
 

STJÆR AVIS 
med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe 

 
      

 
 
Bedst blandt gratis aviser - du bli’r ikk' fri for den !! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Storring og Stjærs vokseværk har taget fart. Helt nye miljøer skyder op og gamle huse renoveres fra A-Z.  
Velkommen til alle nye borgere, som flytter ind i de nye og de gamle huse, i vores dejlige område. 

Her har I lidt samlet information om, hvad området byder på! 
 
 

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. 18 – 5. årgang    September, oktober, november, december 2006                             
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Stjær Avis 
udgives af Stjær Boldklub og Stjær Sogns Borgerforening. 
 
Redaktion: 
Høver/ Mogens Kjærskov/ kjaerskov@mail.dk/ 86 94 55 95 
Søballe/ Ingeborg Larsen/ gorm.larsen@get2net.dk  
Storring/ Michèle Nielsen/ michele@storring.dk/ 86 95 09 90 
Storring/ Per Reipurth/ reipurth@email.dk/ 40 97 87 19 
Flaskeposten/ Ellen Møller/ fa.moeller@os.dk/ 86 95 02 36 
Erhverv/ sponsorer/ Bjarne Schøler/ bss@tdc.dk / 86 95 08 08 
Layout/ Roy Erik Blüthgen/ roy@bluthgen.dk  / 86 24 02 26 
roy.bluthgen@eu.fkilogistex.com/ webmaster@stjaer.net   
ansvarshav./ Pil Brudager/ pil@stjaer.net,  
stjaeravis@stjaer.net , foredrag@stjaer.net,  86 95 08 25 
  
 

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 26. november 
 

Avisen udkommer i weekenden den 15.-17. december. 

 
Vi har haft  
Redaktionsmøde på STJÆR AVIS  
onsdag den 16. august i Basehouse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaktionen ser sådan ud/ september 2006:  
Roy, Michèle fra Storring, Mogens fra Høver, Pil, Bjarne og Ellen fra 
Flaskeposten/Stjær boldklub. 
Ingeborg fra Søballe og Per Reipurth fra Storring var forhindrede. 
 

 
Navnekonkurrencen:  
Det er svært, blandt de indsendte forslag, som vi bragte i sidste 
avis, at vælge et sigende, dækkende navn for avisen. Og vi er, i 
redaktionen enige om, at det jo er (og i lang tid fremover vil 
være): Stjær Avis med Flaskepost og opland.  Så efter en lang 
snak frem og tilbage, vælger vi foreløbig at bibeholde navnet: 
  
 
 
 
 
 
 
Indtil videre, i hvert fald i et år –  så må vi se, hvordan avisen 
udvikler sig. 
 
MEN - vi har været utrolig glade for alle de fantasifulde navne 
I er kommet op med (vi gemmer dem) – og vi vil jo nødig, her i 
vores første større konkurrence, skuffe Jer aktive læsere – så vi 
har trukket lod blandt alle indsendere af navneforslag  
(der var 17 personer fra nær og fjern) og: 
 
Gustav Friis 
Borgmester Jørgensens Vej 3,2, 193 
9000 Aalborg 
tlf. 99 34 21 93 
 
 
 
 
 
- du har vundet de tre flasker rødvin!  
Tillykke Gustav. 
Vinen kan afhentes hos Bjarne Schøler Sørensen, Lindegården, 
Kollens Møllevej 31.tlf.: 8695 0808 
Vi skal måske lige fortælle, hvad Gustavs navneforslag var - 
selv om avisen altså ikke tager navn efter det: 
 
Mit forslag til avisens nye navn er: 
 
STJØBBEN STØVER 
- en lokalavis for Stjær, Søballe, 
Storring og Høver 
 
mvh. Gustav Friis 

Stjær Avis 
– med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe 

mailto:kjaerskov@mail.dk/
mailto:gorm.larsen@get2net.dk
mailto:michele@storring.dk/
mailto:reipurth@email.dk/
mailto:fa.moeller@os.dk/
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mailto:webmaster@stjaer.net
mailto:pil@stjaer.net
mailto:stjaeravis@stjaer.net
mailto:foredrag@stjaer.net
mailto:stjaeravis@stjaer.net


3 

 

Dilettantstykket 
 
 

 

Andersen på klods 
 
 
 
- opføres i Stjær Forsamlingshus fredag den 3. og lørdag den 4. november 2006. 
 
Stykket er en farce hvor vi følger  ”Teaterforeningen Ej blot til lyst” i timerne lige op til og under premieren på 
deres stykke ”På god versefod med hr. Andersen”.  Det sker under ledelse af den selvhøjtidelige skoleinspektør 
Bjarne Brallerrøv, der har et klart ønske om at give sin by intellektuel kultur på et højere niveau. Han har et 
frygteligt hyr med at styre sin skuespillertrup, der overvejende består af medlemmer af den tidligere 
dilettantgruppe Derby Dilettanterne, der spiller hele stykket på den halve tid, da det kan være svært at huske 
alle replikker. Samtidig har Derby Dilettanternes ambitionsniveau gået i retningen af platte og halvlumre 
forestillinger. 
Disse modstridende interesser i ”Teaterforeningen Ej blot til lyst” afføder masser af intriger, forviklinger og 
kissemis i kulissen, der gør stykket fantastisk morsomt. 
 
Du vil møde et broget persongalleri der blandt andet tæller:  Erna med det nervøse blodsukker, der konstant 
dulmes med et stort indtag af tomme kalorier. Brugsuddeler Clausen hvis nidkærhed overfor Brugsens 
varesortiment gør, at det forsvares til sidste blodsdråbe. Gitte Augenblau med naive primadonnanykker, der ser 
chancen på de skrå brædder som springbrædt til de store scener. 
 
Kom selv og se hvordan hele historien udvikler sig og ender, hvis det da er muligt for dine latterkramper eller 
fordi du hulkende af grin må tørre øjnene undervejs. 
 
Torben Greffel, instruktøren af ”Andersen på klods”, har også problemer med sine skuespillere, der for 
nuværende selv har svært ved at holde masken under prøverne. 
 
På gensyn! 
 
Billetter kan købes i Brugsen fra søndag den 1. oktober! 
  
Fredag den 3. november:  
Entré 50,- inkl. kaffe & kage 
Kl. 19:00 - dørene åbnes 
Kl. 20:00 – forestilling 
Efterfølgende cafestemning  
  
Lørdag den 4. november: 
Entré 150,- inkl. lækker buffet 
Kl. 17:30 – dørene åbnes 
Kl. 18:00 – buffet 
Kl. 20:00 – forestilling 
Efterfølgende hygge og dans (til jukeboks) 
  
 
Venlig hilsen 

StjærDilettanterne og Stjær Sogns Borgerforening 
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Stjær Bageri lukker 
 

 
 
- Ja, søndag den 1. oktober er det så slut, siger Jonas. Det bliver 
underligt, ikke at skulle starte hver eneste aften/nat kl. 01:30 
for at lave brød og kager, og jeg vil da helt sikkert også komme 
til at savne ”duften i bageriet” i nogen tid. Men jeg glæder mig 
også til, at kunne få et mere normalt liv, hvor man ikke altid er 
så bundet og afhængig af sit arbejde. Jeg har for eksempel ikke 
haft ferie de sidste 4 år. 
 
Jeg sidder i baglokalet sammen med 3 generationer af 
bagerfamilien Laursen, som siden 1888 har drevet Stjær 
Bageri. Det er Jonas, som er 5. og sidste generation, Jonas  ́mor 
Yrsa og bedsteforældrene Villy og Jytte, som lige er kommet 
på besøg. Der er frisklavet kaffe på kanden, en dejlig smørkage 
på bordet, og alle 3 generationer fortæller ivrigt om, hvordan 
det har været at have bageri og forretning i Stjær i så mange år. 
 
”I gamle dage, da min farfar var bager, byttede han rugmel for 
rugbrød med bønderne”, fortæller Villy. ”Når der var høstet, 
blev kornet malet til rugmel oppe på møllen. Så lavede farfar 
en aftale med nogle af bønderne, så 1 kilo rugmel blev byttet til 
1 kilo rugbrød, som de fik udleveret senere på året, når de 
skulle bruge det. Det kunne man jo gøre dengang…” 
 
Jonas og Yrsa er enige om, at det er med blandede følelser, at 
de nu må lukke, for det er jo trist, at noget, der har været en så 
central del af familien Laursens liv, ikke længere skal være det. 
Og det forpligter da også at være 5. generation, men samtidig 
glæder de sig også til, at skulle i gang med en ny tilværelse. 
 
Og så er vi meget kede af, at skulle sige farvel til Karsten og 
Børge, vores 2 bagersvende. De har igennem mange år ydet en 
stor og stabil indsats, som vi har været utroligt glade for. 
Karsten har været her i 14-15 år og det har Børge vel også 
efterhånden sammenlagt. Han kom tilbage for 5 år siden og 
arbejder egentlig på deltid, men det bliver ofte til en 70-80 
timer hver 14. dag, så det er så som så med deltiden. 
  
Heine har udlært 7 svende gennem de cirka 20 år, han var 
bager, fortæller Yrsa, og flere af dem har været ansat som 
svende efterfølgende. Men der er mange, der bliver trætte af 
arbejdet som bagersvend, så de finder som regel noget andet, 
der ikke har de skæve arbejdstider. 
 
 

 
Yrsa og Jonas siger begge, at bagerlivet i Stjær har været 
dejligt, og begge synes, det har været rart, at lave gode brød og  
kager og have en god kontakt med befolkningen i Stjær. Men 
det har også været hårdt, for det er jo et meget bundet erhverv, 
med nogle utaknemmelige arbejdstider.  
”Vilkårene for små forretninger og erhverv har ændret sig, så i 
dag kan man ikke leve af at have bageri i en by på størrelse 
med Stjær. Jeg tror, at der fremover kun vil bagerier med butik 
i byer med over 5.000 indbyggere, og så vil der være nogle 
kæmpestore bagerier, som leverer til kiosker, supermarkeder 
og udsalg” siger Jonas. 
 
Hvad siger du, Villy, til at bageriet lukker nu? 
Det er selvfølgelig lidt trist, at det ikke kan fortsætte, men jeg 
forstår godt, at Jonas og Yrsa ikke længere orker at fortsætte. 
Det er jo blevet næsten umuligt, at skaffe bagersvende i dag, og 
små forretninger har det svært i dag, med den store 
konkurrence fra de store butikscentre. 
 
Hvad skal I så nu? 
Yrsa: ”Her i foråret, inden lukningen af bageriet overhovedet 
var kommet på tale, købte Heine og jeg et hus med lidt skov til, 
oppe ved Tjele. Det ligger i nærheden af Vammen, hvor jeg 
kommer fra. Da vi købte det, var planen, at jeg skulle køre 
frem og tilbage hver dag, for at passe udsalget i Hørning, men 
nu håber jeg på at få arbejde på plejehjemmet i Vammen.  
Og så skal jeg køre på min grå Ferguson, og passe og pleje 
skoven og ellers glæder jeg mig til at få et mere ”normalt” 
familieliv sammen med Heine.” 
 

 
 
Jonas: ”Planen er, at lokalerne skal indrettes til lejligheder, så 
nu skal jeg være håndværker, bygge om og sætte i stand. Der er 
2 lejligheder i forvejen, og vi regner med, der bliver 4 eller 5 
lejligheder i alt. Jeg regner med, det varer det næste års tid, og 
så må vi se, hvad fremtiden ellers byder på. Det bliver sikkert 
ikke som bagersvend, men man ved jo aldrig… 
Jeg flytter i øvrigt også til Vammen, ved Sødal Skov, hvor jeg 
overtager mine bedsteforældres hus. Det ligger meget smukt op 
til skoven, og der er små søer med broer, så det er helt Morten 
Koch… Min morfar har selv bygget det i 1954, og jeg glæder 
mig meget, til at flytte derop.” 
 
- På hele familien Laursens vegne vil vi sige tak til Stjær for 
den store opbakning, vi har fået af befolkningen gennem alle 
118 gode år i Stjær, siger Jonas og Yrsa. 
 
Det har været en god tid, med masser af gode minder, men nu 
er det desværre slut. 
 
Vi siger også tak til familien Laursen, og ønsker Jer al mulig 
held og lykke fremover. 
      Bjarne 
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Lars Muhl 
 

holder foredrag i Stjær Forsamlingshus 
 

Tirsdag den 7. november kl. 19.00 
(dørene åbnes kl. 18.30) 

  
I år bliver det et causeri, der fortsætter,  

hvor Lars’ foredrag i april 2005, om "Seeren", sluttede. 
Han fortæller denne gang om arbejdet med - og emnerne i 

trilogien: 
 

Seeren fra Andalusien, Maria Magdalene og 
Gral. (Gral udkom i april i år) 

 
Man kan reservere billet på: foredrag@stjaer.net 

Eller i Stjær Dagli’Brugs! 
Der sælges også billetter ved indgangen! 

Pris: 
 60 kr. for medl. af Stjær Sogns Borgerforening – 80 kr. for 

øvrige. Unge under 20 år har gratis adgang! 
Arrangør: Stjær Sogns Borgerforening og Stjær Avis. 

 
PS: Der vil være højtaler og teleslynge,  

så ALLE kan høre - også selv om stolene knirker! 
Udstyret er venligst stillet til rådighed af SICOM! 

 
 
 
 
 
 
 
En helt ny generation er begyndt at læse – og 
anmelde, Lars Muhl’s bøger.  
Her er en boganmeldelse af Tue Thulesen Dahl,  
der går i 8. klasse på Stjærskolen. Tue er 14 år. 
 

Maria Magdalene 
Seeren, Oraklet og Den Glemte Kraft 
 
Lars Muhl var netop blevet færdig med manuskriptet til 'Seeren 
fra Andalusien', da den mystiske Seer ringer og byder Lars at 
rejse til Montségur i Frankrig. Lars får mærkelige syn og 
drømme. Hans livssyn bliver revideret, og Maria Magdalene 
viser sig for ham på toppen af Montségur. Seeren og Lars rejser 
videre til Toledo, hvor de finder Kabbalaens syv punkter. Lars 
påstår, at Toledo er bygget op omkring en sådan Kabbala. Efter 
denne skattejagt rejser Lars hjem til Danmark, og der går to år, 
før han igen bliver kontaktet, denne gang af en tv journalist, 
der vil have ham med i en tv-udsendelse om pilgrimsrejser. På 
turen oplever han blandt andet dervishernes dans og sætter dem 

i forbindelse med 'De Hvidklædte', en gruppe, der arrangerede 
Jesus og Maria Magdalenes giftermål. 
I klosteret 'Our Lady of Saydnaya' bliver Lars så fascineret af 
en ikon, at han får lov til at tage den med hjem. Inden 
hjemturen besøger han en antikvitetshandel, hvor han køber et 
gammelt Sufisegl. 
På hjemvejen bliver han røvet af to mænd udklædt som 
sikkerhedsvagter og må erkende, at penge ingenting er, og at de 
sande værdier bringer han med hjem. 
Seeren kalder ham til sig igen, og de mødes ved Montségur. 
Pludselig indser Lars, hvilken betydning den feminine del har 
på Jesus fortællingerne. At Maria Magdalene var den feminine 
del af Jesus. Derfor besøger han den nærliggende borg, 
Roquefixade. Han forstår, at Roqufixade er den maskuline, 
tilegnet for 'Broderskabet', og Montségur er det feminine, 
tilegnet for 'Søsterskabet'. 
 
Maria Magdalene bliver forlovet med Jesus, da hun er 12 år. 
Hun glæder sig til at se denne ukendte mand, men da han rejser 
bort kort efter vielsen, bliver hun fortvivlet. Da Maria bliver 24 
år sendes der bud efter hende, og hun rejser til sin hjemby. 
Jesus lever ikke op til kravet om at blive Messias og Maria 
opsøger ham. Maria og Jesus genforenes, og Jesus lærer mere 
om Kraften og kærligheden. De bliver gift og rejser ud sammen 
med disciplene og Johannes for at prædike om Kraften. 
Efter et stykke tid indser disciplene at Jesus' kongerige ikke er 
af den jordlige art, og de begynder at sprede rygter om, at Jesus 
vil vælte romerne og blive konge. Pontius Pilatus får dette at 
vide og får Jesus korsfæstet. Disciplene former en ny religion – 
Kristendommen. De udnytter folkets tro til egen vinding. Maria 
rejser til Frankrig hvor hun lever videre. 
 
Maria Magdalene: Seeren, Oraklet og Den Glemte Kraft er en 
lettere forvirrende bog om Maria Magdalene, og er en af de 
utallige teorier om hvad der virkelig skete i Jesus liv. 
Bogen er todelt og handler henholdsvis om forfatteren, Lars 
Muhl og tiden efter hans møde med Seeren fra Andalusien. 
Den forklarer en masse avancerede ting, som desværre er lidt 
svært at forstå. På grund af dette bliver den lidt kedelig og 
langtrukken. Den er dog et interessant sidestykke til nutidens 
Maria Magdalene teorier. 
Bogen kan kun anbefales til læsere allerede bekendt med Maria 
Magdalene historierne. 
 
”Maria Magdalene Seeren, Oraklet og Den Glemte Kraft” af 
Lars Muhl. Udgivet 2004, Lindhardt of Ringhof Forlag.  
 
 
 
 

NOVEMBER, rusk og regn og foredrag i forsamlingshuset! 

Torsdag den 16. november kl. 19.30 

 Kaare R. Skou 
Politisk redaktør på TV, gæster Stjær forsamlingshus 
 
Kaare R. Skou er en af landets mest erfarne politiske 
iagttagere og en levende fortæller. Han har tilbragt sit 
arbejdsliv på Christiansborg siden 1982 og har skrevet flere 
bøger om politik, blandt andet Folkestyret i Arbejde, 
Demokratiets Danmarkshistorie og Dramatiske døgn i 
Folkestyret. Den seneste udgivelse er et omfattende politisk 
leksikon (efteråret 2005). TV-seere kender ham fra 
adskillige valgaftener og for jævnlige skarpe analyser af det 
politiske spil.  
Se mere om foredraget i Folkeblad og Kirkeblad. 
 
Arrangør: Menighedsrådene.                                                                                                                                                                                                         
Der er gratis adgang. 

mailto:foredrag@stjaer.net
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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 på: www.stjaer.net/forsamlingshus 
 

 
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.

