STJÆR AVIS
med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe
Nr. 19 – 5. årgang

December 2006, januar, februar 2007

God jul og godt nytår til alle vore læsere!!
Hvor bliver det et spændende nyt år – nu hører vi virkelig sammen!

Storring

Høver

Søballe

Stjær

TEMA i 2007:

Har landsbyen, som boform, en fremtid i verden?
Hvis vi, der bebor landdistrikterne, bliver taget med på råd, bliver svaret vist JA! (se side 4)
Stjær Avis udgives af Stjær Boldklub og Stjær Sogns Borgerforening
Avisen uddeles til alle husstande i området Storring, Høver, Stjær og Søballe.
Avisens email er: stjaeravis@stjaer.net Avisen kan læses i farver på http://www.stjaer.net

INDHOLD:

Stjær Avis i 2007

Side 3 Karsten Holm Støttekoncert
Side 4 Hvorfor bor du på landet?
Side 5 Journalistens Værktøjskasse
Side 6 Borgerforening/ forsamlingshus
Side 7 Nyt Kultursamvirke
Side 8 Forskellige gruppe-aktiviteter.
Side 9 Stjær Skole
Side 10 Læserbrev om Halloween aften
Side 11 Stjær Dagli’Brugs og Fiskemanden
Side 12 Vandværk og Traffikken på Jeksenvej
Side 13 Tåstrup Sø Sagen
Side 14 Verden omkr. Os – Hunden i hjertet
Side 15 Energi: På vej mod det gode hus
Side 16 Stjær Avis’ Sponsorer
Side 17 FLASKEPOSTEN
Side 18 do do
Side 19 do do
Side 20 do do
Side 21 Flaskepostens sponsorer
Side 22 SØBALLE
Side 23 STORRING
Side 24 HØVER
Side 25 do do
Side 26 El Camino – vejen til Santiago de Compostela
Side 27 do do
Side 28 Storrings foreninger mm. + Caminoen
Side 29 Foreninger mm. i Stjær, Høver og Søballe
Side 30 Kirkeliv
Side 31 Kirkeliv
Side 32 aktiviteter

VIGTIGT!!
Da det er vigtigt, at avisen udkommer på et bestemt tidspunkt,
så den kan fungere som program for årets Sportsfest i Stjær –
og da det i øvrigt er vigtigt, at avisen udkommer på
tidspunkter, hvor der er masser af aktiviteter at fortælle om – så
avisen kan bruges til at reklamere for og huske alle disse ting,
har vi, på redaktionsmødet i november, lavet flg. plan for 2007:

Stjær Avis nr. 20 – udkommer 16.-18. februar
Stjær Avis nr. 21 – udkommer 3.-6. maj
Stjær Avis nr. 22 – udkommer 14.-16. september
Stjær Avis nr. 23 – udkommer 16.-18. november

DEADLINE til aviserne vil altid være:
Søndag 3 uger før avisen udkommer!

BYEN VOKSER
Billeder fra Stjær i november og december 2006

Stjær Avis
udgives af Stjær Boldklub og Stjær Sogns Borgerforening.

Redaktion:

Christians Havn, Stjærs turkisgrønne ”byport” – blev til luft og
sort muld, på to uger -

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 Blüthgen/ webmaster@stjaer.net / 86 24 02 26
Ansvarshavende / Pil Brudager/ 86 95 08 25
pil@stjaer.net, eller stjaeravis@stjaer.net

Redaktionens adresse:
Møllevejen 7, Stjær, 8464 Galten,
stjaeravis@stjaer.net/ 8695 0825
- snart er det Pebbelgårdens tur, endnu en gang!
Staldbygningerne skal forvandles, helt fra grunden!

Avisen bliver husstandsomdelt 4 gange om året
i Storring, Stjær, Høver og Søballe området.

Deadline for stof til næste avis er

FORSIDEBILLEDET: Glimt fra Høver, Storring, Søballe
og Stjær – omkring vores nye Kommune.
Høver: Legepladsindvielse/ Storring børnehave: Her er børn fra
alle fire byer/ Søballe: Fastelavnssoldater/ Stjær:
Børnhavebørn og bedsteforældre bringer årets juletræ hjem.

søndag den 28. januar 2007
Avisen udkommer i weekenden den 16.-18. februar 2007
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Vi er nogle Stjærborgere,
der har lavet en gruppe, der hedder

STJÆR PÅ VERDENSKORTET!
Vores første arrangement bliver et støttearrangement for vort bysbarn Karsten Holm:

Støt Karsten Holm Koncert
Søndag d. 14. januar 2007 kl. 14-16,
i Stjær forsamlingshus
2007 kommer til at stå i "Kongens" tegn.
Den 16. august 2007 er det 30 år siden Elvis Presley døde - og det vil blive markeret verden over,
med alle mulige begivenheder, der har med Elvis at gøre.

Ikke mindst i Stjær, hvor vort berømte bysbarn, graveren og sangeren Karsten Holm,
tager til USA og indspiller sin første solo CD med Elvis sange,
i Chattanooga, Tennesee.
Hvis du synes, der er lang tid til sportsfesten, vil der her være mulighed for at se Karsten optræde,
høre lidt om hans forestående tur og hygge dig med andre, der er med på idéen.
Sæt kryds i kalenderen den 14.1. - og kom og støt op om vores lokale Elvis, så han kan føle opbakningen
hele vejen til USA, når han drager ud i verden for at sætte

Stjær på verdenskortet.

Entréen bliver 100 kr pr. person. Børn er særdeles velkomne og GRATIS!
Eftermiddagen byder på smagsprøver fra det nye album, samt noget af det gamle og velkendte.
Og så fortæller Karsten om projektet i USA.
Med i prisen, får du desuden et signeret eksemplar af CD´en, når den udkommer!!
Der vil være mulighed for at købe øl, vand, pølser, kaffe og kage. Tag din nabo og din bedstemor med!
Du kan også, i denne anledning, booke Karsten selv, til en festoptræden i dit firma,
på din arbejdsplads, til en familiefest eller en anden festlig lejlighed til specialpris!

Det handler om at hjælpe Karsten på vej med dette ambitiøse projekt!
Han rejser den 2. februar 2007 - og med sig har han et filmhold, samt Viggo Sommer, fra "de Nattergale", der vil lave en
dokumentarfilm om Musik-Projektet. Denne film vil senere blive vist på DR2.
De medvirkende musikere på CD´en er særdeles rutinerede amerikanske studiemusikere, for hvem "Elvis" er folkemusik.

Læs mere om Karsten Holm og hans musik på http://www.karstenholm.dk

Støt op om dette lokale kulturtiltag - og få samtidig en festlig eftermiddag i gode
medborgeres selskab.
Vi ses! Støttegruppen

STJÆR PÅ VERDENSKORTET!

(for mere info: jan@cat.dk eller 8695 0594)

Hvorfor bor du på landet
– og ikke i en stor by?
Dette er en opfordring til ALLE, små og store –
skriv, tegn eller fotografér løs!
Fortæl Jeres version af, hvorfor vi bor på landet
- og send det til avisen, så bringer vi historierne,
billederne eller tegningerne, i løbet af 2007. red.

Det bliver vigtigt, i de nye storkommunetider,
at fortælle både lokale politikere, landspolitikere,
embedsmænd og andre interesserede – hvad der
er godt ved at bo på landet – og hvordan vi, der
bor her, kan tænke os, landdistrikterne skal udvikle sig!
Har vi et fællesskab?
Har vi en fælles identitet?
Er vi andet end et sove- og fritidssamfund?
Hvordan ønsker vi os, fremtidens landsbysamfund, skal se ud?

Fællesskab om nye traditioner

Friske bladbude! De bringer ud til hele byen

Kontakt med landmandslivet

En hyggelig dagligvarebutik - byens hjerte

Stjær "skyline"

Fællesskab om gamle traditioner

BILLEDER FRA STJÆR – ET OVERSKUELIGT SAMFUND!
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Kan du lide at skrive historier,
at tegne eller fotografere?
Er du mellem 14 og 90 år? Bor du i Skanderborg Storkommune?
Interesserer du dig for lokalsamfundslivet, livet i storkommunen eller i verden udenom vores lille ”andegård”
- så har vi et tilbud til dig!
En lærer fra journalisthøjskolen kommer til Stjær Forsamlingshus to lørdage i det nye år - og underviser i forskellige discipliner, man
har brug for, når man vil lave lokalblade, kirkeblade, skoleblade, spejderblade, sportsklub-blade, museeumsblade – alle små blade!
... og også når man vil lave interaktive by-portaler på Internettet.
Han kalder det:

JOURNALISTENS VÆRKTØJSKASSE
Formålet med projektet er:
At blive bedre til at skrive og lave lokal information, så man rammer den målgruppe, man vil i kontakt med.
Dvs. at vi formulerer os, så vore budskaber er letlæselige og forståelige, for dem vi skriver til.
Formålet er også, at vi møder ligesindede, fra andre lokalområder i storkommunen, så vi kan inspirere hinanden –
og efter kursusdagene, vil have et netværk, der rækker ud over vores eget lokalområde.
Vi har fået penge til projektet af folkeoplysningsforbundet i Galten kommune.
Vi kan være 20 - 25 personer – og der er stadig pladser – men giv hurtigt lyd, hvis du mener det er noget for dig!

1. undervisningsdag er lørdag den 27. januar kl. 11- 17
Den anden lørdag ligger ikke helt fast – men bliver muligvis lørdag den 17. marts.
Begge dage vil byde på fem timers undervisning og en times frokostpause, med en lækker frokostbuffét.

Lørdag den 27. januar 2007, kl. 11 - 17

2. lørdag kl. 11 – 17

Fem timers undervisning – en times frokostpause.

Fem timers undervisning – en times frokostpause.
















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

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”.

Hjemme: Efter den første undervisningsdag skal kursisterne
arbejde med en artikel, som sendes til underviseren inden
næste undervisningsdag.

Alle som er interesserede i at være med – er velkomne!
Måske drømmer du om at gøre nogle af disse ting, men har
aldrig givet dig selv tid til det!
Du er måske en af de nye ”journalister” på dit lokalområdes
blad, af den ene eller anden art!

Vi håber, at holdet bliver en blanding
af erfarne og nye folk!
Hilsen Stjær Mediegruppe – Roy Blüthgen, Bjarne Schøler
Sørensen og Pil Brudager

Det er gratis at deltage!
Tilmelding på stjaeravis@stjaer.net - hurtigst muligt, så er du sikker på en plads!
For mere information, kontakt Pil Brudager/stjaeravis@stjaer.net/ 8695 0825
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Stjær

Nyt fra Borgerforeningen
Det har været et ganske travlt efterår for Borgerforeningens
bestyrelse. Der er blevet afholdt mange forrygende og flotte
arrangementer i vores dejlige forsamlingshus.
November startede med en fantastisk dilettant forestilling,
opført af Stjær Dilettanterne. Både fredag og lørdag optrådte de
for fulde huse, for et godt og engageret publikum.
Derefter fulgte 2 spændende foredrag: først var der et dejligt
gensyn med Lars Muhl, og ugen efter gav Kaare R. Skou et
indblik i livet på Christiansborg.
Og så var det tid til den årlige julefrokost i Stjær, arrangeret af
Boldklubben. En rigtig hyggelig aften, i selskab med mere end
120 naboer og andet godtfolk fra Stjær. Igen i år var
stemningen helt i top, Erik Sletting leverede underholdningen,
og dansen gik lystigt, umiddelbart efter silden. Det er dejligt, at
der nu er skabt en tradition, hvor Stjærs borgere igen mødes til
en festlig aften i forsamlingshuset. Og man kan godt sætte X i
kalenderen fredag den 23. november 2007, hvor succesen
gentages!

Stjær Sogns Borgerforening
Formand:
Bjarne Schøler Sørensen (bss), tlf.: 8695 0808, bss@tdc.dk
Man kan følge bestyrelsens arbejde på tæt hold, på portalen
www.stjaer.net under:
Foreninger & Grupper >> Borgerforening.

”Byens juletræ” blev i år sponseret af Erik og Annette Olesen
Traditionen tro drog vi af sted med sav, gløgg og brunkager, og
som sædvanlig øsregnede det, mens vi vandrede rundt i
skoven, i bakkerne, for at finde det rigtige træ!
Træet er kommet tilbage på den gamle plads på hjørnet ved
kirken efter ønske fra mange, og det blev tændt samtidig med
Dagli´Brugsens juletræ. Også en hyggelig tradition, hvor der
blev serveret saftevand, gløgg og æbleskiver til de mange
fremmødte – og selveste julemanden kom forbi med en sæk
fuld, til børnene.

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

Julestuen måtte desværre aflyses i år. Der havde kun meldt sig
10 deltagere, og det syntes vi, var for lidt til at gennemføre
arrangementet. Vi prøver dog igen næste år.
Julebankoet var derimod en stor succes, med over 100
spillelystne, der havde en god dag. Især dem, der slæbte af sted
med de mange flotte præmier, som var sponseret af byens og
omegnens erhvervsliv.

Børnefødselsdag i Forsamlingshuset - book i god tid
på tlf.: 29 25 26 65 eller mail: forsamlingshus@stjaer.net

NETCAMP!! Næste arrangement i forsamlingshuset er lørdag
den 16. december. Her kan de unge få deres spillelyst styret på
en ny omgang Netcamp, der starter lørdag middag og fortsætter
til næste morgen.

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.

Men så er det vist også tid til at lade julefreden sænke sig,
ovenpå et travlt efterår.

