
 

STJÆR AVIS 
med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe 

 
      

 
 

 

”NATURSTIKOMMUNEN” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fra syd til nord og fra øst til vest, i hele Skanderborg kommune, er man i 
gang med at registrere offentligt tilgængelige stier og steder i naturen,  

så vi kan vandre og sove ude, i vores dejlige natur! 
Hjælp med registreringen i vores område! Læs side 3. 

 
 

 
Stjær Avis udgives af Stjær Boldklub og Stjær Sogns Borgerforening 

Avisen uddeles til alle husstande i området Storring, Høver, Stjær og Søballe. 
Avisens e-mail er: stjaeravis@stjaer.net  Avisen kan læses i farver på http://www.stjaer.net 

 

Nr. 20 – 5. årgang         Februar, marts, april 2007 
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Redaktionens adresse: 
Møllevejen 7, Stjær, 8464 Galten, 
stjaeravis@stjaer.net/  8695 0825 

 
Avisen bliver husstandsomdelt 4 gange om året 

i Storring, Stjær, Høver og Søballe området. 
 

Deadline for stof til næste avis er 
søndag den 15. april 2007 

Avisen udkommer i weekenden den 3.-4. maj 2007 

 

Stjær Avis i 2007 
 
VIGTIGT!! 
 
Da det er vigtigt, at næste avis udkommer på et bestemt 
tidspunkt, så den kan fungere som program for årets Sportsfest 
i Stjær – og da det er vigtigt, at avisen udkommer på 
tidspunkter, hvor der er masser af aktiviteter at fortælle om, har 
redaktionen fastsat følgende udgivelses datoer for 2007: 
 
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 vil altid være:  
Søndagen 3 uger før avisen udkommer! 
Der bliver, i god tid, udsendt deadline tidspunkt på nettet  
og på Brugsens opslagstavle.  
 
 
COPYRIGHT! 
Kopiering fra avisen er velkomment, med angivelse af kilde!! 
 
 
 Billeder fra Stjær, februar 2007. 

BYEN UDVIKLER SIG 
Både ude og inde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der er gang i ”Det nye Christianshavn”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man siger: Forandring fryder!  
Her er den gamle tømmerplads ved at blive forandret - fra at 
være landsbymidtens åbne, aktive rum, med små hytter, der 
blev født på stedet og kørt væk - til at være, hvad kaldes det:  
Tæt-lav bebyggelse? red. 
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Til Storring, Stjær, Søballe, Høver 
 
 
Vi har modtaget nedenstående brev, fra 
Michael Græm, i Skanderborg. 
 
  

Målet er, at registrere 
eksisterende naturstier og 
overnatningspladser i hele 
Skanderborg kommune! 
 
 
 
Til alle interesserede! 
Jeg er sammen med Hans Lindemann fra DUI i Galten, 
Jeres repræsentant i Folkeoplysningsudvalget i 
Skanderborg kommune. Denne rolle havde jeg også i 
den gamle Skanderborg kommune. 
 
I det tidligere udvalg startede jeg et projekt op med det 
formål, at etablere primitive overnatningspladser i den 
daværende Skanderborg kommune. 
Dette projekt nåede vi lige at få afsluttet inden 
sammenlægningen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette shelter er under opførelse af spejderne, nær Stjær 
 
Vi fik etableret en shelterplads ved Tåning å, der 
forbinder Skanderborg sø med Mossø.  
 
 
Det nye fagsekretariat for Kultur og Fritid, har imidlertid 
hørt om projektet, og da jeg var iværksætter i forbindelse 
med projektet, har jeg været inviteret til et møde, hvor jeg 
fortalte om projektet og tankerne bag. 
På mødet blev vi enige om, at projektet skal fortsættes, 
og det skal selvfølgelig omfatte hele kommunen. 
 

Målet er, at vi får etableret et 
netværk af stier og primitive   
overnatningspladser, der kan 
benyttes af alle. 
 

Første skridt i denne plan er, at vi får registreret, hvad 
der er i de 4 gamle kommuner. 
Her vil jeg så gerne trække på jeres erfaringer, da I ligger 
inde med en lokal viden om dette emne. 
Jeg har behov for følgende: 
 
Hvor ligger der sheltere, der er tilgængelige og må 
bruges af offentligheden? 
Hvor er der etableret naturstier, og hvilke 
naturområder kan opleves langs disse stier? 
 
Jeg er interesseret alle typer informationer. 
Det kan være jeres egen viden. 
Det kan være allerede udarbejdede brochurer. 
Det kan være henvisninger til internetsider mv. 
 
Målet er, at eksisterende naturstier og 
overnatningspladser registreres og udbygges. 
Og at der udarbejdes en brochure, der beskriver 
faciliteterne. I projektet indgår også brug af 
naturvejledere, naturskoler mv. 
 
Næste møde er planlagt til den 1. marts. 
Derfor vil jeg gerne have jeres informationer senest 
søndag den 25. februar. 
 
Jeg håber I vil hjælpe med denne registrering. 
 
Med venlig hilsen, Michael Græm, Repræsentant i FOU 
Horsensvej 76, 8660 Skanderborg Tlf. 26231763 
e-mail: michael@graem.dk eller mg@bane.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skovvej i Stenskoven 
 

PS: Indsamling af viden om 
naturstier i vores område:  
Storring, Søballe, Høver, Stjær. 
 
Helene Simoni vil gerne indsamle disse oplysninger for 
vores område. Så hvis du er interesseret i dette arbejde, hvis du 
har viden om stier og steder i vores del af kommunen, der er 
tilgængelige for offentligheden, så skriv eller ring til:  
Helene Simoni, Stjærvej 70 / tlf.. 8613 3098  
e-mail: helene@simoni.dk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilden i Stenskoven 

mailto:helene@simoni.dk
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Stjær 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stjær Sogns 
Borgerforening 
Formand: Bjarne Schøler Sørensen   
tlf.: 8695 0808, bss@tdc.dk   
 
Læs om arbejdet i Borgerforeningens bestyrelse på  portalen 
www.stjaer.net under:  
Foreninger & Grupper >> Borgerforening. 
Her kan bestyrelsens arbejde følges på tæt hold. 
 

 
Udlejning af Stjær Forsamlingshus 
sker på tlf.: 29 25 26 65 
eller e-mail: forsamlingshus@stjaer.net 
 
Huset udlejes for hele week-enden fra fredag til søndag: 
For medlemmer………..hele huset kr. 1.600 kr. incl. rengøring 
For ikke medlemmer…..hele huset kr. 2.400 kr. incl. rengøring 
 
Personale: Vi har kontakt til lokale kokke, kogekoner og tjenere, der 
kan ”lejes” samtidig med huset. 
Overnatning: Vi har kontakt til lokale overnatningssteder i Tåstrup og 
Veng. Læs mere på: www.stjaer.net/forsamlingshus 
 
Børnefødselsdag i Forsamlingshuset - book i god tid på tlf.: 
29 25 26 65 eller mail: forsamlingshus@stjaer.net 
 
Vil I holde børnefødselsdag en hverdagseftermiddag, kan det lade sig 
gøre på flg. betingelser: 
Man skal være medlem af Borgerforeningen.  
Man skal selv gøre rent.  
Man skal være ude af huset inden kl. 17. Det koster 400 kr. 
 
 
Kontingent til Stjær Sogns Borgerforening  
betales på et giro-kort, der udsendes til alle, her i foråret. 
Det koster 100 kr for enlige og 200 kr for par – om året! 
 
Hovedopgaven for Borgerforeningen er at drive, vedligeholde og 
forbedre vores fælles hus, forsamlingshuset. 
Derudover, at lave kulturelle arrangementer, der binder befolkningen 
sammen på kryds og tværs – skaber liv i byen og giver os kendskab til 
hinanden. 
 
Bestyrelsesarbejdet er mangfoldigt, udfordrende og hyggeligt.  
Alle er velkomne til at arbejde for byens udvikling. Man behøver ikke 
sidde i bestyrelsen, der er også mange ad hoc udvalg at gå ind i, hvis 
man har lyst! Kig på siden med foreninger og udvalg, bagerst i avisen.

 
 
 
 
 
 
 

Fastelavnssoldaterne  
- går, traditionen tro, i Stjær, i weekenden den 17.-18. februar – 
og byder alle i byen til 

Fest mandag den 19.feb. kl. 19.00 
i forsamlingshuset. 
 
Festen er en lejlighed til at møde og bakke op, om en gammel,  
tradition, som en ihærdig forældreskare, sammen med børnene, 
holder i hævd. 
 
Der gås indtogsmarch og danses omgange, som man gjorde 
det, da ”bedstefar var barn”. 
 
Alle byens borgere, voksne og børn, er indbudt til denne fest, 
som soldaterne har samlet ind til, på rundturen i byen,  
i week-enden.     Red. 
_________________________________________________ 
 
Skanderborg Kommunes Biblioteker 
 
Galten Bibliotek 
Torvet 7 
8464  Galten   
Tlf. 8694 3550 
 
PRESSEMEDDELELSE/  Galten, den 2. januar 2007   
 
I den gamle Galten Kommune vil kommunesammenlægningen 
på biblioteksområdet først og fremmest kunne mærkes på Stjær 
Fællesbibliotek. 
 
Her har vi headhuntet Laila Bach til den ledige bibliotekar 
stilling på biblioteket på Stjærskolen. 
Laila tiltræder den 16. januar og kommer til Stjær med masser 
af bibliotekserfaring fra Hylke og Skanderborg Biblioteker. 
Hun er 53 år og bor lidt nord for Horsens på en gammel gård 
med mand, høns, katte og to Berner Sennen hunde. 
 
Samtidig med personskiftet på biblioteket i Stjær ændres 
åbningstiderne, så der fremover holdes åbent: 
 
  Tirsdag kl. 10-13   
  Torsdag kl. 15-20 
 
Med de nye åbningstider erstattes den sene åbning om 
mandagen i Stjær med en tilsvarende torsdagsåbning, og 
åbningstiderne fordeles således mere ligeligt i løbet af ugen. 
 