Nyt fra  

Borgerforeningens bestyrelse: 
 
Vi har desværre måttet sige farvel til Bettina Lollo Pløen, som 
har valgt at trække sig fra bestyrelsen. Bestyrelsen siger tak til 
Bettina for indsatsen og samarbejdet, og ønsker hende god vind 
fremover. 
Vi er fortsat 5 i bestyrelsen. Lene Andersen fra Stenskovvej har 
nemlig tilbudt, at være med i bestyrelsen, og hun vil fremover 
stå for udlejningen af forsamlingshuset.  
Tak til Bent (og Tove) for den ekstra indsats, de har ydet med 
udlejningen siden foråret, og byder samtidig Lene rigtig 
hjertelig velkommen i vores lille kreds. Vi håber alle på et 
rigtigt godt og hyggeligt samarbejde med dig. 
Bjarne 

 

Byens have  
– forsamlingshusets grønne rum! Processen er gået lidt i stå. 
Frivillig energi og muskelkraft søges!! Henvendelse til Bjarne! 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fællesspisning i forsamlingshuset 
- er i gang igen efter sommeren.  Alle er velkomne! Nye 
fællesspisere meld Jer til Heidi: tlf.: 8695 0650 eller på mail: 
heidi@gargulak-andersen.dk / Vi spiser 17.30, d. 25.9., 27.11. 
 
 
 
 
 
Børnene leger... 

 
 
 
 
Første spisning efter sommerferien foregik, traditionen tro, i Stærekassen! 
 

Stjær Folkedanserforening  
startede sæsonen onsdag den 6.9. kl. 19.30  
i Forsamlingshuset. Der danses hver onsdag. 
Nye er hjertelig velkomne – både par og singler! 
Mere information på tlf.: 8695 0181. 

Storring-Stjær-Høver  

Fællesudvalg/ lokalråd ?? 
Processen er p.t. død pga. tidsmangel fra flere af deltagerne 

mailto:heidi@gargulak-andersen.dk
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Stjær Forsamlingshus 
 

byder velkommen til 3 af årets faste traditioner: Julestue, Julebanko og nu også Julenetcamp. 

 

JULESTUEN 
er 
 

lørdag den 2. december kl. 14.00-17.00 
Kom og få bygget den helt rigtige julestemning op. 

Vi serverer kaffe, te og kage, og krydrer det hele 
med fortællinger, sang, og en rask lille pakkeleg. 

Arrangementet er gratis. Du skal blot møde op med en pakke til max. 20 kr. 
Der er tilmelding til dette arrangement, senest mandag den 27. november til: 

Mie Hansen på tlf. 86950563 eller på opslaget i Dagli´Brugsen. 

 

JULEBANKO 
er 

søndag den 3. december 
Vi starter med 

Børnebanko fra kl. 10 - 11.30 
Kl. 14.00 – 17.00 er det de voksnes tur 

- der er flotte gevinster fra vore sponsorer og overskuddet går ubeskåret til 
forbedringer af Forsamlingshuset - så mød op og støt vores fælles hus! 

Der kan købes kaffe/te, kage, øl, vand & slik i baren 
Alle er velkomne til begge arrangementer! 

Vi glæder os til at se Jer – 

 
JULENETCAMP 

starter 
lørdag den 16. december kl. 12:00 

og slutter søndag morgen kl. 08:00 
Når I unge synes, det er ved at være for meget jul,  

eller I bare trænger til en ”skærmpause” 
så  

hank op i den bær/slæb-bare Pc’er og glæd dig til en maratondyst med dine venner! 
Vi har alle tiders mega-fede Internetforbindelse, med super ping-tider. 

Byens bedste service teams sørger for, at der er sund forplejning til spillerne. 
Hilsen Stjær Sogns Borgerforenings bestyrelse 
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Stjær 

Kids Corner! 
 
Hvad er nu det for noget? ”Nye tider, nye…navne”.  
Jo, den ca.120 år gamle Børneklub i Stjær har ændret navn.  
Det er for øvrigt ikke første gang i tidens løb; i gamle dage hed 
det Søndagsskole. Men det er altså ”børnenes hjørne”, 1½ time 
hver tirsdag eftermiddag fra kl. 16 – 17.30 i den gule del af 
Bethesda (lige overfor kirken). 
Vi får kage og saft, har fortællerunde hvor småt og stort fra 
ugens løb fortælles. Vi har ”legehjørne”,”historie/tegnehjørne”, 
”kreahjørne”, ”spillehjørne” og engang imellem noget helt 
uden for nummeret. Vi synger sammen og sidst, men ikke 
mindst fortæller vi bibelhistorie i børnehøjde. 
Alle børn i alderen ca. 5 år (man må gerne begynde det sidste 
år, man går i børnehave) til ca. 9 år (til og med 3. klasse) er 
meget velkomne. Forældre er også velkomne til at kikke ind 
for at se, om det skulle være noget for deres barn. Vi har kaffe 
klar på kanden den første gang.  
Kids Corner er gratis, og man forpligter sig ikke til noget ved 
at dukke op. 
Tirsdag den 5/9 kl. 16 går det løs.  
Er der spørgsmål, så kontakt en af lederne: Inge Andersen 
8657-7420, Nicolaj W. og Ellen Højlund Nielsen  8695-0160 
 
  

Fuld fart fremad 

Så er KFUM spejderne i Stjær atter i gang efter sommerferien. 
Og sikken en start! Ulveungerne mødes i spejderhytten hver 
mandag aften og til sidste møde mødte ikke mindre end 9 nye 
ulveunger op  og var parate til at se om spejderarbejdet var 
noget for dem. Det håber og tror vi at det er. Forårets 
lederproblemer er nu løst på bedste vis og vi har en farverig 
palet af sjove og spændende aktiviteter på programmet og 
glæder os til atter at kunne tilbyde et virkelig godt alternativ til 
de øvrige børne- og ungdomstilbud, med afsæt i fællesskab og 
friluftsaktiviteter. 

De store spejdere er også kommet godt fra start, med et nyt 
lederteam bestående af ikke mindre end 4 ledere, under kyndig 
ledelse af Karen Jeppesen, som har rødder i spejderarbejdet i 
Stjær gennem en lang årrække. Spejderne mødes hver tirsdag 
kl. 19 i spejderhuset og her er der også kommet nye 
medlemmer efter sommerferien, og vi har plads til endnu flere.  

På årets første møder er der bl.a. blevet undervist i brug af 
økser, derefter udstedt huggebeviser og siden hen fældet træer i 
præstegårdsskoven. Træerne og rafterne skal bruges i efterårets 
store pioner-projekt, som bl.a. går ud på at bygge et shelter til 
overnatning og højt tårn nede i Krab Skov (Konkurrence: Hvor 
ligger Krab Skov?) Alt dette krydres med godt med fællesskab 
og fællessang omkring bålet - et rigtig godt alternativ til 
computerspil og Game Boy! 

Der er mange flere spændende punkter på programmet i løbet 
af efteråret. I er hjerteligt velkommen til at kigge forbi og være 
med. 

Stor spejderhilsen KFUM spejderne i Stjær/ Jan og Kresten 

 

 
 

Nyt fra  
Quinderne!  
    Evdokia fra Kirgisistan 
  
Igennem Ældre Sagen blev vi bekendt med at man kunne 
adoptere en bedstemor kaldet BABUSHKA fra Kirgisistan. 
Det syntes vi var noget for os Quinder. I maj mdr. gik det i 
orden og vi fik tildelt 83 årige Evdokia Byahova som er født i 
Rusland, men flyttede til Kirgisistan i 1953. Evdokia har 
arbejdet på et kontor i 35 år og har været enke siden 1995. 
Hun har to døtre som ikke er i stand til at hjælpe deres mor 
økonomisk. Evdokia lider af forskellige sygdomme som kræver 
medicin men hendes beskedne pension rækker ikke til køb af 
medicin, sund mad, tøj m.m. pensionen rækker kun til husleje 
og opvarmning af hjemmet. 
Vores lille sponsorat kan derfor hjælpe Evdokia til et lidt bedre 
liv.                De voksne quinder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stjærs fortove – igen, igen! 
Det er fortsat svært at færdes på fortovene i Stjær. Ja faktisk er 
forholdene blevet yderligere forværret, siden vi skrev om dem i 
sidste avis. Fortovene har nu i længere tid været helt spærret, 
bl.a. ved kirken og ved Dagli´Brugsen. 
Sidste gang var undskyldningen den lange vinter, men den 
synes jeg ikke, gælder mere, efter dette års rekordsommer. Så 
jeg har derfor igen haft fat i de ansvarlige bag hullerne. 
Karsten Karlsen oplyser, at arbejdet nu snart skulle være 
færdigt, da Galten Elværk blot mangler at montere skabe de 
steder, der stikker kabler op af jorden. Og ifølge Skanska skulle 
dette ske i uge 35. Derefter vil Skanska straks lukke hullerne, 
siger Karsten. 
Kim Frandsen fra Galten Elværk oplyser efterfølgende, at de 
ikke kan montere de sidste skabe, før Skanska har lavet 
vejunderføringerne og gravet de sidste kabler ned. Mens dette 
skrives, er Skanska gået i gang med at lave vejunderføringerne, 
så nu lysner det. 
Sidste nyt (den 4. september) kommer fra Knud Laursen,  
gruppeleder hos Galten Elværk: I løbet af den næste uges tid 
bliver der udført krydsninger af Østerbro, og dernæst går 
Skanska i gang med at nedgrave kabler og fiberrør i Bækken 
og Kirkestien. Herefter skal der monteres kabelskabe, så jeg 
forventer at der vil gå ca. 4 uger før det hele er færdigt, skriver 
han. Vi havde håbet på, at det hele var færdigt, inden denne 
avis udkom, men sådan skulle det ikke gå. 
Når det hele er færdigt, formentligt engang først i oktober,  
skal vi nok sørge for, at Teknik- og Miljøforvaltningerne  
får kontrolleret, at fortove m.m. er retableret ordentligt,  
inden de drager videre. 
      Bjarne 
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”Journalistens Værktøjskasse” 

To Uddannelsesdage  
i Stjær Forsamlingshus.  
 
De to lørdage 27. jan. og 24. marts 2007 
- er et uddannelsestilbud, til frivillige lokalmediefolk 
i Skanderborg Storkommune. 
 
I foråret fik Stjær Mediegruppe, som producerer www. 
Stjaer.net og Stjær Avis, nogle penge fra folkeoplysnings  
udvalget i Galten kommune, til at gøre os dygtigere for, så vi 
bl.a. ikke laver så lange aviser, som denne her! 
Vi har sammen med journalisthøjskolen udformet 2 
uddannelsesdage, hvor lokalmediefolk fra storkommunen  
kan mødes i Stjær Forsamlingshus og lære nyt sammen og 
inspirere og lære af  hinanden. Underviseren er en af 
journalisthøjskolens lærere. Uddannelsesdagene hedder: 
 

”Journalistens Værktøjskasse” 
Et undervisningsforløb for medarbejdere ved medier i 
lokalområder. Hovedvægten i undervisningen vil blive lagt på 
produktion til skrevne medier. 
 
Målet med undervisningen er at give kursisterne indsigt i 
journalistens arbejdsmetoder. Undervisningen vil blive en 
kombination af oplæg og praktiske øvelser. Hver 
undervisningsdag vil have en varighed på fem timer. 
Undervisningen tager primært afsæt i de medier kursisterne 
skriver til. 
 
Lørdag den 27. januar 2007, kl. 11 - 16 
 

 Journalistikkens kendetegn 
 

 Hvad er en god lokalhistorie – og for hvem? 
 

 Vinkling 
 

 Den  gode arbejdsproces 
 

 Skriveprocessen 
 

 Mødet med kilden 
 

 Portrættet og reportagen – form og arbejdsmetode 
 

 Oplæg til hjemmeopgave 
 
Hjemme: Efter den første undervisningsdag skal kursisterne 
arbejde med en artikel, som sendes til underviseren inden 
undervisningsdag 2. 
 
Lørdag den 24. marts 2007, kl. 11 - 16 
 

 Evaluering af hjemmeopgaver 
 

 Den gode rubrik og andet udstyr 
 

 Læserne (målgruppebevidsthed) 
 

 Kildeidentifikation 
 

 Om at skrive til nettet 

 
Vi håber, de to uddannelsesdage bliver start på flere, hvor vi 
bl.a. kan lære om det elektroniske medie. Men vi starter med 
disse” gode gamle journalist-redskaber”.  
 
Alle frivillige lokalpresse-journalister, fra 
Storkommunen, er velkomne!!  
 
Kurset er gratis – I får frokost og et dejligt samvær med 
andre frivillige lokalmediefolk – oveni den professionelle 
undervisning! Det er vigtigt, man deltager begge dage. 
 
MELD JER TIL PÅ 
stjaeravis@stjaer.net INDEN JUL! 
Der er et begrænset deltagerantal!  /  mere info hos Pil 

 
 
 
 
 
 
 
 
Stjærskolen 1981 - 2006 
 
- er en arbejdsplads for ca. 30 voksne og 240 børn.  
Udover selve skolen har vi skolefritidsordningen ”Fritter´n” 
med børn fra børnehaveklasse, 1. og 2. klase, samt 
fritidsklubberne ”Værestedet” med børn fra 3. klasse og op til 
18 år. Desuden har Musikskolen og Ungdomsskolen 
undervisning på skolen.  
 

Stjærskolen fejrer i disse dage  
25 års jubilæum! 

 
Avisen ønsker tillykke og ønsker, de næste 25 år må blive lige 

så livgivende for skole og by, som de første 25. 
 

 
 
Stjær Børnehave 
 
Onsdag d. 4.okt. Høstfest i Børnehaven. Vi starter kl. 13.30 
med en spillemand, Torben Wahlstrøm, på legepladsen.  
Vi vil danse og synge og lege.  
Forældrekaffen/Høstfesten starter kl. 14.30 - 16.30.  
  
Onsdag d. 1.november henter vi Kong Efterår i Bakkeskoven. 
Børnene går fra børnehaven op og henter ham og bringer Kong 
Efterår med til forældrekaffe(kakao) i stærekassen.  
Tid: 14.00 -16.30. 
  
Fredag d. 1. december er der bedsteforældredag. Vi henter 
juletræ og går tilbage til børnehaven og spiser risengrød.  
Tid: 9.30-?(når man ikke har lyst til at være med længere...) 
Venlig hilsen Vinni 
 

mailto:stjaeravis@stjaer.net
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Stjær 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storring-Stjær-Søballe-Høver  

pilelaug  
har set dagens lys! 
 
Den første sommer har ”været tilegnet” poppelglansbillerne, 
der i stort antal havde slået sig ned på pilemarken mellem 
Søballe og Storring – og levede godt deraf! De er nu indsamlet 
ved håndkraft.  
Vi har også haft enkelte flettedage og været på Moesgård og se 
pileudstilling. 
Kontakt til Lauget er: kirstengade@storring.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julemarked i Ruth’s Garage 
Nygårdsparken 23, Stjær - KOM OG KIG! 

 
Lørdag og søndag d. 25. og 26. november kl. 10-16 

 
Vi har adventskranse, nisser, smykker, dekorationer, små og 

store kirkegårdskranse samt andre små gaveidéer. 
Saft, gløgg og æbleskiver kan købes! 
De bedste julehilsner Conny og Ruth 

 

 
 
 
 
 

Malekurser i et kreativt miljø på 
 
Stjernholm Mejeri 
Alle kan deltage Voksne, Børn 
Børn og voksne sammen 
Undervisning på lørdage og tirsdage 
Priseksempel:  
5 timer inkl. materialer 300kr. 
Se meget mere på WWW.artjamming.dk  
eller kontakt Tina Kolding på tlf. 86 95 06 30  
 

Art Jamming 
Efterår 2006 
September: 
02.              Art Jamming                         kl. 10 - 15  
07.              Mixed media 1 - Kristin Bjoerk       kl. 19 - 21:30 
09.              Art Jamming - Børn               kl. 10 - 14 
21.              Mixed media 2 - Kristin Bjoerk       kl. 19 - 21:30 
23.              Art Jamming                         kl. 10 - 15  
30.              Art Jamming - Barn/voksen     kl. 10 - 14 
Oktober: 
05.              Skrammelkunst 1 - Ulla Blæsbjerg kl. 19 - 21:30 
07.              Art Jamming                         kl. 10 - 15  
12.              Skrammelkunst 1 - Ulla Blæsbjerg kl. 19 - 21:30 
28.              Art Jamming                         kl. 10 - 15  
November: 
04.              Art Jamming - Børn               kl. 10 - 14 
11.              Art Jamming                         kl. 10 - 15 
25.              Art Jamming                         kl. 10 - 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATELIERSØGNING: 

MALERE SØGER RUM! 
 
Findes der mon et rum i Stjær eller nærmeste omegn, der står 
og venter på, at blive brugt? 
 
Vi er tre - fire kvinder, der er vilde med at male malerier!  
Vi leder efter et rum i byen, hvor vi kan ”male og regere” og 
skabe et levende værkstedsfællesskab for os selv – og måske et 
par ligesindede. 
 
Har du et rum stående i en udbygning, på et loft eller lignende, 
der ikke bliver brugt, er vi meget interesserede. 
Det er selvfølgelig vigtigt, der er mulighed for opvarmning, 
med den ene eller anden energikilde – og der skal være 
dagslys, dvs. vinduer - men ellers har vi ingen krav. Hvis 
rummet trænger til en kærlig hånd, vil vi gerne gøre det i stand. 
 
Ring til os: Solveig Winther Engberg 2346 7628,  
Pil Brudager 2991 0825, Tina Krøyer 8695 0807 

Art Jamming 

http://www.artjamming.dk/
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Nyhedsbrev fra Dagli`Brugsen 
Stjær, september 2006.  
V/ Uddeler  Arne Mogensen 
 
Så kom vi på den anden side af sommerferien, og alle er vist 
ved at være i fuld sving igen. Her i Dagli`Brugsen er vi også på 
plads med alle vores nye unge mennesker, som er startet op her 
i løbet af sommeren. 
 
Langt om længe kom DE!! Altså vores nye kasseterminaler! 
De har været længe ventet, men derfor er det også ekstra dejligt 
for os at få nogle kasser som arbejder hurtigt og mere lydløst 
end de gamle. Jeg håber at I kunder har bemærket, at 
ventetiden på jeres bon er blevet noget kortere. 
 
Som alle nok har hørt her i byen, har Jonas i Stjær Bageri 
besluttet sig for at lukke butikken til 1. oktober, og begynde at 
gøre det i sommerhuse. Os fra Dagli`Brugsen ønsker ham alt 
muligt held med det i fremtiden. 
 
Det har så til gengæld givet mig en opgave i at skaffe en ny 
bagerleverandør, således at vi kan forsætte med at have frisk 
bagerbrød i butikken.  
I skrivende stund er det ikke faldet på plads endnu, men jeg 
håber det lykkes for mig inden 1. oktober. 
 
Jeg vil også gerne gøre lidt reklame for ” vores Fiskemand ” 
der hver onsdag holder foran butikken. Husk på at bruge ham 
flittigt. Jeg syntes, han har et utrolig dejligt udvalg samt et 
meget højt kvalitets niveau.  
 