Kontingent til Stjær Sogns Borgerforening

Jeg vil gerne rette en stor tak til alle de frivillige, som har ydet
en kæmpe indsats. Uden jeres hjælp havde vi ikke kunnet
gennemføre de mange arrangementer. Tusind tak for det.

betales på et giro-kort, der udsendes til alle, i foråret 2007.
Det koster 100 kr for enlige og 200 kr for par – om året!
Hovedopgaven for Borgerforeningen er at drive, vedligeholde og
forbedre vores fælles kulturhus, forsamlingshuset.
Derudover, at lave kulturelle arrangementer, der binder befolkningen
sammen på kryds og tværs – skaber liv i byen og giver os kendskab til
hinanden.

Glædelig jul og godt nytår til alle fra Borgerforeningen.
Bjarne

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.

Storring-Stjær-Høver

Fællesudvalg/ lokalråd ??
Processen er p.t. død pga. tidsmangel fra flere af deltagerne
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Kultursamvirke
i Ny Skanderborg –

Et dejligt gensyn med Lars Muhl

hva’ er det for noget?
1. januar 2007, trækker et nyvalgt kultursamvirke i
arbejdstøjet, som skal varetage medlemmernes
kultur-interesser, i den nye storkommune.
Indtil nu, har vi her i Galten Kommune været vant til, at vi 2
gange om året kunne søge penge hos Galten kommune til
kulturelle arrangementer, hvortil der var offentlig adgang.
Mange initiativer er søsat på den front rundt om i de små
landsbyer, i Forsamlingshusene, Bio-Huset, Biblioteket,
Teaterforeninger og mange andre steder, som har et ønske om
at vise, hvad de brænder for.
Nu er der sket en forandring. fra den 1.1.07 skal du søge penge
gennem Kultursamvirket i Ny Skandeborg Kommune.
Nu er der mulighed for at søge, når du har brug for det, altså
ingen deadlines, der skal overholdes.
Det er de samme krav, der stilles for at kunne få penge, bl.a. at
dit projekt skal være offentligt tilgængeligt m.m.

Kaare Schou fortalte om situationen på Christiansborg

Vi er 11 mennesker, der er valgt til denne gruppe. Jævnt
geografisk fordelt, således at vi i ”gamle Galten” har fået valgt
Tove Severinsen, tidl. leder af Bio-Huset og Heidi G. Andersen
her fra Stjær, som er ”løsgænger”.
Vi ser det som én af vore vigtigste opgaver, at fortælle jer, at
det også fremover vil blive værdsat, at der er stor iderigdom og
initiativer helt ude i grænseområderne.
En anden fordel ved at blive slået sammen til et stort samvirke
er, at vi kan trække på de kulturkonsulenter, der er ansat. De
har en fantastisk finger på pulsen med, i hvad der sker i
lokalområderne og jeg er sikker på, at de indenfor kort tid vil få
” Gamle Galten” ind under huden.
Dem kan I altid ringe til, hvis der er spørgsmål til en konkret
situation eller hvis I er i tvivl om, at netop jeres projekt kan få
støtte.

Byens julefrokost - en god tradition!

Der vil snarest blive lanceret en hjemmeside, hvor I kan læse
mere nøjagtigt om Visioner, ansøgningskema, konsulenter
m.m
Kridt skoene, kære kulturrødder ! Send jeres ansøgning til
Skanderborg Kultursamvirke på det nye Rådhus i Skanderborg
fra 1.1.07 – og hele året rundt!
Vi glæder os til at høre fra jer og møde jer.
Heidi G. Andersen/ heidi@gargulak-andersen.dk
Dilettant i Stjær - Andersen på klods
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Stjær

Vi har sagt det og mener det, når vi siger, at børn ikke er et
must for at kunne deltage i byens fællesspisning.
Så velkommen!
Giv et ring på 86950650 til Jens og Heidi eller send en mail på
heidi@gargulak-andersen.dk

Ny RideGruppe

Vi glæder os til at spise sammen med dig!

Vi er en gruppe ryttere som er ved at starte en fælles
ridegruppe op. Første møde var den 25. november. Vi mødtes
på Vindskovgård til morgenmad kl. 9.30 og var klar til at ride
tur ved 11 tiden. Denne tur gik rundt forbi os, som var med på
denne ridetur. Det var en rolig tur rundt om grusgraven og ned
til Stenskoven.
Havde håbet på bedre vejr, det var en ret våd omgang.

Fra

Quindernes verden!

Vi startede op, efter sommerferien, med en sensommer udflugt
til Mariager Handest Veteranbane medbringende madkurv og
vore bedre halvdele. Det var lige i sidste øjeblik - med sol og
lidt regn - blev maden indtaget på græsplænen ved sø bredden,
efter en hyggelig togtur.
I efteråret havde vi besøg af Carsten Marvig, som meget
levende fortalte erindringer fra sin fynske barndom. Det er også
blevet til et par biografture og mange onsdage med kaffe og
livlig snak. En bustur til Flensborg by med besøg i det nye City
Butikscenter. Og så har vi flettet mange små julestjerner, som
vi syntes skulle op at hænge i troldgrene i Forsamlingshusets
hall i December måned.

Meningen med denne gruppe er, at møde ryttere fra
Stjær og omegn til fælles rideture og andet heste
hygge, som generelt ikke skal koste noget.
Oplægget er, at vi mødes 1 gang i måneden, hvor så 1 eller
flere har planlagt en tur rundt i området på ca 1-1½ time. Der
kan laves specielle ture så som en vesterhavs tur, tidlig morgen
tur, stubmarke fræs eller hvad man nu kan finde på, og få de
andre i gruppen med på.
For at holde styr på hvorfra og hvornår vi rider ud, har vi
oprettet en yahoo gruppe på nettet som er ganske gratis at være
med i. Der igennem kommer flere detaljer om hver
tur/arrangement. Se derfor mere på

Vores juleudflugt gik til Den Gamle By, som var smukt pyntet
og oplyst. Her blev vi guidet rundt i 1 ½ time og sluttede af
med en let frokost.
Vores sidste aktivitet i år bliver afslutning med brunch og
terningspil med små pakker.
Glædelig jul og godt nytår til alle fra Quinderne.
PS. Vi starter op igen onsdag d.10. januar i forsamlingshuset!

http://groups.yahoo.com/group/faelles-ridning/
På glædeligt gensyn til en fælles ridetur!

Fællesspisning i Stjær 2007
Mandag den 26.2., 30.4. og 15.6.

Storring-Stjær-Høver-Søballe pilelaug

Har du lyst til at nyde din aftensmad med ca. 20 andre familier
i Stjær, så kom til fællesspisning i Stjær Forsamlingshus.
Vi spiser sammen ca. 7 gange i løbet af et år og vælger at spise
ude om sommeren.
Det betyder helt konkret, at vi hygger os med grill og gode
bøffer i en privat have i Stjær.

Lørdag d.25/11 havde vi ”børneflet” ude på Bøvlinggård.
Der blev lavet nogle flotte julegaver.
13.-14. januar fra kl. 10-15 er der pilehøst på marken
+ sortering af pil
3.-4. februar fra kl.10-15, pilehøst igen + sortering af pil.
Man tager selv kaffe og madpakker med!

Men foreløbig, mødes vi mandag den 26. februar og mandag
den 30.april i Forsamlingshuset.
Fredag den 15. juni er til hygge i Jakob og Marlenes have på
Nygården.

3. marts fletter vi med levende pil fra 10-15. Om
aftenen holder vi høstfest.
Alle der har hjulpet til med høsten, er velkomne
denne dag.
Hilsen Shila

Der er altid sørget for et hold super-kokke, som står for dagen.
Vi andre kan blot møde op ca. 17.30 og kun tænke på, at nu
kan man sætte sig til bords.
Superkokkehuerne går selvfølgelig på skift!!

Kontaktperson til pilelauget er Kirsten Gade i Storring:
kirstengade@storring.dk

Børnene leger med hinanden, de voksne snakker og så får vi
oven i købet en god middag.
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Stjærskolen - Brudt uge
Uge 46 var brudt uge på Stjærskolen. Dvs. at den
almindelige undervisning var brudt op og afløst af
undervisning og arbejde på tværs af klasserne. I
indskolingen (0. – 3. klasse) var temaet ”Sundhed”.
Børnene valgte mellem to grupper af fag:
Matematik/hjemkundskab og dansk/idræt, som løb
over ugens første 4 dage. Der blev etableret små
grønthandlerbutikker og fiskeforretninger. Børnene
havde lavet penge, klippet dem ud og handlede
herefter i stor stil med hinanden. Om fredagen var
alle børnene ude.

Gyser-skyggespil i 5. klasse.
Temaet for udskolingens (7. – 9. klasse) arbejde i
uge 46 har været ”Børns Vilkår”. De første 4 dage
har eleverne fra 7. og 8. klasse arbejdet fagligt med
problemfelter indenfor temaet. Temaet er blevet
bearbejdet gennem tekster i dansk og engelsk,
statistisk analyse i matematik og ved udformning af
en grundlov gældende for børn - i samfundsfag.
Desuden har eleverne på skift bagt boller, som blev
solgt i skoleboden. Alt salget af disse boller gik
ubeskåret til Børns Vilkår. De fik solgt for 543
kroner.
Fredag morgen startede med et oplæg om Red Barnet.
Dagen skulle bruges på at være aktiv for sagen, og derfor
var eleverne ude og sælge ”Til og fra kort” på vegne af
Red Barnet. Vi havde elever i Stjær, Storring, Galten,
Skovby og Harlev. Eleverne var gode til at sælge kortene,
og det betyder, at vi regner med at kunne sende ca. 3500
kroner til Red Barnet.

Der blev handlet flittigt i de forskellige butikker.

I 4. klasse stod ugen i eventyrets tegn. Børnene
skrev selv deres eventyr, lavede replikker, opfandt
figurer og syede bunkevis af flotte og fantasifulde
hånddukker. Herefter blev deres eventyr opført som
dukketeater.

Ugen blev afsluttet med en omgang varm kakao og
boller. De vidste at de kun havde brugt få timer, men at
deres indsats for at rejse penge til organisationerne kunne
betyde uendelig meget for et barn i nød. Derfor var de
glade og stolte over resultatet.

5. klasse behandlede emnet ”Halloween”. Ugen var
fyldt med gys og gru. I dansk er de gået i gang med
gysergenren. Børnene har skrevet gysere, som er
blevet opført som skyggespil, og der er blevet lavet
monstermasker. Børnene har haft en overnatning på
skolen ”gyser-nat” med monstermiddag, lanterneløb,
dæmon-disco, godnat-gyser og morgenmad for
morgenfriske morgenmonstre. Forældre bagte
uhyggelige kager og ”afskårne fingre i svøb”
(pølsehorn) til arrangementet.

Hermed en tak til de personer, som støttede elevernes
arbejde med at hjælpe andre børn.

6. klasse havde projektuge. Klassens første øvelse i
at lave projektopgave, som de skal, når de kommer i
9. klasse. Det overordnede emne var ”Lande i
Europa”. Der blev surfet på Internettet, skrevet,
kigget i bøger og lavet OHP-transparenter.

Eleverne i de største klasser nød en velfortjent bolle
og varm kakao efter et flot salg af ”til og fra”-kort.
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UUUUUUUUUNDSKYYYLD!

Vi er tre drenge fra Stjær, som fik meget ballade Halloween aften, da der ikke var nogen som
kendte til det (eller var der det, og så gad folk bare ikke at give os slik)
Så vi vil fortælle hvad Halloween går ud på …
Halloween finder sted hvert år den 31. oktober...
Næste gang er altså tirsdag 31/10/2007. Planlæg allerede nu DIN halloween...

Oprindeligt er det en gammel keltisk tradition, der markerer sommerens afslutning. De keltiske rødder anes stadig, idet
det hovedsagligt er skotterne og waliserne, der holder traditionen i hævd. Ligeledes fejrer amerikanerne med stor ildhu
halloween - men de er jo for manges vedkommende også nært beslægtede med Skotland og Wales...*s*

Kelterne fejrede og takkede for høsten ved at ofre mad til guderne. Maden indsamledes ved at folk gik fra dør til dør og
bad om et offer. Om aftenen tændtes et bål på en høj og maden blev brændt og dermed ofret (dvs. et brændoffer). Bålet
var desuden med til at holde onde ånder på afstand - (og så var det jo altså også ret mørkt på den tid...:-) ). Ifølge
folketroen var (er) hekse og genfærd ude på denne aften, så det var vigtigt at kunne skræmme de skrækkelige gespenster
bort. Sandsynligvis har nogle tillige klædt sig ud eller sminket sig som yderligere værn mod de onde ånder...

Med disse facts in mente er det ikke svært at se forbindelsen til den nuværende amerikanske tradition med uhyggelig
udklædning samt børnenes stemme dørklokker for at få slik eller sågar penge...

Traditionen har ikke været dyrket i vores land, men det ser ud til at den yngre generation er ved at tage den til sig.
"Halloween" er det engelske ord for "allehelgensaften" som - sjovt nok - falder aftenen før allehelgensdag.
Allehelgensdag er den kristne kirkes fælles mindedag for alle martyrer og trosvidner. Siden den tidlige middelalder er
allehelgensdag i Vesten blevet fejret den 1. november. I Danmark blev den dog i 1770 henlagt til 1. søndag i november
(hvorved trinitatissøndag, der ellers skulle falde her, gled ud - men det er en anden historie...)
Men vi foretrækker nu at holde vores elskede halloween d.31okt., som den holdes i Amerika

Lavet af Patrick, Johannes
og Filip
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I skrivende stund er vi ved at lægge sidst hånd på
forberedelserne til julehygge søndag den 26. November, med
glôgg og æbleskiver, samt skaffe vin hjem til vores store
vinaften, tirsdag den 5. December Det er 2 arrangementer som
jeg glæder mig meget til, og forhåbentligt har der været rigtig
mange med til begge arrangementer, når disse linier læses.
(der var en hel sal fuld, til vinsmagningen – red.)