Yderligere oplysninger om de nye tider på Stjær 
Fællesbibliotek kan fås hos undertegnede eller hos Laila Bach 
på tlf. 8794 2979 eller mail lbbib@skanderborg.dk. 
 
Med venlig hilsen 
Knud Weile, Galten Bibliotek, kw@galten.dk 

mailto:lbbib@skanderborg.dk
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BØRNEHAVEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forårsudstilling  
 

Stjær børnehave indbyder til Forårsudstilling 
i Stjær forsamlingshus 

 
Tirsdag den 27. og onsdag den 28. marts 2007 

 

Åbning og fernisering 
Forårsudstillingen  vil i år blive åbnet af "????????" 

Tirsdag den 27. marts kl. 14.30. 
Fernisering fra kl. 14.30-17.00. 

 
Udstillingen er desuden åben  

onsdag den 28. marts kl. 9.00-13.00. 
 

Alle interesserede bydes velkommen. 
Venlig hilsen Kirsten 

___________________________________________________ 
 

STJÆRSKOLEN 
 
Tina Sørensen, skolesekretær og Stjær Avis trofaste kontakt på 
skolen, rejser! 
Tina har i de fem år avisen har bestået, forsynet os med stof fra 
skolen. Det bliver et stort tab for os.  
Vi håber, nye kræfter træder til og tager livlinen til Stjær Avis 
op, så alle, der ikke har børn på skolen, kan få lov følge lidt 
med i livet, på Stjærs uddannelsesinstitution. 
Tak for en berigende og god kontakt, i de fem år, Tina. Red. 
 
 

Farvel og tak til alle 
…for 10 dejlige år på Stjærskolen. 
Jeg har taget en stor og også svær beslutning om at forlade 
Stjærskolen 31. januar. 
Den 1. februar tiltræder jeg et job som assistent på 
Taleinstituttet i Risskov. 
 
Som skolesekretær kræves det efterhånden, at man skal være 
rigtig glad for at arbejde med tal. Den del fylder godt og vel 75 
% af jobbet, og det bryder hverken mit hoved eller min mave 
sig om. Derfor måtte jeg tage beslutningen om at rejse. 
 
Jeg har altid været glad for mit job som skolesekretær på 
Stjærskolen. Her har jeg haft det som ”blommen i et æg”, og 
”svømmet som en fisk i vandet”.  

Her er søde, sjove og skønne elever, herlige og dygtige 
kolleger, Lone Borgkvist og mine to dejlige mænd, Nils og 
Michael på kontoret skal heller ikke glemmes. 
Igennem årene har jeg også lært en del forældre at kende, og på 
den måde er jeg efterhånden begyndt at føle mig som en lille 
del af byen.  
Så…selv om jeg glæder mig til at begynde i mit nye job er det 
med et temmelig stort vemod. Det er jo ikke nye omgivelser 
jeg har søgt!!! 
Jeg vil dog stadig et par gange om måneden finde vej til Stjær, 
hvor jeg fortsætter med at være en del af ”Stjær Billedmagere”. 
 
Tak for alle de gode stunder vi har haft sammen. 
 
I samme åndedrag kan jeg fortælle, at Tina Haslev, som har 
været i jobtræning og til stor hjælp for os alle på kontoret og 
lærerværelset det seneste år, overtager mit job som sekretær. Et 
stort tillykke til Tina fordi hun har fået jobbet, men også et 
tillykke til skolen fordi den har fået, hvad den har brug for…en 
som blandt andet er god til og glad for tal. 
 
Kærligst Tina Sørensen 
 
 
 
 
 
 

Forårskoncert på skolen 
Fredag den 30. marts om formiddagen!!  
 
I år afholdes forårskoncert i stedet for Melodi Grand Prix.  
 
Da Mads normalt er primus motor for Stjærskolens årlige 
tradition ”MGP”, men stadig er sygemeldt, er konceptet i år 
lavet om.  
I stedet afholdes en forårskoncert, hvor musikskolen også 
deltager. Musikskolelærer Henrik har et samspilshold med 
Stjærskoleelever som deltager, og Pia Spillemose har også en 
eller to elever som vil vise deres evner på klaveret. Desuden 
deltager 2 hold fra hver af skolens klasser.  

 
Til forskel fra Melodi Grand Prixet skriver eleverne ikke selv 
deres tekster, men hvert hold har udvalgt et musiknummer, 
som spilles og synges, som det oprindeligt er skrevet. Der er i 
år heller ingen konkurrence, men vi regner alligevel med, at 
eleverne vil gøre sig stor umage med at fremtræde som vanligt 
overfor et selvsagt meget veloplagt publikum. 
__________________________________________________ 

 

Byens Fællesspisning i Forsamlingshuset. 

ALLE ER VELKOMNE! 
Hvis du er ny i byen, lærer du hurtigt andre at kende her! 
Man laver mad på skift, typisk een gang, i løbet af en sæson.  
Der er mange børnefamilier, men også modne folk uden børn. 
 
Der spises: 
mandag den 26. februar kl. 17.30, i forsamlingshuset 
mandag den 30. april kl. 17.30, i forsamlingshuset 
fredag den 15. juni, i Jakob og Marlenes have. 
 
Tilmelding/ information hos Heidi Gargulak-A på 8695 0650 
Eller heidi@gargulak-andersen.dk  

mailto:heidi@gargulak-andersen.dk
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Stjær Boldklub 
 
HOVEDBESTYRELSENS GENERALFORSAMLING 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 
Onsdag d. 14. marts, kl. 19.00 i klubhuset 
 
Dagsorden iflg. vedtægter. 
 
Forslag skal være formanden i hænde  
senest 7. marts. 
 
VEL MØDT  
Henning Røgen 
_________________________________________________ 
 

Stjær Brugsforening  
afholder generalforsamling: 
 

Torsdag den 19. april 2007 
Kl. 19.00 i Stjær Forsamlingshus. 
 
Dagsorden i flg. Vedtægter. 
 
Efter generalforsamlingen vil bestyrelsen være vært  
med lidt ost og rødvin. 
 
På gensyn i Dagli`Brugsen Stjær!! 
Med venlig hilsen Arne Mogensen, Uddeler 
__________________________________________________ 
 

Pilelauget 
 
Har høstet pilemarken mellem Storring og Søballe, 
i lørdags, den 3.februar. 
Mandag den 5. var der ”generalforsamling” – hvor man bl.a. 
lagde planer for årets pilefletning. 
 
Forkvinde i lauget er Kirsten Gade, kirstengade@storring.dk 
__________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Husk generalforsamling i 
Ejerlav for Tåstrup Sø  
Tirsdag d. 27. februar kl. 19.30  
I Stjær Forsamlingshus 
 
Medlemsskab kan tegnes samme aften kl. 19.00-19.30. 
Medlemsskab tegnes i øvrigt, ved henvendelse til formand 
Jakob Thulesen Dahl  
(email: jd@skanderborg-gym.dk ) 

Velkommen til generalforsamling i  

Stjær Sogns 
Borgerforening 
 
Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 i Forsamlingshuset. 
 
Drop fjernbetjeningen og kom ud af starthullerne! 
Det er NU, du har mulighed for at præge udviklingen i Stjær. 
De mange nye Stjær-borgere, der er kommet til byen, er 
specielt velkomne…;-) 
Vi vil meget gerne høre, hvad du synes, vi skal prioritere det 
næste års tid. 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 

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

Herefter byder vi på et lettere traktement. 
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,  
skal være formanden i hænde senest fredag den 16. marts. 
 
Vel mødt! Bestyrelsen. 
__________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUSK…….SOS børnebyerne 
 
Alle de rigtige papirbreve I modtager, med frimærker på, kan 
hjælpe børnene i SOS børnebyerne! 
Klip frimærkerne af og put dem i den kuvert, der hænger på 
opslagstavlen i Brugsen. De penge der kommer ind ved salget 
af gamle frimærker, sendes til SOS børnebyerne. 
 
Venlig hilsen Lilian Laursen 
____________________________________ 
 

Ved begravelser i Stjær 
Til alle nye i byen – og andre, der ikke ved det! 
 
I Stjær har vi en indsamlingsmåde, i forbindelse med f.eks. 
begravelser.  
Hvis man ikke kender så meget til familien, men alligevel 
gerne vil vise sin omsorg for de efterladte, så går  
man i Brugsen og bliver skrevet op, og gir 25,- kr pr. person. 
Så bliver der købt een krans, og de resterende penge går til 
familien, til hjælp med f.eks en sten. 
 
Venlig hilsen Lilian Laursen 

mailto:kirstengade@storring.dk
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Forårs-netcamp 2007 
I Stjær Forsamlingshus 
 
Lørdag den 14. april 
kl. 12.00 til søndag morgen kl. 9.00 
 
- Igen med en MEGA fed Internetforbindelse ;-)) 
 
Alle børn og unge fra 3. klasse og opefter er 
velkomne til at deltage! 
 
Er du ny deltager, så læs følgende grundigt, sammen med dine 
forældre. Det er betingelserne for at deltage. 
Man medbringer sin egen Pc’er, som skal være i orden 
hjemmefra, dvs.: 
 
Din PC skal være installeret med virusskjold – og du skal ha’ 
kørt en fuld systemscanning umiddelbart før campen. Dette er 
meget vigtigt, da vi ellers risikerer, at netop din Pc får hele 
netværket til at gå ned! 
Du skal ha’ et netværkskabel, der er min. 5 meter langt. Har du 
ikke et, kan det købes hos os, for 30 kr. 
Husk strømkabel til både skærm og PC. 
 
Der må ikke anvendes ulovlige spil og/eller programmer, 
ligesom ulovligt kopierede filer – f.eks. MP3, MPEG osv. – 
ikke tillades i Pc’erne. Det er en betingelse for at være med, at 
man overholder disse regler - og det er den enkeltes eget 
ansvar, at Pc’en er i orden. 
 