Et af vores sidste tiltag her i butikken er, at vi har besluttet 
fremover ”kun” at føre økologisk mælk fra Thise i vores 
sortiment. Den beslutning er truffet ud fra at salget af øko-
mælk fra Arla er faldet meget i vores butik siden vi begyndte at 
have mælk fra Thise.  
 
Når jeg kigger på kalenderen, kan jeg konstatere at det allerede 
er mere end et år siden at jeg startede som Uddeler her i Stjær. 
Tiden er bare fløjet af sted med masser af spændende 
arbejdsopgaver, og I kan tro at det er dejligt at blive ved med at 
se på, at vi bliver ved med at stige i omsætning. 
 
Det skal i alle have tak for. Det er utroligt dejligt med sådan en 
lokal opbakning. 
 
Til sidst en lille ”bøn” til jer som benytter den flaskecontainer 
som vi har stående foran butikken. 
 

Den er KUN til engangsflasker.  
IKKE TIL TOMME MARMELADEGLAS, ELLER ANDRE 
MÆRKELIGE TING. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvis der fortsat bliver lagt disse ting i, bliver vi nødt til at 
fjerne den, fordi vi kan ikke komme af med disse ting sammen 
med flaskerne.  
 
Når du har tomme marmeladeglas-rødbedeglas- eller andre 
former for glas, skal disse afleveres ved glascontaineren på den 
anden side af kirken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med dette lille ” hjertesuk” vil jeg gerne ønske jer alle en forsat 
god sensommer - og husk, I er altid velkomne til at komme 
med spørgsmål eller ønsker til vores udvalg, i butikken. 
 
På gensyn i Dagli`Brugsen Stjær! 
PS: Vi har fundet den nye bager! Kig ind på www.stjaer.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiskebilen er frisk med fisk hver onsdag fra 11-17.30 
Hilsen Fiskemanden! 
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Debatsiden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LÆSERBREV 
Der er ikke plads til flere børn i 
Stjær Børnehave 

 
Hverken tilflytter-børn, mindre søskende eller andre 
nuværende bysbørn kan få plads i Stjær børnehave før til næste 
sommer. Det betyder, at et antal børn må passes andre steder, 
sandsynligvis i Galten, hvor der er ledige pladser i øjeblikket. I 
Galten kommune bliver der dog arbejdet på at finde en løsning, 
som midlertidigt kan løse den utilfredsstillende og uholdbare 
situation.  

 
Pr. 1.august er børnehaven fuld belagt, og der kan derfor ikke 
tages nye børn ind før til næste sommer, når et nyt hold skal i 
skole. Stjær oplever i disse år en stor tilflytning af især 
børnefamilier, og børnehaven har haft en stor merindskrivning 
her i vinter og forår, hvor der har været 60 børn i Stjær 
børnehave. Det er 50 % mere end børnehavens normering.  

 
Det store pasningsbehov er blevet imødekommet med store 
velvilje og kreativitet fra børnehavens side. Stærekassen er 
blevet inddraget, hvor ca. 20 børn er blevet passet i løbet af 
sidste vinter og forår. Det har kunnet lade sig gøre, fordi alle 
har udvist stor fleksibilitet og forståelse for situationen, men 
det har trukket meget store veksler på både børn, forældre og 
ikke mindst personalet – især i våde og kolde perioder. 
Ordningen tåler derfor ikke gentagelse i den nuværende form. 

 
Mandag 19. juni var børnehavens bestyrelse til møde med 
Børne- og kulturudvalget på kommunen, hvor de fremlagde 
problemstillingen. Børnehavens bestyrelse gav deres bud på, 
hvordan situationen på kort sigt kan løses relativt billigt med en 
tilbygning til stærekassen i form af et yderligere barak-element, 
der vil betyde bedre toilet- og garderobeforhold. Bestyrelsen 
foreslog endvidere at der på længere sigt etableres en ny 
institution ved skolen eller at børnehaven udvides ved fx at 
opkøbe et nabohus.  

 
Udvalget pointerede til mødet, at der indenfor budgetterne for 
indeværende år ikke kunne findes penge til en tilbygning til 
stærekassen, og at de langsigtede løsninger skal besluttes i Ny 
Skanderborg Kommune, samt at der p.t. er ledige 
børnehavepladser i Galten. Udvalget laver et notat om 
situationen, som sendes videre til Ny Skanderborg. 

 
En måned senere blev børnehaven orienteret om, at 
forvaltningen arbejder med sagen med henblik på at finde en 
løsning i form af en udvidelse af Stærekassen. Sagen har endnu 
ikke d.d. været udvalgsbehandlet.  

 
Imens venter vi i spænding på, om det lykkedes at løse det 
akutte pasningsproblem i forhold til de børn der snart bliver 3 
og tilflytterbørn i alderen 3 til 6 år. 

 
Vi bor i en god lille velfungerende by, som især mange 
børnefamilier vælger at flytte til. I følge den nye lokalplan er 
der yderligere byvækst i vente – og dermed formentlig et 
stigende antal børn. For mange tilflyttere er ønsket om en tæt 
tilknytning til lokalmiljøet afgørende, specielt når det drejer sig 
om børnene. Et forhold der også gælder alle os, der allerede 
bor i Stjær. Den tætte tilknytning fås kun, hvis der er 
pasningsmuligheder i nærmiljøet. Herudaf vokser der 
uvurderlige bånd, kontakter, initiativer og venskaber mellem 
børn såvel som mellem voksne – kort sagt, alt det der er helt 
centralt for det gode liv på landet. Stjær Børnehave skal være et 
reelt pasningstilbud, alt andet er utilfredsstillende.  

 
Vi håber meget, at der findes en løsning! 
Helene og Kresten Thorup, Stjærvej 70. 
Følg med i udviklingen på www.stjaer.net! 

 
 

LÆSERBREV 
Hurtigkørsel i byen! 
 
For 1 år siden købte vi hus på Jeksenvej 15 og nyder at bo i 
denne dejlige by. Vi er en familie med 4 børn i alderen 12 år til 
4 mdr. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dog har vi gennem det år vi nu har boet i Stjær, desværre 
måttet konstatere, at folk er utroligt dårlige til, at holde 
hastighedsgrænserne på vores vej.  
  
Vi bor i sidste hus indenfor bygrænsen og der gasses voldsomt 
op når folk skal ud af byen - dette sker INDEN man har 
passeret byskiltet, hvor der fortsat er en max. hastighedsgrænse 
på 50 km/t. 
Problemet er endnu større, når folk kommer IND i byen. Der 
køres virkelig stærkt og vi frygter dagligt for vore børns 
sikkerhed.  Problemet gælder både privatbiler, rutebiler og 
lastbiler. 
  
Vi har snakket med Galten kommune, som desværre ikke er 
indstillet på at etablerer bump eller chikaner (store nok til at de 
ikke ville genere den store tunge trafik) 
Derfor har vi snakket med politiet om problemet og med 
mindre det bliver bedre vil der blive opstillet fartkontrol.  
  
Dette burde vel ikke være nødvendigt, vi er jo alle interesseret 
i, at trafikken er sikker og ordentlig for alle i byen. 
  
Vi vil gerne, som nye beboere i Stjær, bede jer alle om 
opmærksomhed på jeres kørsel/hastighed så vi alle kan føle os 
tryggere - og yderligere tiltag ikke bliver nødvendige. 
  
Venlig hilsen 
Hanne og Peter Bjerregaard 
Jeksenvej 15. 
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Her er et lille stykke Stjær nutids-historie.  
Pia Karmark, den sidste bibliotekar i 
forsamlingshuset, har nu forladt fællesbiblioteket på 
Stjærskolen – og fortæller her om sin tid i Stjær! 
 
At være bibliotekar i  
Stjær Forsamlingshus 
 
Min tid i Stjær har været ganske begivenhedsfuld, fordi jeg blev ansat 
i lidt af en brydningstid. For snart fire år siden sad jeg på nok et af 
Danmarks mindste biblioteker, i hvert tilfælde rent arealmæssigt. I 
Stjær Forsamlingshus var biblioteket placeret i det der nu hedder 
BaseHouse, hvor bl.a.  ”De Voksne Quinders Klub” holder til.  
Når jeg ser lokalet i dag, undrer jeg mig over, at biblioteket i det hele 
taget kunne være der.  
 
Men det gik ganske godt. Der var både en ”børneafdeling” og 
”voksenafdeling” og til og med et bord til avislæsning. Der var også 
plads til lidt udstillinger af nye bøger og et område til offentlig 
information. Når biblioteket afholdt filmklub og andre arrangementer 
for børn, lånte jeg ”slyngelstuen” ved siden af, og med et filmlærred, 
en 16mm filmfremviser, rydning af lokalet og lidt mørklægning, blev 
det næste til en biograf. Men det blev godt nok lidt trangt på selve 
biblioteket, hvis både Storring eller Stjær Børnehave var på besøg 
samtidig med dagplejere!   
 
Jeg husker tiden i Stjær Forsamlingshus som en hyggelig tid, og det 
var helt specielt, når der var fællesspisning og det vrimlede med 
familier i hele huset, hvor det duftede af friskbagt brød og lækker 
mad. Jeg fik som regel lov til at smage lidt af menuen, og jeg havde 
ofte selskab af børn, der hellere ville lege eller læse på biblioteket end 
sidde med ved bordene. 
 
Selve det bibliotekariske arbejde var noget minimalistisk. Jeg havde 
en pc, hvor jeg kunne søge Stjær Biblioteks bogbestand og kun den. 
Ikke noget med at se, hvad der fandtes på f.eks. Galten Bibliotek. Min 
mulighed var en fax eller telefon – internetadgang var der heller ikke 
noget af, så det var et stort løft rent it-mæssigt af flytte over til 
Stjærskolen, selvom systemet viste sig ikke altid at være driftsikker.  
 
I det hele taget var det en omvæltning at flytte til Stjærskolen og blive 
fusioneret med skolebiblioteket til det nuværende Stjær 
Fællesbibliotek. Jeg nåede kun at være i Stjær Forsamlingshus i et lille 
års tid, så jeg kan forestille mig, at det for mange lånere, der trofast 
benyttede biblioteket i Forsamlingshuset gennem en lang årrække, 
blev meget anderledes at komme på biblioteket.  
 
Stjær Fællesbibliotek er nu en velintegreret del af Stjærskolen og der 
er plads til dagplejerne, når de kommer på besøg om formiddagen. 
Både store og små skolebørn - især pigerne - kommer forbi for at lege 
lidt med de allermindste, og for børnehavebørnene er det også en god 
måde at møde den skole, de engang selv skal gå i.  
 
Biblioteket bliver også benyttet til de forskellige klassers 
gruppearbejde, og klasserne har på skift bibliotekstime, hvor de 
kommer på biblioteket sammen med deres lærer og låner bøger. Det 
skaber en helt anden atmosfære på biblioteket. For mig personligt har 
det været en udfordring og berigelse at møde alle skolebørnene. Hvor 
jeg ellers kun ville have mødt de biblioteksvante, møder jeg også 
børn, der ikke kender et bibliotek. Jeg håber, at jeg sammen med 
skolebibliotekarerne har været i stand til at give alle børnene en god 
opfattelse af, hvad et bibliotek har at byde på af gratis glæder.        
 
Mandag aften og eftermiddag kan man komme på biblioteket udenfor 
skolens åbningstid, og heldigvis har biblioteket mange gode lånere 
både fra Stjær og Storring, der kommer regelmæssigt forbi og låner 
eller bestiller bøger, tidsskrifter, musik, film og benytter alle de andre 
tilbud, som Stjær Fællesbibliotek har.  
 
Et nyere tiltag ”Bogen kommer” henvender sig til lånere i Stjær, som 
ikke  selv kan komme på biblioteket. Ordningen omfatter udbringning 
af biblioteksmateriale til hjemmet en gang om måneden. Filmklub og 

arrangementer for børn har biblioteket stadigvæk arrangeret, men nu i 
Stjærskolens og SFO´s lokaler og også en enkelt gang i Stjær også 
mulighed for udstillinger i montre eller på udstillingsvæggen, så der er 
mange nye fordele forbundet med skiftet fra Stjær Forsamlingshus til 
Stjærskolen.  
 
I denne tid, hvor kommunesammenlægninger kommer til at berøre 
biblioteker rundt omkring i landet, fik jeg et godt jobtilbud fra 
NyHorsens Kommune og får en mere sammenhængende hverdag. 
Biblioteksarbejdet  varetages  nu i stedet for af Anne Sofie, der også er 
bibliotekar på Skovbyskolens Fællesbibliotek. Jeg  vil gerne sige 
mange tak for et dejligt samarbejde med mange mennesker i mit 
arbejde og fortsat god vind  til Stjær Fællesbibliotek.  
 
Mange venlige hilsner Pia Karmark 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Og velkommen til vores nye bibliotekar, som har 
sendt os flg.: 
Stjær fællesbibliotek, Stjærskolen 
er nu igen oppe på fulde omdrejninger efter den lange 
sommerferie.  
 
Åbningstiderne er de samme: 
mandag 15.00 - 20.00 & tirsdag 9.00 - 14.00 
 
Som det vil være bibliotekets faste brugere bekendt, har 
bibliotekar Pia Karmark fået andet job og undertegnede skal 
forsøge efter bedste evne at udfylde hendes plads. 
 
Til eventuelle nye brugere kan vi om Stjær Fællesbibliotek 
fortælle at biblioteket dels fungerer som skolebibliotek, dels 
som folkebibliotek. 
Folkebiblioteksdelen er en filial under Galten bibliotek. Ved 
kommunesammenlægningen 1. januar 2007 kommer 
biblioteket under  NySkanderborg kommune.  
 
Traditionen tro viser vi film for dagplejen og børnehaven. 
Skulle der være nogle hjemmegående børn er de også 
velkomne. 
Der vises film på følgende tirsdage: 26. september, 31. oktober 
& 28. november.   
  -kl.9.30 for dagplejen og kl. 10.30 for børnehaven. 
 
Velkommen til gamle og nye lånere. 
Med venlig hilsen Anne Sofie Flintholm 
 
 
 
. 



Art Jamming 

Stjær Avis Sponsorer! 
 

 

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  

 

 
 

 

 

Malekurser i et kreativt miljø på 
Stjernholm Mejeri 

Se mere på WWW.artjamming.dk 
eller kontakt Tina på tlf. 51 92 25 63 

 

 

Schmidt & Schmidt 
teknik 
 

Elektronik  •  Data  •  Internet 
 
Møllevejen 17, Stjær, 8464 Galten 
Tlf. 86 95 06 66 - fax 86 95 06 67 
www.sogs.dk 

  
     Fynø 

              Klinisk fodpleje 
         Behandling efter aftale 
       Ude eller klinik i Storring 
 
                28 71 37 05 
  

 

 

OUTDOOR-BUTIKKEN I HÅRBY 
din lokal-leverandør i alt til  
rejse- og friluftsliv 
 

Telte, rygsække, soveposer, 
vandrestøvler, beklædning, kogegrej, klatreudstyr. 
www. OUTDOOR-BUTIKKEN.dk 
Hårbyvej 44 – Hårby - 8660 Skanderborg – 86 51 15 35 

 

 
 

Karsten Henriksen 
Projektleder 

 

Holme Parkvej 212 Tlf.:  +45 40 33 17 00 
8270 Højbjerg Fax.: +45 87 36 03 61 
www.khudstillinger.dk E-mail: khen@mail.tele.dk 
 

MOBILE UDSTILLINGER & DISPLAYSYSTEMER 
 

Skal din annonce stå her i næste nummer? 
 
Stjær Avis er en gratisavis, der på længere sigt, 
gerne skal kunne ”leve af sine sponsorer”. Kunne 
din virksomhed tænke sig, at støtte vores lille 
lokale presse, så kontakt Bjarne på 8695 0808  
eller via E-mail på bss@tdc.dk 

 

 

 

 

www.gefibernet.dk 
 

-  h e l e  f r e m t i d e n  i  é t  k a b e l  

http://www.artjamming.dk/
http://www.sogs.dk/
http://www.khudstillinger.dk/
mailto:khen@mail.tele.dk
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ÅRETS SPORTSFEST VEL OVERSTÅET! 
Trods det nye tidspunkt på året, gik sportsfesten over al for-
ventning, ikke blot var der hver dag mange på banerne, men 
også vejrguderne var med os. 
Der var masser af sport og hyggeligt samvær, og lørdag aften 
sørgede Søren og Rune for en festmiddag, der ikke er set bedre. 
Bilorienteringsløbet fredag aften satte mange på prøve, men det 
var Michael og Gitte Thatt, der løb af med sejren. 
Søndag var der så gang i Byernes Dyst. Desværre kneb det med 
deltagere fra Søballe og Høver, men så klarede Storring og 
Stjær det selv. Fire hold dystede i så forskellige ting, som 
”Bigballe-rulning” , ”æggekast”, ”vandkamp”, samt ”Hvem 
kan kaste flest flødeboller i hovedet af holdkammeraten”.  Det 
blev underholdende for både tilskuere og deltagere, men et 
hold klarede sig suverænt igennem, nemlig Per & Merete 
Hedegaard, Tune & Michael Thatt samt Annette Thorsted. 

Økonomisk gav sportsfesten ca. 30.000 til glæde for klubbens 
ungdom. Dette er væsentligt mere, end vi har haft i overskud 
de sidste par år. 
Vi vil hermed gerne takke alle, der mødte op på banerne og 
deltog i festlighederne, og ikke mindst stor tak til alle de, der 
gav en hjælpende hånd!!!!! 
 
SKANDERBORG FESTIVAL…. 
er nu også overstået for i år, men denne gang kan vi ikke prale 
af så fornemt et overskud som tidligere år, men heldigvis blev 
det da til omkring kr. 25.000,00. 
Da festivalledelsen i år havde lavet teltlejren bag ”vores” vej 
om til hotelt-område, kom der ikke nær så mange mennesker 
forbi vores bod. Den voldsomme regn gjorde naturligvis ikke 
situationen bedre. Men et mindre antal mennesker, giver 
naturligvis også mindre omsætning. Dette var selvfølgelig også 
gældende for vores naboboder, hvilket er en – om end ringe – 
trøst.  
Det er et stort projekt, og der har været mange mennesker 
involveret, så det er dejligt, at folk hygger sig med opgaverne, 
og tager tingene med et smil, selv om der måske ikke var så 
meget at lave på nogle af vagterne. 
Vi får stor ros fra Skanderborg Festival; At vi har en meget 
velorganiseret og ikke mindst en meget ren bod. Festivalen vil  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
meget gerne have os med, og derfor vil Cafe Stjær*ne 
naturligvis også være at finde ved Skanderborg Festival 2007. 
Der skal lyde et stort tak til alle de, der gav en hånd med både 
før, under og efter festivalen. 
 