Lørdag den 16. december kl. 11.00 kommer Galten
brandvæsen, på besøg med ” fuld udrykning” og mon ikke de
har julegodter med som de plejer!!
Et ”lille juleønske” fra mig, er en rigtig god julehandel, som
jeg håber I gerne vil hjælpe mig med!!!
Til sidst vil jeg gerne ønske alle vores kunder en rigtig
glædelig jul, samt et godt Nytår.
På gensyn i Dagli`Brugsen Stjær
Uddeler Arne Mogensen

Nyhedsbrev fra

Dagli`Brugsen Stjær,
December 2006.
Nu er det lige før at julen står for døren, og inden vi har set os
om, skriver vi år 2007 i kalenderen.
2006 har været et utroligt spændende år for Dagli`brugsen
Stjær. Vi har oplevet en rigtig god stigning i vores omsætning,
takket være en fantastisk lokal opbakning, fra jer kunder. TAK
FOR DET!!!!
Et forsigtig gæt siger, at vi nok kommer ud af året med en
stigning på omkring 15% til 20% i omsætningen, hvilket er
ganske godt på et daglivaremarked som er hårdt presset.
Det har også været et år hvor vi har investeret mange penge i
nye kasseterminaler, overvågningsanlæg for at beskytte og
forhåbentlig forebygge, at vi bliver udsat for røveri. Vi har
også investeret i nyt alarmanlæg for at sikre os imod indbrud.
Det har også været et år der har krævet tålmodighed. Vi har
gået og ventet siden maj måned på, at kommunen ville lave ny
lokalplan. Langt om længe ser det ud til, at det går fremad. Så
kan vi forhåbentlig komme videre med vores planer om, at
udvide butikken.
Vi kan godt mærke, at den øgede omsætning og den større
kundestrøm som vi har nu, især sidst på dagen, gør at vi
trænger til mere plads.

Fiskemanden i Stjær
Har flg.Tilbud i uge 51, onsdag den 20. december:

Nyrøget ål 250-300 g. 1 stk. 75 kr. 2 stk. 140 kr.
Rødspættefilet 12 stk. 75 kr.

I sidste nyhedsbrev fortalte jeg om min opgave i at finde en ny
bagerleverandør. At se på omsætningstallene, siger mig at
byens borgere har taget godt imod vores nye brødleverandør,
Harlev bageri.
Vi er utrolig glade for at de ville overtage bagerbrødleverancen
til os, efter at Stjær Bageri valgte at lukke 1. oktober.

Jeg kommer ikke til Stjær mellem jul og nytår,
men jeg kan alligevel tilbyde alt, hvad der skal bruges af
torsk, laks hummer, østers osv. - også denne uge.
Det kan afhentes i Hørning, hvor jeg står på butikstorvet
ved grønthandleren fredag kl. 10-17.30.
Og lørdag kl. 9-14.00

Her pr. 1. December har vi sagt farvel til Anita. Hun har fået
nyt job som uddelervikar i Lokalbrugsen Hundslund, hvor
uddeleren skulle på barsel. Vi ønsker Anita alt muligt held og
lykke med hendes nye udfordringer. I stedet for hende har jeg
ansat en ny pige som hedder Lise, der kommer fra Jeksen. Det
er planen, at hun skal starte i lære i starten af det nye år.
Derudover skal jeg have fundet en voksen deltidsmedarbejder,
som har lyst til at arbejde en 15-20 timer om ugen i
Dagli`Brugsen Stjær.

Bestillinger til jul og nytår modtages ved
fiskebilen eller på 40359975.
Fiskemanden ønsker alle en god jul samt et godt nytår!
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Stjær Vandværk søger kasserer
Har du erfaring med bogholderi – dvs. kender du forskel på Debet og Kredit?
Kan du afse et par timer om ugen (nogle uger lidt flere andre uger lidt mindre)?
Så synes vi, du skal læse videre.
Da vores kasserer gennem mange år – Jacob Wisby – desværre trækker sig tilbage fra posten pr. 31.12.2006, søger vi hans afløser
som kasserer for Stjær Vandværk.
Arbejdet består bl.a. i:






kontakt med de enkelte forbrugere
registrering af vandforbrug på de enkelte forbrugere
udskrivning og uddeling af vandregninger
betaling af leverandører samt offentlige afgifter
indrapportering til offentlige myndigheder

Tiltrædelse pr. 01.01.2007.
Jacob Wisby vil være behjælpelig med ”uddannelse” i første halvår af 2007, så du kan blive grundigt indført i arbejdet.
I dag føres vandværkets bogholderi i ”Stone’s SummaSummarum”, men vandværket råder også over en Microsoft C5, så hvis du
har erfaring i et af disse programmer, vil det være en fordel, men ingen betingelse.
Ansøgninger samt yderligere oplysninger hos formanden for Stjær Vandværk:
Bent Skovsende, Vestbakken 2, Stjær  8695 0478  bent@skovsende.dk

Opfølgning på indlæg om trafikken på Jeksenvej, i Stjær Avis nr. 18:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeg skrev et indlæg i sidste udgave af Stjær avis i forbindelse med, at trafikken her, hvor jeg bor, er helt uhæmmet.
Jeg oplevede faktisk, at der blev kørt mere hensynsfuldt og roligt de første 3-4 dage efter avisen udkom, men nu ser alt
desværre ud til, at være tilbage ved det gamle.
Forleden dag var min datter ved at blive torpederet af en bil, som skulle overhale en anden lige udenfor vores indkørsel.
Det her er mine børns ENESTE mulighed for at komme til skole. Jeg er fortvivlet over, at der ikke kan være mere
sikkerhed for dem - og jeg løber panden mod en mur, uanset det er politiet eller kommunen jeg snakker med.
Jeg har flere gange snakket med andre om problemet og oplevet, at det ikke kun er på Jeksenvej folk er utrygge.
Jeksenvej er bare den eneste vej uden chikane.
Jeg vil gerne opfordre til, at der bliver lavet et trafikudvalg i Stjær by igen. Det har vist eksisteret engang før????
Jeg melder mig gerne som deltager. Vi burde da alle have en fælles interesse i, at vores bys børn er sikre.
Folk der er interesserede i at være med, kan kontakte mig på:
hbjprivat@mail.dk eller Jeksenvej 15 tlf: 86284711
Hanne Bjerregaard
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Men heldigvis har vi jo nu vundet den, principielt, samme sag
tre gang. Den første sag gik i byretten (afgørelse 5. maj 1998)
og videre i landsretten og gik på, om lodsejerne med jorde
stødende op til matrikel 31 kunne få såkaldt ejendomsdom over
matrikel 31. Det kunne landsretten (kendelse 12. september
2000) ikke give dem og efter to grundige behandlinger var det
således stadig gældende at matrikel 31, incl. Tåstrup Sø er ejet
af ”Lodsejerne i Tåstrup, Stjær og Lillering” – altså
fælleseje.
I forlængelse af byrettens afgørelse var vi en række borgere,
der ejede matrikelnumre i en af de tre byer, der oprettede
foreningen Ejerlav for Tåstrup Sø, da det var tydeligt, at vi
skulle sikre en fast partner til en kommende dialog med fx de
offentlige myndigheder. Det var fra første færd vigtigt for
foreningen at fare med lempe som det blev udtrykt. I respekt
for alle parters legitime interesser, men med fastholdelse af, at
vi jo for så vidt bare vil sikre dette fantastiske område som
rekreativt område for os alle sammen, så nogle kunne gå på
fugletur, andre forsøge at fange en skalle og andre bare nyde et
stykke unikt dansk natur, forsøgte vi at arbejde for at etablere
gode adgangsveje til og langs søen.

TÅSTRUP SØ
– DEN ENDELIGE AFGØRELSE
FAKTABOX
Ejer du en matrikel i Lillering,Tåstrup eller Stjær, da er du
medejer af Tåstrup Sø uanset om du er medlem af Sølauget
eller ej.

Desværre blev landsrettens kendelse ikke anerkendt af alle
lodsejerne ved søen. Flere var som vi faktisk indstillet på, at vi
nu skulle finde en god og fornuftig løsning på
adgangsforholdene der især fra Stjærsiden er svære. Gode
aftaler blev lavet, men vi mødte alligevel fra enkelte lodsejere
så stor modstand, at det ganske enkelt ikke var en rar oplevelse
at tage til søen. Den eneste virkeligt farbare og matrikulerede
vej har altid været Tåstrup Søvej, der fra Tåstrup føre ned til
søen. Denne vej blev pludselig nedlagt og endda på et
tidspunkt ødelagt. Vi var derfor nødt til at tage til genmæle –
hvilket vi gjorde med anlæggelse af sagen om adgangsvejen til
søen. Den sag der altså for tredje gang endte med den
principielt samme afgørelse som de to forrige:
”Ejendomsretten til Taastrup Sø, matr.nr.31 Tåstrup,
Harlev tilkommer lodsejerne i Tåstrup, Stjær og Lillering.
I den forbindelse var det særdeles godt, at vi havde en
foreningsstruktur der kunne arbejde med forholdende knyttet til
søen. I øvrigt blev vi som forening meget glade for den
anerkendelse foreningen fik af Vestre Landsret der til fulde
anerkendte at vi, uanset en lille medlemsskare, har ret til at
arbejde med sagen med henblik på at få fastslået
ejendomsretten til Tåstrup Sø.

Højesteret skal afsige endelig dom om ejendomsretten og
brugsretten til Tåstrup sø i maj 2007.
Generalforsamling afholdes tirsdag d. 27. februar 2007 kl.
19.30 i Stjær Forsamlingshus.
Men for at styrke sagen er der brug for flere medlemmer.
Vil du hjælpe med til at sikre at Tåstrup sø er for alle lodsejere
i de tre byer så skal du melde dig ind i foreningen, tag naboen
med. Kontingent 2007 kr.: 250,Kontakt Henrik Lomholt (86950328 – email:
hh.lomholt@mail.tele.dk) eller Jakob Thulesen Dahl
(86950027 – email: jd@skanderborg-gym.dk)

Mandag d. 14. maj og tirsdag d. 15. maj 2007, begge dage kl.
0900, behandles sagen om Tåstrup Sø ved Højesteret i
København.

Landsretten tilkendegav derudover at brugsretten til græsning,
jagt og fiskeri tilfalder de lodsejere der har jorde ned til
matrikel 31. Vi undrer os dog over at også fiskeri med stang
blev tildelt naboerne til søen og vil forsøge at bibeholde det –
det ville være en sund aktivitet for mange af vore børn at de
kunne gå til søen og fiske!. Adgangsretten og
bevægelsesfriheden på hele matrikel 31 er dog sikret sammen
med afklaringen af ejerforholdet.

Inden da skal vi igen, nu for fjerde gang, forberede sagen.
For alle nye i Stjær, Lillering og Tåstrup skal vi måske ridse
sagen op.
Tåstrup Sø er beliggende på matrikel 31, Tåstrup By, Harlev.
Matriklens ejerforhold er beskrevet i tingbogen hvor der står at
matriklen er ejet af ”Lodsejerne i Tåstrup, Stjær og
Lillering”. Matriklens areal udgør 269.795m2.

Men altså først en endelig højesteretsbehandling til maj. I
forbindelse med sagen er der en enkelt ting vi kan gøre, udover
den grundige dokumentation som vi har opbygget i forbindelse
med de første sagsbehandlinger, men her har vi brug for dig. Vi
vil gerne dokumentere den solide opbakning, som vi jo alle i
bestyrelsen møder når vi taler med folk. Den eneste
dokumentation der virker er en ajourført medlemsliste. P.t. er
vi ca. 35 medlemmer men vi drømmer om det dobbelte. Så hvis
du vil hjælpe er der kun et at gøre. Tal med dine naboer og
venner og hjælp os med at skaffe medlemmer.
Yderligere oplysninger hos bestyrelsen:
Bent Skovsende, Keld Rasmussen, Vagn Juhl-Larsen,
Henrik Lomholt og Jakob Thulesen Dahl.

I forlængelse af en fugletur for snart mange år siden, opstod
striden om hvem der ejer matrikel 31, samt hvem der har retten
til at give eller nægte adgang til matriklen og dermed søen.
En lille gruppe borgere i de tre byer mente bestemt, at søen fra
gammel tid er fælleseje og indledte en stædig kamp for at
fastholde dette. Denne gruppe blev indstævnet af de lodsejere
der har jord stødende op til matrikel 31. Ingen af disse
lodsejere kan fra deres respektive skøder fremvise
dokumentation for et ejerskab af matrikel 31.
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Fra verden omkring os….
For to år siden blev Charlotte træt af at skulle lede i mange
forskellige dyrehandler, for at finde det rigtige træningsudstyr
til den daglige træning. ”Ofte var jeg nødt til at bruge flere
dage efter arbejdstid, før jeg fandt det jeg manglede, og jeg
måtte i flere forskellige butikker. Det tog en frygtelig masse tid
i en travl hverdag.”.