Da vi starter kl. 12, er der ikke frokost, men lidt sunde snacks 
til at starte på. Tag en madpakke med, hvis du ikke har spist 
frokost, før du kommer. Resten af døgnet får du rigelig mad, 
aftensmad, natmad og morgenmad. Der er masser af sunde 
snacks og saftevand! 
 
Til forældre og andre voksne, der ku’ tænke sig 
at indgå i Voksen-teamet, omkring Netcampen: 
 
Tag en tre-fire timers ”omsorgsvagt” – det er rigtig hyggeligt. 
Meld dig til Helle Fårup: mfp@teliamail.dk - tlf. 8695 0360, 
eller Bente Holm: musik@holmogjerry.dk - tlf. 8695 0682. 
Eller tag en ”teknikervagt” – hvis du er IT-kyndig!  
Det er lige så hyggeligt!  
Meld dig til Roy, webmaster@stjaer.net  tlf. 8624 0226 
 
Alle er velkomne til at besøge netcampen og kigge på! 
CAMPEN koster 100 kr., som betales, når du kommer om 
lørdagen. 
 
Husk tilmelding på: netcamp@stjaer.net  
Der er plads til alle, der melder sig til! 
 
 
NYE TIDER? 
Forårsnetcampen 2007 er 8. netcamp i Stjær Forsamlingshus. 
Og de har kørt efter stort set samme mønster hver gang. Det er 
der ikke noget galt i, men det kunne jo være, at nogle børn eller 
voksne havde overvejet nye måder at gøre det på, eller lave 
andre aktiviteter samtidig med at der spilles. Kom endelig frit 
frem - alle forslag vil indgå i planlægningen! 
 

 

Stjær 

Forårsplantemarked 
Lørdag den 12. maj kl. 11 – 13 

 
Holdes i år på Brugsens P-plads! 

 
Har du overskydende planter, stauder, stueplanter eller 

udplantningsplanter, som du vil af med – SÅ MØD OP – og 
lav din egen lille bod. 

 
Mangler du planter, så kom og kig – udvalget er stort! 

Hilsen Conny Andersen – 8695 0581 
 
______________________________________________________________ 

Familiehundetræning i Stjær! 
 
Alle hunderacer og blandinger – store som små - er velkomne 
når Hund&Helse for anden gang tilbyder familiehundetræning 
på arealerne ved Hårbyvej 35, i Stjær. 
 
Jo bedre kendskab du har til din hunds naturlige adfærd og 
sprog, jo større gavn og glæde har du af den, og jo bedre trives 
din hund. Det er filosofien bag hund&helses træningskoncept, 
og kurset vil derfor indeholde både teoretisk undervisning som 
praktiske øvelser.  
Der er to instruktører til max. 8 deltagere, så der vil være god 
tid til individuel råd og vejledning. Vi lægger desuden vægt på 
at alle øvelserne er praktisk anvendelige i det daglige. 
Kurset er målrettet hvalpe og voksne hunde med begrænset 
træningserfaring. 
 
Start: lørdag den 3. marts 2007 kl. 11-13 
Indhold:   10 lektioner af ca. 1½ times varighed 
Pris:   kr. 750,00 
 
Tilmelding: Hund&Helse, Hårbyvej 35, tlf. 8754 7711, mail: 
e-mail@hundoghelse.dk 
 
____________________________ 
        
 

Fra verden omkring os…. 
 
Egnsarkivet holder 

VIDEOAFTEN PÅ VENG SKOLE 
 

Fredag den 23. marts kl. 19.00 
 

- vi viser gamle film fra Hørning Kommunes Vestegn. 
 
Videoerne er gamle smalfilm, der igennem årene er afleveret 
på arkivet af egnens befolkning og overspillet til video. 
Er du interesseret i din egns fortid, så mød op til denne aften og 
hils på folkene bag arkivet. Der vil også blive givet en 
orientering om arkivet og de ting, som vi beskæftiger os med. 
Filmen vises i gymnastiksalen og der sluttes af med kaffe og 
kage. Vel mødt til en hyggelig aften i selskab med Egnsarkivet 
i Veng.              Venlig hilsen Erna Bachmann 
 

mailto:mfp@teliamail.dk
mailto:musik@holmogjerry.dk
mailto:webmaster@stjaer.net
mailto:netcamp@stjaer.net
mailto:e-mail@hundoghelse.dk
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TEMA/  Har landsbyen som boform en fremtid i 
verden? 
 
 
 

Storring, Søballe, Stjær 
og Høver  
i Skanderborg Kommune, hvem er vi, i feb. 2007? 
 
 
 
Her er så dejligt, ude på landet! Herude ved vi godt, 
hvem vi er – men hvem er vi, hvis vi ser os selv 
gennem den nye strukturreform og regeringens 
briller? Her er et klip, citat fra:  
 
 
Høringsudkast Til National Strategi for Det danske 
Landdistriktsprogram 2007-2013: 
 
Definition af landdistrikter 
 
http://www.dffe.dk/files/filer/lovstof/hoeringer/landdistri
ktsprog/national_strategi_udkast_7._december_2006.pdf 
 
Det er regeringens mål, at den danske befolkning 
skal sikres gode og ligelige levevilkår, uanset hvor i 
landet man bor. Der er derfor et ønske om at 
målrette visse dele af landdistriktsprogrammet mod 
de geografiske områder, hvor der ud fra en samlet 
vurdering er størst behov for at støtte en positiv 
udvikling. 
 
Fødevareministeriet har i samarbejde med Danmarks 
Jordbrugsforskning udarbejdet et 
klassifikationssystem, der viser 
”landdistriktsgraden” for de enkelte kommuner efter 
reformen af den kommunale inddeling pr. 1. januar 
2007. Altså en indikator for, i hvilke kommuner der 
ud fra en række indikatorer er størst behov for at 
forbedre levevilkårene i landdistrikterne. Ifølge 
OECD defineres et landdistrikt som et geografisk 
område med en befolkningstæthed mindre end 150 
indbyggere pr. kvadratkilometer. Det udarbejdede 
klassifikationssystem vil blive anvendt i stedet for 
OECD’s definition af landdistrikter, idet det giver en 
væsentlig mere nuanceret indikation af, hvor 
behovet for at styrke udviklingen i landdistrikterne 
er størst. 
 
 
 
 

 
 
 
Klassifikationssystemet er baseret på 14 udvalgte 
indikatorer. Der vil blive lagt vægt på at få 
socioøkonomiske, demografiske og 
urbaniseringsindikatorer med. Følgende 14 
indikatorer indgår i klassifikationssystemet: 
 

 Befolkning pr. km2 
 Befolkning i landområder og byer under 

1.000 indbyggere 
 Andel af kommunens areal i landzone 
 Andel af beskæftigede i landbrugserhverv 
 Andel af befolkningen i alderen 17-64 år 
 Andel af befolkningen i alderen 25-44 år 
 Udviklingen i beskæftigelsen 1994-2004 
 Befolkningsudviklingen 1994-2004 
 Gennemsnitlig afstand til motorvej 
 Arbejdspladser i forhold til beskæftigede 

(pendlingsafhængighed) 
 Andel af arbejdsstyrken med 

grundskoleuddannelse 2005 
 Andel af arbejdsstyrken med mellemlang- 

eller højere uddannelse 2005 
 Gennemsnitlig afstand til områder med stort 

overskud af arbejdspladser 2004 
 Beskatningsgrundlag pr. indbygger 2007 

 
Ved brug af klassifikationssystemet er landets 
kommuner inddelt i fire forskellige klasser, der 
definerer ”landdistriktsgraden” for den enkelte 
kommune; 1) yderkommuner, 2) landkommuner, 3) 
mellemkommuner og 4) bykommuner. De fire 
klasser af kommuner er vist på kortet nedenfor. I 
beregningerne er alle 14 indikatorer vægtet lige. 
 
I det følgende anvendes betegnelsen 
”landdistriktskommuner” for den samlede mængde 
af kommuner i klasserne: 1) yderkommuner, 2) 
mellemkommuner, og 3) landkommuner – i alt 63 
kommuner.                       /citat slut! 
 
Se kort næste side! 
 
 
Så vi er ikke mere en landdistriktskommune. 
Skanderborg er en bykommune, kan vi her 
konstatere. Hvilke konsekvenser det vil få, kan kun 
fremtiden vise. Hvis I er blevet interesserede i at 
læse mere, kan i klikke ind på web-adressen øverst 
på siden og læse i høringsrapporten. Red. 
 
 
 
 

http://www.dffe.dk/files/filer/lovstof/hoeringer/landdistriktsprog/national_strategi_udkast_7._december_2006.pdf
http://www.dffe.dk/files/filer/lovstof/hoeringer/landdistriktsprog/national_strategi_udkast_7._december_2006.pdf
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Nå, fremtiden kommer ind imellem hurtigt.  
En meddelelse fra DR Østjylland, dumpede ind i 
mailboksen, med direkte hentydning til den 
høringsrapport, jeg lige har gengivet noget af, på de 
foregående sider. Den lyder som følger: 
 

 

Det er jo klar besked.  
Så rapporten er aktiv, selv om den hedder: 
Høringsudkast!  
Og vi bor fra nu af, i en bykommune! 
 
Skulle nogle have fået lyst til at sætte sig mere ind  
i vore muligheder, for at være med til at påvirke 
udviklingen, i det område, vi bebor – har jeg fået et 
antal pjecer fra Landdistrikternes Fællesråd:  
 
 
KØREKORT TIL 
LANDDISTRIKTERNE 
for nybegyndere - og let øvede politikere, udi 
landdistrikternes indretning og muligheder. 
Og:   
MERE LIV PÅ LANDET 
fra ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri.  
 
I er velkomne til at hente en pjece, på Møllevejen 7.  
 
e-mail: pil@stjaer.net     KH Pil/ Red. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nye generationer  
i ”gamle” huse 
 
Rosa og Harald Maler på Vesterbro, flyttede i 2006 fra 
det hus, de overtog for over 50 år siden, efter Haralds 
onkel - som Harald i øvrigt havde stået i malerlære hos,  
i garagen.  
Harald og Rosa fik en seniorbolig i Galten og trives rigtig 
godt, lyder det fra pålidelig kilde - og et af deres 
børnebørn Kristian, med kone og børn, flyttede ind i 
huset på Vesterbro. 
Vi spurgte, om de ville fortælle lidt til avisen om, 
hvordan det er, at overtage sine bedsteforældres hus, og 
flytte til sin barndoms ferieby. 
 