 
 
 

 
JULEFROKOST - FORSAMLINGSHUSET 

24. NOVEMBER 2006  
Sommeren går på hæld, efterår og vinter nærmer sig med 
hastige skridt, og inden vi ser os om , står julen for døren.  
Igen i år vil Stjær Boldklub afholde julefrost i Stjær Forsam-
lingshus for byens  borgere, erhvervsliv og foreninger. 
Der vil blive serveret en traditionel julefrokostmenu af samme 
udsøgte kvalitet som sidste år, og Erik Sletting står igen for den 
musikalske underholdning. 
Øl, vand og andre forfriskninger købes i baren. 
Pris pr. person DKK 225,00 
Da forsamlingshuset jo ikke kan rumme hele byen, vil 
tilmelding foregå efter princippet først til mølle. 
Tilmelding sker ved Per Hedegaard på pfh@mail.dk. Her 
påføres kontaktperson samt antal deltagere.  
Da vi sidste år måtte sige nej til nogle, og samtidig oplevede at 
flere meldte fra i sidste øjeblik, ser vi os nødsaget til, at kræve 
betaling senest d. 1. november. 
Hvis betaling ikke modtages rettidig, vil tilmeldingen blive 
slettet igen. 
Betaling kan ske kontant eller med check til: 
Per Hedegaard, Pebbelparken 24, Stjær 
Orla Hermansen, Bækken 6, Stjær 
Vi glæder os til at beværte Jer til en festlig aften!  
 

 
ÅH ABE OG GRØN KONCERT gav også en pænt 
beløb til boldklubbens rejsepulje, og her vil vi også meget 
gerne takke alle, der fandt tid til at hjælpe til. Også her får 
boldklubben stor ros for vores deltagelse, hvor alle tager 
opgaverne med ansvar og godt humør! 
 

mailto:pfh@mail.dk
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DGI LANDSSTÆVNE HADERSLEV 
28.06. – 02.07.2006 

HÅNDBOLD – DAMEYNGLINGE 
Udpluk af en dagbog 

 
Kortegen af biler med spillere, forældre og søskende mødtes til 
samlet afgang fra hallen onsdag kl. 17.  
Vi skulle bo i Øsby, og bortset fra kødannelse p.g.a. vejarbejde 
omkring afkørslerne lige før Haderslev, gik turen helt gelinde 
ned ad motorvejen. Det var først, da vi drejede af ved afkørsel 
69 og skulle mod Øsby, at problemerne kom. Vi var blevet 
spredt på vejen nedad, men vi havde Schmidt efter os. Efter lidt 
kørsel, uden vi helt vidste, hvor vi skulle hen, og et par stop 
med debat over kortet, mente Jørgen at have fundet vejen, og vi 
satte efter ham. Bedst som vi kørte af sted, mødte vi Irenes og 
Rikkes vogne…i den modsatte retning. – Hovsa. 
Vi endte dog alle med at ende, hvor vi skulle: Ved hallen i 
Øsby. Her var der anrettet plads til camping på banerne bag 
hallen, helt perfekt. 
John havde sørget for overnatningstelte til spillerne: Spejdernes 
spidstelt samt et gammel udtjent villatelt. – Begge uden bund. 
Dette blev klaret med en presenning, der var indkøbt til 
formålet, samt et campingtæppe, Per og Merete havde i 
overskud. John var kørt derned om formiddagen, og havde 
slået spidsteltet op. Resten klarede vi, da vi kom. De to telte 
blev så sat op, så villateltet stod over enden af spidsteltet, så de 
to rum hang sammen. Det var en lidt interimistisk løsning, men 
bortset fra, at pigerne frøs lidt om natten, så fungerede det OK. 
De kunne være sammen i to telte, uden at nogen følte sig 
udenfor.   
- Og det blev det gamle villatelts sidste rejse; Det røg i 
containeren, da vi kørte hjem. 
Traditionen tro havde vi de sidste burgere fra sportsfesten med, 
så da alle var kommet på plads, kom der gang i grillen. 
Pigerne skulle ikke spille før fredag, så Rocker – alias John – 
fralagde sig ethvert ansvar. Som han sagde: I aften er det 
forældrene, det bestemmer. Så de fik lov til at hygge sig. De 
sad lidt på pladsen, og bestemte sig så for at tage en tur ind til 
Haderslev. Klokken var ved at være mange, så de var tilbage 
efter en times tid. Det meste var lukket omkring midnat, så det 
fandt de hurtigt kedeligt. Til gengæld var der levende musik i 
teltet ved hallen i Øsby, så her satte de sig til rette i stedet.  
Senere fortsatte larmen i teltet på pladsen, og til trods for, at det 
spolerede vores nattesøvn, var det svært at hidse sig op. De 
hyggede sig højlydt, skraldgrinede og sang, så man ikke kunne 
lade være med at trække på smilebåndet. – Og sove kunne man 
jo ikke alligevel, for der var godt gang i den flere steder på 
pladsen. Koldt var det også!! 
Torsdag var der ikke noget på programmet, før pigerne skulle 
til indmarch kl. 18.  Vi gik i teltet og fik morgenmad, og fik 
udleveret dagens frokost og frosne vand til køletasken. Ud over 
vores deltagerkort, halsringe samt T-shirts, havde vi jo også 
hver fået udleveret en rygsæk. I denne var der under bunden en 
køletaske til frokost, ganske praktisk. Og den frosne vand 
gjorde, at maden, trods varmen, kunne holde sig til hen på 
eftermiddagen. 
Efter morgenmaden kørte Jørn, Per, Peter og Jørgen til 
Tyskland efter ”proviant”, altså øl og sodavand m.m.  
- Og ellers gik dagen med at lave absolut så lidt som muligt, 
største døje var at på- og afmontere den langærmede bluse efter 
skyernes kommen og gåen….. 
Omkring kl. 17 tog vi stævnebussen ind til Haderslev. Spillerne 
var godt sultne, så inden de gik ned til forberedelse af 
indmarch, nåede de lige at få købt en pita eller lignende til at 
stille den værste sult. – Og så forsvandt John, Connie og 
pigerne, mens vi andre tog opstilling på skrænterne ved 
stævnestadion. 
Efter en stund startede det første underholdning, som var  

 
agilityopvisning. Det var vældigt underholdende, og også 
meget åbenlyst at se, at hundene syntes, det var mindst lige så 
sjovt, som ejerne. 
Herefter musik med BaSix, Slesvigske Musikkorps m.m., og 
dernæst faldskærmsudspring. Dette var ganske imponerende. 
Af hensyn til vindretningen drejede de ind lige over det sted, 
hvor vi sad, og fløj så hen over hovederne på os inden landing. 
Der var nogle, der ved landing, røg næsten over i publikum på 
modsatte side, men langt de fleste ramte næsten krydset på 
banen, flot og underholdende!! 
Mere musik og endelig dukkede Prins Joachim,  Anders Fogh  
med følge op, så resten af løjerne kunne starte. – Her var der 
gået mindst 1 ½ time, og alt i mens havde pigerne stået ude bag 
bakken og ventet. Vi var da i det mindste blevet underholdt. Da 
Joachim og Co. var kommet på plads, kom 3 garder husarer, og 
så endelig blev fanerne båret ind.  
– Nå, så starter indmarchen nok, men nej. Først fik vi et chok, 
da kanonen bragede; Vi havde ikke set, at den blev tændt. 
Dernæst dukkede der i stedet nogle balonmænd op, der 
hoppede rundt på nogle alternative stylter. Det var da også flot, 
men nu syntes vi egentligt, at vi havde siddet der længe.  
Endelig kom første amtsforening over bakken, og så kom de 
ellers i en lind strøm. Århusegnen kom som nr. 3 eller 4, og 
nede i rækken kom så pigerne fra Stjær. De vinkede kækt til 
Jokke, da de kom forbi VIP-logen, og da de rundede og gik 
forbi, hvor vi sad, sprang jeg ned og fik den herlige flok 
foreviget.  
 

 
 
Men det blev jo ved med at vælte ind med deltagere, og det 
varede længe, før de sidste var på plads. 
Da alle var kommet ind, var der fællessange m.m., hvorefter 
deltagerne fik lov til at gå fra banen. Det var der ingen af 
pigerne, der var kede af. De havde syntes, at det var en stor 
oplevelse at komme op over bakken og ind på stadion, men de 
havde også syntes, at det var længe at vente udenfor, og ikke 
mindst længe at stå inde på stadion. 
Nu gik Gnags i gang, men for pigerne var der ingen vej 
udenom; De skulle hjem, for næste dag var der håndboldkampe 
på programmet kl. 9.35., så de vandrede af sammen med John 
og Connie. 
I løbet af torsdagen var der kommet mange flere mennesker til, 
så der var flere om budet til morgenmaden, så det varede  ikke 
længe, før folk stod i kø næsten helt op til hallen.  
Efter morgenmaden fik vi pigerne i bilerne og kørte så til 
Vojens. Hertil gik der også stævnebusser, men så havde der  
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været afgang betydeligt før, så vi valgte at køre selv. 
Første kamp var mod GV Ejby, og det blev en overkommelig  
affære. De blev rendt over ende og Stjær vandt kampen 20-5. 
Næste kamp mod BT/Svif skulle spilles 11.20, og det blev 
næsten en gentagelse af første kamp. – Hvis det ikke lige var 
fordi, at Rikke kom galt af sted. Hun vred om i knæet og måtte 
bæres af banen. Samaritterne kom til, og det endte med, at hun 
blev kørt på skadestuen i Åbenrå. Og vendte tilbage på 
krykker, æv! 
Efter kampen gik vi om til de første baner og spiste her den 
medbragte mad. Vi slappede af i græsset, mens vi udfyldte en 
tipskupon: Viden om DGI. – Og hvem vandt: John Rocker 
Laursen. – Præmien fik vi dog først næste dag, og der kunne 
han virkelig leve op til navnet Rocker. Præmien var en ”bold-
hat”, og med den og solbriller på levede han fint op til navnet. 
13.45 skulle pigerne så i aktion igen, denne gang mod 
Brøns/Rejsby. Efter lidt spionage i deres første kamp, som de 
vandt 16-3, vidste vi, at her nok ville blive lidt mere kamp og 
spænding om sejren. Heldigvis var Stjærpigerne på tæerne, og 
de fortsatte det tempofyldte spil. De vandt 13-8. Sejrens 
størrelse skyldtes nu nok især, at Brøns/Rejsby fik deres bedste 
spiller skadet først i kampen, og da de kun var 8 mand, måtte 
de jo så også fortsætte uden udskiftningsspillere. 
Men en sejr er en sejr, og så kørte vi til Øsby. 
Vi fik købt ind til grillen, og så var der fælles spisning og 
hygge i lejren. 
Og så var der afgang til Haderslev igen, til en festlig aften med 
TV2 og en flok lyserøde kaniner. Alle tøserne havde købt sig et 
par lyserøde kaninører med lys i, og det gav anledning til 
megen moro på stævnestadion. Under TV2 koncerten kunne 
man pludselig se en lyserød slange i mørket, pigerne var på vej 
mod scenen. Rikke havde de også med, men det var ikke nemt 
at være krykhusar, så da de ville videre rundt i Haderslev, fik 
de lejet en rullestol i samarit teltet. – Og så drog kaninerne fra 
SBK videre i Haderslevs natteliv, blandt andet på karaoke bar, 
hvor de alle 12 var oppe at synge ”Dyt i bamsen” imonteret 
deres lyserøde ører.  
Pigerne skulle heldigvis først spille kl. 12 lørdag , så selvom de 
sov længe, nåede de alle at få noget morgenmad. Der blev 
fortalt meget om gårsdagens begivenheder, de havde haft en 
forrygende aften! 
Klokken 11 kørte vi så til Vojens, hvor pigerne skulle i kamp 
mod de samme hold igen. Der var jo kun de 4 hold tilmeldt i 
deres årgang. Pigerne havde ellers bestemt, at de skulle have 
deres ører på ved kampråbet, men det nåede de nu ikke til 
første kamp. Det blev igen en kamp uden de store problemer, 
og pigerne vandt 12-4. 
Efter første kamp gik der totalt kanin i den. Pigerne morede sig 
kosteligt, og da der var gulerødder i frokostpakken, gav det 
selvfølgelig også anledning til mere kaninpjat. 
Anden kamp gik også uden problemer, denne gang med en sejr 
på 18-7. Det var ved at være godt varmt, så vi gennede pigerne 
i skygge med det samme. Der skulle skygge og væske til, så de 
ikke tabte pusten til dagens sidste og mest krævende kamp. 
Ved kampstart var der igen kampråb med ørerne på: Kaninerne 
fra SBK, lå lå lå lå lå…… 
At pigerne fra Brøns/Rejsby følte sig en anelse provokerede, 
kan man måske godt forstå, og der blev da også hvislet: ”De 
skal bare ha’ så mange bank” 
Det blev en meget spændende kamp, og pigerne var da også i 
knæ i store dele af kampen. Alle fra Brøns/Rejsby var 
kampklare igen, og de overgav sig bestemt ikke uden kamp. 
Vi fik den spænding, vi havde sukket lidt efter, næsten for 
meget, men da det så sortest ud, trak pigerne de sidste kræfter 
frem, og holdte de andre fra scoring over en lang periode. – Og 
kunne hale en sejr i land på 11-10. 

Hermed var håndbolden overstået for denne gang, og pigerne 
kunne velfortjent gå til dommerteltet, hvor de fik uddelt deres 
diplom og en bold til holdet.  
Så var det tid til at vende tilbage til lejren, hvor der igen var 
fælles grillhygge på en dejlig sommeraften. 
Spillerne var trætte og gad ikke at tage ind til Haderslev, men 
sad i stedet og hyggede sig hjemme i lejren. De blev mere og 
mere modige i deres tilråb, når Jesper Nøddesbo kom forbi. 
Han boede også på banerne i Øsby, og ham blev der holdt 
flittigt øje med. 
Efter søndagens morgenmad var der opbrud i lejren. Nogle af 
pigerne ville gerne til Haderslev og se efterskolernes opvis-
ning, andre satte bare kursen mod Stjær. 
Det var en rigtig god oplevelse at være til landsstævne, og ikke 
mindst var det en fornøjelse, at se pigernes sammenhold også 
på slap line. – Og sportsligt klarede de jo skærene alligevel. 
Næste landsstævne afholdes i 2009 i Holbæk. Det er frem-
rykket et år, og vil så igen blive afholdt hvert 4. år. Dette er for 
at undgå fremtidige kollisioner med VM i fodbold, hvilket 
måske afholder nogle fra at deltage i løjerne. 
- Om vi til den tid kan samle kaninerne fra SBK, vil tiden vise, 
men er det muligt, tror jeg, at de fleste forældre er med igen. 
Og hvem ved, måske er Sandie og Anne til den tid også af sted 
med deres hold. 
 

 
 
Og så skulle vi hjem at vaske og lade op til næste tur i sportens 
tegn…..afgang til Partille Cup i Sverige tirsdag morgen. 
 
Ellen Møller 
 
 
 

ABBA 
REVIVAL I 

HALLEN 
SÆT ALLEREDE 

NU X I 
KALENDEREN 

 

Den 23. marts 
2007 

 
Yderligere oplysninger i et kommende 
nummer af Flaskeposten 
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STJÆR BOLDKLUB INVITERER TIL 
HARALD RØGEN CUP 

OLDBOYS STÆVNE - INDENDØRS ODBOLD 
Årgang 1974 og før…. 

LØRDAG D. 4. 11. 2006 - STJÆRHALLEN 
Dette er første gang i nyere tid, at Stjær Boldklub afholder et 
oldboys stævne i indendørs fodbold i Stjær Hallen, men vi 
håber da på, at det bliver en årligt tilbagevendende tradition.  
Boldklubbens æresmedlem Harald Røgen er hovedsponsor, 
men fodboldudvalget arbejder stadig på, at finde flere interes-
serede sponsorer til hjælp med dækning af præmier m.m. 
Målet er omkring 20 deltagende hold, og de første tilmeldinger 
er da også begyndt at rulle ind. 
Skulle der være en flok herrer i deres bedste alder, der også 
gerne vil deltage, kan tilmelding sendes til: 
Lars Bertelsen, Nymarksvej 3, Stjær, 8464  Galten  
86 95 03 75 ,  fam.bertelsen@mail.tele.dk, senest 15. oktober.  
Det endelig program vil kunne ses på boldklubbens hjemme-
side og på opslagstavlen i Brugsen omkring 22. oktober. 
DELTAGERPRIS PR. HOLD: DKK 150,00 
 

 
MOTIONSHÅNDBOLD – DAMER 

Kunne du tænke dig at være med på verdens mest useriøse 
håndboldhold, så er det lige dig, vi står og mangler! 

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.  
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 er lige startet op igen, så har du lyst til at være med, så kom 
en tur omkring Stjær Hallen tirsdag aften kl.20.00 til 21.00 
eller kontakt Dorte Christensen, 86 95 02 07/26 82 86 95 
Se træningstider for de øvrige håndboldhold på boldklubbens 
hjemmeside. Der er altid plads til flere på alle hold, så alle 
aldersgrupper er velkomne!! 
 
 

GENBESØG I SULINGEN - HÅNDBOLD 
Efter forårets besøg af håndboldspillere fra Sulingen, blev der 
lavet aftale om et genbesøg, og planlægningen er nu på sit 
højeste. 

 Afgang med bus fredag eftermiddag i uge 41, 13.10. 
 Hjemkomst søndag aften uge 41/42, 15.10. 
 Håb om deltagelse af alle hold fra lilleput til ynglinge 

Der er allerede indkaldt til forældre- og spillermøder, hvor der 
kommer yderligere informationer om pris, indlogering m.m. så 
der snarest findes ud af,  hvor mange hold der har interesse i at 
deltage.  
 
 

JULEAFSLUTNING BORDTENNIS 
MANDAG D. 11.12.2006 - FORSAMLINGSHUSET 

ALLE ER VELKOMMEN!! 
Kom til juleafslutning og prøv samtidig at spille bordtennis. 
Det er både for børn og voksne. Det eneste, du skal medtage er 
indendørs sko. Vi har masser af bat og bolde, jumbobat og 
jumbobolde, bordtennisrobot, film med bordtennis i verdens- 
klasse og meget mere….. 

 
SOMMERPAUSEN ER FORBI, OG DE INDENDØRES 
AKTIVITETER ER I FULD GANG. 
 
BADMINTON – STJÆR HALLEN 
Mandag  19.00 – 20.00 Motion 
Onsdag 17.00 – 18.00  Børn 2. – 5. klasse 
Onsdag 18.00 – 19.00 Børn 6. – 10. klasse 
Onsdag 20.00 – 23.00 Motion 
Fredag 18.00 – 21.00 Motion  
 
INDENDØRS FODBOLD – STJÆR HALLEN 
Lørdag 10.00 – 13.00 Ungdom 
Lørdag 13.00 – 14.00 Senior/Oldboys 
Indendørs fodbold starter først når udendørs sæsonen er forbi. 
 