Hunden i hjertet
”Alle hunde er kloge. Vi skal bare lære at kommunikere med
dem”, siger Charlotte Hansen, hundeadfærdsbehandler og
indehaver af internetforretningen www.dogcity.dk.

Som garvet hundeejer i 30 år, ved Charlotte hvilke ting der
holder, og hvad der er godt for hunden. Derfor startede hun
DogCity.dk, som er en internetforretning der handler med
hundeartikler og udstyr. Her har hun samlet alle de gode
træningsartikler, samt en masse godt legetøj, godbidder,
plejeartikler og andet, som hundeejere og hunde kan glæde sig
over. Udover at DogCity står for høj kvalitet, er der også fokus
på service, så er man i tvivl om noget, kan man altid maile eller
ringe.

Charlotte bor til daglig i Nr. Vissing, hvorfra hun kaldes ud til
adfærdsbehandlinger i hele Danmark.

Hunden er et fantastisk væsen. De er i stand til langt mere, end
at ligge på gulvtæppet og blive klappet og få en godbid engang
imellem. Hundens evner ses, når de bruges som narkohunde,
førerhunde, ID-hunde hos politiet, sporhunde o.s.v. Forskere
arbejder p.t. f.eks. på at træne hunde, der kan påvise kræft hos
mennesker, og denne forskning er allerede nået langt. Hunden
er i stand til via sin næse, at analysere kemiske sporstoffer, og
mulighederne er uanede.
De fleste hunde har job, som familie og selskabshunde. Det er
de helt fantastiske til, men vi skylder vores hund at lære at
forstå den og dens behov. Jo bedre vores hund har det, jo bedre
har vi det selv.

Hundens sprog er meget anderledes fra vores, og i en travl
hverdag, glemmer vi oftest at holde øje med de signaler, vores
hund sender til os. Derfor opstår der adfærdsproblemer og
besværlige situationer, som kan gøre den vidunderlige følelse
af at være hundeejer, til en blandet fornøjelse.

Charlotte glæder sig over at der er kommet mere fokus på
adfærdsbehandling i de seneste år. Ikke mindst via programmet
”Det er mig eller hunden”. Selvom programmerne er meget
korte, så er de rigtig gode og de giver en idé om hvad der er
muligt.

Charlotte har selv haft hund siden hun var 4 år, og er uddannet
træner i Dansk Civil Hundeførerforening (DCH). Hun har
undervist i hundetræning, og adfærdsbehandlet i 10 år, og har
erfaring med stort set alle hunderacer. Som speciale har hun
spidshunde, som ifølge Charlotte er meget stolte hunde der
kræver nogle lidt anderledes teknikker, hvis man ønsker de skal
samarbejde. ”Men fælles for alle racer, er at de skal trænes med
positive teknikker, hvis man vil have en glad og
samarbejdsvillig hund. Hvis hundeejeren er rolig, bestemt og
aldrig mister besindelsen, så vil hunden respektere én og
samarbejde”.

Et typisk adfærdsbesøg varer normalt 1 ½ til 2 timer, og i langt
de fleste tilfælde er det nok med kun én behandling. I
forbindelse med besøget, udarbejdes en arbejdsplan, så
hundeejeren selv kan arbejde videre med problemstillingen.
Ofte er det en lettelse for hundeejeren, endelig at få taget
problemet op, og så oven i købet opleve, at der efter få timer
allerede er en betydelig bedring at se i adfærden. ”Og så er det
jo også dejligt, at se hvor taknemmelig hunden er for at blive
forstået”, siger Charlotte.

Mange hundeejere har benyttet sig af Charlotte’s hjælp.
Typiske problemer hun kaldes ud til er f.eks.:
-

Hunden kan ikke være alene hjemme
Hunden snapper efter ejere eller fremmede
Hunden er ikke renlig
Hunden er bange og sky
Hunden er aggressiv overfor andre hunde
Hunden ødelægger ejendele

Ofte ønsker hundeejere samtidig generelt gode råd omkring
træning, eller hjælp til specifikke ting, som f.eks. at gå pænt på
de daglige gåture.
For at vedligeholde sin viden, læser Charlotte en bachelorgrad i
dyreadfærd DATDE på Etologisk institut v/Roger Abrantes.
”Det giver et godt netværk til andre adfærdsbehandlere, samt
inspiration til hele tiden at søge ny viden indenfor feltet”.
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Fra Carsten Vejborg, der bor på Bøvlinggård, mellem Stjær og Søballe - og til daglig arbejder i
energitjenesten, har vi modtaget flg.:

På vej mod det gode hus
Jeg drømmer tit om huset, der er sundt og rart at bo i, og som ikke belaster miljøet. Det er der nok
mange af os her i området, der drømmer om. Hver især har vi vores egen opskrift på, hvordan vi
nærmer os det gode hus. Der er nogle grundingredienser, som er fælles.
Denne artikel handler om én af de vigtige ingredienser: Den energi, som vi tilfører vores hus.

Spar på varmen, men ikke på komforten
Den største gevinst, både for økonomien og miljøet, opnås ved først og fremmest at forbruge mindre
energi. Energibesparende tiltag, som f.eks. nye vinduer og efterisolering af lofter, gulve og vægge, vil
samtidig ofte forbedre komforten og sundheden. Der bliver mindre træk og kuldenedfald, og der bliver
ofte færre levesteder for skimmelsvampe. En ren win-win situation.
Når alt dette er sagt, gælder det om at stille krav: krav til kvalitet og til håndværksmæssig udførelse.
Stil krav til dit vindue
Næsten alle nye vinduer er monteret med energirude. Termoruden har fået sin afløser - vi kører jo
heller ikke længere med damplokomotiv. Dette betyder desværre ikke, at alle nye vinduer er gode. En
del af varmetabet sker gennem vinduets karm, ramme og sprosser! I et billigt dannebrogsvindue med
små ruder kan varmetabet være ganske betragteligt, selv om ruderne måske er udmærkede. Det er
derfor meget vigtigt at få oplyst U-værdien på vinduet og ikke kun på ruden. Vær opmærksom på, at det
meget ofte er rude-værdien, der oplyses!
U-værdien angiver isoleringsevnen. Dette tal skal være så lille som muligt. Se eksempler i faktaboksen.
Faktaboks
U-værdi for god 2-lags energirude
U-værdi for et udmærket nyt vindue
U-værdi for et dårligt nyt vindue, anbefales ikke
U-værdi for markedets bedste vindue m/3-lags rude

1,1
1,4 – 1,5
1,8
0,8

Især aluminiums-vinduer kan være problematiske. Da aluminium er en fantastisk god varmeleder,
betyder det også, at et alu-vindue, som ikke er konstrueret hensigtsmæssigt, kan være ”fantastisk godt”
til at lede varmen fra huset ud til gråspurvene. Aluminium bruges desværre også meget til
afstandsprofilen i ruden (den lille skinne, som holder de to glas fra hinanden). Det giver en ”kold” kant,
hvor der dels er varmetab, dels stor risiko for kondens og grobund for skimmelsvamp. De gode
vinduer er derimod monteret med ”varme kanter”. Her er afstandsprofilen lavet af rustfrit stål eller et
specielt plastic-produkt.
Hvor finder man så det gode vindue? Et godt udgangspunkt er at kigge på hjemmesiden
www.energivinduer.dk. Her kan man ved søgning på postnummer bl.a. finde den lokale
”energispecialist i vinduesløsninger”, som er tømrere og glarmestre med efteruddannelse indenfor
energi. Spørgsmål om vinduer og energi kan også stilles til Energitjenesten via hjemmesiden
www.energitjenesten.dk eller på tlf. 70 333 777.
Baggrund:
Jeg har siden oktober 2005 været ansat som energivejleder hos Energitjenesten Midt- og Østjylland,
hvor man kan få gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi.
Jeg bor på Bøvlinggård mellem Stjær og Søballe. Da min familie købte gården i 1996 blev der opsat
solfanger, og elvarmen blev udskiftet med et godt brændefyr. Netop nu er stuehuset ved at blive
renoveret med nye vinduer og efterisolering.
Carsten Vejborg
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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

Art Jamming
Malekurser i et kreativt miljø på
Stjernholm Mejeri
Se mere på WWW.artjamming.dk
eller kontakt Tina på tlf. 51 92 25 63

Klinik Fynø
Klinisk fodpleje
& zoneterapi
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

www.gefibernet.dk
- hele fr emtiden i ét kabel

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

Tlf. 96 94 38 99

www.galtensparekasse.dk

STJÆR BOLDKLUB ØNSKER ALLE
EN RIGTIG GLÆDELIG JUL SAMT
ET GODT OG LYKKEBRINGENDE
NYTÅR!!!

FODBOLD – HERRESENIOR
Sæson 2006 var et godt år for Stjærs seniorherrer. Mange
mødte trofast op til træning, gennemsnitligt 80% hver gang,
hvilket er meget flot.
Utroligt var det, at vi i foråret vandt over de 5 tophold, men
tabte til bundholdene, sikkert p.g.a. svigtende koncentration.
Der kan fremhæves mange spillere, men der var især én, som
blev bedre og bedre gennem turneringen. Han kan spille alle
pladser, selv målmandsposten magtede han også. Altså ingen
tvivl om, at årets spiller er BRIAN HOLLBØLL. En stor tak og
tillykke til Brian for en flot sæson. Stjær Boldklub håber, at
han vil fortsætte i næste sæson, for det er spillere som ham, der
er brug for, og som der gerne må komme flere af.
Stjærs herreseniorhold vil også i næste år være at finde i serie
5, og der skal herfra lyde stor tak for indsatsen. Jeg håber at
alle møder op til den nye sæson, samt forhåbentlig mange nye,
da to seniorhold ville være optimalt i Stjær Boldklub.

HARALD RØGEN CUP
INDENDØRS FODBOLDSTÆVNE STJÆRHALLEN
Da Harald Røgen Cup lå på samme tidspunkt som mange fodboldafslutninger i vore naboklubber, blev stævnet afholdt i en
mindre målestok end forventet. Ikke desto mindre havde de få
deltagende hold nogle rigtig gode timer i Stjærhallen.
Der var pointlighed mellem de 3 bedste hold, så placeringerne
måtte afgøres på målscore:
Nr. 1
Vixø Tømrerforretning
Nr. 2
Stjær Oldboys
Nr. 3
Hasle Boldklub
Harald Røgen Cup afholdes først i det nye år, hvor vi håber på
mange flere deltagende hold.

Lars Bertelsen

HÅNDBOLDTUR TIL SULINGEN
HYGGELIGT GENVISIT HOS VORE TYSKE VENNER
Det var en lang køretur for nogle få dage i det tyske, men alle
havde en god tur, og det er rart at se, at børnene ikke er bange
for at kaste sig hovedkulds ud i de sproglige finurligheder for
at kommunikere med de tyske venner.
Ud over, at der selvfølgelig blev spillet nogle gode håndboldkampe, blev der også tid til sightseeing i Sulingen, en tur i
svømmehal og naturligvis diskotek i hallen lørdag aften.
– Eller rettere en blanding af boldspil og diskotek, for de kære
børn vil nu hellere spille bold end danse.
Vi fik også lejlighed til at se Sulingens herreseniorer i kamp,
og med 60-70 Stjærfolk i hallen var der godt gang i heppekoret.
Men det er en lang tur for kort tid, så hvis vi igen får mulighed
for at komme på visit, håber vi på, at det vil vare en dag eller to
mere, så der bliver tid til flere håndboldkampe og socialt
samvær.
Til årets sportsfest, der afholdes fra 6. til 10. juni, får vi igen
besøg af spillere fra Sulingen, men da det kniber med at finde
pasning til 40-50 børnespillere lørdag aften, vil det denne gang
kun blive de voksne, der ankommer til Stjær.

Tillykke til Brian Hollbøll for en flot sæson!!

STJÆR BOLDKLUBS 50. SPORTSFEST
AFHOLDES
6. – 10 JUNI 2007
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HUSK:
BOLDKLUBBEN ER IKKE EN PASNINGSORDNING!
VI HAR BEHOV FOR AKTIVE FORÆLDRE FOR AT
FÅ TINGENE TIL AT FUNGERE, SÅ HERMED TAK
TIL DE MANGE, DER ALTID ER PARATE TIL AT
GIVE EN HJÆLPENDE HÅND!!

TRÆNINGSTIDER INDENDØRS FODBOLD
10.00 – 11.15 ÅRGANG 95-96
Træner Lars Bertelsen – 86 95 03 75
11.15 – 12.15 ÅRGANG 92-93-94
Træner Jørn Møller og Steen Jacobsen
86 95 02 36/86 95 02 26
12.00 – 14.00 HERRESENIOR/OLDBOYS
Lars Bertelsen og Mike Mikkelsen
86 95 03 75/26 79 02 84

HUSK:
DET BETYDER UENDELIGT MEGET FOR DIT BARN,
AT HAVE SINE FORÆLDRE MED PÅ SIDELINIEN,
NÅR DER SPILLES KAMP.
HUSK:
AT MENS POSITIVE TILRÅB OG OPMUNTRING ER
RIGTIGT DEJLIGT, BEDES GODE RÅD TIL BÅDE
DOMMERE, EGNE SPILLERE OG UDEHOLD HOLDES
I TANKERNE!!
DOMMEREN GØR DET BEDSTE HAN/HUN KAN, OG
TRÆNEREN SKAL NOK KLARE RESTEN.