Her er Mette og Kristians tanker, om flytning til Stjær: 
  
Vi har altid ønsket at bo i en landsby med indkøbsmuligheder, 
god skole og et aktivt lokalt miljø. Hertil kommer, at Stjær 
ligger godt placeret ift. resten af vores familie.  

Kristian har altid været på ferie i Stjær, hver gang det kunne 
lade sig gøre. Der var ofte et mylder af børn, for der var også 
fætre og kusiner på besøg på Vesterbro, så huset har lydt af 
mangen et barne-grin og leg på trappen. Mange kager er blevet 
bagt i køkkenet og mange fodboldmål er blevet skudt ude i 
haven. Noget af den stemning har vi glædet os til at overtage 
og føre videre. 

Da vi overtog huset i sommer, var rummene fyldt med minder, 
oplevelser og gode historier. Dette gav et dilemma, for hvordan 
"erobrede" vi rummene, men samtidig bibeholdt noget af den 
gamle hygge? Vi blev hurtigt enige om at "mærke efter", prøve 
af, inden vi kastede os ud i et stort (og dyrt) 
ombygningsbyggeri, for det kunne jo være, at de gamle 
funktioner også ville passe til os, og så ville en ombygning jo 
ødelægge. Men afhøvling af gulve blev det dog til samt 90 liter 
maling på vægge og loft. Stille og roligt gav vi dermed vores 
eget præg på det gamle hus, i god harmoni med det 
oprindelige. 

At flytte ind i et gammelt hus ved alle, ikke altid er guld og 
grønne skove, for der er altid noget at lave, noget at reparere 
og noget at ordne. Og trods det, at Kristians mormor og morfar 
har passet vældig meget på deres hjem, så sker der en ændring 
når vi så overtager huset og flytter fire mand ind med et meget 
større forbrug af både vand, el og gas.                                    
Tja, så knirker og rumler det gamle hus lidt, og vi må skifte ud 
og reparere. Men trods at det rumler, det gamle hus, så tror jeg 
nu også, det godt kan lide, igen at høre lyden af barne-grin og 
leg på trappen.                                           

Mette og Kristian, Vesterbro  

Millionprojekt skal lokke 
folk ud på landet 
02. feb. 2007 11.39 Randers  

Region Midtjylland står i spidsen for et projekt, 
der skal pumpe 50 millioner kroner om året i 
landdistrikterne. 

Formålet er at få flere til at flytte på landet og 
støtte erhvervslivet. Pengene kommer fra de 
lokale foreninger, virksomheder, de danske 
myndigheder og EU. 

Støtten kan gives til projekter i 17 af de 19 
kommuner i Region Midtjylland. Kun Århus og 
Skanderborg kommuner falder uden for 
definitionen af landdistrikter. 

mailto:pil@stjaer.net
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Nyhedsbrev fra 
Dagli`Brugsen Stjær, 
februar 2007  
 
 
Kære alle kunder i Dagli`Brugsen Stjær. 
 
Jeg vil gerne starte med at sige Jer alle, tusind tak for 
jeres store opbakning i 2006.  
Uden den ville vi ikke kunne have skabt den store vækst, 
som vi har haft. 
 
Vi nåede en stigning i butikkens omsætning på hele 20% 
i 2006. Det er den 3. største fremgang i Dagli`Brugs 
kæden i hele Danmark. 
 
I vores frugt og grønt afdeling fik vi en stigning på hele 
41% i omsætningen. 
Det er den største fremgang i Dagli`Brugskæden !!! 
 
Vi er utroligt stolte, personalet og jeg, over denne 
fremgang, og vi håber, at vi forsat kan gøre os fortjent til 
jeres opbakning i 2007, og i fremtiden. 
 
Vi er allerede i godt gang med det nye år, og tallene viser 
at vi igen i år har fremgang, i forhold til 2006.  
 
Lige nu går vi og venter på 
at høringsperioden omkring den nye lokalplan, som vil 
gøre det muligt for os at udvide, bliver færdig, således at 
vi forhåbentlig kan komme i gang med at planlægge, 
hvad vi vil med butikken. 

                                                 
 
På personalesiden har vi ansat Lise som elev, pr.1. 
januar. Stine, som har været i butikken siden august, har 
vi ansat på 25 timer også pr. 1. januar. 
 
Vores bagerbrød fra Harlev Bageri, forsætter med at 
sælge rigtig godt, og lige nu er der fuld gang i 
fastelavnsbollerne. 

                                         
 

Jeg vil til sidst gøre opmærksom på, at 
 
Stjær Brugsforening afholder 
generalforsamling: 
 
Torsdag den 19. april, kl. 19.00  
i Stjær forsamlingshus.  
Se indbydelse side 6  
 
På gensyn i Dagli`Brugsen Stjær!!                                                        
Venlig hilsen Arne Mogensen, Uddeler. 
_________________________________________________ 
 

Fiskebilen i Stjær  
er frisk med fisk hver onsdag fra 11-17.30 
 
UGE 8 -  Superflotte stjerneskud! 
1 stk 35,-   3 stk. for 95.- 
 
Gerne bestilling!             Venlig hilsen fiskemanden Lars 
 
__________________________________________________ 
 
 
 

Tak for deltagelse i 
Sæt Stjær på Verdenskortet’s 

 
”Støt Karsten Holm" arrangement  

20. januar 2007 i Stjær forsamlingshus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der var fuld opbakning. Det var en utrolig eftermiddag. 
Karsten bliver sendt ud i verden, med manér!  Red 

 
Mange borgere deltog i projektet ved sponsorering, 
arbejdskraft, omtale og interesse - og støttekoncerten 
blev en stor succes. Koncerten blev en samlende, 
kulturel begivenhed i vores alle sammens 
forsamlingshus. 
 
Vi kan nu alle se frem til færdiggørelsen af projektet,   
CD-release- party i Stjær Brugs, samt filmen på DR 2, 
som produceres af Saks Film og TV…..og vi har alle 
været med til at sætte Stjær på Verdenskortet!   
– Tak for det! 
 
Med venlig hilsen Karsten Holm og Sæt Stjær på 
Verdenskortet ved: Jan Thøgersen og Jeanine Bonadies 
 



12 

Fra verden omkring os 
 
 

 
 
 
 
Lysthuset  
– et samlingssted i Nr.Vissing 
 
For hvem der ikke ved det, er Lysthuset et populært 
mødested i Nørre Vissing. Stedet ejes af Aase og 
Anders Beck-Rasmussen, der gennem en lang 
årrække har været lærere ved Veng fællesskole.  
 
Huset blev indviet den 21. august 1994 efter en byggeperiode, 
hvor venner og egnens beboere fungerede som medbyggere. 
Resultatet er et smukt og gedigent hus, der falder godt ind i 
naturen, et hus, der udstråler varme og naturligt inviterer til 
engagement. Ideen til at få etableret stedet opstod som følge af 
Anders  ́interesse for musik og visesang (en interesse som også 
Aase deler) og Aases evner for keramik og kunst samt ikke 
mindst deres fælles glæde ved at kunne gøre noget sammen 
med andre.  
Grundideen bag Lysthuset har været, at det skulle opføres i et 
samarbejde, og det lykkedes til fuldkommenhed.  
I løbet af cirka to år blev der holdt byggelørdage, hvor cirka 
30-40 venner og bekendte har været med til at give deres mere 
eller mindre bidrag til husets opførelse.  
I forbindelse med de forskellige arrangementer er knyttet 
interessegrupper på tre til otte mennesker med vidt forskellige 
berøringsflader, og de er sammen med Anders og Aase 
inspirationskilden og drivkraften i Lysthuset.  
 
Huset er et sted, hvor mennesker (kunstnere) der har noget 
ærligt og godt på hjerte, har mulighed for at prøve kræfter og få 
lejlighed til at møde andre, der kan give netop det skulderklap, 
der skal til, for at han/hun kan komme videre.  
Det fremgår af kalenderen, som udkommer to gange årligt, at 
tilbuddene er mangfoldige.  
Og kalenderen er netop rygraden i arrangementerne. Den giver 
medlemmerne af ”Lysthusets Venner” mulighed for at vælge, 
hvad de har lyst til at deltage i. Heraf ordet Lysthuset.  
I Lysthuset er der hele tiden udstilling af enten maleri, grafik, 
keramik  eller skulpturer, alt sammen pryder det rummet eller 
haven omkring huset. Huset kalder på folk i alle aldre.  
Der er arrangementer for børn(dukketeater etc.)Der er aftener, 
hvor det kulinariske er i centrum.  
 
Mange amatørmusikere har følt sig hjemme i huset og har givet 
tilhørerne det, de havde i sig. Og når solister er blandt et godt 
publikum, giver de automatisk lidt ekstra.  

