulin sammen 
med Skanska konstatere, om arbejdet er udført tilfredsstillende. 
 
Det glæder vi os til …;-) 
Bjarne 

________________________________________________________________________________________________________ 
 
Avisens Sponsorsider 
 
 

 
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 

 

  

Art Jamming 
 

Kom til Art Jamming i Tina Koldings 
atelier på Stjernholm Mejeri i Stjær. 

Vi maler lørdage fra kl. 10 – 15. 
Se meget mere om hold og priser: 

www.artjamming.dk 
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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! 
 
Netcamp-gruppe 
Marianne Andersen tlf: 8695 0677 
Mail: mba@justsen.dk   
 
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/ Art-Jam 
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 er 
Søndag den 27. august 

 
Avisen udkommer 15.-17. september. 
Indlæg kan sendes til - eller lægges i 

postkassen: 
 Møllevejen 7, Stjær, 

8464 Galten 
eller mailes til  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:mba@justsen.dk
mailto:marso@mailme.dk
mailto:ellenhn@privat.dk


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra forårsmarkedet 13. maj. 
Conny holder trofast plantemarked forår og efterår, på kirkens p-plads. Efterårsmarkedet er i september. Alle er velkomne til at gøre hende selskab 

og stille en lille bod op, med det ene eller andet til have eller hus! Hvis du vil deltage i efterårsmarkedet, så ring til Conny tlf.: 8695 0581 
 
 
 
 
 

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. 

Deadline for stof til næste avis er søndag d. 27. august.  Avisen udkommer den 15.-17. september og dækker sept., okt., nov. 
Avisen kan ses i farver på http://www.stjaer.net 

Aktiviteter i maj: 
 
20. 7.00 Morgenretræte i Storring kirke 
20. 13.30 Cirkus Stjærne 
20.-21. Sulingen på besøg/håndbold 
              i hal og på baner 
21. 10.00 rollespil i Bakkeskoven 

Aktiviteter i juni: 
 
3. 7.00 morgenretræte i Storring kirke 
4. 10..30 Pinsegudstjeneste i Stjær kirke  
5.  7.45 Tunø rundt/møde v. brugsen 
5. 14.00 fællesgudstj. I Galten præste.have 
7.-11. juni SPORTSFESTUGE i Stjær 
7. 19.00 Byvandring i Stjær/møde v. teltet 
7. 20.30 nattergaletur /møde v. skolen 
8. 19.00 sportsfest gåtur/møde v. klubhus 
15. 18.30 gåtur-Skanderborg-Sølund 
16. 17.30 fællesspisning Stjærvej 114 
18. 14.00 Guided tur i Præstegårdsskoven 
22. sommermøde præstegård/hoppepuder 
23. Sidste skoledag! 
23. 17.30 Høver/ Børne-Skt. Hans for børn og 
voksne – bålet tændes kl. 20.30 
23. 18.00 Storring-Stjær / Sankt Hans i 
præstegården  - bålet tændes kl. 21.45 
23. 19.00 Skt. Hans i grusgraven i Søballe/ 
 bålet tændes kl. 21 
25. 10.30 gudstj. i præstegårdshaven/Storr. 

Aktiviteter i juli: 
 
9. 12-16 Akademisk ridekunst på Vindskovgård 
15.-16. Horsemanship Stævne på Vindskovgård 
 
august: 
17. 18.30 gåtur-Kollens Mølle/mød v. klubhus 
23. 19.00 gåtur-Kollens Mølle/mød v. kirken 
27. DEADLINE for næste Stjær Avis 
 
september: 
14. 18.00 gåtur Engsøen rundt/møde v. klubhus 
21. 18.30 gåtur Høskoven i viby/møde v. 
klubhus 
28. 18.30 gåtur i Stjær/afslutning på sæsonen 
- herefter starter Nørkleklubben hver  
torsdag kl. 19.00 i klubhuset! 
 

november: 
7. 19..30 Lars Muhl i Stjær Forsamlingshus 

 

SULINGEN 
Den 20.-21. maj, er der masser af håndbold i hallen og på banerne.  
Vi har besøg af Sulingen /boldklubben 
 

CIRKUS Lørdag den 20. maj kl. 13.30. Kom og se forestillingen i Cirkus 
Stjærne/børnehaven   
ROLLESPIL Søndag den 21. maj, kl. 10-14. Kom op i Bakkeskoven og 
oplev rollespil./børnekulturgruppen 
 

SPORTSFEST Kom og hep!!!!  
Søballe, Storring, Stjær og Høver dyster søndag den 11. juni kl. 14.30 
BYVANDRING i festugen! Onsdag den 7. juni kl. 19.00. er der  
byvandring i Stjær,  med indfødt turistguide! Mødested: Teltet 
- og bagefter, samme aften kl. 20.30, er der  
NATTERGALETUR til Tåstrup Sø (Stierdt Sø) i Stenskoven.  
Mødested: Skolens P-plads/ arrangør DN/ guide: Peter Lange, Stjær 
 
 

mailto:stjaeravis@stjaer.net
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