ÅRSMØDE FODBOLDAFDELINGEN
Der var da lidt større fremmøde end de vanlige ingen, men 10
fremmødte, ud af over 100 aktive spillere og flere hundrede
forældre, kan man vel ikke kalde pral….
Ved årsmødet trådte Kaare Westergaard ud af fodboldudvalget,
og i stedet bestyres formandsposten nu af Thomas Vixø

ABBA REVIVAL I
STJÆRHALLEN
FREDAG D. 23.
MARTS 2006
Gå ikke glip af en koncert, hvor unge som ældre kan synge og
gynge med til de kendte toner fra Abba, pragtfuldt udført af

KEDELIG OPFØRSEL PÅ SKOLEN

Abba Revival.

På grund af mangel på omklædningsfaciliteter i Stjærhallen, bruges skolen også
til omklædning og opvarmning, når der er
håndboldstævne i hallen om søndagen, og
skolen står derfor åben i mange timer.
Dette resulterede søndag d. 26. november i,
at flere ting på skolen blev ødelagt.
Da vi før har haft uheld med fremmede hold
på skolen, er det kun vore egne hold, der får
lov til at bruge faciliteterne på skolen, så vi
skal altså søge i egne rækker efter synderne.
Da der gerne er voksne med, når skolen
benyttes, kan det jo altså også være andet
end håndboldspillere, der går ind på skolen,
mens kampene spilles, idet der er låst op hele dagen
Resultatet er, at skolen nu forbliver låst, og omklædnings- og
opvarmningssituationen igen endnu mere kaotisk.
Det er meget sørgeligt, at nogen i den grad mangler respekt for
tingene, og kan finde på at ødelægge noget på skolen, bare
fordi der er mulighed for at komme ind uden opsyn, og her i
boldklubben er vi naturligvis også kede af, at det er lykkedes
nogle få at ødelægge en god ordning for mange!!!

Vi glæder os til at præsentere et forrygende show, hvor nogle
vil få en tilføjelse til deres musikkultur, mens andre vil opleve
deres anden ungdom.
For, at ingen brat skal vågne op, og føle alderen trykke, vil der
efter koncerten blive slået op for 70’er toner fra diskotek Blip –
Blop.
DØRENE ÅBNES KL. 19.00
Forsalget starter i Brugsen d. 2. januar

FORRYGENDE JULEFROKOST I
STJÆR FORSAMLINGSHUS!!
Det var endnu engang en fornøjelse at være
vært for en flok feststemte mennesker til
boldklubbens årlige julefrokost for byens
borgere. Det er vores indtryk, at alle havde en
god aften sammen med kolleger, naboer,
venner og bekendte, og boldklubben agter derfor også at
forsøge at gentage succesen til næste år, hvor vi håber på lige
så stor opbakning fra Jer alle. Tak for en god aften, og på
gensyn i 2007

Vi håber, at de, der morede sig på andres bekostning, nu har
det lidt lige som os andre….samt vor ven øverst til venstre!

STJÆR BOLDKLUB
50 ÅR
22. JUNI 2007
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UGE 8
19. feb.
20. feb.
21. feb.
22. feb.

PASNINGSORDNINGEN
STJÆRHALLEN
BEMANDING Forår 2007
Mandag til torsdag fra kl. 19.00 til 22.30.

Da vagtplanen er lavet via medlemslisten, består den også af
personer under 18 år. Her er det naturligvis forældrene/
bedsteforældrene/store søskende der træder til !

Jeg ved endnu ikke hvor meget GGF får brug for
Stjærhallen, men håber at jeg kan samle
hjælpere, når jeg får program fra Galten

Nygårdsparken

Flintevænget 15

Nygårdsparken

Pebbelparken
Vesterbro 23
Pebbelparken 15

UGE 12
19. mar. Dan Røgen
20. mar.
21. mar. Finn Nielsen
22. mar. Per Hedegaard

P.t. kræver tirsdag aften ikke bemanding.
Sigrid Marvig

Stjærvej 14

Niels H. Kristoffersen
Rasmus Kolding

Enebærvej 4
Vesterbro 23 B

UGE 13
26. mar. Sinne Mørch
27. mar.
28. mar. Jørgen Bonde
29. mar. Jørn Møller

Vesterbro 8

PÅSKEFERIE OG SOMMERPAUSE

Kollens Møllevej 14
Toftkærvej 15

VEDR. FODBOLD- ELLER HÅNDBOLDSTÆVNER I
HALLEN
Ved diverse dag- eller weekendstævner i hallen, som jeg endnu
ikke kender til, håber jeg at modtage forståelse for behov for
ekstra hjælp, så vi kan gøre vores til, at udefra kommende
spillere og forældre får en behagelig dag i Stjærhallen. Jeg
giver lyd, når der er brug for det.

UGE 3
15. jan. Jens Hove Andersen
16. jan.
17. jan.. Rasmus Hermansen
18. jan. Chris Graversen

UGE 6
05. feb.
06. feb.
07. feb.
08. feb.

Nygårdsparken 34
Vesterbro 65

UGE 11
12. mar. Maria Overgaard
13. mar.
14. mar. Thor Blæsbjerg
15. mar. Cecilie Domino

INDENDØRS FODBOLDSTÆVNE 6. OG 7. JANUAR

UGE 5
29. jan.
30. jan.
31. jan.
01. feb.

Markus Lund
Simon Sejr

UGE 10
05. mar. Tenna Sørensen
06. mar.
07. mar. Torben Greffel
08. mar. Mette Møller

Søndagsvagterne vil blive uddelt, så snart planen over
forårsturneringen er klar, altså først engang sidst i december.

UGE 4
22. jan.
23. jan.
24. jan.
25. jan.

Nymarksvej 1

UGE 9
26. feb. Rikke V. Jensen
27. feb.
28. feb. Henning Røgen
01. mar. Anders Møller

I 2002 startede turnusordningen i cafeteriet i hallen. Der har
været god opbakning omkring projektet, hvilket, foruden mere
liv i klubben, er medvirkende til at vi, til glæde for os alle, kan
holde kontingenterne nede i Stjær Boldklub.
Vi siger TAK, håber I stadig er med på ideen og tager så fat på
forårssæsonen 2007

UGE 2
08. jan.
09. jan.
10. jan.
11. jan.

Michelle Brandt

Kasper Einarson

Vestbakken 10

Mikkel Bay
Frederik B. Brandi

Tåstrupvej 11
Vesterbro 2

Bror T. Dahl

Stjærvej 114

Daniel Christoffersen
Mikkel Westergaard

Vesterbro 1 A
Søballevej 13

Jannik Nothlev

Toftkærvej 9

Martin Kristensen
Anne Møller

Kollens Møllevej 16
Nygårdsparken 28

Sæt X i kalenderen allerede nu, så tiderne ikke glemmes. Der
modtages dog en påmindelse ca. 1 måned før vagt.
HUSK, HVIS MAN ER FORHINDRET, SÅ PRØV AT
BYTTE MED EN FRA LISTEN.
ØNSKER MAN IKKE AT DELTAGE, GIV BESKED!!!
Vagtplanen hænger også på opslagstavlen i hallen.
Det er vigtigt, at der gives besked, hvis man ikke kan finde en
afløser – hvilket man selvfølgelig forsøger – eller hvis man ikke
ønsker at deltage i ordningen. – Og gerne i god tid, så jeg ikke
skal af sted med 10 minutters varsel!!
I cafeteriet ligger en ”opskrift” til procedurerne omkring
pasning, men er der spørgsmål, så giv lyd. I hverdagene er der
kun salg af øl, vand og søde sager.
NØGLEN AFHENTES HOS MIG, NYGÅRDSPARKEN 28.
Efter lukketid leveres den tilbage i min postkasse.
Hvis jeg ikke er hjemme, kontakter jeg ”vagthavende” om andet
afhentningssted.

Uge 7 – Vinterferie

PÅ FORHÅND MANGE TAK FOR HJÆLPEN!!!!

STJÆR BOLDKLUB Ellen Møller, 86 95 02 36
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HOVEDBESTYRELSEN:
FORRETNINGSUDVALG:
Formand:
Henning Røgen
Jeksenvej 12
henning@rogen.dk
Kasserer:
Orla Hermansen
Bækken 6
sbohe@sport.dk
Sekretær:
Ellen Møller
Nygårdsparken 28
fa.moeller@os.dk
ARRANGEMENTSUDVALG:
Formand:
Per Hedegaard
Pebbelparken 24
pfh@mail.dk
HÅNDBOLD:
Formand:

FODBOLD:
Formand:

Formand:

86 95 04 14

Sicom A/S

86 95 04 06

Kollens Møllevej 9, Stjær

70 20 84 22

86 95 02 36

Pelikan sikkerhedslygter

Verdens bedste lygter
86 95 01 49

Viggo Ranvns
El-Forretning
Torvet 8, 8464 Galten

John Laursen
86 95 04 69
Nygårdsparken 15
lilian_laursen@hotmail.com

86 94 36 00/86 94 30 31
Vi klarer alle elektriske installationer

Thomas Vixø
Vixoe@12 more.dk

Tømrermester
Hans Dam

BADMINTON:
Lone Kragh
86 95 01 17
Pebbelparken
kraghbonde@vip.cybercity.dk

BORDTENNIS:
Formand:
Peter Schmidt
Kollens Møllevej 9
news@sicom.dk
MOTION:
Kontaktperson:

FØLGENDE STØTTER FLASKEPOSTEN OG
DERMED STJÆR BOLDKLUB:

Susanne Røgen
Jeksenvej 12
henning@rogen.dk

GYMNASTIK:
Formand:
Karin Milling
Karin-milling@jubii.dk
DART/PRÆMIEWHIST:
Formand:
Erling Hansen
Nygårdsparken 4
e.t.hansen@mail.tele.dk

H huse ApS

Jeksenvej 9, Stjær
86 95 05 08

87 61 20 15

kj
Bogtyk offset

86 95 04 14

Kildegade 25, 8300 Odder
86 54 03 99
86 95 00 30

STJÆR BOLDKLUB SIGER TAK TIL
STJÆR BAGERI
FOR TROFAST STØTTE GENNEM
MANGE ÅR!!

86 95 04 28
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Galten
Knallert- og
cykelværksted

Dagli’ Brugsen – Stjær
ÅBENT HELE UGEN
9.00 – 19.00
OGSÅ SØN- OG HELLIGDAGE
86 95 00 10

Smedeskovvej 24
86 94 33 82

Bent Clausen
Tømrermester

Nordea
Torvet 1
8464 Galten

Nygårdsparken 44, Stjær
8464 Galten
86 95 04 03/40 19 34 03

Stjær Sten og Grus
Harald Røgen & Sønner

Stjær
Tømrer- & Snedkerforretning
Thomas Vixø

SAND, RAL, BETONVARER & FLISER
ALT I MURERARBEJDE
JORDARBEJDE OG SNERYDNING

Totfkjærvej 15, 8464 Galten
86 95 08 98

86 95 00 61

Galten
Installationsforretning

Nyt Syn Galten
Søndergade 19, 8464 Galten
86 94 55 90
Brug linser til sport.
Kom og få en gratis prøveperiode

Keld Hansen
Søndergade 35, 8464 Galten
86 94 37 33

Salon Stjær

Home - Galten
86 94 39 88

Dame- og herrefrisør
Bodil Brandt

Vi vurderer boliger,
så de bliver både
købt og solgt

86 95 00 35
Solen skinner på Tåstrupvej 24

Murermester
Erling Hansen

Skovby El-Service
Alt el-arbejde udføres
Vi rykker ud med det samme.

NYGÅRDSPARKEN 4
86 95 04 28/30 81 16 88

86 94 45 25

ALT I MURERARBEJDE
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eller hos den lokale kontaktperson. I Søballe
er det Ingeborg og Gorm, Græsballe 10.
Tovholdere omkring fællesspisning er Else
Rathcke, tlf.86 94 44 96 og Per Andersen,
Tlf. 86 94 69 19
————————————————————————

Søballe-siden
Fællesspisning
For beboerne i Søballe er der, sammen med
de øvrige landsbyer på Vestegnen, (JeksenVeng-Hårby-Nr.Vissing) tilbud om
fællesspisning, i Borgernes Hus, 6-7 gange
årligt, typisk den sidste mandag i måneden.
Gruppen omkring fællesspisning har nu fået
forhandlet tingene på plads, så tilbuddet kan
fortsætte, efter at Borgernes Hus er
overgået fra selvejende institution til
kommunal drift. Køkkenet er ved den
lejlighed blevet renoveret, så det nu er
endnu nemmere at gå til, for de dygtige
amatørkokke på madholdene!