Netop omkring det alternative skal det nævnes, at så længe 
alternative kurser/foredrag ikke modsiger det kristne 
kærlighedsbudskab, vil de kunne findes i Lysthuset.  
Højskolen, som Grundtvig skabte den, har en plads i 
grundpillerne i Lysthuset.  
Der fokuseres på det enkelte menneskes ret til frihed og ikke 
mindst , at denne frihed skal kunne trives i et fællesskab.  
Der kan skrives meget mere om det, der har dannet baggrund 
for husets tilblivelse.  
Der kan skrives endnu mere om det, der foregår.  
Men et er at skrive om disse ting. Noget andet er selv at opleve 
dette festfyrværkeri af tilbud.  
Så derfor: Besøg huset, kig på udstillingerne, deltag i et af 
arrangementerne - af LYST.  
(frit efter en artikel af  Søren Erik Pedersen) 
 
 
 

Lysthusets program forår 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/2 Fernisering. kl. 14.30 
Ejvind Nielsen udstiller både malerier og skulpturer. 
5/2 Den internationale folkedans starter op. kl.19.45 
Kom og dans til  Lysthusets folkemusikorkester.  
18/2 Fastelavnsfest kl.14-16 
I samarbejde med beboerforeningen afholdes der tøndeslagning 
på legepladsen og efterfølgende fest i Lysthuset. 
26/2. Generalforsamling. kl.19.00 
1/3 Foredrag kl.19.30 Ejvind Nielsen holder et spændende og 
muntert foredrag med titlen ”Humor i tilværelsen”. Tilmelding. 
24/3 Fernisering  14.30 Lisbeth Graae og Lena Zweiniger  
udstiller malerier og skulpturer.  
28/3 Foredrag kl.19.30  Forfatteren Lars Muhl fortæller om sin 
sidste bog ”Gral”.Tilmelding. 
12/4 Fortælleaften kl.19.30  Helle Arnfred og Peter Værum 
giver os en indholdsrig fortælleaften.Tilmelding.  
28/4 Tur til Mariager kl.10.00  
Vi mødes ved Lysthuset og arrangerer fælleskørsel til 
Mariager, hvor vi ser byen og saltmuseet m.m..Tilmelding. 
13/5 Søndagsmatine kl.14.00 Jazztrio,kompionisten Bjarne 
Haahr, koret ”½sød” samt lækkert kaffebord.Tilmeld. 
9/6 Kanotur.Kl.9.30 ved Ludvigslyst 
Vi sejler på Silkeborgsøerne. Nærmere om turen kan fås på 
tlf.86943769. Tilmelding efter ”først til mølle” princippet.  
 
Adresse: kridthuset@mail.dk  
Aase og Anders Beck-Rasmussen 
Vidkærvej 29, Nr. Vissing 

mailto:kridthuset@mail.dk/
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Ildsjæle fra hele storkommunen, 
på skolebænken i Stjær! 
 
22 skrivende ildsjæle, mødtes lørdag den 27. januar 
til den første af to uddannelsesdage, i Stjær 
Forsamlingshus. Måler er, at blive endnu bedre til at 
lave lokalaviser og formidle stof, til folk, i hele den 
nye Skanderborg kommune.  
 
”Journalistens Værktøjskasse” 
Med tilskud fra Folkeoplysningsforbundet i Galten Kommune, har 
Stjær Mediegruppe arrangeret et uddannelsestilbud: ”Journalistens 
Værktøjskasse”, til frivillige lokale mediefolk. Målet med 
undervisningen er at give kursisterne indsigt i journalistens 
arbejdsmetoder, så vi kan lære nogle teknikker til, hvordan man bedst 
formidler budskaber til forskellige målgrupper. Samtidigt skal det 
være med til at skabe netværk mellem de mange frivillige mediefolk i 
kommunen 
 
Pil Brudager fra Stjær Mediegruppe har i samarbejde med 
Journalisthøjskolen i Århus, sammensat programmet, som Lars Borup 
skal føre os igennem på de 2 kursusdage. Lars er ekstern lektor ved 
Journalisthøjskolen, og har stor erfaring i at undervise sådan nogle 
som os. 
 
Broget skare 
En forudsætning for at få tilskud var, at der skulle være deltagere fra 
hele kommunen. Og det var der. Deltagerne kommer fra Herskind i 
det ene hjørne af kommunen, fra Storring, Stjær, Søballe, Veng, 
Hårby, Gl. Ry og Skanderborg. 
Og de er i alle aldersgrupper, med vidt forskellige indgangsvinkler til 
kurset. Men fælles for alle er, at de på den ene eller anden måde, 
gennem frivilligt arbejde bidrager aktivt til at formidle budskaber til 
borgerne i Skanderborg Kommune. 
Gruppen spænder fra redaktører af Skanderborg gymnasiums 
skoleblad, til redaktører af lokalaviser, idrætsforeningsblade, 
kirkeblade og hjemmesider. 
Så det var en særdeles broget skare, der havde meldt sig til kurset, og 
sad spændte på skolebænken og sugede til sig af Lars Borups 
guldkorn. 
 
Programmet for kurset den første dag 
- 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 
 
Ja, sandelig om ikke også der blev hjemmearbejde til os. Men det tog 
alle nu i stiv arm. Ingen brok her! Det er både krævende, men 
samtidig også givende, at være involveret i frivilligt arbejde! 
 
Uddannet journalist på 2 dage 
Nu er det jo svært, at blive fuldt uddannet journalist på 2 dage, men 
her kommer lige at par grundregler: 
En god historie starter med at vinkle historien - hvad skal det handle 
om, hvem skal læse det? Det er vigtigt, at læseren kan identificere sig 
med stoffet, og tænke: ”godt, det ikke er mig!” eller ”bare det var 
mig!”  
Og så er det vigtigt med en rød tråd gennem hele artiklen. Desuden 
skal det være beskrevet positivt, være aktuelt, humoristisk, 
debatskabende og vedkommende! Ja, hvor svært kan det være? 
 
Mangfoldighed er vigtig. 
Lars Borup førte os med sikker hånd gennem programmet, og kom 
med mange gode ideer til, hvordan man kan starte en artikel i avisen, 
og derefter følge den op på hjemmesiderne og i dagspressen. 

Undervejs blev der diskuteret livligt. Der var enighed om, at det er 
vigtigt, at vælge det rette medie, afhængig af stoffet og målgruppen, 
og at bruge både lokalavisen, nettet og dagspressen, for at skabe den 
mangfoldighed, som er nødvendig, for at nå alle dele af befolkningen. 
 
Teori contra praksis 
Teorierne skulle omsættes i praksis, så der var også dømt 
gruppearbejde, hvor vi skulle vinkle to historier, som Lars læste op. Vi 
skulle altså finde det vigtigste budskab for læserne. Og der kom den 
brogede sammensætning i gruppen virkelig til udtryk! Der kom mange 
gode og forskellige bud på, hvad der var det vigtigste i historierne. 
Men det var vist også meningen… 
I hvert fald resulterede arbejdet og diskussionerne også i, at der blev 
skabt nogle gode kontakter til et fremtidigt samarbejde og netværk 
mellem deltagerne. Og det var jo også en del af formålet med dagen. 
 
Vi mødes igen lørdag den 17. marts, til en forhåbentlig lige så 
spændende og inspirerende dag, anført af en engageret Lars Borup. 
Der bliver med mere vægt på at skrive til nettet, og samarbejdet 
mellem net og avis!  
Og så vil fremtiden forhåbentligt vise, at vi også kan bruge noget af 
det, vi har fået fyldt i værktøjskassen… 
 
I frokostpausen nød vi en lækker buffet fra Smagsløg!  Bjarne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dejligt at være sammen med ligesindede,  
fra andre dele af kommunen! 
 
Det var med store forventninger at jeg mødte op til kurset 
"Journalistens værktøjskasse" i Stjær Forsamlingshus. Jeg havde 
glædet mig meget, både til at få lidt faglig viden om, hvordan sproget 
kan anvendes i de små aviser og andre publikationer, som vi arbejder 
med lokalt, men jeg glædede mig også til at møde ligesindede fra 
andre dele af den nye storkommune, så vi måske ligefrem kan være 
med til at danne et netværk, hvor vi kan lære af hinanden og udveksle 
erfaringer. 
  
Fra Hårby var vi fire personer, der på forskellig vis arbejder med 
nyhedsstof: Egnsarkivet, Idrætsforeningen, Sognebladet og for privat 
virksomhed. 
  
Vi har ikke nogen intention om at gå "de rigtige journalister" i bedene, 
og to weekendkurser gør os næppe til journalister, men vi kan allerede 
efter det første kursus se, at vi kan få udbytte af de værktøjer, som 
Lars Borup fra Journalisthøjskolen forsøger at lære os brugen af. 
  
Det er et meget, meget fint initiativ, som personerne bag Stjær Avis 
her har taget. At de tilmed går ud og indbyder andre til at deltage, 
det er endnu mere prisværdigt; Stor TAK til jer. 
  
Til sidst er der kun at sige, at jeg glæder mig meget til kursusdag  
nr. 2, i marts.                      Venlig hilsen Erna Bachmann, Hårby 
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STJÆR BOLDKLUB  
50 ÅRS JUBILÆUM 
 

D. 22. JUNI 2007 
 
Dette skal naturligvis fejres med 
forskellige arrangementer!! 
 
SÆT X I KALENDEREN: 
 
Abba Revival i hallen d. 23. marts 
Der er stadig billetter til salg i Stjær Brugs 
Pris i forsalg  kr. 100,00 
Pris ved indgang   kr. 125,00 
 
Sportsfest fra 6. til 10. juni 
 
Reception d. 22. juni i klubhuset 
 
Vi håber også på at kunne afholde DGI’s landsdelsmester-
skaber i håndbold på banerne i Stjær, men dette er ikke endeligt 
afgjort endnu.  
Skulle det lykkes vil disse blive afholdt den 24. juni. 

 
Alkoholfrit diskotek i hallen, d. 14. september 
 
Jubilæums halbal d. 15. september 
 
Der vil naturligvis komme yderligere oplysninger i 
fremtidige numre af Flaskeposten. 
 
ÅRHUS GF/VIBORG I STJÆRHALLEN 
Vi startede jubilæumsåret med en stor sportsbegivenhed, 
nemlig herrekamp mellem Århus GF og Viborg. 
Banderne blev pillet ned, og stole båret til, så hallen var klar til 
at modtage flere tilskuere end ellers.  
Og vi må skuffe egne ellers glimrende håndboldspillere med at 
sige, at der her var noget mere fart over feltet! 
Århus GF vandt kampen 38 – 28, hvilket ikke mindst skyldtes,  
Århus GF’s keepere, Jonas Degnbol og  Robert Lechte, der 
begge stod en fremragende kamp. 
Alle de fremmødte fik en god oplevelse, og alle børnene fik 
inspiration til effektive finter, hopskud og indspil til stregen. 
Og ikke mindst fik de indsamlet flere navne til autograf 
samlingen. 
Fra Århus GF fik boldklubben en spillertrøje og bold påført 
autografer. Trøjen vil fremover pryde væggen i cafeteriet, mens 
bolden vil indgå i præmierækken til årets tombola ved 
sportsfesten. 
Tak til alle de mange hjælpere fra boldklubben, der sørgede 
for, at spillere og tilskuere fik en god aften i Stjærhallen. 
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NYT FRA UNGDOMSUDVALGET, HÅNDBOLD 
 
Håndboldskole i uge 27 
Der vil igen i år blive afholdt håndboldskole i Stjær. 
Dette vil foregå i uge 27, men det er endnu ikke fastlagt hvilke 
dage, det bliver.  
 