BORDTENNIS – FORSAMLINGSHUSET 
Der trænes følgende mandage: 
25.09. 02.10. 23.10. 30.10. 06.11. 13.11. 20.11. 
27.11. 04.12. 11.12. 08.01. 15.01. 22.01. 29.01. 
05.02. 19.02. 26.02. 05.03. 12.03. 19.03. 26.03. 
Børn og unge kl. 10.99 til 20.00 – Seniorer 20.00 – 21.30 
Kontingent: Børn & unge DKK 300,00 – Seniorer DKK 450,00 
  
GYMNASTIK – STJÆRHALLEN 
Gymnastiksæsonen står for døren! Vi lover sved på panden og 
sjov for store som små. I år kan vi tilbyde følgende hold: 
Step-damer 
Mandag  20.00. – 21.30. – Instruktør Birgitte Jessen 
Kom og vær med til en sjov, effektiv og energifyldt trænings-
oplevelse med svedgaranti. Holdet er henvendt til alle kvinder 
uanset alder, form og erfaring. 
Pris: 400 kr. 
Spilopper (3) 4-5 år 
Torsdag 15.30 – 16.15. – Instruktør Karin Milling 
Her foregår alt i løb. Vi bruger en masse energi, får styrket 
grovmotorikken og har det forrygende sjovt. 
Pris: 250 kr. 
NB: Vi arbejder i skrivende stund på at få haltid til voksen/barn 
gymnastik 2-3 år. Hvis det lykkes, bliver spilopperne for  
aldersgruppen 4-5 år. Hvis ikke, får dem på 3 lov til at være 
med spillopperne.  Hold øje med opslag i Brugsen 
Halfræs 0. – 4. kl. 
Fredag 16.00 – 17.00 – Instruktør Carsten Marvig m.fl. 
Vi skal hoppe, løbe, svinge, stå på hænder og lave seje spring. 
Pris: 250 kr. 
Eventuelle spørgsmål kontakt: 
Karin Milling – 86 95 00 30/Grethe L. Petersen 75 79 00 79 
 
HÅNDBOLD – STJÆR HALLEN 
Ved redaktionens deadline var tiderne endnu ikke fastlagt. 
De fleste hold er dog startet på foreløbige tider, hvilke kan ses 
på www.stjaerboldklub.dk 
 
Kontakt de respektive afdelingsformænd for yderligere 
oplysninger. 
 
VEL MØDT TIL ALLE!! 
 
 
PASNINGSORDNINGEN HALLEN: 
Med aktivitet i hallen er cafeteriet også åbnet for vinter-
sæsonen, og  bemandingen i pasningsordningen trådt i kraft. 
Se liste i sidste nummer af Flaskeposten samt på opslagstavlen 
i hallen.  
Til trænere og ledere: Husk at se om der er sedler til 
omdeling i jeres respektive bakker!! 

mailto:fam.bertelsen@mail.tele.dk
http://www.stjaerboldklub.dk/
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Partillecup – Göteborg – 2006  
4. juli – 9. juli 

Udpluk af en dagbog 
Der er jo ingen grund til at kede sig, så efter to nætter i egen 
seng, var der igen afgang på håndboldtur: 45 forventningsfulde 
unger og 11 voksne på vej mod Sverige. 
Vi kørte fra Stjær 11.30, og var i Frederikshavn et par timer 
senere. Jeg gik op for at hente vores billetter, og da jeg kom 
ned igen, havde de andre sørget for en vogn til bagagen. – Efter 
sidste tur til Partillecup, hvor vi kun på hængende hår fik vores 
bagage med hjem, havde vi ellers talt om, at vi hellere selv 
måtte slæbe tingene ombord. – Men vi sikrede os mange gange, 
at de ville køre det ombord på den rigtige færge, og tog 
chancen. Og glade var vi, da vi i Sverige konstaterede, at det 
var kommet frem    
Jeg fik omdelt billetterne, og så ventede vi lidt udenfor, inden 
vi gik ind i ventesalen. Her stod vi i kø sammen med en flok 
handicappede børn og deres hjælpere, og det gav lidt en klump 
i halsen. Jeg takkede stilfærdigt de højere magter for, at vi var 
så heldige at stå i kø med en flok glade, raske børn, der skulle 
op at spille håndbold med alle funktioner i behold. 
Vi var med expres færgen over. Det var en varm overfart, selv 
ude på dækket var vinden lun, men efter 2 timer med hygge og 
forskellige sysler ombord, satte vi atter foden under fast grund. 
– Her var også varmt! 
Vi blev afhentet i bus, og kørte til Chalmers Matamatik 
Centrum, hvor vi skulle bo de næste dage. 
Vi blev indkvarteret, alle pigeholdene i klasseværelser ved 
siden af hinanden, og drengeholdet på den anden side af 
indgangsaulaen. Det var alt sammen ganske fint, det eneste, vi 
kan klage over ved indkvarteringen, var badeforholdene. Der 
boede 40 hold på skolen, hvoraf nok de halve var pigehold, og 
vi skulle så deles om 4 brusere. Lidt kaotisk….og mange bade i 
koldt vand!  Drengene skulle ned til et skur bag skolen for at 
bade. 
Da vi var kommet på plads på værelserne, tog vi bussen ned til 
byen. Frokost og aftensmaden skulle indtages på Svenska 
Mässan. – Og velkomstmenuen var den samme tvivlsomme 
som sidste gang: Burgerbøffer med kartoffelmos. Der var ikke 
den store jubel blandt børnene….eller de voksne. 
Efter maden tog Connie og Shila pigerne med tilbage til 
skolen, mens Ole og jeg gik på Heden for at se, om der var 
ændringer i programmet. Dem var der masser af, men ingen der 
berørte Stjærs hold. Vi tog turen tilbage til skolen på gåben,  og 
der var lige en tand for langt til, at spillerne skulle gå ned til 
kampene. – Så ville der være sure miner allerede inden første 
fløjt.  
Hjemme igen slappede ungerne af ude og inde, mens vi voksne 
fandt sammen udenfor, og fik tilrettelagt programmet for ugen. 
Vi fik også aftalt, at ungerne skulle til ro ca. 22.30, men det 
kom nu næsten kun til at holde stik den første aften. – Hvor Ole 
var den første, der gik ud som et lys. Han skulle lige vende sig 
rundt, så pigerne kunne klæde sig om til nattøj….og han kom 
aldrig rundt igen 
Jeg stod op 6.45 og gik ned og fik turens eneste varme bad. 
Sheila var også oppe, og da vi kom tilbage, var der så småt 
gang i pigerne. Vi fik dem halet med ned til morgenmad, men 
det var ikke nemt at få noget i Camilla Schmidt og Anne.  
– Ikke godt når der skal spilles håndbold. 
Vi tog bussen 8.40, og allerede dér begyndte Anne og Camilla 
at få hovedpine, dels p.g.a. varmen og dels p.g.a. den 
manglende morgenmad. Det var allerede ulideligt varmt, så der 
skulle væske til!! 
Pigerne skulle møde HSG Isenhagen fra Tyskland, der også 
spillede i blåt, så der skulle skiftes til de hvide trøjer. Stort 
tumult, for ingen må jo ses med et stykke bart mave…. 
Og så var vi i gang…eller var vi?! Pigerne var virkelig ramt af  

varmen, og spillede slet ikke op til det, vi ved, de kan. Og det 
var ærgerligt, for dette var måske det eneste hold, vi ville 
kunne slå. De kom hurtigt bagud, så det var op ad bakke hele 
kampen. Vi fik os dog kæmpet op og førte 9-8, men desværre 
tog forsvaret en blunder i kampens sidste sekund, så kampen 
endte 9-9. 
Og så skulle der skygge og væske til inden næste kamp…og 
panodil til Anne og Schmidt. Burmeister senior gik ud og købte 
spande og svampe til alle hold, og så blev der hentet vand til 
nedkøling af overophedede kroppe. 

 
Næste kamp skulle spilles klokken 12, og der var der ikke 
blevet mindre varmt!!! - 33¤, det er lige rigeligt til fysisk 
aktivitet. – Men sådan var det jo altså også for IK Baltichov fra 
Sverige, der både var bedre og ikke mindst mere tændte end 
pigerne fra Stjær…og det blev til et nederlag på 11-5. 
Og så gik vi i svømmehal, hvor vi mødte Bente Thing & Co. 
G16 havde været i kamp, og til Mettes store tilfredshed var det 
endt med en sejr på 11-9 over Fylkir fra Island. G15 skulle 
først spille 16.05 
Efter dukkerten gik vi op for at spise frokost, pasta og kødsovs, 
ganske godt, og så tog vi bussen hjem på skolen. Da vi kom 
hjem, gik nogle på værelset for at slappe af, mens andre gik 
ned på græsset.…for at spille håndbold. 
Stranby- Elling boede også på skolen, og de havde, som os, 
flere hold med, og de og SB hyggede sig meget sammen hele 
ugen. – Der blev udvekslet mange mobilnumre og mailadresser 
inden de skiltes søndag formiddag.  
Da de sidste hold kom hjem og havde været i bad, tog vi ind til 
byen igen for at spise aftensmad, og derefter tog vi ind for at se 
åbningsceremonien. Nogle af de store piger gad ikke at med, 
men de gik glip af et flot show. Alle 50 deltagende lande  var 
repræsenteret med ét hold, der efter en præsentation fulgte 
deres respektive fane ind, og ind i mellem var der så forskellige 
musiske indslag og dans. Optakten til det hele foregik på 
storskærm: En håndbold, der fløj gennem det ydre rum og mod 
jorden. Allerede her var lyden så høj, at man kunne mærke en 
hamren i brystet. – Det endte da også med, at Mia Burmeister 
sprang en trommehinde, men hun ønskede nu ikke at forlade 
seancen før tid alligevel.  
Vi gik nu lige 2 minutter før det afsluttende finalebrag, så vi 
kom ud før den store menneskemængde. Vi gik hen til bussen, 
men der kom jo hurtigt en stor skare til, så vi blev enige om at 
gå hjem med pigerne i stedet. – Så var vi sikre på, at vi der ikke 
blev ladt nogen tilbage i det kaotiske mylder. 
Mikkel, Sune og Joachim fulgte også med. De var gået hjem 
fra byen dagen før, og havde en anden vej end den, Ole og jeg 
tog dagen før. – Så vi slæbte os under møje og besvær op ad 
stejle trapper og bakker. 
Pigerne skulle spille 9.05 torsdag morgen, så trods protester fik 
vi dem til ro en times tid efter vi kom hjem. 
Og så gik jeg ned og tog mig et dejligt koldt bad…… 
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Rent spillemæssigt blev torsdag for G13’s vedkommende lidt 
af en mareridts dag. Vi fik pigerne op i ordentligt tid, og af 
bitter erfaring var der ingen, der ikke spiste morgenmad, så vi 
slap da i det mindste for hovedpine af den grund. 
Til gengæld havde vi glæde af stævnets mest inkompetente 
dommer!!! – Jeg håber da ikke, at de fandtes værre. 
Første kamp 9.05 var mod Kärra HF 2, et hold som vi under 
normale omstændigheder ville kunne spille nogenlunde op 
med. Havde der været en dommer på banen, havde det slet ikke 
været noget problem, for så havde de til sidst kun haft 
målmanden på banen. – Men her tabte vi 9-2. Efter ryk i 
armene i skudøjeblikket og slag i ansigt og på halsen ved 
afslutningerne, trak pigerne sig lidt angrebet, og så er det svært 
at score. De holdte ellers pænt stand i starten af kampen, men 
da de havde fået tæsk nok i angrebet, begyndte de også at 
trække sig i forsvaret, og så havde svenskerne let spil. 
Dommeren så intet…eller ville intet se, og vi kunne kun stå at 
se til, at vores piger fik tørre tæsk. – Hvilket selvfølgelig også 
fik Ole til at gå rimeligt i selvsving. 
Vi blev ved Valhalla 7, hvor drengene skulle spille 10.15 mod 
Valur fra Island. De spillede en god kamp, og vandt 12-9. – Og 
her så man virkelig forskellen på dommerpræstationerne, for de 
havde en rigtig god dommer, der satte en stopper for enhver 
ulovlighed. – Ikke engang Mikkel havde noget at brokke sig 
over. 
Herefter gik vi op på Heden. Der skulle tages holdfoto. Jeg 
valgte dog fotografen fra, og gik i stedet til bane 18, hvor Mette 
og Co. skulle spille mod Spårvägens HF. 
De spillede en god kamp, især i anden halvleg, men måtte dog 
indkassere et nederlag på 13-10. 

 
Så gik turen til bane 28, hvor G11 var i kamp mod Bjurslätts 
IF. Pigerne spillede en flot kamp, og førte også det meste af 
kampen. – Men nogle besynderlige dommerkendelser vendte 
kampen, så det i stedet blev et ærgerligt nederlag på 9-8.  
Nu var pigerne ved at være sultne, så vi gik til frokost, 
pølsestroganof med ris. De havde vist tabt saltbøssen i det, eller  
også var det bare for at kamuflere en anden grim smag! 
Efter maden kørte vi hjem på skolen, så pigerne kunne slappe 
lidt af, inden vi igen skulle i kamp kl. 16.40.  
Vi tog bussen 15.36 og mødte glade og fro op ved bane 7 på 
Valhalla kl. 16.00. Alle var i godt humør, lige indtil vi så, 
hvem der skulle dømme kampen. Det var vores ven fra 
morgenkampen.  – Og det blev en lige så stor parodi som kl. 
9.05, og det endte med, at jeg sendte Ole væk, inden kampen 
var færdig. – Ellers var dommeren blevet myrdet. 
Men det blev en kamp, hvor de fik sig yderligere nogle 
skrammer og blå mærker, og tabte til IF Swithiod med 11-4. 
Efter kampen var vi enige om, at løb vi ind i samme dommer 
fredag, ville vi ikke spille. Vi ville gerne have alle pigerne hele 
med hjem. 

Vi gik op og spiste aftensmad, og så tog vi hjem til skolen. 
Heldigvis havde pigerne stadig håndbold-humøret i behold, for 
de var med det samme på banerne sammen med vennerne fra 
SB og  Strandby Elling. – Og jeg gik ind og tog endnu et koldt 
bad… 
Fredag morgen havde pigerne igen glæde af en kamp kl. 9.05, 
så vi var igen tidligt oppe til morgenbord, og med bussen til 
banerne 8.06.  
Heldigvis var humøret højt, og gårsdagens kampe glemt.  

 
De skulle lægge ud med kamp mod BK Heid, der var 
ubesejrede i puljen, så vi gjorde os ikke de store forhåbninger 
om en sejr. Pigerne fik lov til at varme lidt utraditionelt op, så 
det forgik med sang og sjov. Modstanderne og andre kiggede 
godt nok lidt, da der blev danset boogie woogie, men pigerne 
morede sig, og fik rystet og rusket med alle kropsdele. 
Og vi mødte et godt hold! – Og den store forskel var, at de 
spillede rent, så selv om pigerne tabte 13-4, så var humøret 
stadig højt. De spillede en flot kamp og kæmpede bravt, så de 
kunne sagtens være nederlaget bekendt! 
Vi blev på Valhalla og så nogle andre kampe, inden vi selv 
skulle spille igen 11.25 mod Hammerby IF. 
Det blev også en trist affære, hvor pigerne ikke fik udrettet 
meget. De kom hurtigt bagud,  så blev de skældt ud, så mistede 
de modet….Og de tabte kampen 13-4. 
Efter kampen gik vi til frokost, hvorefter vi tog hjem på skolen 
for at klæde om til en tur til Liseberg.  
- Ind til byen igen, og så gang i gynger og karruseller!! 
Efter en god times tid i Liseberg, forlod jeg Ole, Connie og 
Shila, og gik på Heden, hvor Mette og Co. skulle spille 16.40. 
De mødte Önnereds HK1, og spillede igen en god anden 
halvleg, men var atter kommet for meget bagud i første til at 
kunne få det indhentet, og det endte med et nederlag på 13-8. 
Vi gik videre til bane 22, hvor G15 skulle spille deres sidste 
kamp. Det blev dette holds bedste kamp, hvor de kun tabte med 
3 mål.  
Klokken 19 skulle Mette så i kamp igen, denne gang mod 
Sylling IF fra Norge. Stjærpigerne lagde hårdt ud og førte hele 
første halvleg, men i anden halvleg gik det galt.  
– Og så vendte jeg tilbage til Liseberg. 
Anne og Co. havde været på skolen for at spise aftensmad, og 
kom så tilbage til Liseberg, hvor vi mødtes det sædvanlige sted. 
Shila var taget hjem med dem, der ikke var de store rutsche-
bane freaks. Resten af tøserne, selvfølgelig var Anne i blandt, 
gik amok i yderligere et par timer, inden vi vendte tilbage til 
skolen. – Og Anne & Co. havde været adskillige gange i både 
Balder, Lisebergbanen, Tyfonen, Tornadoen og hvad de ellers 
blev vendt op og ned i. Hun havde dog ikke været i det høje 
tårn, hvor man ryger ned med fuld fart. – Den havde Mette 
været i dagen før, men syntes den var lidt ulækker. Ikke ti vilde 
heste ville kunne have lokket mig derop!! 
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Lørdag listede jeg af, før der var liv i pigerne. Mette skulle 
spille første B-cup kamp på Heden 27 kl. 9.10 mod Jar IL fra 
Norge. 
Inden da kunne jeg lige nå at se Alberte og Co. De var endt i 
A-rækken, flot, og skulle nu se, hvor langt de kunne komme 
her. – Det blev desværre kun til denne ene kamp, som de tabte 
9-3. 
Så til bane 27og de store pigers kamp. Her var der nu heller 
ikke meget at råbe hurra over. De var trætte og udasede hele 
banden, så det var som end godt nok, at de tabte. Så havde de 
fri…ikke flere kampe at døjes med. 
Vi mødtes med resten af Stjærfolket ved bane 34 på Heden. 
Her var Strandby Ellings drenge i kamp mod IK Nord. 
Vinderen af denne kamp skulle vores drenge spille imod senere 
på dagen. – Og det blev Strandby Elling. Det opgør glædede vi 
os til. Aftenen på skolen ville jo helt klart blive sjovest, hvis 
det var vores drenge, der vandt. 
Nu var det tid for G13’s første B-cup kamp; Skulle de have en 
sejr i dette stævne, var det sidste chance. 
Modstanderen var Grotta 2 fra Island. Det blev med hiv og 
sving, nød og næppe og en rødglødende Ole, men pigerne 
vandt 9-8….Jubii, endelig!! 
Efter frokost gik turen til Valhalla, hvor der ventede en 
spændende kamp mellem vores drenge og de nye venner fra  
Strandby Elling. 