Fastelavn
Lørdag, d. 17-2-07 inviterer
borgerforeningen, traditionen tro, til
tøndeslagning i Søgårdens lade. Der vil være
3 tønder, 1 til de mindre børn, 1 til de større
og 1 til de voksne. Når tønderne er
pulveriserede, og præmierne fordelt,
serveres kaffe, the og fastelavnsboller. Der
er slikposer og sodavand til børnene.
Søndag, d. 18-2-07, går fastelavnssoldaterne
deres march, hvor de besøger alle husstande
i Søballe og Veng med opland, for at samle
penge ind til den årlige fest i Borgernes hus.
I år er Iben konge, og Joachim er kronprins.
I god tid inden dagen, vil alle tidligere
soldater og nye rekrutter få besked om
hvornår der er formøde hos kongen. Her får
man uniformen udleveret, og årets rute
planlægges.
Det er et flot syn, når man møder dem på
landevejene, med de røde, hvide og blå
uniformer, og Dannebrog forrest, og det er
en sjov gammel tradition, som er holdt i
hævd siden 1800-tallet.
Derfor, tag godt imod dem!
Ingeborg

117 til suppe!
Fællesspisningen går næste år ind i sin 13.
Sæson, og er stadig meget populært. Det er
stedet hvor man sætter sig til bords, spiser
den veltillavede mad, og får en hyggesnak
med andre fra lokalsamfundet. Mandag d.
27-11 lavede madholdet fra Veng, klarsuppe
til ikke mindre end 117 pers! GODT GÅET!!!
I 2007 er der foreløbigt planlagt:
Dato
Madhold
29-9
Veteranerne
26-2
Nr. Vissing
26-3
Hårby
Vi mødes kl. 18.00 (OBS-nyt tidspunkt)
Pris for 2-retters menu:
Børn 0-10 år........GRATIS
11-15 år.......15 kr.
Voksne...................35 kr.
Drikkevarer:
Vand......................Gratis
Sodavand...............6 kr.
Øl...........................10 kr
Husk tilmelding og betaling senest 19.30
onsdagen før, hos Søster i Borgernes Hus,
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Barsel

STORRING
Vi er primært børnefamilier, hvilket ind imellem kan mærkes 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.

Storringredaktionen holder barsel i dette nummer.
Knirke, Basse, Skipper Skræk m.v. kom til verden den
20/11-06 kl. 10.51 v. planlagt kejsersnit, fordi han ikke
havde lyst til selv at banke på. Han vejede 4.000 g og var
52 cm lang

Man kan godt være med "på prøve", så betaler man bare
for maden. Det kræver dog tilmelding pga. madlavningen.

Planlagte datoer i 2007:
Søndag 14/1, onsdag d. 21/2, søndag d. 18/3, onsdag d.
18/4 og endelig fredag d. 17/8, hvor vi griller i
forhåbentlig 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

Den unge mand ses her 5 dage gammel. Alle har det fint,
men hygger altså i familiens skød i stedet for at lave avis.

Storring Forsamlingshus

Og JO ! Barnet skal ha’ et navn. Vi forventer at have et
klar i løbet af de næste 3-4 måneder. 

Lilleringvej 14, 86 95 01 32 (KUN tlf.svar.)
Formand:
Hans Jørgensen
Solhøjparken 2
86 94 16 05

Frokostklubben
Det er fra pålidelig kilde raporteret, at Storrings samsing,
Per Reipurth, er set i byen, så det er helt sandsynligt, at
FROKOSTKLUBBEN FOR HJEMMEARBEJDENDE i
vores område – som Per vil starte – ser dagens lys, i
første del af det nye år ! Red.

Udlejning:
Yrsa Nielsen
Lilleringvej 5
86 95 01 12

Fællesspisning

Priser:
Udlejning: 1250 kr. + forbrug
(Rabat for medlemmer af Forsamlingshuset
Storringborgere)
Normalt fra fredag til søndag
Dag- eller aftenudlejning (ca. 5 timer):
400 kr. + forbrug.

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.

(kun

Vi kan desværre IKKE udleje borde og stole.
Gymnastik: Hver tirsdag kl. 19.00.

Mad og kaffe laves på skift af tre familier pr. gang.

Folkedans: Lillering Folkedansere danser hver torsdag
kl. 19.30.

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.
/Storring Forsamlingshus
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NYT FRA HØVER

af Mogens Kjærskov

Nytårsaften

Op ad Mount Everest på
motorcykel

Som det efterhånden er blevet en tradition, åbner
Høver Beboerforening kl. 24.00 igen dørene til Høver
Beboerhus, så der bliver mulighed for at mødes med
de øvrige Høvere, og ønske hinanden godt nytår.

Torsdag d. 25. jan. 2007
kl. 19.00 i Høver Beboerhus

Høver Beboerforening vil være vært ved en øl eller
vand i Beboerhuset.

En afsindig idé blev til virkelighed.

I lighed med tidligere år, vil der være mulighed for
fælles affyring af fyrværkeri på legepladsen kl. 24.00

Henning Bitsch fik overtalt den kendte svenske
rallykører, Annie Seel, samt tre danske motorcykelentusiaster til en to-ugers hård og barsk tur,
hvor højdepunktet var et forsøg på at sætte ny
verdensrekord i kørsel på to hjul op ad Mount Everest.

Medbring dit eget fyrværkeri, så vi får en flot
oplevelse ud af en fælles affyring.
Beboerforeningen sørger for der er affyringsrør til
raketterne.

Henning Bitsch fortæller i sit lysbilledforedrag om en
voldsom tur i Himalaya-bjergene.

H U S K

Foredraget er åbent for alle, og der er gratis adgang
Arrangør: Foredragsudvalget i
Storring, Stjær og Høver

Beskyttelsesbriller til børnene
Tøsefrokost
Lørdag d. 13. jan. 2007, kl. 18.30
Så er der igen blevet tid til den årlige tøsefrokost for
alle kvinder i Høver.
I år holdes festen hos Karin Sørensen, Høvervej 33,
Høver.
Alle deltagere skal medbringe:


En ret til fælles buffet



Drikkevarer til eget forbrug
Tag nabokonen og dit gode humør
med, og få en hyggelig aften sammen
med byens andre kvinder.
Festlige indslag er yderst velkomne.
Giv besked om du kan komme, samt
hvilken ret du vil medbringe til
Karin tlf.: 86 94 49 62
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Fællesspisning

Henning Bitsch,

50-årig globetrotter, hvor
transportmidlerne altid har været to- eller fir-hjulede
maskiner. Han har kørt på motorcykel, i landrover eller
el-bil drevet på solceller i fem af de syv kontinenter Antarktis og Sydamerika venter endnu på Bitsch. Og
han vil blive ved med at opleve.

Fredag d. 2. marts. 2007 kl. 18.30
Så er der tid for årets første fællesspisning, når der
fredag d. 2. marts kl. 19.30 igen er dækket op i Høver
Beboerhus til en hyggelig aften med god mad og dejligt
samvær med naboer og venner.

Bitsch har netop solgt
sin forretning - en
produktionsvirksomhed
ved Brovst - til sin kompagnon gennem 12 år.
Det ville for de fleste
vedkomne være ensbetydende med indtagelse
af en række bestyrelsesposter for en forretningsmand. Men sådan er Henning Bitsch ikke skruet
sammen. For ham handler det om at opleve verden.
Derfor er en netop overstået tur i Nepal og Tibet med
målet Mount Everest afløst af nye planer.

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.

En række foredrag vil være med til at give økonomisk
mulighed for at realisere for eksempel en tur til Rusland
og Sibirien samt en Kina-tur.

Tilmelding skal ske senest tirsdag
d. 27. februar 2007 på telefon
86 94 60 54, 86 94 74 14 eller
86 18 55 64

Privat er Henning Bitsch uafhængig, men dyre
rejseoplevelser skal naturligvis finansieres. Og her
kommer en foredragsvirksomhed ind i billedet.

Deltagerne i turen til Mount Everest.
Henning Bitsch er nr. 2 fra venstre.

GENERALFORSAMLING
i Høver Beboerforening
tirsdag d. 17. april 2007,
kl. 19.00
i Høver Beboerhus
Reserver allerede nu tirsdag d. 17. april 2007 til den
ordinære generalforsamling i Høver Beboerforening.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
MØD OP OG GØR DIN INDFLYDELSE GÆLDENDE.
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El Camino –
pilgrimsvejen til Santiago de Compostela
I Middelalderen var der mange hellige steder i Europa, hvor kristne
mennesker kunne søge styrke – og bede om tilgivelse for deres synder.
De vigtigste tre steder var i Jerusalem, hvor Jesus havde levet, i Rom,
hvor Jesus apostel Simon Peter havde lidt martyrdøden – og i Santiago
de Compostela, hvor apostlen Jakobs jordiske rester ligger begravet.
Lidt historie:
Efter Jesus død drog apostlene ud i verden, for at forkynde hans ord.
Apostlen Jakob rejste til Spanien, hvor han levede og udbredte Jesu
lære – men i 44.e.kr. blev han halshugget for sin tro.
Det berettes, at 7 af hans diciple bragte hans afsjælede legeme til
Galicien - og i al hemmelighed begravede ham et sted ved nordkysten.
Stedet blev glemt i mange hundrede år, indtil en eremit en dag blev
ført til hans grav, ved at følge en stjerne. Forunderlige ting begyndte at
ske ved Jakobs grav – og man byggede en lille kirke over graven og
erklærede stedet for helligt.

I 2006 vandrer pilgrimmene, i titusindtal, stadig mod Santiago.
Af religiøse grunde, af nysgerrighed eller af ren og skær rejse- eller
motionslyst. Før som nu, mødes mennesker fra alle egne af Europa, ja
fra alle egne af verden. Alle aldre og alle mennesketyper er
repræsenteret. Man udveksler erfaringer om liv og levned, man taler
om tro og håb og en fredelig verden, med plads til alle. Man vandrer
sammen - eller alene, spiser ved samme bord, sover på de samme
klostre, refugier og herberger - og opdager undervejs, hvor meget vi
mennesker har tilfælles, uanset hvorfra vi kommer.

Gennem tiderne skete der flere uforklarlige ting ved Sankt Jakobs
hjælp, så den lille kirke voksede ved knopskydning, og blev til
katedralen i Santiago de Compostela, et imponerende bygningsværk.
Der er guld, glimmer og udskæringer. En legemsstor buste af Jakobs
hoved og overkrop, residerer over alteret, så man kan omfavne
apostlen bagfra, fra et rum bagved alteret. Det er dette sted, der regnes
for kristendommens tredje helligste sted – efter Jerusalem og Rom –
og i de sidste hundreder af år, har pilgrimme fra Europa, ja fra hele
verden, vandret, redet eller cyklet til Santiago de Compostela, ad
Jakobsvejen – for at få apostlen Jakob til at bede om tilgivelse for
deres synder, hos Jesus.

Jeg har netop vandret pilgrimsruten – eller det sidste stykke af den, fra
foden af Pyrenæerne i Frankrig og 750 km ud til katedralen i Santiago
de Compostela - og så 100 km videre, med bus, til Finesterre, ved
Atlanterhavet (billedet). Her har jeg sat mine slidte støvler, ved Jakob!
For mig, har det ikke så meget været en bodsgang, for at bede om
tilgivelse for det liv, jeg har levet. Det har mere været et: Lad mig
prøve at komme langt væk fra alting, hen et sted hvor hjernen kan få
fred og kroppen bare skal bevæge sig fremad, hver eneste dag – så jeg
imens kan få tid til at se og tænke klart over livet, både det jeg har
levet, det jeg lever nu – og det der kommer.
Skal der ske ændringer? Er der noget jeg går og ønsker mig og
drømmer om, som jeg ikke arbejder på, at komme i kontakt med? Er
jeg der, hvor jeg vil være? Lytter jeg til mit hjerte? Er der ting i mit
liv, jeg er rigtig træt af? Udslidte vanemønstre, jeg ikke ændrer, fordi
jeg er for doven – eller ikke tør.
Der var nok at tage fat på, ”i min bagage”.
Om Caminoen havde jeg bl.a. hørt, at man som pilgrim bliver
opfordret til at dyrke den ædle sport: At fokusere på det gode i andre

I middelalderen troede man på, at hvis man vandrede denne vej, (vej/
på spansk camino) én gang i sit liv, og fik tilgivelse for sine synder, så
ville den tid, man skulle tilbringe i Skærsilden, blive forkortet.

mennesker. Og heraf følger jo naturligt, at man bliver
omsorgsfuld, venlig og høflig, overfor andre. Så det lød da som
et rigtig godt sted, at gå en lang tur, sammen med folk fra
alverdens lande.

Fortidens pilgrimme startede vandringen fra deres hjemegn og gik ned
igennem Europa. Det var en anstrengende og farefuld færd. Turen
kunne tage flere år - og mange kom ikke tilbage. Der har været vilde
dyr, røvere, iskoldt eller drønvarmt vejrlig - og op og ned i
Pyrenæerne er det gået. Afmærkningen har været mangelfuld, så man
kunne fare vild; der har været langt imellem herberger, refugier og
klostre - og vandreudstyret var ikke moderne fodformede støvler med
tykke såler, lette rygsække, regn-poncho’er og den slags.

En morgen i september, fløj jeg med Ryan Air fra Tirstrup til
Stanstead i London. Herfra fløj jeg videre til Biarritz i Syd
Frankrig. Fra lufthavnen var der en bus til Bayonne - herfra et
tog til Saint Jean Pied de Port – et af Caminoens startsteder.
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Op ad gyden kom en pilgrim
imod os, klædt i gammelt
udstyr. Folk klappede og
fotograferede og råbte hurra.
Jeg var da dumpet midt ned i
noget her!
Muslingeskallen, han bærer,
er blevet Caminoens symbol
og vejviser. De gamle
pilgrimme hjembragte en
musling fra Finesterre, ved
Atlanterhavet – som bevis for,
de havde gennemført turen.
I dag får man et diplom,
lamineret i plastic!
Nå, pelegrino-Middagen, med
tre retter og en god vin,
kostede 80 kr og var
formidabel. Og alle snakkede
med hinanden om dagen i
morgen og den forestående
vandring over bjergene og
passet, til det store kloster i
Roncevalles, som var det
officielle startsted i Spanien.
Flere havde gået hele caminoen før. Nogle havde gået noget af vejen –
og en enkelt fortalte, at han tog herned hvert år og gik hele turen.