Danske Bank Cup, Bjerringbro – 20. maj 2007 
Igen i år vil alle ungdomshold fra lilleputter til ynglinge  
deltage i Danske Bank Cup i Bjerringbro. 
Vi håber naturligvis på bedre vejr end sidste år, hvor det blev 
en regnfuld affære. Trods det meget tvivlsomme vejr var der 
rigtig god forældreopbakning, og vi håber, at forældrene også i 
år vil pakke madkurven og tage med til en hyggelig dag. 
 
Ungdomsråd 
Vi har efter nogle års pause atter fået etableret et ungdomsråd, 
som, efter en lidt hektisk start, er kommet rigtig godt i gang. 
De unge mennesker skal snart på kursus på Karpenhøj ved 
Fuglsøcentret, hvilket plejer at være grobund for gode 
oplevelser. 
 
Dommerkursus 
Fire af vore unge mennesker, Jesper, Sune, Joachim og Hanne, 
har været på dommerkursus, og nogle har allerede været på 
banen for at dømme i vores yngste spilleres kampe. Dejligt at 
de unge mennesker har blod på tanden til at tage udfordringen 
op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
STORT TILLYKKE TIL JOHN LAURSEN 
Der skal lyde et stort tillykke til John Laursen for tildelingen af 
Galten Kommunes idrætspris som årets leder og initiativtager 
2006. 
Du gør et kæmpe stykke arbejde, og har altid mange jern i 
ilden, og ingen kunne være mere velfortjent til denne pris. 
Der skal også lyde stor tak til Lilian, for uden baglandets 
forståelse, er det svært at holde hjulene gående. 
 
SET FRA SIDELINIEN – PIGEPUSLINGE 
 
Som forælder er det en fornøjelse at se, hvor meget der er sket 
med vore pigepuslinge igennem det sidste halve år. 
De møder trofast op til en halv times løb 2 gange om ugen, og 
træner så en time bagefter. Når de løber, er der gerne et par 
fædre med, så den store flok kan løbe forsvarligt rundt i byens 
gader. 
Der er en masse glæde og gejst, og børnene fortæller glæde-
strålende om alt det nye, de lærer. De glæder sig til at komme 
til træning, og nu glæder de sig faktisk til at komme ud at løbe. 
De kan se, at det hjælper! 
Når der spilles kampe, er der masser af glæde på begge hold. 
De nyder at spille, og de nyder at være sammen.  
Så jeg vil sige til trænerteamet Annette Thorsted, Charlotte 
Nørgaard og John Laursen: 
I gør et fantastisk stykke arbejde. I har fået en masse frem i 
pigerne. I har fået håndboldglæden ind i alle pigerne, og troen 
på, at det ikke er så svært endda.  
Jeg vil sige mange tak for jeres flittige og ihærdige indsats, og 
jeg håber, at I vil fortsætte jeres trænergerning. 
Shila Baunsgaard. 

HOLDBILLEDER – PARTILLE CUP 
 
Ole Skov har haft en meget travl tid i butikken, og der har 
derfor ikke været tid til at lave billederne. – Men I er ikke 
glemt, og billederne skal nok blive lavet og uddelt inden 
slutningen af sæsonen. 
 
STEMNINGSBILLEDER PARTILLE CUP 2006  

 
Udsigt over Valhalla med Ullavi Stadion i baggrunden 

 
Alternativ opvarmning…Åh buggi-wuggi-wuggi… 
 
 

 
HOVEDBESTYRELSENS GENERALFORSAMLING 

 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Onsdag d. 14. marts, kl. 19.00 i klubhuset 
 

Dagsorden iflg. vedtægter. 
 
Forslag skal være formanden i hænde senest 7. marts. 
 

VEL MØDT 
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Dagli’ Brugsen – Stjær 

 
ÅBENT HELE UGEN 

9.00 – 19.00 
OGSÅ SØN- OG HELLIGDAGE 

86 95 00 10 
 
 
 

Nordea 
Torvet 1 

8464 Galten  
 

 

 
Stjær Sten og Grus 

Harald Røgen & Sønner 
SAND, RAL, BETONVARER & FLISER 

ALT I MURERARBEJDE 
JORDARBEJDE OG SNERYDNING 

86 95 00 61 
 
 

Nyt Syn Galten 
Søndergade 19, 8464 Galten 

86 94 55 90 
Brug linser til sport. 

Kom og få en gratis prøveperiode 
 
 

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

 
 

Skovby El-Service 
Alt el-arbejde udføres 

Vi rykker ud med det samme. 
 

86 94 45 25 
 

 
 

 
 

Galten 
Knallert- og   

cykelværksted 
Smedeskovvej 24 

         86 94 33 82 
 
 

Bent Clausen 
Tømrermester 

Nygårdsparken 44, Stjær 
8464 Galten 

86 95 04 03/40 19 34 03 
 
 

Stjær  
Tømrer- & Snedkerforretning 

Thomas Vixø 
Totfkjærvej 15, 8464 Galten 

86 95 08 98 
 
 

Galten 
Installationsforretning 

Keld Hansen 
Søndergade 35, 8464  Galten 

86 94 37 33 
 
 

Salon Stjær 
Dame- og herrefrisør 

Bodil Brandt 
86 95 00 35 

Solen skinner på Tåstrupvej 24 
 
 

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

 
  ALT I MURERARBEJDE 
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HOVEDBESTYRELSEN: 
 
FORRETNINGSUDVALG: 
Formand:  Henning Røgen  86 95 04 14 
   Jeksenvej 12  
                henning@rogen.dk 
Kasserer:  Orla Hermansen  86 95 04 06 
   Bækken 6                

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

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

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

Nygårdsparken 15 
lilian_laursen@hotmail.com 

 
FODBOLD: 
Formand: Thomas  Vixø 
  Vixoe@12 move.dk 
 
  BADMINTON: 
Formand: Lone Kragh  86 95 01 17 
  Pebbelparken 
  kraghbonde@vip.cybercity.dk 
 
BORDTENNIS: 
Formand: Peter Schmidt  87 61 20 15 
  Kollens Møllevej 9 
  news@sicom.dk 
 
MOTION: 
Kontaktperson: Susanne Røgen  86 95 04 14 
  Jeksenvej 12 
  henning@rogen.dk 
 
GYMNASTIK: 
Formand: Karin Milling  86 95 00 30 
  Karin-milling@jubii.dk 
 
DART/PRÆMIEWHIST: 
Formand: Erling Hansen  86 95 04 28 
  Nygårdsparken 4 
  e.t.hansen@mail.tele.dk 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FØLGENDE STØTTER FLASKEPOSTEN OG 
DERMED STJÆR BOLDKLUB: 
 

 
Sicom A/S 

Kollens Møllevej 9, Stjær 
70 20 84 22 

Pelikan sikkerhedslygter 
 

Verdens bedste lygter 
 
 

Viggo Ranvns 
El-Forretning 

Torvet 8, 8464 Galten 
86 94 36 00/86 94 30 31 

 
Vi klarer alle elektriske installationer 

 
 

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

kj 
Bogtyk offset 

 
Kildegade 25, 8300  Odder 

86 54 03 99 
 
 

 
 
 
 

mailto:henning@rogen.dk
mailto:fa.moeller@os.dk
mailto:pfh@mail.dk
mailto:lilian_laursen@hotmail.com
mailto:erna@juno.dk
mailto:news@sicom.dk
mailto:henning@rogen.dk
mailto:e.t.hansen@mail.tele.dk
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Fællesspisning 
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. 

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

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

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

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

 

GENERALFORSAMLING 
i Høver Beboerforening 

tirsdag d. 17. april 2007,  
kl. 19.00 

i Høver Beboerhus 
 
DAGSORDEN: 

 Formandens beretning. 
 Aflæggelse af regnskab. 
 Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
 Indkomne forslag. 
 Valg af bestyrelse og suppleanter. 
 Valg af revisor og revisorsuppleant. 
 Evt. vedtægtsændringer. 
 Eventuelt. 

 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen 
skal være formanden i hænde senest en uge før  
generalforsamlingens afholdelse. 
 
MØD OP OG GØR DIN INDFLYDELSE GÆLDENDE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Så skal der igen handles i Høver, når årets store 
loppemarked løber af stablen, d. 28. og 29. april. 

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

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

Aftale om afhentning af lopper kan ske ved 
henvendelse til: 

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

NYT FRA HØVER 
af Mogens Kjærskov 

SØNDAG D. 29. APRIL KL. 11 - 15
LØRDAG D. 28. APRIL KL. 13 - 17 
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Fortællinger fra gamle dage om 
landsbyen Høver, og dens beboere!      

1. del.  
 
 

Af: Tage Sørensen, Høver. 
 
 
Min far hed Kristian Sørensen, også kaldet – Dusinus – 
da han var nr. 12 i søskendeflokken. Han er født i år 
1900, på en ejendom på Høver vester mark.  
Min mor hed Ebba Cecilie Marie, og er Sjællænder fra 
Holbæk egnen, født i 1901. De traf hinanden i 1922, da 
min far var soldat på Holbæk kaserne. De blev gift 
1923.  
 