 
Og det blev en rigtig under-holdende kamp med masser af 
spænding, men det var de blå, der trak det længste strå og 
halede en sejr hjem på 8-7. Heldigvis var der smil og glade 
ansigter i begge lejre efter kampen, så der var lagt op til en 
hyggelig lørdag aften. 
Nu skulle G15 spille på Heden, men vi valgte at gå ind at se 
landskamp i Stadium i stedet. Danmark var røget ud af 
turneringen, så vi så Tyskland mod Polen. – Og så fik ungerne 
at se, hvordan det ser ud, når det går stærkt. 
Efter denne kamp i en styg varm hal, var det tid for pigernes 
næste kamp, denne gang mod Sävehof. Det blev også en 
spændende kamp, hvor pigerne kæmpede det bedste, de havde 
lært, trods de kære svenskere tog alle kneb i brug. Sabina fik en 
kæberasler, så hun måtte have yoghurt til aftensmad, og Mia 
Burmeister blev også sendt til tælling. Men en flot kamp af 
Stjærpigerne, der desværre ikke rakte til sejr, de tabte 8-7. 
Hjemme på skolen sprang pigerne på banen udenfor med det 
samme. Jeg måtte ned at hale Anne af banen, så hun kunne 
komme ind i bad. Det var under stor protest, men jeg fik hende 
slæbt med…og vi fik et dejligt koldt bad. – Og så var hun på  
banen igen.   
Drengene skulle spille 8.40 søndag morgen, og selvfølgelig 
skulle vi ind at heppe på dem. Der var ikke vild jubel over, at 
vi alle skulle tidligt op søndag, men alle var dog indstillede på 
at bakke op omkring drengene. – Men da pigerne jo kun skulle 

være friske til at heppe, ville vi ikke jage dem i seng, så de 
hyggede sig til omkring midnat. 
Alle mand kom op til tiden, og var klar på sidelinien til 
drengenes kamp. De mødte et hold fra Færøerne, men nu var 
også drengenes kræfter brugt op, så trods det store heppekor, 
var det nu også slut for dem. 
G15 fra Strandby Elling skulle spille semifinale kl. 10.50 på 
bane 10, og den kamp var mange af os nede at se. – Og  de 
drenge, de kan!! 
Efter SEIF’s flotte kamp gik vi til bussen, nu skulle vi hjem at 
pakke. 
Da alle var kommet hjem, gik flere af vi voksne i Willys efter 
mad til færgeturen hjem. Der blev købt rugbrød og pålæg. 
Ungerne havde ikke flere penge, og vi kunne da ikke lade dem 
sulte under hjemrejsen. 
Lidt over kl. 14 kom bussen, der skulle køre os til færgen, og 
bagage, børn og voksne blev læsset ombord. – Og så slog Anne 
til med genistregen: Hun havde shorts på under sine trænings-
bukser, og havde det varmt. Af med trænings-bukserne og ned i 
trådnettet på sædet foran….og der ligger de så endnu. .ÆV-æv! 
Vi kom til havnen i Göteborg, og mens jeg hentede billetter, 
sørgede Henrik og Michael for en trådkasse til bagagen. – Jo vi 
turde godt tage chancen….modigt!! 
Vi skulle med Stena Jutlandia hjem, så forude ventede 3 timers 
sejlads. Den er jo altså også væsentlig større, så da vi kom 
ombord, forsvandt børn og voksne i alle retninger. Jeg fik 
samlet en flok i underetagen, bad dem blive siddende, og gik så 
ud for at finde resten. Det lykkedes, og det lykkedes faktisk 
også hele banden at komme til at sidde samlet i dette ”aflukke” 
Færgen lettede anker, og det gik stille og roligt ud gennem den 
svenske skærgård, men så snart vi kom på åbent hav, begyndte 
de første at blive dårlige. Der var også godt med gyng-gang. 
Det var værst ved Jesper Hedegaard, men heldigvis kunne han 
sove fra det. Mathilde Brandi havde det heller ikke for godt, 
men vi slap uden, at der var nogen, der kastede op.  
De store piger var naturligvis inde og kigge i den toldfrie. Da 
de kom tilbage, var deres plads blevet taget af andre. Det gav 
sig udslag i nogle højlydte slagsange. – Det varede ikke længe, 
før de nyankomne fik nok og forlod pladsen igen…til stor jubel 
for de store tøser. 
Klokken 17 gjorde vi aftensmaden klar. Folk kiggede lidt, da vi 
lavede buffet på skænken ved siden af restauranten, men der 
var nu ikke nogen, der brokkede sig. – Og det var lige noget 
ungerne trængte til, en rugbrød! De, der ikke havde rumlen i 
maven, var omkring fadet mange gange.  
- Og så var der mange, der tog sig en morfar…. 
Efter maden gik jeg ud for at få en cigaret. Det gyngede ikke 
nær så meget, som inde midt i skibet, så jeg hentede Anne og 
Mathilde, så de kunne komme ud at få lidt luft. 
19.15 lagde vi til i Frederikshavn, og stor var jublen, da vi så 
vores bagage blive kørt til den ventende bus.  
Vi skulle med en dobbeltdækker hjem, så vi havde dejlig fred 
og ro i bussen hjem. Alle ungerne sad ovenpå, og vi fulgte 
finalen i VM fodbold i radioen. 
Den ordinære kamp endte 1-1, og da vi landede i Stjær, var de 
2 x 15 næsten overstået. Alle hastede ud af bussen, og så 
myldrede folk hjem for at se straffesparkskonkurrencen.  
Det endte som bekendt med sejr til Italien, og så var jeg bare 
lykkelig for at kunne kravle ind i min egen gode seng!! 
Og det var så den tur….Trods varmen, underlige dommer-
kendelser og ikke altid den store gourmet mad, så var det en 
rigtig god tur, og det er mit indtryk, at alle gerne vil deltage i 
Partille Cup en anden god gang. 
- Men der var nu ingen af mine piger, der var kede af, at de 
ikke skulle til håndboldtræning mandag… 
 
Ellen Møller 
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O.B.S. FRA FODBOLDAFDELINGEN 
 
FODBOLDAFSLUTNING UNGDOM D. 7. OKTOBER 
Fodboldafslutning for børne-/ungdomsspillerne afholdes lørdag 
d. 7. oktober fra kl. 10.00 til 13.00. Der vil være forskellige 
aktiviteter på banerne, og efterfølgende overrækkelse af 
pokaler og medaljer. - Krydret med sodavand og lidt godt til 
maven. 
 
TRÆNERMØDE – 26. OKTOBER KL. 19.00 
Det årlige trænermøde afholdes 26.10. kl. 19.00 i klubhuset. 
 
ÅRSMØDE FODBOLD – 9. NOVEMBER KL. 19.00 
Vi har valgt at flytte vores årsmøde fra forår til efterår, idet 
dette tidspunkt passer bedre for vores idrætsgren.  

 Evaluering af den netop overståede udendørs sæson 
 Ideer til og planlægning af sæson 2007/2008.  

Senior, Oldboys og forældre: Kom og vær med. Dette giver 
inspiration til trænere og ledere!! 
 
 

HOLDBILLEDER – PARTILLE CUP 
Flere børn har adspurgt efter mulighed for at erhverve en kopi 
af billederne, og dette ønske kan vores fotograf og træner Ole 
Skov klare. Trænerne sørger for, at de respektive hold får lavet 
en bestillingsliste samt indkasserer kr. 10 pr. ønsket billede.  
De vil så blive sendt i produktion hos Ole, og udleveret til 
trænerne, der så sørger for yderligere distribution.  
Herefter vil original billederne naturligvis komme til at pryde 
på væggen i Stjær Hallens cafeteria. 
 
 

MOTION 
Årets sidste gåtur afvikles den 28. september kl. 18.30 med 
afgang fra klubhuset. 
Herefter starter Nørkleklubben op igen hver torsdag kl. 19.00 i 
klubhuset. Første gang 5. oktober. 
 

 
PRÆMIEWHIST FØLGENDE 
FREDAGE KL. 20.00 
CAFETERIET, STJÆR HALLEN 

 
06.10.2006 27.10.2006 17.11.2006     
08.12.2006  12.01.2007      02.02.2007 
16.02.2007 02.03.2007 16.03.2007 
Vel mødt!! 
 
 

TEAM TOMBOLA SIGER TAK! 
Årets tombola ved sportsfesten gav et overskud på knap 8.000. 
Vi takker mange gange for alle de flotte præmier, vi modtog fra 
Stjær og Galtens erhvervsliv, fra forældre og andre venlige 
sjæle. 
Også stor tak til alle, der støttede i form af køb af lodder. 
Vi er allerede i gang med at indsamle præmier til 2007, hvor vi 
håber at være klar med en tombola, der er et 50 års jubilæum 
værdigt, så skulle i gå og flytte rundt på en reklameparaply, et 
par strømper eller andet godt, tager vi imod med stor tak. 
- Af hensyn til holdbarheden dog endnu ikke naturalier i form 
af bolcher og chokolade m.m. 
Med venlig hilsen 
Annette Thorsted, Hanne Bertelsen og Ellen Møller 

 

GLIMT FRA SPORTSFESTEN 2006 
 

 
 

Fodbold for små ben – Bolden er i midten et sted… 
 

 
 

Masser af mennesker på banerne – dejligt!! 
 

 
 

Travlhed i pizzaboden 
 

 
 

Seniorafdelingen i fodbold sørger for frankfurtere  
 

Se flere billeder fra sportsfesten på boldklubbens hjemmeside 
www.stjaerboldklub.dk 

Her vil i også finde billeder fra årets tur til Partille Cup 
 
.  

http://www.stjaerboldklub.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 44, Stjær 
8464 Galten 

86 95 04 03/40 19 34 03 
 
 

Stjær  
Tømrer- & Snedkerforretning 

Thomas Vixø 
Totfkjærvej 15, 8464 Galten 

86 95 08 98 
 
 

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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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 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FØLGENDE STØTTER FLASKEPOSTEN OG 
DERMED STJÆR BOLDKLUB: 
 

 
Sicom A/S 

Kollens Møllevej 9, Stjær 
70 20 84 22 

Pelikan sikkerhedslygter 
 

Verdens bedste lygter 
 
 

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 
 
 

 

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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Søballe-siden  
 
I Søballe har vi haft travlt med at renovere 
vores legeplads på fælles-arealet ved 
Gyvelhøjvej. Den første legeplads, som blev 
anlagt i forbindelse med udstykningen af 
området, var fra år 2000/01. Der var anlagt en 
”havn” af hele lærkestammer med et gammelt 
træskib, ”jorden er giftig”-pæle, vippe og gynger 
m. m. Desværre havde vi ikke været 
opmærksomme på at lærketræet, som det hele 
var lavet af, skulle afbarkes for ikke at rådne.  
 
 

 
 
Derfor, og fordi der var divergerende meninger 
om hvor ”pæn” legepladsen så ud, blev vi enige om 
at rage det hele, undtagen sandkassen,  ned og 
begynde forfra. Der blev nedsat et legeplads-
udvalg under borgerforeningen. De tegnede og 
regnede, så på andre lege-pladser, og til sidst 
bestemte de sig for at kopiere Nørre Vissings 
legetårn. De fik lov at låne tegningerne, og vore 
lokale håndværkere udarbejdede styk-lister. De 
var også tovholdere under samlingen af hele 
puslespillet.  
 
 

 
 
Arbejdet tog kun 1½ weekend da der var mange 
af byens beboere, som kom og leverede 
arbejdskraft til projektet. Senere er der blevet 
støbt en beton-bane til b.la. rulleskøjteløb og 
street-basket. Vippe og gynge-stativ er sat op. 
Fodboldbanen fra den gamle lege-plads er 
bevaret. Her spilles også rundbold og kubb. Der 
er lavet bålsted med en jordvold omkring, dels til 
at skabe læ til snobrødsbagningen, og dels til at 
kælke på. Der er endvidere blevet plantet en del 
træer og buske. Vi havde søgt flere fonde om 
midler, og var heldige, bl.a. at få et pænt beløb 
fra Matas-fonden, som var øremærket til 
plantning af grønne områder. Der er indkøbt 2 
bord-bænkesæt, så man kan sidde og nyde 
eftermiddagskaffen, mens børnene leger. En 
venlig sjæl har doneret et skraldestativ, så der 
er mulighed for at holde området rent. 
Der mangler endnu lidt, før lege-pladsen er helt 
færdig, men børnene har taget den i brug, og det 
ser ud til at de er fornøjede med resultatet. 
                                     Ingeborg Larsen 
 
 
 

Gratis Blomster til haven!! 

Gul Iris i metermål 
Gul Iris har bredt sig ud over al rimelighed langs vores sø. 
Derfor opfordrer vi alle interesserede til at hente Iris i 
massevis hos os. Det er naturligvis gratis, og vi giver gerne 
en kop kaffe til en god naturoplevelse. 
Ring til Henrik og Inga Friis, tlf. 86950468 og aftal et 
tidspunkt. 
Vel mødt i det grønne på Johannelyst! 

Veng Koret  
vil meget gerne have flere medlemmer! 
 
Så hvis du har tone i livet og lyst til at deltage i et 
firestemmigt kor med et meget blandet repertoire, er du 
mere end velkommen til at møde op første øve-aften – eller 
senere. 
Vores dirigent er fløjtenist Thorkild Dalsgaard, der med 
humor og engagement fører os igennem vores program. 
Vi mødes første gang efter sommerferien tirsdag d. 5. 
september kl. 19.30 i Sognehuset, Veng. 
Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til Inga 
Friis, tlf. 8695 0468 
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LIDT OM LIVET PÅ HÅRBY MEJERI  
35 år fra kollektiv til outdoor-butik 
 
På hjørnet af Ryvejen og Hårbyvej i Hårby ligger Mejeriet.  
I ”Dansk Mejeristat” for Aarhus Amt kunne man blandt andet  
læse følgende: Hårby Andelsmejeri, Post- og Jernbaneadresse: 
Skanderborg. Telefon: Haarby 1. Oprettet 1906 under 
medvirken af arkitekt Larsen, Aarhus. Brandforsikring 100.000 
kr. Ejendomsskyld 19.000 kr. 98 leverandører med 816 køer, 
heraf 10 med over 20 køer, 32 med 4 køer eller derunder. 
Reduktaseprøve. Kulfyring. Elektrisk belysning fra eget værk.  
 

Hårby Mejeri under bygning 1905 
 
Lokalt har mejeriet spillet en væsentlig rolle i beboernes liv og 
der er stadig folk, som mindes at man for 25 øre kunne få et 
varmt bad på mejeriet.  
 
Disse historier skal naturligvis hentes ude blandt egnens 
beboere – min viden strækker sig ”kun” fra 1972 frem til i dag.  
Sidst i 1960’erne blev en del mindre mejerier nedlagt og 
behandling af mælk blev samlet i de store enheder, vi kender i 
dag.  
 
Det skete også for mejeriet i Hårby og da vi flyttede ind ved 
årsskiftet 1971/72, havde bygningerne stået tomme i ca. 1½ år. 
Vi var 5 voksne og 2 børn og vi ønskede den kollektive boform 
i bygninger, som kunne give os mulighed for en hel del ekstra 
faciliteter som det er svært at få i en 1-families bolig’’ – bl.a. 
store gode arbejdsrum til foto, syning, snedkeri osv. blandt 
andet havde vi et godt bibliotek og stort fælles køkken. 
Derudover havde hver person/par et værelse og kunne lukke 
sin dør, når det var det man havde brug for. 
 
Som de første tilflyttere til Hårby i mange år vakte vi nok en 
del opmærksomhed og måske blev der tænkt lidt over hvordan 
vi mon levede – indtil det jo viste sig at det faktisk ikke var 
mere spændende end almindeligt. 

Hårby Mejeri 1972 kultegning 
 

De næste 10 år stod i kollektivets tegn – nogle flyttede ud, 
andre flyttede ind. Når vi var flest, var vi ca. 10 voksne og 5-6 
børn – nogle biologiske, andre plejebørn. 
Efterhånden som de oprindelige medejere flyttede, overtog vi 
hele ejerskabet og så i foråret 1980 opstod en ændring i vore 
arbejdsforhold og lysten og muligheden for at rejse ”en tur” 
foldede sig ud.  
Resten af året gik med forberedelser – klargøring og udstyr af 
vores 110” Land-Rover, læsning af tilgængelig litteratur og 
kort over den rute, vi ville følge: fra Hårby til Nairobi, gennem 
Egypten og Sudan. 
Der var mange ting at tænke på og prøve at tage højde for – vi 
skulle komme til at bevæge os gennem øde områder og måtte 
være i stand til at klare os selv, både mekanisk og med hensyn 
til forsyninger.  
 
På en sådan tur vil rent drikkevand altid være et problem og 
jagten på et keramisk vandrensningsfilter gik ind – vi havde set 
det beskrevet i et engelsk magasin og ad mystiske veje fik vi 
det frem, en lille pumpe som principielt fungerer ligesom en 
cykelpumpe, den suger  urent vand ind og sprøjter rent vand 
ud. Undervejs passerer vandet et keramisk filter med porer som 
er mindre end bakterier og så kan det drikkes – denne lille 
pumpe har nok æren for at vi aldrig har været alvorligt syge på 
vore rejser - (den første rejse blev heldigvis ikke den sidste). 
Vores bil kørte på benzin og derfor skulle vi også finde et 
kogeapparat som brugte samme slags brændstof – jo enklere og 
simplere det var jo bedre. 
 
Besætningen på den første rejse var 2 voksne, 2 næsten voksne 
og en plejedatter på 9 år.  
5 personer i en bil i så lang tid kræver at hver ting har sin plads 
og at der holdes styr på at der ikke ligger noget og rasler rundt. 
Fjedre, støddæmpere osv. måtte også forstærkes for at klare 
hård kørsel. 
Vi skulle også være i stand til at fragte så meget brændstof at vi 
kunne klare de lange afstande og vi måtte forvente at 
ørkenkørsel og dårlige vejforhold ville forhøje forbruget en hel 
del. 
Udover det mekaniske var der jo også vaccinationer og indkøb 
af medicin til behandling og forebyggelse af næsten enhver 
tropesygdom. 
Med et tagtelt på toppen kørte vi ud af Hårby midt i januar 
1981 med kurs stik syd – på en rejse som ikke alene blev en 
stor oplevelse, men også kom til at ændre vores arbejdsliv 
fremover. 
 