Som moderne pilgrim, var mit letvægtsudstyr nøje afvejet.
Jeg havde pakket, så rygsækken kun vejede det anbefalede: 1/10 af
min kropsvægt. Aarrh - jeg vejer 67 kilo og rygsækken vejede 8 kilo –
men det mente jeg nok jeg kunne bære. (Jeg skulle blive klogere!)
Jeg havde en returbillet fra Santiago til den 17. oktober, så jeg havde
fem uger til at gå de 750 km. Hvis jeg gik 23-24 km i snit om dagen,
var der fin tid – og jeg skulle jo ikke lave andet. Jeg kunne også tage
bussen en enkelt dag, hvis jeg ikke følte mig fit til at gå. Det lokale
busnet skulle være ret veludviklet.
13. sept. Saint Jean Pied de Port – en lille fransk middelalderby, stejle,
smalle gyder i tusmørket. Undervejs i flyveren og i toget, havde jeg
set flere, som jeg tænkte, var pilgrimme: Det typiske sporty outfit,
robuste vandrestøvler, en forholdsvis lille rygsæk – alene-rejsende der
kiggede sig omkring. Vi var vist mange i dette tog, der skulle vandre
ad Caminoen til Santiago.
Og rigtigt nok, der var en strøm fra toget gennem byens smalle gyder,
til pilgrimscentret, som de forreste heldigvis vidste, hvor var. Alle, var
på dette tidspunkt formummede i store poncho’er - det sjaskregnede.
Ind ad en glasdør i en gammel mur - et par franske seniorer tog imod.
Her var lys og tørvejr - og helt almindelig civiliseret. Man fik sin
”pilgrims-mentor”: Hvor kommer du fra, har du pas (pilgrimspas),
hvor gammel er du, hvor langt skal du gå? Her er nogle retningslinjer,
en fortegnelse over herbergerne og et simpelt kort over vejen. Når du
går ud ad byen i morgen tidlig, skal du gå sådan og sådan.

Du kan ikke undgå at se de gule pile – de er langs hele ruten. Har du et
sted at sove? Du kan gå lige over gyden til madame Bolevie, hun har
stadig ledige senge.

Næste morgen, heldagsregn – en lang vandring i bjergene forude. Det
var ikke så fedt, så jeg fulgte bilvejen et stykke i starten – men jeg
gjorde det, passerede den fransk/spanske grænse, gik op, op, op over
bjergpasset, gennem skov- og hedeområder, på smalle mudrede stier og i de sene eftermiddagstimer dukkede et kæmpe kloster op over
trætoppene. Her ventede den første rigtige pilgrimsnat.

Man kom virkelig i menneskehænder her, i en vildt fremmed by, ved
foden af Pyrenæerne - efter en lang dags rejse fra Danmark. Det
lovede godt. Usikkerheden forsvandt – og med et nyerhvervet
startstempel i mit pilgrimspas, jeg gik tværs over gyden til Madame
Bolevie’s residens. En 5-6 pilgrimme stod i kø i en smal gang, med
rygsækkene ved foden. En kunstnerisk udseende kvinde i housecoat,
vimsede rundt og prøvede at få et overblik, hvem snakkede fransk –
hun kunne ikke meget engelsk.
Ved fælles hjælp gik det. Jeg kom lidt længere ind i huset – det var et
privat hjem med en masse nips og spændende sager. Der var fisk i
akvarier, et lille køkkenaflukke, hvor nogle sad og snakkede, en
vindeltrappe op, og så fruen i flagrende gevandter. Hvor mange var
vi? Hun talte os, vi kunne bo i hendes sønners værelse, sagde hun.
Drengene kunne sove hos deres kammerater. Kom med, kom med.
Inden længe var jeg installeret i husets drengeværelse med fire andre
personer på gæstesenge. Jeg fik underkøjen. Huij, det var spændende.
Belysningen i huset var dunkel, der var servantefade på toilettet, og
masser af gamle indrammede plakater på væggene, måske var hun
skuespiller? Det hele levede rigtig godt op til min eventyrlyst og min
forventning om, at være nået frem til caminoens startsted.
Så en hurtig ansigtsvask i servantefadet - og ud og spise
pilgrimsmiddag på en af byens små restauranter, med alle de andre
nyankomne pilgrimme. Det var da lige til at klare - og jeg havde
allerede snakket med flere, så vi gik i en lille flok ned ad gyden, til en
restaurant, der havde en pelegrino- (pilgrims)-menu.

En sovesal, i klostrets gamle stenlade, med køjer i lange rækker –
mere end 100 mennesker fra 15-20 forskellige nationer, der stille
knitrede med plastisposer fra de udpakkede rygsække, rullede
soveposer ud, stoppede aviser i våde støvler, hængte klamme regnslag

27

Foreninger, grupper, råd , udvalg og institutioner med nøglepersoner…
Storring
Storring Forsamlingshus:
Formand/Hans Jørgensen/ 8694 1605
Udlejning:
Yrsa Nielsen/ Lilleringvej 5
86 95 01 12
Storring Grundejerforening:
Formand: Morten Skov Nielsen
86 95 09 90/ morten@storring.dk
Kasserer: Anette Viktor Jørgensen
86 95 07 08/ viktor@mail.dk

StorringFællesspisning:
Formand: Per Brink Vilsen
87 54 70 68/ per-helle@wanadoo.dk
Gymnastik:
Instruktør: Ellen Mikkelsen
86 95 02 15
Folkedans:
Lillering Folkedansere
Formand: Hans Jørgensen
86 94 16 05

Storring-Stjær-Søballe-Høver
Pilelaug
Kirsten Gade/ 8695 0705
kirstengade@storring.dk
Storring Vandværk
Formand: Leif Christoffersen
86 95 03 67/ solhoej@storring.dk
Storring Børnehave
86 95 00 85/ ca@galten.dk
Storring Menighedsråd:
www.storring-stjaer.dk
Formand: Leif Christoffersen
86 95 03 67/ solhoej@storring.dk

Caminoen – fortsat….
sokker, håndklæder og tilsvedte bluser, til tørre på køjerne –
masserede benmuskler og andre ømme steder, opererede vabler på
hævede fødder - lå på køjerne og sov eller læste - eller vandrede rundt
og snakkede, gik nedenunder, hvor der var bade-, vaske- og tørrefaciliteter, internet adgang – og et lille bibliotek med bøger, nogle før
os, havde efterladt, fordi de vejede for meget i rygsækken.

Klosterkirken var enkel og smuk og dunkelt oplyst. Det var næsten
som juleaften - og der begyndte at være kendte ansigter rundt omkring
- fra toget, fra natten i Skt. Jean, fra dagens vandring, og udpakningen
i kæmpesovesalen. Og så blev der ellers en ret løssluppen stemning i
restauranten, efterhånden som den gode spanske vin og maden gled
ned. Man sad fire om et bord, i et stuvende fuldt lokale - og alle var
lettede over, den første dags vandring var gået godt – selvom den
havde budt på regn og mudder og stejle strækninger. Denne aften blev
der delt erfaringer om fødder, elastikbind, plastre, støvlemærker – og
skulle man gå med eller uden vandrestav eller stave?Og har du trænet
hjemmefra? – og hvor meget kan man bære, uden at overbelaste
kroppen? – alt sammen som indgangsreplik til de næste emner:
Hvor kommer du fra? Hvem er du? Hvorfor går du caminoen?
Det var fantastiske og rørende fortællinger, jeg fik at høre, i de
kommende fem uger – og ikke to, var ens.

Ja, der var flere hylder med ting: Tøj, bøger, udstyr, mad, konserves
mm. Man kunne tage det gratis, det var en gavehylde, fra tidligere
pilgrimme, der havde fået lettet deres bagage! Men man skulle tænke
sig godt om – før man forøgede sin oppakning. Det havde jeg erfaret,
denne første dag. Min rygsæk var for tung – jeg skulle af med noget,
men hvad kunne jeg undvære? Jeg synes jeg havde tænkt længe over
hver eneste ting, jeg havde pakket.

Da jeg senere lå i mørket, i min hyggelige underkøje, (lyset blev
slukket kl. 22) – i en sødlig, fugtig, lidt tyk atmosfære – og lyttede til
de mange nationers fællessprog: Snorken – var jeg bare glad, glad,
glad - YES, jeg var på vej – og når jeg kunne klare denne første dags
vandring på omkring 25 km, kunne jeg klare hvad som helst, det var
jeg sikker på. Og jeg havde ingen vabler eller ømme steder på
fødderne – kun ømme, ømme muskler i hele kroppen. Og i morgen
skulle jeg tidligt op og gå – ikke andet end gå og opleve – og turen
ville være kortere og lettere end i dag - og det gik nedad. Slut!

Et hollandsk team, bestående af fem mænd og kvinder, var
hospitalieros/ værter på stedet. De kunne svare på alle spørgsmål fra
alle disse sprit-nye pilgrimme – og fortalte tålmodigt til alle, hvor og
hvordan – og kl. 20 var der pilgrimsmesse i klosterkirken – og så var
der pelegrino-middag bagefter, (man spiser sent i Spanien) på de to
lokale restauranter. Og gå gerne hen og bestil middag inden messen,
så restauranten ved, hvor mange de skal lave mad til.
Det er klart, ikke alle pilgrimme gik ud og spiste. Man kunne leve
meget billigere, hvis man selv købte ind og lavede mad – og mange
herberger havde et køkken. Men flere steder, feks. her i Roncevalles –
var der ingen butikker. Så maden skulle bærers hertil på ryggen.

Rejsen Århus/ Sankt Jean Pied de Port og retur fra Santiago –
beløb sig, incl. mad, alt, til små 2000 kr.
I gennemsnit kunne jeg sagtens leve for 200 kr. i døgnet incl. kost,
logi, alt! Man købte kun mad, måske noget plaster – men ikke ting,
dem skulle man jo selv bære på ryggen! Jeg drak vandet, der var i
landsbyernes brønde. Hvis det var forurenet, var der tydelige skilte
med: Ikke drikbart!!

Senere på turen, boede jeg på klostre, hvor de lavede aftensmad og
morgenmad til alle – og både overnatning og mad var gratis. Dvs. man
kunne give et beløb til en lukket pengekasse, hvis man ville.

Måske har I fået lidt ”blod på tanden” til at læse mere om Caminoen.
Jeg skal nok lade være med at beskrive hele turen – men I får et par
højde- og ”tyngde”-punkter i næste avis – og så afslutningen på
vandringen, i katedralen i Santiago - og Finesterre.
Pil
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Foreninger, grupper, råd , udvalg og institutioner
STJÆR
Stjær Sogns Borgerforening
Bjarne Schøler Sørensen
8695 0808 / bss@tdc.dk
Udlejning af forsamlingshus:
tlf: 2925 2665 eller
forsamlingshus@stjaer.net
Stjær Medie-Gruppe
Avis/ Pil Brudager / 8695 0825
stjaeravis@stjaer.net
Byportal/ www.stjaer.net
Roy Erik Blüthgen/ 8624 0226
webmaster@stjaer.net
STRIT gruppen: kontakt Roy!
Netcamp-gruppe
netcamp@stjaer.net
Skanderborg Kultursamvirke
Heidi Gargulak Andersen/8695 0650
heidi@gargulak-andersen.dk
Børnekultur-Gruppe
Jeanine Marie Bonadies/ 8695 0594
jeanine@thogersen.dk
Teater-Revy-Gruppe
Marianne Andersen/ 8695 0677
mba@justsen.dk
Fællesspisning i Forsamlingshuset
Heidi Gargulak Andersen/ 86950650
heidi@gargulak-andersen.dk
De Voksne Quinders Klub
(DVQK) Vibeke Ottosen
8695 0142/ oot@mail.dk
Stjær Folkedansere
Søren Kristensen/
86 94 33 41 / marso@mailme.dk
Stjær Boldklub
Henning Røgen/ 8695 0414
henning@rogen.dk
Hjemmeside:www.stjaerboldklub.dk
Bordtennis i forsamlingshuset
Peter Schmidt/ 87612015
news@sicom.dk

med nøglepersoner…

Børnehaven
Kirsten Andersen/: 8695 0499
stjaer_boernehave@galten.dk

Stjær Billedmagere/ Art-Jam
Tina Kolding/ 8695 0630
tina@tinakolding.dk

Stjær Skole
Tina Sørensen/ 8695 0300
stjaerskolen@galten.dk
Hjemmeside: www.stjaerskolen.dk

DOF Dansk Ornitologisk Forening,
lokalafd. Århus Amt. Lokal kontakt:
Peter Lange/ 86 95 03 41
peterlan@post6.tele.dk

Stjær Fællesbibliotek
Anne Sofie Flintholm/ 8695 0172
stjaerfaellesbibliotek@galten.dk

Aarhus Aadals Golfklub,
repr. i Stjær: Bodil Brandt/ 8694 2677
bodil@brandt-metal.dk

SFO
Lone Borgkvist/ 86950574
regnbuen@galten.dk

A.M.B.A. Stjær Brugsforening
Arne Mogensen/ 8695 0010
02715@coop.dk
hjemmeside: www. coop.dk