Min far blev kaldt Kristian Snedkeren, da han var 
uddannet som tømrer og snedker. Han blev også kendt 
som – Urmageren i Høver - da der dengang, ikke 
fandtes et ur som han ikke kunne få til at fungere, det 
være sig stue – vække eller lommeure. Folk kom 
langvejs fra for at få repareret deres ure. Desuden var 
han også kendt for altid, at have nogle - gode historier i 
ærmet - af humoristisk art forstås, en slags ” Lune 
Jyder.”     
  
I min barndom var der i Høver stadigvæk en 
Sognefoged, og han boede på gården lige over for mit 
hjem. Hans navn var Marius Fiirgaard og han havde 
arvet hvervet efter sin far Rasmus Fiirgaard.  
Marius var en sindig og klog mand med et Jysk lune, og 
han var gift med Margrete som var lige så klog og rar 
som Marius, så de var gode naboer at have. Margrete 
var datter af det første uddeler par i Høver 
Brugsforening, Laurs og Frederikke Veng.  
 
I mange år var Marius formand for Brugsen i Høver, og 
jeg husker at Brugsen nogle gange holdt mødedage om 
Fællesforeningen, eller - Brugsforenings dage - i 
Forsamlingshuset. Om eftermiddagen var der tegnefilm 
for os børn, og der sad vi så på række og geled, på de 
hårde træbænke mens vi måbende fulgte dramaet på 
lærredet. Jeg husker specielt filmen om Haren og 
Pindsvinet der skulle løbe om kap, og det var jo en 
handling der var til at forstå, så det morede os meget. 
Om aftenen var der så Brugsforenings møde, med 
generalforsamling, diskussion og film for de voksne. 
Der var vist også kaffebord på et tidspunkt. 
 
Som formand skulle Marius jo aflægge beretning om 
årets gang i foreningen, og jeg husker, at når salen så 
var fyldt til bristepunktet, kunne det være svært for alle 
at høre hvad formanden sagde. Marius talte langsomt 
og velovervejet, og så skete det at folk begyndte at 
råbe – højere Marius, højere endnu Marius -. Og det 
skabte lidt morskab i salen, og – joh – dengang måtte 
man selv hjælpe med underholdningen. 
 
I gamle dage havde Høver sit eget frivillige brandværn, 
og man havde også en sprøjte, som stod i et dertil 
hørende skur på Høvervej, mellem bækken og Konrad 
og Elna´ s hus. Min far var også en overgang med i det 
frivillige brandkorps. En gang imellem blev der holdt 
brandøvelse, og så var mandskabet i gang, med en 
lang hale af os unger fra byen på slæb. Sprøjten blev 
hentet af et spand heste og kørt op midt i byen til 
branddammen, men ellers blev sprøjtepumpen drevet 
med håndkraft. 

At det havde sin betydning med disse øvelser, blev 
klart en nat i 1949, da der udbrød brand hos naboen 
Marius Fiirgaard. Det gav stort postyr, og for os unger 
var det årets begivenhed. 
 
Mine forældre havde soveværelse ovenpå dengang, og 
jeg som yngste barn sov i en lille seng i samme rum. 
Hen på natten vågnede vi ved en knitrende og 
bragende lyd, og et øjeblik troede de gamle at der var 
nogen som smed sten op på ruderne til mine to søstre 
Gerda og Helgas værelse, der var til den anden side af 
loftet. Måske en ung elskovssyg karl der ville i kontakt 
med dem. 
 
Men ved at se ud gennem vores eget vinduet kom de 
på andre tanker, og på med tøjet, ned ad trappen og 
over til Fiirgaard’s, bankede på både vinduer og døre, 
mens de råbte – ildebrand – ildebrand – indtil der blev 
tændt lys, og Marius som den første, ret forvirret, kom 
ud for at høre hvad der var los. - Din gård brænder – 
Jamen, - det gør den minsandten da også, så må vi jo 
hellere få bud rundt til brandfolkene her i Høver.  
 
Mens mine forældre som de første havde opdaget 
branden, og løb rundt og råbte brand, så var naboerne 
ved siden af sprøjtehuset, Alf og Inger Laursen vågnet 
ved postyret. Inger sagde til Alf --- skynd dig op til 
Ebba og Kristian, hør bare hvordan de råber på hjælp, 
der er nok indbrudstyve hos dem. --- (Alf var en stor 
kraftkarl, der nemt og gerne vendte bunden i vejret på 
en evt. uromager) --- Da ska’ a’ satme --- råbte Alf 
mens han farede op mod snedkerens hus, med 
knyttede næver, klar til krig. Så fik Alf øje på årsagen 
til al uroen, ildebranden i Marius’s stald. --- Nååh, er’t  
it’ andet end brand --- sagde Alf da han løb på Ebba, --
- Ja, a trowt jo der var nogen  ved å’ myrde jer ---. Alf 
så på branden en stund, og hvordan gnisterne fløj i 
retning af hans stråtækte hus, og blev enig med sig 
selv om, at det var vist bedst at stå brandvagt der. 
 
I mellemtiden var Høver brandværn mødt op og havde 
fået gang i sprøjten, så de ret hurtigt fik kontrol over 
ilden. Man havde dog for en sikkerheds skyld jaget 
dyrene ud af stalden, men de kom så ret hurtigt ind 
igen, og takket være det tidlige tidspunkt ilden blev 
observeret på, skete der ikke den helt store skade.        
 
En enkelt på brandholdet havde dog midt i tumulten 
lagt mærke til, at sognefogeden i forvirringen med at 
komme hurtigt i bukserne, havde fået dem omvendt 
på. Men det er vel til at forstå når man bliver vækket 
på den facon.  
 

 
 

Det gamle pumpehus på Høvervej i Høver. 
 

2. del bringes i næste nummer af Stjær Avis 
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Oversvømmelse i Høver 
Det voldsomme regnvejr midt i januar måned blev en 
temmelig barsk omgang for beboerne i Høver. 
De store vandmængder lavede huller i fortovet, og Høver 
Bæk fik vokseværk og kunne slet ikke lede vandet væk. 
 

Høver Bæk, som har sit udspring højt oppe på Ry Bakke, 
svulmede under regnvejret op til en størrelse, der gav en 
del problemer bl.a. i husene og for trafikken.  
 

 
I bunden af Høvervej løb bækken så stærkt, at vejen i 
nogle timer stod under 15 cm vand. 
Mange af bilisterne var noget usikre, da vandmasserne 
skulle forceres, og det var kun de få store firhjuls-
trækkere, der ligefrem syntes det var sjovt. 
 

Bækken blev for godt 25 år siden rørlagt umiddelbart før 
den gamle smedje, og selv om rørsystemet er blevet gjort 
større, var det langt fra tilstrækkeligt, da det virkeligt 
regnede. 
Regnvejret skyllede også jorden væk omkring en af 
kloakkerne og efterlod et hul i selve kloakken. 
 

Beboerne i området fortæller, at det ikke er ualmindeligt 
med oversvømmelser netop i bunden af Høvervej, hvor 
vandet denne gang stod så højt, at en af haverne i 
området ligefrem var blevet forvandlet til en sø! 
/Per Reipurth 
 

Kom og spis i Frokostklub 
Efter utallige startvanskeligheder er Frokostklubben nu 
endelig en realitet. 
Er du én af de mange, der arbejder hjemmefra, har du 
muligheden for en gang om måneden at møde 
”ligesindede” og spise din (medbragte) frokost sammen 
med ”kolleger”. 
 

Det gælder for de fleste, der arbejder fra en 
hjemmearbejdsplads, at netop samværet med kolleger 
mangler, og her er Frokostklubben et rigtig godt sted at få 
dækket behovet for en kollegial snak. 
 

Vi mødes den første torsdag i måneden kl. 13.00 i 
Basehouse i Stjær Forsamlingshus. Som nævnt skal du 
selv medbringe mad og drikke. 
 

Første gang vi mødes er således torsdag den 1. marts. 
Hvis du vil vide mere, og/eller hvis du er interesseret i 

Frokostklubben, må du meget gerne sende en 
uforpligtende tilmelding til denne første frokost til Per 
Reipurth på reipurth@email.dk 
 

På gensyn i Frokostklubben. 
 

Kirkegården – 
Begrænset skade 

Som nogen måske har set i dagspressen, har vi 
desværre haft ubudne gæster på Storring Kirkegård. De 
ukendte gerningsmænd har åbenbart været på turne i 
området, for både Stjær og Veng har også haft besøg. 
 

Så ærgerligt det end er, at nogen åbenbart har svært ved 
at opføre sig ordentligt, så var skaden dog heldigvis 
begrænset. Der er blevet væltet nogle gravsten, som så 
har trykket hækken lidt, og en enkelt gammel gravsten 
har fået et kors knækket af. 
 

I skrivende stund er de fleste af stenene rejst igen, og 
korset repareres til foråret, når vejret tillader det. 
/Michèle 
 

Fastelavn… 
… nærmer sig med hastige skridt. Årets fastelavns-
arrangement er igen et samarbejde mellem Storring 
Menighedsråd og Forsamlingshuset. 
 

Traditionen tro starter vi (udklædte) med en som altid 
sprudlende fastelavnsgudstjeneste kl. 14.00 i Storring 
Kirke. Vore kære poder er begyndt at tale om, hvad 
Carsten mon hitter på i år. 
 

Bagefter følges vi til Forsamlingshuset, hvor vi slår katten 
af tønden, kårer kattekonge og -dronning, kårer bedste 
udklædninger, frådser i fastelavnsboller og gør alt, hvad 
der nu hører en fastelavnsfest til.  
/Michèle 
 

Superfortæller på plakaten 
Storring får den 14. februar prominent besøg. 
 

”Det handler om menneske-skæbner, grufulde 
galgebakker, underskønne møllerdøtre, besynderlige 
begravelser og nyrøgede bækørreder…”. 

 

Sådan præsenteres aftenens 
foredragsholder, Nis Boesdal 
(forfatter, dramatiker, radiovært.) på 
topunderholdning.dk. 
 

Fra kl. 19.00 vil Nis Boesdal 
underholde os med sine fængslende 
og velfortalte historier i Storring 
Forsamlingshus. 