Et år med forberedelser til så lang en køretur – og ikke mindst 
selve turen - giver naturligvis en viden om, hvad der er 
væsentligt og uvæsentligt. Vi havde oplevet at udbuddet af 
uvæsentligt udstyr var meget større end af det basale udstyr, 
som var nødvendigt. 
De erfaringer vi havde gjort, besluttede vi os til at drage nytte 
af og gøre til en levevej – det viste sig at være det helt rigtige 
tidspunkt at få sådan en ide – på denne tid løb en strøm af 
danske køretøjer, både 2- og 4hjulede, sydpå og østpå og alle 
havde brug for udstyr og oplysninger og inter-nettet var endnu 
nogle år ude i fremtiden. 
 
I 1982 startede vi ganske småt AV EXPEDITIONS UDSTYR, 
som kunne tilbyde vandrensningsfiltre, vanskeligt tilgængelige 
kort og rejselitteratur.  
Vi åbnede værksted og Claus fremstillede special udrustning til 
biler og motorcykler og vi importerede udstyr, som ikke 
fandtes i Danmark. Jeg har ikke tal på de rejser, som er startet 
her.  
Jeg tog tropemedicinsk kursus på Panum Instituttet i 
København og skrev sammen med en læge en lille håndbog om  
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tropesygdomme og om hvordan man undgår dem. Den var 
meget brugt i en del år – den blev også brugt af nogle 
praktiserende læger, som ikke havde den store erfaring med 
tropesygdomme. 
1982  startede vi også REJSEWEEKEND – en årlig 
sammenkomst af rejsende med det formål at dele praktiske 
oplysninger og oplevelser. På den tid var det et forum og en 
videnbank, som ikke fandtes magen til og her kunne indhentes  
uvurderlige oplysninger for individuelt rejsende.  
 

 
Rejseweekend på Hårby Mejeri 

 
I 22 år blev Rejseweekend’en afholdt her på mejeriet og satte 
sit præg på byen den 3. weekend i august, når 90-100 
mennesker med rejselyst og –erfaring indtog mejeriet, en del af 
dem medbragte køretøjer, som fyldte godt. 
Heldigvis kunne ejerne af gården på den anden side af vejen 
også se det spændende i arrangementet, så deres gårdsplads 
blev til campingplads for et par dage. 
Arrangementet er nu overtaget af en forening og man vil 
forsøge at holde traditionen i hævd, selvom behovet ikke er det 
samme som tidligere. 
Forhøjede afgifter på 4-hjulstrukne biler lagde en mærkbar 
dæmper på den form for rejselyst og behovet for det helt 
specielle rejseudstyr forsvandt.  
Heldigvis havde vi opdaget at let rejseudstyr også egnede sig til 
friluftsliv, så omlægningen skete så gradvist at vi næsten ikke 
mærkede det.  
Nu blev det så en blanding af rygsækrejsende og fjeldvandrere, 
som blev vores kunder.  
 

 
Kig ind i Outdoor-butikken 

 
Til stor fornøjelse oplever vi at børn som kom sammen med 
deres forældre, da vi startede butikken, nu kommer sammen 
med egne børn  - og en del af forældrene ser vi også.  
Udstyret til kano/kajak-turen eller  fjeldvandringen udgør 
rygraden i butikken i Hårby sammen med udstyr til en hel del 
skovbørnehaver og institutioner. 

For ca. 10 år siden gik vi så ind i en gros-ledet med videresalg 
til andre frilufts- og sportsbutikker. Importen af europæiske 
produkter er steget ganske roligt og i dag sælger vi til 50-60 
butikker over hele landet.  
Vi er leveringsdygtige i rygsække i alle størrelser, soveposer 
fra lette sommerposer til extreme vinterposer, telte fra 1-
personers til ”tipi-telte” som kan rumme 100 personer ved 
borde og bænke. Desuden godt udvalg i vandrefodtøj, klatrereb 
og –seler samt diverse karabiner og andet hard ware til 
klatring. Vi har været med til at udruste flere ekspeditioner af 
klatrere og bjergbestigere.  
Specielle ting til fjernrejser har vi naturligvis stadig  - bl.a. 
vandrensningsfilter og myggenet. 
Derudover har vi de senere år oparbejdet et pænt udvalg i 
beklædning til rejse- og friluftsbrug.  
Som noget specielt kan nævnes at vi importerer brændefyrede 
træbadekar til udendørs brug. Især om vinteren er det at sidde 
under stjernerne i 39-40 grader varmt vand en helt fantastisk 
oplevelse. 
Når vi er ved det specielle, kommer vi ikke udenom vores 
import af tipi-teltene fra Nordsverige. Disse telte findes i 
mange størrelser og unikt for dem er at de fleste er indrettet på 
at man kan installere en sammenklappelig brændeovn eller 
have åbent ildsted i teltet. 
 
 

 
Outdoor-butikkens facade i dag 

 
En gros afdelingen af vores virksomhed hedder stadig AV 
EXPEDITIONS UDSTYR mens butikken i Hårby efter lidt 
ombygning er kommet til at hedde OUTDOOR-BUTIKKEN.  
Skulle det være lykkedes for mig at vække lidt nysgerrighed, 
kan et besøg i butikken anbefales  - vi møder ofte forundring 
over det store udvalg. 
Når jeg ser tilbage på de år, vi har boet og levet her, kan det 
forekomme som en uendelig lang årrække, men når jeg så giver 
mig til at tænke efter, hvad tiden gik med, kan det se ud til at vi 
har udfyldt årene ganske godt. 
Der er sket mange ting i disse år – ting som vi ikke var i stand 
til at forestille os, da vi flyttede ind og mejeriet har været 
ramme om virkeliggørelsen af mange drømme og ønsker. Her 
er blevet søsat nogle uforglemmelige rejser i en tid, som måske 
ikke var så ”smart” som i dag - og dog? 
 
For dem der er interesserede i at se lidt mere på inter-net 
kommer her et par adresser: 
www.outdoor-butikken.dk  
www.rejseweekend.dk 

Annalise Vejrup 

http://www.outdoor-butikken.dk/
http://www.rejseweekend.dk/
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Startskuddet har lydt 
til årets første fællesspisning i Storring. 

 
Fredag den 18. august 
mødtes vi – en flok 
”gamle” og en flok 
”nybyggere” – til en 
hyggelig grillaften i 
konfirmandstuen.  
 
Trods vejrudsigtens 
trusler om regn i lange 
baner, havde vi skønt 
solskinsvejr, så grillen 
fungerede upåklageligt, 

og det blev til megen snak på kryds og tværs. 
 
VELKOMMEN til de nye. Vi glæder os til at lære jer 
bedre at kende. 
 

 
 
Mens vore kære poder underholdt hinanden over det 
meste af Præstegården og på Børnehavens legeplads, 
spiste is i lange baner og i det hele taget nød at være 

sammen igen, udvekslede vi 
andre erfaringer, skøre 
historier og vise ord. 
 
Vi arbejdede seriøst på at 
holde hinanden opdaterede 
omkring sommerens begi-
venheder, og kunne bl.a. 
først på aftenen skåle på 
fødslen af endnu en 
Storringborger.  

 
 
 
Som det ses af billederne, så 
ER isen spist, men vi får nok 
noget andet. Du kan stadig nå 
at være med. Se detaljer 
andetsteds på siden. 
 
/Michèle 
 

Nybyggerne 

 
Der er ved at være trængsel nu, på Antons mark overfor 
Forsamlingshuset. – For nu er meget af den jo ikke 
Antons længere. 
 
Nybyggerne har for alvor indtaget deres respektive 
matrikler og knokler nu for at få familierne under tag. 
 

 
 
JA, det vil sige … nogen knokler nok mere end andre. De 
første huse er næsten eller helt færdige, mens andre sta-
dig er meget luftige bekendtskaber. 
 
Udfordringerne er mange. Hvordan 
forklarer man f.eks. begrebet kvart-
forbandt for tyske murere ? De 
skulle jo gerne bygge den mur, 
man vil ha’. Eller hvad gør man, 
når gulvet til drømmehuset er et 
halvt år forsinket ? 
 
Men der arbejdes på livet løs, og 
de lokale håndværkere er stadig 
ved godt mod, ser det ud til. 
 

Speedy Gonzales … 
Har du også haft fornøjelsen ??? 
 
Nok er vi vant til,at mange kører stærkt. Især ned ad 
Kirkebakken, men … 2½ - 3 gange max. tilladte hastig-
hed er heldigvis stadig et særsyn. 
 
Men det klarede Speedy snildt i sin gamle mørke(blå ?) 
Golf eller Polo lignende bil kl. 17.30 forleden fredag. 
 
Ved 14-tiden samme eftermiddag kom samme bil med en 
midaldrende fører så stærkt og så slingrende ud ad  
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Klankvej, at en ellers rutineret bilist ikke turde være på 
vejen, men valgte at køre ud i rabatten og vente, til bilen 
igen var væk. 
 
Forhåbentlig var han bare på besøg i området, men hvis 
ikke, så PAS PÅ, og sørg for, at dine børn krydser vejen 
på et sted, hvor de kan SE LANGT !!! 
 
De har ikke en chance for at nå at reagere, når det går 
SÅ stærkt. 
 
/Michèle 
 

Fællesspisning 
Fællesspisningen i Storring består for øjeblikket af ca. 12 
familier, der mødes en gang om måneden hen over 
vinteren. 
 
Vi har valgt at lave programmet, så det dels består af 
nogle onsdage, hvor vi mødes i Forsamlingshuset kl. 
17.45 og spiser aftensmad og hygger os et par timer, 
dels nogle søndage, hvor vi samles i konfirmandstuen kl. 
14.30 og drikker kaffe og får lidt hjemmebag. 
 
Mad og kaffe laves på skift af tre familier pr. gang. 
 
Vi er primært børnefamilier, hvilket ind imellem kan mær-
kes på støjniveauet, men alle er velkomne til at være 
med. 
Medlemsskab koster 75 kr. pr. familie og 30 kr. for 
voksne og 15 kr. pr. barn om onsdagen. 
Om søndagen er prisen 5 kr. pr. person. 
 
Man kan godt være med "på prøve", så betaler man bare 
for maden. Det kræver dog tilmelding pga. madlavningen. 

 
 
Planlagte datoer i 2006/07: 
Onsdage d. 20/9, 25/10, 15/11, 
Søndage d. 10/12, 14/1, 
Onsdag d. 21/2, søndag d. 18/3, onsdag d. 18/4 og 
endelig fredag d. 17/8, hvor vi griller i forhåbentligt godt 
vejr i konfirmandstuen og planlægger det kommende års 
fællesspisning. 
 
Formand 
Per Brink-Vilsen 
Solhøjparken 10, Storring 
Tlf. 87 54 70 68 
Mail: per-helle@wanadoo.dk 

Storring Forsamlingshus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lilleringvej 14, 86 95 01 32 (KUN tlf.svar.) 
Formand: Flyttet. Først ny efter generalforsamling. 
Kontakt Yrsa. 
 
Udlejning: 
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. 
 
Vi kan desværre IKKE udleje borde og stole. 
 
Gymnastik: Hver tirsdag kl. 19.00. Første gang 26. 
september 2006-08-29 
 
Folkedans: Lillering Folkedansere danser hver torsdag 
kl. 19.30. Folkedans starter 7. september. 
 

Cafe Drop Ind 
I Storring Forsamlingshus. Cafeen åbner kl. 18. 
Fra 18 – 20 spiser vi, og bagefter fester og hygger vi til 
den lyse morgen. 
 
PROGRAM: 
Grisefest – HUSK grisefest lørdag den 9. september !!! 
Alfred kommer fra Søballe og laver en SUPER helstegt 
pattegris. 
 
Cafe – Fredag den 6. oktober. 
 
Julefrokost – Lørdag den 4. november (4/11). 
 
/Storring Forsamlingshus 

mailto:per-helle@wanadoo.dk
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Traditionen tro havde Høver Beboerforening i 
weekenden d 11. – 12. august igen indbudt til 
Danmarks Rareste Byfest, men vejret taget i 
betragtning, burde man nok i stedet have kaldt det for 
Danmarks Vådeste Byfest. Den megen regn især lørdag 
gjorde, at en stor del af de udendørs aktiviteter måtte 
aflyses, eller flyttes inden døre i Beboerhuset. 
 
Byfesten startede som sædvanlig fredag aften med 
cykeltur for hele familien til Ravnsø, hvor vejret gjorde, 
at de medbragte madkurve måtte indtages i den lille 
hytte ved søens bred. 
 
Lørdagens regn holdt mange folk hjemme, og de 
udendørs arrangementer måtte stort set alle aflyses, 
men i et ophold mellem bygerne lykkedes det alligevel 
at få afviklet en af nyhederne, nemlig ringridning på 
havetraktor, hvor man nåede at få afviklet tre runder, 
én for store børn, én for herrer og til sidst en ren dame 
runde.  

 
Af lørdagens øvrige arrangementer blev de fleste flyttet 
ind i Beboerhuset. Det gjaldt for børneloppemarkedet, 
hvor børnene kunne sælge/købe/bytte 
deres medbragte effekter, samt 
børnedyrskuet, hvor der i år både 
deltog kaniner, hunde og et æsel. 
Æslet blev dog udenfor. 
 
I Beboerhuset blev også konkurrencen 
om Årets kage afviklet.  
Der deltog i år 9 flotte kager af for-
skellig art i konkurrencen om den 
gyldne kagerulle.  

Efter endt kaffebord, hvor alle fade blev 
tømt, blev en kage fremstillet af Dorrit 
Andersen udråbt som suveræn vinder, 
efter afstemning blandt de godt 50 
fremmødte.  
 
Om aftenen var der tændt op i de store 
grill foran Beboerhuset, hvor de ca. 60 
deltagere kunne tilberede deres egen 
medbragte mad.  
 
Efter spisningen blev der, sædvanen tro, afviklet 
amerikansk lotteri, hvortil der af områdets forretninger 
og virksomheder var sponsoreret mange flotte 
præmier. 

 
På trods af den megen regn, blev det dog alligevel en 
rar byfest i Høver, med et relativt stort fremmøde, hvor 
det var dejligt at se, at ikke kun de ”gamle” Høver 
beboere, men også de nye tilflyttere bakker op om 
beboerforeningens aktiviteter.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I lighed med de tidligere år, 
forsøger vi også i år, at få stablet  
et aerobic hold på benene i Høver 
Beboerhus. 
 
Der er lige nu forsøg i gang med at skaffe en instruktør, 
og indtil dette er på plads, er den endelige start dato 
ikke fastlagt, men vi håber at kunne begynde i første 
uge af oktober. 
 
Så hold øje med opslagskassen i Høver, hvor den 
endelige start dato og tidspunkt vil blive annonceret. 
 
Tilmelding og betaling ved fremmøde den første aften. 
 
Pris for hele sæsonen kun kr. 200.00 pr. deltager. 

NYT FRA HØVER 
af Mogens Kjærskov 

AEROBIC 
i Høver Beboerhus 
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Fællesspisning 
Fredag d. 6. okt. kl. 18.30 
 
Så er der igen mulighed for at få en hyggelig aften med 
god mad og dejligt samvær med naboer og venner, når 
der fredag d. 6. september, kl. 18.30 er fællesspisning i 
Høver Beboerhus. 

Menuen er sædvanen tro en 
velbevaret hemmelighed, men mon 
ikke vi, som ved de tidligere 
fællesspisninger, vil blive glædeligt 
overrasket.  

Prisen for at deltage vil som 
sædvanlig blive på ca. 60-70 kr. 
Børn ½ pris. 

For at vores frivillige kokke kan 
købe ind, samt dække op til det 
rette antal, er bindende tilmelding 
nødvendig. 

Tilmelding skal ske senest tirsdag  
d. 3. september på telefon 86 94 
49 62 eller 86 94 35 14. 

 
 

Arbejdslørdag på legepladsen 
Lørdag d. 7. oktober kl. 9.00 
 
Inden vinteren skal vi nok engang have gjort en 
indsats på den nye legeplads, så lørdag d. 7. okt. 
mødes vi kl. 9.00 til årets sidste arbejdslørdag på 
legepladsen. 

Der er stadig en række småting vi skal have lavet 
færdige, og så skal legepladsen gøres klar til vinteren. 

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

Vi starter som sædvanlig med kaffe og rundstykker kl. 
9.00 i Beboerhuset. 

 
 

Maleriudstilling i Høver Beboerhus 
Søndag d. 29. oktober kl. 10.00 
 

I lighed med tidligere har Tage K. 
Sørensen igen i år arrangeret 
maleriudstilling i Høver Beboerhus. 

Der er lagt op til en spændende 
udstilling, der ud over Tage 
Sørensens egne værker også byder 
på værker af både lokale og 
udenbys kunstnere. 

Udstillingen er åben fra kl. 10.00 til 
17.00 og alle er velkomne. 

Der er gratis adgang.  

 
 

Ølsmagning i Høver Beboerhus 
 
På utallige opfordringer er Høver Beboerforening gået i 
gang med at arrangere en aften i Høver Beboerhus med 
ølsmagning, hvor temaet vil blive forskellige slags øl, 
og historien bag. 

Endelig tidspunkt og program fremkommer senere. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juletravetur 
Søndag d. 10. dec. Kl. 13.00 
 
Når julen nærmer sig, og vi alle går en stresset tid i 
møde med alle juleforberedelserne, giver Høver 
Beboerforening en mulighed for at stresse af et par 
timer søndag d. 10. dec. 

Tag hele familien under armen, 
og mød op ved Høver 
Beboerhus kl. 13.00, og 
deltag i den årlige 
juletravetur, hvor vi går 
en dejlig tur i skoven. 

Vi slutter af med 
julehygge i Beboerhuset, 
hvor juletræet står pyntet, så der kan danses om 
juletræet og mon ikke julemanden kommer forbi med 
slikposer til børnene?  

Der er mulighed for at købe varm kakao, gløgg og 
varme æbleskiver. 

SSøønnddaagg  dd..  2266..  nnoovveemmbbeerr  
FFrraa  kkll..  1100..0000  ttiill  kkll..  1166..0000  
KKoomm  oogg  kkiigg  ppåå  jjuulleeggaavveeiiddeeeerr,,   nniisssseerr  oogg  
eennggllee,,  ssmmyykkkkeerr,,  ppaappiirrkklliipp,,  ttøøjjddyyrr,,  jjuullee--
ddeekkoorraattiioonneerr,,  oogg  mmaannggee  fflleerree  ssppæænnddeennddee  
ttiinngg..  

DDeerr  eerr  ooggssåå  mmuulliigghheedd  ffoorr  aatt  nnyyddee  bbååddee  
vvååddtt  oogg  ttøørrtt  ii  BBeebbooeerrhhuusseettss  hhyyggggeelliiggee  ccaaffee..  
TTaagg  ffaammiilliieenn  eelllleerr  nnaabbooeenn  mmeedd  oogg  ffåå  eett  ppaarr  
hhyyggggeelliiggee  ttiimmeerr  ii  HHøøvveerr  BBeebbooeerrhhuuss,,    
RRyyvveejj  110077,,  HHøøvveerr..  
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Storring og Stjær Kirker 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gudstjenester: 
Fra 1. oktober ændres i en forsøgsperiode tidspunkt 
for den tidlige søndagsgudstjeneste. Det bliver kl. 
9.30 –10.00. Højmessen kl. 10.30 er uændret. I håb 
om at flere vil få mulighed for at deltage.  
Læs mere herom i kirkebladet. 
 