Ungdomsklubben Værestedet
Kirsten Pedersen/ 8695 0497
klub.vaerestedet@mail.dk

Galten Erhvervsråd
Peter Schmidt/ 8761 2015
news@sicom.dk

KFUM Spejderne i Stjær
Kjartan Einarson
86 95 07 07 / astridogkjartan@mail.dk
Kirken: Carsten Marvig
8695 0074/ cma@km.dk
Menighedsråd: Ingrid Jørgensen
8695 0466/ kirkestien2@post.tele.dk
Foredragsudv. Storr.-Stjær-Høver
Elisabeth Thorsen/ 8695 0600
Indre Mission
Repr. i Stjær: Karen Marie Boye
8695 0470
Kræftens Bekæmpelse
Repr. I Stjær:
Susanne Røgen/ 86950414
Stjær Vandværk
Bent Skovsende/ 8695 0478
FEJLMELDING: Peter Gabriel
2343 5083/ vand@stjaer.net
Ejerlav for Tåstrup sø
Jacob Thulesen Dahl/ 86950027
jd@skanderborg-gym.dk
Pebbelparken Grundejerforening
John Matthiasen/ 8769 5050
john.matthiasen@mail.dk
Nygårdsparken Grundejerforening
Annette Thorsted/ 8695 0495

Motions-Vandreture-Nørkleklub
Fra/i klubhuset/ Susanne Røgen
8695 0414

Det Danske Haveselskab
Repr. i Stjær: Conny Andersen
8695 0581/ mo-a@mail.tele.dk

Dagplejen
Karin Beyer-Pedersen/ 8695 0656
karinbp@hotmail.com
Og Ruth Hildebrandt Schmidt/ 8695 0514

Skanderborg Fjerkræ, racehøns
Repr. i Stjær: Mogens Andersen
8695 0581/ mo-a@mail.tele.dk
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SØBALLE
Søballe vandværk/ Gorm Larsen
gorm.larsen@get2net.dk 86950484
Grundejerforeningen
Søballe Villaby
Ole Vrå / 86950165
Grundejerforeningen Gyvelhøj
Rasmus Lübech Christensen/ 86950904
Søballe Borgerforening
Kim Elgård / 86959546

HØVER
Høver Beboerforening
Peter Nordheim
86 94 62 85 / pno@aarsleff.com
Høver Vandværk
Rasmus Laursen/ 86 94 38 75

VENG
Sognepræst Jes Lau Jørgensen
jlj@km.dk

Tænk allerede nu over, hvad du vil
sende til den næste avis - og send det
i god tid!
Det er en stor hjælp for redaktørerne!
Deadline søndag 28. januar 2007
Avisen udkommer 16.-18. februar
Skriv til avisen på

stjaeravis@stjaer.net

Veng og Mesing kirker

Sogneeftermiddage
Tirsdag d. 6. februar kl. 14.00 er der sogneeftermiddag i Sognehuset. Lokalhistorikeren Anna Rasmussen, Hylke: "Den omvendte
landbohistorie" - om sociale forhold på landet i 1800-tallet. Megen sognehistorie handler om bøndergårde og landsbyidyl. Men
hvordan var forholdene for de allerfattigste, dem på samfundets bund? Foredraget vil give indblik i det brogede liv, der blev levet på
samfundets bund. De mange skæbner og livsforløb (også lokale) fortæller en ofte hjerteskærende, men aldrig kedelig historie om
både godtfolk og fattigfolk på landet.
Tirsdag d. 6. marts 2007 kl. 14.00 er der sogneeftermiddag i Sognehuset. Fhv. overbibliotekar Leif Rørdam Andersen, Støvring:
"Den danske salmetradition fra reformationen og op til nutiden." Rørdam Andersen vil forsøge at give baggrunden for
salmetraditionen ved at portrættere Luther, Kingo, Brorson, Ingemann og ikke at forglemme Grundtvig. Den politiske og religiøse
hverdag, som de levede i, belyses også i foredraget. Det er medvirkende til at give os en større forståelse for de vilkår, hvorunder
salmerne blev skrevet.
Nogle af de nyere salmedigtere omtales også. Det gælder K.L. Aastrup, Johannes Johansen og Holger Lissner. Som et ret nyt skud på
stammen kommer komponisten Hans Dal, som sammen med sin kone, Marianne Harboe, i 2006 har udgivet en række salmer på cd.
Hans Dal er i øvrigt tovholder på det projekt, som biskop Jan Lindhardt har iværksat ved at opfordre pop- og rockmusikere til at
skrive nye salmer i "tidens toneleje". Under foredraget vil der blive lejlighed til at synge en række salmer med musikledsagelse.

Vengkoret
Vengkoret begynder øveaftenerne igen efter juleferien tirsdag d. 16. januar kl. 19.15 i Sognehuset - og øver herefter hver tirsdag aften
fra kl. 19.15 til 21.30. Hvis du har lyst til at deltage i eller høre mere om Vengkoret, som er et firestemmigt kor med et alsidigt
repertoire, så er du velkommen til at kontakte formanden for koret, Inger Moos, tlf. 8652 5810, eller møde op
tirsdag d. 16.1. kl. 19.15 i Sognehuset i Veng. Bestyrelsen
Familiegudstjeneste og teater2tusinde
Søndag d. 28. januar kl. 14.00 er der familiegudstjeneste i Mesing Kirke. Ved gudstjenesten markerer vi afslutningen på den
indledende konfirmationsforberedelse for elever i 3. klasse.
Til denne familiegudstjeneste inviteres også Veng og Mesing sognes 5-6 årige børn (det vil sige dem, der er født i 2000 og 2001) samt
deres familier. Ved det efterfølgende kaffe- og sodavandsbordet i forsamlingshuset vil de 5-6 årige som gave få en fortællebog om
den kristne tro. Den hedder Nu skal I bare høre. I forsamlingshuset vil også mini-konfirmanderne modtage en gave.
Efter gudstjenesten (som er kort) og inden kaffe- og sodavandsbord vil børneteaterselskabet "teater2tusinde" fra Svendborg opføre

"Morfars Paradis " - et stykke, som har fået fine anmeldelser i pressen.
Stykket henvender sig først og fremmest til børn i alderen 6 - 9 år samt til voksne.

Gudstjenester i
24. december
25. december
26. december
1. januar 2007

Juleaften
Juledag
2. juledag
Nytårsdag

Veng

Mesing

16.15
9.30
11.00
11.00

15.00
11.00
ingen
16.00

Sognepræst Jes Lau Jørgensen

Stjær Indre Mission
Så er der julefest for små og store!
Sædvanen tro bliver det igen den 29/12 kl. 19.00 i Bethesda. Vi går omkring det store juletræ, mens vi synger de gamle julesalmer.
Der vil være juletale, julehistorie, sanglege for børn og barnlige sjæle, godteposer og hvad der ellers hører en traditionsrig julefest
til. En aften hvor vinduerne må på vid gab, for det bliver rigtig varmt og meget hyggeligt!
Entré 15 kr., børn gratis. Alle læsere med hele familien er hermed budt velkommen!
IM i Stjær/ Galten
Mødekalender for IM, jan. febr.
5/1, kl. 19.30: Nytårsfest ved sognepræst Frede Møller
Uge 2: Vi deltager i bedeugen
26/1, kl.19.30: Møde ved IMU-sekretær Per Ladekjær
30/1, kl.19.30: Møde ved sognepræst Grosbøll-Poulsen

Kontakt i Stjær: Karen Marie Boye/ 8695 0470
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Julens gudstjenester i Storring og Stjær kirker
Juleaften Søndag den 24. december
Stjær: kl. 14.00 & 16.00
Storring: kl. 15.00
Juledag Mandag den 25. december
Stjær 9.00
Storring. 10.30
Julesøndag Søndag den 31. december
Stjær 10.30
Nytårsdag Mandag den 1. januar
Storring: 14.00
Stjær: 15.00
Kyndelmisse gudstjeneste fredag den 2. februar kl. 19.00 Stjær kirke
Det er midvinter, derfor vil vi fejre at lyset nu hastigt bryder sig vej i naturen omkring os,
og fejre ham, Jesus Kristus, som er det lys, der byder ethvert menneskeligt mørke trods.
Fastelavn familiegudstjeneste søndag den 18. februar kl. 14.00 i Storring kirke.
Efterfølgende tøndeslagning mm

Eftermiddagsmøder
Begynder kl. 14.00 i konfirmandstuen i Storring
9. januar v. Tolk Kate Sandberg. Min og min datters flugt til Danmark.
13. februar v. Kunstner mm. Lisbeth Weitemeyer. Leonora Christine
13. marts v. .Skuespiller Hans Rønne. Iflg. Markus

Film-studiekreds
Efter jul mødes vi igen for at afslutte sidste års filmstudiekreds. Vi mangler endnu at se nogle film, der direkte eller indirekte har
kristendommen eller Kristus-skikkelsen som tema.
Vi mødes første gang onsdag den 24. januar kl. 19.35 i konfirmandstuen. De resterende mødedatoer aftales denne aften..

Kirkehøjskole
ONSDAG DEN 31. JANUAR KL. 14.00
Gudstjeneste i Skivholme kirke ved Thomas Frøkjær. Dernæst foredrag i konfirmandstuen ved forskningsstipendiat, cand.theol. &
ph.d. David Bugge, Aarhus Universitet:
Bondesønnen og baronessen - Digtning og etik hos Martin A. Hansen ogKaren Blixen
TORSDAG DEN 8. MARTS KL. 14.00
Gudstjeneste i Storring kirke ved Carsten Marvig. Dernæst foredrag i konfirmandstuen ved Ole Brunsbjerg, tidl. højskolelærer og
højskoleforstander for Hadsten højskole, formand for redaktionsudvalget vedr. 18. udg. Af Højskolesangbogen,
som udkom oktober 2006:
Den nye Højskolesangbog – tradition og fornyelse.

Sogneindsamling
I lighed med tidligere år vil sognene holde sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Det er søndag den 4. marts 2007.
Det vil vi fortælle mere om senere, men vi kan godt bruge lidt hjælp til indsamlingen og så må man meget gerne ringe til
86950383 Marie Cramers Stjær
86950367 Leif Christoffersen Storring

Carsten Marvig
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Aktiviteter DECEMBER:

Aktiviteter JANUAR:

Aktiviteter FEBRUAR:

Stjær
Stjær

Høver

3. skolen begynder igen
13.-14. 10-15 Pilelauget høster pil
14. 11.00 Vandstæretur
14. 14-16 Støt Karsten Holm Koncert i
forsamlingshuset
27. 11.00 ”Journalistens værktøjskasse”
i Stjær Forsamlingshus

31. 24.00 Nytårsaften, Åbent i Høver beboerhus
31. 24.00 Fællesfyrværkeri ved Høver Beb.hus

Høver

16. 11.00 Julemanden lander i brandbil v. brugs
16. 12.00 JULENETCAMP til søndag kl. 8.00
16. 22.00 GodNATøl i forsamlingshuset!
22. Skolen holder juleferie

Gudstjenester, eftermiddagsmøder og
kirkehøjskole, se KIRKELIV på side 30 og 31 .

Stjær
26. 17.30 fællesspisning i forsamlings.huset
27. 19.30. Tåstrup Sølav Genforsaml. i Stjær
Forsamlingshus

Søballe
17. Fastelavn/ tøndeslagning i Søgårdens lade
18. Fastelavnssoldaterne går!!
26. 18.00 Fællesspisning i Nr. Vissing

13. 18.30 Tøsefrokost i Høver, Høvervej 33
25. 19.00 Foredrag v. Henning Bitsch, Høver
Beboerhus

Høver

Storring

Storring

14. fællesspisning

21. fællesspisning

Gudstjenester, eftermiddagsmøder og
kirkehøjskole, se KIRKELIV på side 30 og 31.

Gudstjenester, eftermiddagsmøder og
kirkehøjskole, se KIRKELIV på side 30 og 31.

18. 14.00 Fastelavn i Høver Beboerhus

Stjær

Stjær

HUSK:
Der er JULENETCAMP
I Stjær Forsamlingshus
Lørdag den 16. december kl. 12
– til søndag morgen!

er alle interesserede, velkomne til at
kigge ind, i døgnets løb!
Kom og oplev den dejlige stemning.
Huset syder af liv…….!
Lørdag aften ved 22-tiden,
kan man købe en GODNATØL!
NE-CA-GR

På JULENETCAMPEN

Søndag den 14. januar 2007

VANDSTÆRETUR LANGS ÅRHUS Å
Mødested:
P-pladsen ved Pinds Mølle (Pindsmøllevej, mellem Edslev og Dørup) kl. 11.00.

Århus Å løber her gennem den markante, fredede Jeksendal, og åen er på strækningen
mellem Edslev og Harlev Mølle en af landets bedste lokaliteter for overvintrende vandstære.
Vi går på den offentlige natursti langs åen, og ser om vi kan være heldige at få øje på vandstærene.
Herudover nyder vi områdets flotte natur, og skovens vinterfugle. Turen varer ca. 2 timer og er ikke egnet for gangbesværede.
Turleder: Peter Lange tlf. 86950341 Arr.: DOF Århus

Selvfølgelig kommer

Julemanden

til Stjær med ”fuld udrykning” på sin tur rundt i landet!

Han ”lander” ved Dagli’Brugsen Lørdag den
og det hele. Alle er inviteret!! Arne Mogensen, uddeler.

16. december kl. 11.00,

med sæk

www.BestigBjerge.dk ?

Har I set hjemmesiden
Den kunne måske være spændende for et par unge – eller ældre, danske bjergbestigere??
Stjær Avis Redaktion : Møllevejen 7, Stjær, 8464 Galten – tlf.: 8695 0825 – mail: stjaeravis@stjaer.net
Redaktionen modtager gerne stof og nye idéer til avisen – også gerne flere frivillige medarbejdere!
Deadline til næste Stjær Avis er søndag d. 28. januar. Avisen udkommer den 16.-18. februar og dækker tiden indtil 3. maj!

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