Lørdag den 23. september  
Kl. 7.00  Morgenretræte i STJÆR Kirke. 
Søndag den 24. september  
Kl. 10.30 Høstgudstjeneste i Storring Kirke 
Kl. 14.00 Familiehøstgudstjeneste i Stjær kirke 
Onsdag den 4. oktober 
Kl. 19.00, Stillegudstjeneste, Stjær Kirke. 
Onsdag den 18. oktober 
Kl. 19.00, Midtuge-gudstjeneste, Storring Kirke. 
Søndag den 5. november 
Kl. 10.30 Alle Helgens Gudstjeneste i Storring Kirke 
Kl. 16.00 Alle Helgens Gudstjeneste i Stjær Kirke 
Navne læses op på dem, der er begravet/bisat fra vores kirker,  
det forgangne år. 
Onsdag den 8. november 
Kl. 19.00, Stillegudstjeneste, Stjær Kirke.  
onsdag den 29. november 
Kl. 19.00, Stillegudstjeneste, Storring Kirke.  
Onsdag den 13. december 
Kl. 19.00, Vi synger julen ind, Stjær Kirke.  
 
Fulde gudstjenesteliste frem til jul og kirkeligt kvalitetsstof i 
øvrigt se det nye kirkeblad! 
 

Studiekreds: 
Trosbekendelsen: 
“Skal man tro på trosbekendelsen for at kalde sig kristen?” 
Spørgsmålet er aktuelt for mange. Det umiddelbare og enkle 
svar må dog blive: Nej! Trosbekendelsen er ikke 
kristendommens facitliste. Man tror ikke på 
trosbekendelsen, men man udtrykker sin tro på Gud 
gennem trosbekendelsen. Tilbage står dog stadig: “Hvad skal 
der til, for at man kan kalde sig kristen?” Med udgangspunkt i 
trosbekendelsen vil vi over fire aftener komme til afklaring på 
spørgsmålet.  
Vi mødes 4/10; 11/10; 18/10 og 1/11 i Konfirmandstuen kl. 
19.30 - 21.15. 

 
 
Den svære gudstjeneste? 
Mange oplever gudstjenesten som svært tilgængelig. Derfor vil 
jeg fortælle lidt om gudstjenesten, dens form, indhold og 
betydning, og dens samspil med kirkerummet. 
Det sker lørdag den 18. november kl. 14.00 i Stjær kirke. 
 
     Carsten Marvig 
 

Filmstudiekredsen  
vender tilbage efter jul! 
 
 

Eftermiddagsmøder 
 
12. september 2006  Eva Lohmann  
    Hermann Bang 
 
17.  oktober    2006  Karin Flensborg  
    De syv dødssynder 
    
14. november  2006  Bo Nygaard Larsen 
    Den indre Knagsted       
 
5. december   2006  Carsten Marvig, Heidi G.  
    Heidi G. Andersen 

Andersen, Chr. Spillemose
   Spillemose  
   Grundtvig i ord og toner 

 
 

Kirkehøjskole 2006/07: 
Kirkehøjskolen er et fælles projekt for alle sognene i Galten 
kommune. 
 
Foredragene bliver med en høj grad af faglighed, dog formidlet 
så alle kan være med. Vi vil tilstræbe at foredragene skal 
omhandle aktuelle kristne og kirkelige temaer. Det er gratis at 
deltage. Man kan deltage i alle 4 højskoleftermiddage eller bare 
vælge enkelte. Ældre og gangbesværede er velkomne til at 
kontakte deres sognepræst vedr. eventuel kørsel. 
 
Vi begynder hver gang i en af kirkerne med en kort 
gudstjeneste ved en af kommunens præster. Derpå drikkes 
kaffe, og vi hører foredrag.  
Vi forventer at slutte omkring kl. 16.30. 
 
Program for Kirkehøjskolen 2006/07  
Torsdag den 5. oktober kl. 14.00 
Galten kirke og Sognegård ved Hanne Byskov og tidligere 
formand for Etisk Råd, forhenværende amtsborgmester Erling 
Tiedemann: 
Hvor sidder etikken? - I hjernen, i hjertet eller bare på 
rygraden? 
 
Torsdag den 2. november kl. 14.00 
Skovby kirke og Konfirmandstue ved Lone Pedersen og 
sognepræst Torben Hangaard fra Vollsmose ved Odense. 
“Kirke og integration.”  
Har man spørgsmål vedrørende Kirkehøjskolen, kan man rette 
henvendelse til sognepræst: 
Carsten Marvig, Storring - Stjær, 86 95 00 74   cma@km.dk  
  
Se også vores hjemmeside www.Storring-stjaer.dk 
 

mailto:cma@km.dk
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Veng Kirke 
 
Efterårsmøde 
 
Søndag d. 1. oktober er der efterårsmøde for Veng og Mesing 
sogne.  Frimenighedspræst Mikkel Crone Nielsen, Ryslinge, 
prædiker ved gudstjenesten kl. 14.00 i Mesing Kirke.  Efter 
gudstjenesten kaffebord i forsamlingshuset, hvorefter Mikkel 
Crone Nielsen holder foredrag:  ”Ryslingestridighederne.  Om 
kirkekamp i en nybrudstid.”   I 1860’erne var Ryslinge på 
Midtfyn scene for en kirkekamp, der resulterede i Danmarks 
første frie menighedsdannelse.  Begivenhederne i Ryslinge var 
startskuddet på oprettelsen af en hel række valg- og 
frimenigheder, der siden hen bredte sig ud over landet, og som 
kom til at sætte vigtige aftryk på det kirkelige landskab helt op 
til i dag.  I foredraget vil Mikkel Crone Nielsen fortælle 
menighedens historie og samtidig se på, hvilke strømninger i 
samfundet, der var afgørende for menighedens dannelse og 
videre liv. 
  
Sogneeftermiddage 
  
Tirsdag d. 5. september kl. 14.00 i Sognehuset.  
Fængselspræst Dorte Ørtved:  "Indenfor murene".  Dorte 
Ørtved, som gennem 17 år har været præst for de indsatte i 
Statsfængslet ved Sdr. Omme, fortæller om livet i et åbent 
fængsel og om, hvilken rolle kirken og præsten spiller i 
fængslets og de indsattes liv.  Først og fremmest står kirken og 
præsten som garanter for, at der er andet og mere at sige om et 
menneske end det, straffeattesten kan udsige. 
Arrangementet var planlagt til afvikling i marts i fjor, men 
måtte aflyses på grund af vejrlig. 

 
 

Koncerter i Storring og Stjær: 
Onsdag den 27 september 
i Stjær kirke kl. 19.30 
Der er liflige baroktoner i Stjær kirke, hvor sopranen Jette 
Rosendahl vil synge, akkompagneret af cembalisten Colin 
Booth. 
Der er fri entré til arrangementet, der starter kl. 19.30. 
 
Onsdag den 6. december 
i Storring kirke kl. 19.30 
Julekoncert med Arosantus-koret! 
 
  
Kirkeudsmykningen i Stjær kirke, udført af Stjær 
Billedmagere, er i løbet af sommeren, blevet utrolig populær 
blandt befolkningen - og får ros fra mange kanter.  
Det er dog en misforståelse, at menighedsrådet skal tage 
stilling til, om udsmykningen skal være permanent. 
Menighedsrådet skal, i september, tage stilling til, hvad der 
videre skal ske med kunstværkerne, kan man læse i Kristeligt 
Dagblad den 30. august.     Red. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tirsdag d. 7. november kl. 14.  Statsprøvet musikpædagog 
Gunna Knudsen, Århus:  "W.A. Mozart - myte eller sandhed".  
I 2006 vil 250 året for Mozarts fødsel blive fejret i hele verden. 
Ikke alene er Mozart den mest spillede komponist, men han er 
også den, der er skrevet mest om. 
I årenes løb er der dannet mange myter om Mozarts spændende 
person og liv. Hvad ved vi om Mozart. Vi vil høre om hans  
sidste år belyst gennem den nyere litteratur om emnet, og vi vil 
naturligvis lytte til noget af Mozarts fantastiske musik. 
Gunna Knudsen vil være kendt i Veng og Mesing sogne som 
en fornem formidler af musikhistorie 
  
Adventskoncerter 
  
Veng Kirke 
Ved koncerten i Veng Kirke tirsdag d. 28. november kl. 19.30 
fremfører Vengkoret "De ni læsninger", som er en gammel 
engelsk juletradition.  Den består af læsninger fra skabelsen, 
syndefaldet, profetier og juleevangeliet.  Læsningerne kædes 
sammen af korsatser.  Menigheden medvirker også, idet der er 
indlagt fællessalmer. 
Efter "De ni læsninger" er der adventshygge med gløgg og 
småkager i Sognehuset. 
  
Mesing Kirke 
Mandag d. 4. december kl. 19.30 er der julekoncert i Mesing 
Kirke med vokalkvartetten " Girls Only" ledsaget af guitarist 
Peter Leth.  Kvartetten synger evergreens, julesalmer og sange, 
samt gospels.  Efter koncerten er der kaffe i forsamlingshuset.  
 
Sognepræst Jes Lau Jørgensen, Låsbyvej 123, Veng, 8660 
Skanderborg, tlf.: 8694 3733  

Vinduerne er en del 
af  udsmykningen i 
Stjær kirke 
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Storring Forsamlingshus: 
Formanden er netop flyttet.  
Først ny efter generalforsamling. 
I mellemtiden, kontakt Yrsa. 
Udlejning: 
Yrsa Nielsen 
Lilleringvej 5 
86 95 01 12 
 
Storring Grundejerforening: 
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 

Storring 
Fællesspisning: 
Formand: Per Brink Vilsen 
Solhøjparken 10 
87 54 70 68 
per-helle@wanadoo.dk 
 
Storring 
Gymnastik: 
Instruktør: Ellen Mikkelsen 
Lilleringvej 51 
86 95 02 15 
 
Storring 
Folkedans: 
Lillering Folkedansere 
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 
 
Storring Menighedsråd:  
www.storring-stjaer.dk 
Formand: Leif Christoffersen 
Møllemark 40 
86 95 03 67 
solhoej@storring.dk 

 
 
 
 
En  historie fra Skanderborg, vores 
kommende ”hovedstad”! 
 
Danmarks  
smukkeste  
Festival  
ser og hører  
vi meget til, fordi  
vi er så tæt på den. 
Det er vi også på  
Danmarks  
festligste  
Festival: 
 
 
 

Sølund Festivalen 
– men hvor mange kender mon den? 
 
I år havde jeg ”job” i bånd-vognen, der hvor alle de kendte 
musikere kommer forbi og får armbånd på, inden de skal spille. 
 
På et tidspunkt, onsdag morgen, blev vognen pludselig 
invaderet af præster fra alle egne af Skanderborg kommune, 
der skulle ha’ armbånd.  Nogle i fuld ornat – andre i civil, med 
en tynd, aflang kuffert, man let kunne regne ud, hvad 
indeholdt. 
De kom for at lave gudstjeneste i festteltet, sagde de – og de 
glædede sig, for det havde været så fantastisk sidste år. 
 
Drevet af nysgerrighed, holdt jeg pause i båndarbejdet - og 
vandrede over mod det store telt. Det summede af ivrige 
stemmer - og der var ikke mange pladser at få. Men én til, er 
der jo altid plads til, så nogle rykkede sammen og jeg var godt 
bænket, da der blev helt stille – og gudstjenesten gik i gang. 
 

 
 
 
 
 
 
Teltet nærmest lettede, da 600 mennesker, i alle aldre, istemte 
I østen stiger solen op, af fuld hals, i et toneleje der var til at 
synge med på – og udenad. Der var virkelig stemning. Og den 
steg. Højdepunktet blev nået, da hele teltet, i kor, bad fadervor 
med høje klare stemmer. Jeg tror, der åbnede sig en port i 
himlen – lige her over Skanderborg!  
 
Og så sluttede gudstjenesten med lystig bandmusik – hvor alle 
præster, i lange sorte kjoler og pibekraver, dansede for. Og der 
var rift om dem. Jeg tror, de fik rørt både hjerte og krop mere, 
den ene dag, end de gør til alle årets gudstjenester. 
 
Ku’ man overveje noget lignende i kirkerne – eller i teltet til 
Stjær byfest?! Det gav så meget kærlighed og hjertevarme – at 
der sådan blev jinget rundt med præsterne, på græsset, i et stort 
telt. Og alle så ud til at nyde det i fulde drag!             Pil    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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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 
Anne Sofie Flintholm 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 
Kjartan Einarson 
Vestbakken 10, Stjær, 8464 Galten 
86 95 07 07 / astridogkjartan@mail.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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Høver Beboerforening 
Peter Nordheim 
Ryvej 118, Høver 
Tlf.: 86 94 62 85 / pno@aarsleff.com 
 
Høver Vandværk 
Rasmus Laursen 
Ryvej 74, Høver 
Tlf.: 86 94 38 75 
 
Storring-Stjær-Søballe-Høver Pilelaug 
Kirsten Gade 
kirstengade@storring.dk 
 

Foreninger, grupper, råd , udvalg og institutioner i avisens område med nøglepersoner… 

Vi har én dagligvarebutik: 
               
Stjær Dagli’ Brugs  
tlf: 8695 0010        
Mail: 02715@coop.dk 
www.coop.dk 
Fiskebil/onsdag 11-17.30 
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:astridogkjartan@mail.dk
mailto:news@sicom.dk


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stjær/ EFTERÅRETS plantemarked på kirkens P-plads, er udskudt til FORÅRET! Hilsen Conny 

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 – også gerne flere medarbejdere! 

Deadline til næste avis er søndag d. 26. nov. Avisen udkommer den 15.-17. dec. og dækker tiden fra 15. dec. til 15. marts 2007! 
Avisen kan ses i farver på http://www.stjaer.net 

Aktiviteter i SEPTEMBER 
 
20. 18.00, Fællesspisning i Storring 
23. 7.00, Morgenretræte STJÆR Kirke. 
24. 10.30, Høstgudstjeneste, Storring Kirke  
24. 14.00, Høstgudstjeneste, Stjær Kirke 
25. 17.30 Fællesspisning i Stjær fs.hus 
27. 19.30, Koncert i Stjær Kirke.  
28. 18.30 SB-Motion: Sidste gåtur fra Klubhus 
 
 
      Aktiviteter i OKTOBER 
 
4. 19.00, Stillegudstjeneste, Stjær Kirke. 
4. Stjær/ Høstfest i Børnehaven 14.30 
5. 14.00, Kirkehøjskole, Galten kirke/sogneg.  
5. 19.00 SB-Motion: Nørkleklub i klubhus start 
6. 18.00 - ??, Café Drop Ind, Storring  Fs.hus. 
6. 18.30 Fællesspisning i Høver Beboerhus 
7. 09.00 Arbejdslørdag på Legepladsen i Høver 
7.  SB Fodboldafslutning ungdom 
13. – 15. Håndboldtur til Sulingen 
17.  14 - 16.15  Eftermiddagsmøde i Konf.stue. 
18. 19.00 Midtuge-gudstjeneste, Storring Kirke  
18. 19..30 Generalforsamling for og i Storring 
Forsamlingshus. 
25. 18.00 Fællesspisning, Storring  Fs.hus. 
26.  SB Trænermøde fodboldafdelingen 
29. 10.00 Maleriudstilling i Høver Beboerhus 

 

Aktiviteter i NOVEMBER 
 
1. 14.00 Stjær/Bø.haven. Kong Efterår hentes 
2. 14.00 Kirkehøjskole,  Skovby kir/ konf..stue  
3. 19.00 Dilettant med Café i Stjær Fs.hus 
3. 18.00 Dilettant med buffet i Stjær Fs.hus 
4. 18.00 - ??, Julefrokost, Storring  Fs.hus. 
4. Oldboysstævne/ fodbold/ Stjærhallen 
7. 19.00 Lars Muhl i Stjær Forsamlingshus 
8. 19.00, Stillegudstjeneste, Stjær Kirke.  
9. Årsmøde fodboldafdelingen 
14. 14 – 16.15  Eftermiddagsmøde, Konf.stuen. 
15. 18.00  Fællesspisning, Storring  Fs.hus. 
16. 19.30 Kaare R. Skou i Stjær Forsamlingshus 
19. 13.00 Julebanko, Storring Forsamlingshus.  
24. SB  afholder julefrokost i Stjær  fs.hus.  for 
borgere, erhvervsliv og foreninger! 
25.-26. 10-16 Julemarked i Ruth’s Garage 
26. 10.00 Julemarked i Høver Beboerhus 
27. 17.30 Fællesspisning i Stjær fs.hus. 
29. 19.00  Stillegudstjeneste, Storring Kirke. 

Aktiviteter i DECEMBER 
 
1.  9.30 Stjær Børne.have/Bedsteforældredag 
2. 14.00 Julestue i Stjær forsamlingshus 
3.  10.00 Jule-børne-banko 
3. 14.00 Julebanko for voksne 
5. 14 - 16.15  Eftermiddagsmøde i Konfirmands. 
6. 19.30 Koncert i Storring Kirke. 
11. SB – juleafslutning bordtennis 
10. 13.00 Juletravetur i Høver 
10. 15.00 Fællesspisning i Konfirmandstuen. 
13. 19.00 Vi synger julen ind i Stjær Kirke.  
16.  12.00 JULENETCAMP til søndag kl. 8.00 
31.  24.00 Fællesfyrværkeri ved Høver Beboerhs. 
 
JANUAR 
27. jan. 2007 ”Journalistens værktøjskasse” 
MARTS 
24. marts 2007 ”Journalistens værktøjskasse”  

 
Søndag d. 17. september 

Svampetur i Nygårde Skov  
ved Ravnsø 
 
Vi mødes kl. 13.00 ved badepladsen (vestenden af Ravnsø, Ravnsøvej). Vi går en tur i 
skoven og samler svampe, hvorefter der vil være demonstration af de indsamlede 
svampe. Husk kurv til svampene, samt evt. urtekniv og børste. 
Svampeguide vil være Peter Lange. 
Arr.: Danmarks Naturfredningsforening, Galten lokalkomite. 
Hilsen Peter  
 

Klik ind på www.stjernen.eu og 
læs om en dansk families 2-års 
projekt: "Østersøen Rundt". 
 
På deres vej gennem øst-jylland 
overnattede de ved klubhuset i 
Stjær fra d. 3.-4. august.  

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