 

Nis Boesdal er bl.a. kendt for sin rolle som studievært i 
P4-quizzen Danmarksmester. 
Som altid når foredragsudvalget i Storring, Stjær, Høver 
og Menighedsrådene inviterer, er der gratis adgang, men 
det er muligt at købe kaffe og kage. 
 /Michèle 

mailto:reipurth@emasil.dk
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Forårsmarked 
Søndag den 25/3 fra kl. 10-16 er der igen forårsmarked i 
Storring Forsamlingshus, og igen vil det være muligt at 
finde en mængde hjemmelavede ting. I flæng kan 
nævnes f.eks.: 
Tøj til Babyborn, kort til alle anledninger, glaskunst, 
æsker, smykker, duge, varmepuder og nogle helt 
specielle lysestager. 
Som noget nyt kommer der muligvis i år en stand med 
frugt og blomster  
 

Som altid er der også Cafe, hvor dagens retter (der plejer 
at være et par stykker) kan købes til absolut fornuftige 
priser.  
Avisens udsendte glæder sig til at påtage sig rollen som 
anmelder af god hjemmelavet storring-mad anno 2007. 
/Michèle 
 

Kontingent 
Kontingentet til Storring Forsamlingshus er igen i år 300 
kr. for par og 150 kr. for enlige samt folkepensionister. 
 

Forsamlingshuset har ikke mulighed for at aflevere et 
girokort. Personlig kontakt er også meget hyggeligere. 
Derfor kommer Yrsa i stedet rundt i løbet af uge 10 og 11 
og opkræver årets kontingent hos alle dem, der har 
husket at hæve pengene. Vi andre må i stedet lave en ny 
aftale. 
 

Kontingentet kan naturligvis også betales, når man 
alligevel er på Cafe Drop Ind den 2. marts. 
/Michèle 
 

Mere lort end lagkage 
 

Og så en lille bøn…. da jeg sidst 
skulle i forsamlingshuset, var jeg så 
uheldig at slæbe en af de 
unævnelige med mig ind igennem 
det meste af huset. 
 

Der ligger desværre jævnligt en 
smutter lige omkring huset, og jeg 
ved af erfaring, at det IKKE er let at 

få af måtten igen. 
 

Det må ku’ gøres lidt bedre ? Vi behøver jo strengt taget 
ikke lufte vore kære firbenede venner lige omkring 
Forsamlingshuset. 
 

Det er da ærligt talt synd for den festklædte dame (eller 
lille pige) i sandaler, som er uheldig at starte festen med 
… lidt ekstra mellem tæerne.   
/Michèle 
 

Fællesspisning 
Fællesspisningen i Storring består for øjeblikket af ca. 12 
familier, der mødes en gang om måneden hen over 
vinteren. 
 

Vi har valgt at lave programmet, så det dels består af 
nogle onsdage, hvor vi mødes i Forsamlingshuset kl. 
17.45 og spiser aftensmad og hygger os et par timer, 
dels nogle søndage, hvor vi samles i konfirmandstuen kl. 
14.30 og drikker kaffe og får lidt hjemmebag. 
 

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

Vi er primært børnefamilier, hvilket ind imellem kan mær-
kes på støjniveauet, men alle er velkomne til at være 
med. 
Medlemsskab koster 75 kr. pr. familie og 30 kr. for 
voksne og 15 kr. pr. barn om onsdagen. 
Om søndagen er prisen 5 kr. pr. person. 
 
Man kan godt være med "på prøve", så betaler man bare 
for maden. Det kræver dog tilmelding pga. madlavningen. 
 

Planlagte datoer i resten af foråret: 
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 
 

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

Yrsa Nielsen 
Lilleringvej 5 
86 95 01 12 

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

Vi kan desværre IKKE udleje borde og stole. 
 

Gymnastik: Hver tirsdag kl. 19.00. 
 

Folkedans: Lillering Folkedansere danser hver torsdag 
kl. 19.30. 
  

Cafe Drop Ind 
Første fredag i måneden i Storring Forsamlingshus. 
Cafeen åbner kl. 18. 
Fra 18 – 20 spiser vi en lækker aftensmad til meget 
rimelige priser, og bagefter fester og hygger vi med vore 
bysfæller til den lyse morgen. ALLE er velkomne. 
Datoer for resten af foråret: 2/2, 2/3 og 13/4. 
 

Tilmelding til spisning senest onsdagen før hvert 
arrangement til Yrsa Nielsen 86 95 01 12. 
/Storring Forsamlingshus 

mailto:per-helle@wanadoo.dk
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Søballe-siden  

                                                 Ved Ingeborg Larsen 
 
Pyt med det ! – eller hvad? 
I flere måneder har Søballes borgere, og andre med 
ærinde på Vengevej, måttet døje med en ordentlig 
vandpyt ud for vandværksgrunden. Den er til stor 
gene for trafikken, især fodgængere og cyklister, 
som må slå et slag ud midt på kørebanen. 
Bestyrelsen for vandværket og Hørning kommunes 
tekniske afdeling, havde før kommunesammenlæg- 
ningen en dialog i gang, for at afklare hvor ansvaret 
skulle placeres. Fra vandværkets bestyrelse forlyder 
det at Sorteper pt. befinder sig på skrivebordet hos 
teknisk forvaltning i Ny-Skanderborg kommune, og 
synes man at det går for langsomt med at få det 
ordnet, kunne det være en god ide at ringe til 
ovenstående forvaltning. Jo flere borgere der klager, 
jo før bliver det (måske) lavet! 
 

 
 
 
Generalforsamling uden sværdslag... 
Onsdag d. 31. Januar var der indkaldt til 
generalforsamling i Søballe borgerforening. 
Der var 14 fremmødte medlemmer, og mødet blev 
afviklet i god ro og orden. 
Hans Lück blev valgt til dirigent. 
 
Sommerfesten genindført 
Kim fremlagde bestyrelsens beretning, hvori han 
takkede for indsatsen fra de frivillige i det forløbne 
år, bl.a. ved anlæg af legeplads, græsslåning på 
fællesarealet, m.m. Han orienterede om planlagte 
arrangementer i dette år, herunder at der igen bliver 
sommerfest, efter et par års pause. Den er fastlagt 
til d. 4. August. 

 
 
 
 

 

Uændret kontingent 
Jan gennemgik det omdelte regnskab; 
Medlemmer udenfor de 2 grundejerforeninger tegner 
sig nu for 12 medlemskaber, hvilket er bedre end 
budgetteret. 
Indtægter kommer hovedsagelig fra fonde som Venge 
Sogns Spare og Lånekasse og Hårby Brugsforening. 
Kassebeholdningen er ved årets slutning på ca. kr. 
8400,-, hvilket vi påregner at bruge til basketkurv og 
gynger til fællesarealet. 
Budgettet for 2007 lægger op til uændret kontingent 
på kr. 300,- 
Regnskabet blev godkendt. 
På valg til bestyrelsen var Jan, Gorm og Lene. 
De blev alle genvalgt. 
Rasmus blev genvalgt til revisor. 
 
 
 
Motion og velvære, nu på klippekort 
Hårby idrætsklub, HIK 81, har udsendt et meget 
spændende program for foråret `07. I januar var der 
mulighed for at prøve Kickboxing, Fat Burner, og 
Salsa.  
De kommende arrangementer: 
 
Tirsdag d. 20-2 Tai Chi v. Michael Andersen 
 
Onsdag d. 14-3 Power Yoga v. Rikke Fjellerup 
 
Lørdag d. 31-3 Motor-orienteringsløb. 
Søren Erik og Palle B. fra Nr. Vissing har tilrettelagt  
en rute med forskellige udfordringer. Start kl. 13 fra  
P. pladsen ved Borgernes hus. Efterfølgende er der 
hyggeligt samvær i Borgernes hus. 
 
Alle arrangementer foregår, med mindre andet er 
anført, i gymnastiksalen på Veng Fællesskole. 
 
Se mere på www.hik81.dk 
Her kan man læse mere om det særlige klippekort-
system, og hvordan man tilmelder sig de enkelte  
arrangementer. 
 
 
 
Generalforsamling i Søballe Vandværk 
Afholdes d. 8. marts kl. 19.00, i sognehuset. 
Dagsorden iflg. vedtægterne. 

http://www.hik81.dk/
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El Camino - pilgrimsvejen 
til Santiago de Compostela 2. del  
 
Af Pil Brudager 
 
Det er let nok at starte en fortælling fra Caminoen, som i 
sidste nummer af Stjær Avis – men svært, at skulle 
afslutte den. Hvad skal jeg vælge, at fortælle Jer, på de 
sidste sider? Jeg kunne fylde flere stjæraviser, med denne 
ene tur – for det er en rejse på så mange planer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puerte la Reine, en landsby dukker op 
Der er de landskaber og store og små byer man vandrer igennem og 
ser på og bor i. Naturen, der skifter, eller er ”gået i stå” og er ens, i 
dagevis.  
Der er menneskene, der bor langs caminoen, deres liv, den historie og 
kultur, de er formet af og lever i.  
Så er der geografien. De ca. 800 km igennem Nordsspanien, snor sig 
igennem flere lande, eller rettere sagt provinser – der alle kæmper for 
at løsrive sig fra Spanien, med Madrid, som hovedstad. Baskerlandets 
frihedskampe, er nok de mest kendte – og her vandrer jeg pludselig 
man midt i det. Mange steder, ses slogans som: Du er ikke i Spanien!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagbogsskrivning ved herberget 
Så er der de mennesker man går sammen med og deler liv med, for en 
stund - og til tider kommer tæt ind på. Mennesker med vidt forskellig 
baggrund, fra fjerne egne af kloden. 
Og så er der kroppen - og fødderne, der skal passes og plejes og fodres 
med energi, for at klare alt det fysiske - og vejret! 
Og det inderste, der hvor følelser og tanker har frit spillerum, for livet 
er enkelt, mens man vandrer på caminoen. Hjernen har fri, fra den 
daglige danske trummerum.   
  
Nå! 
Efter, i fin stil, at have vandret første etape over Pyrenæerne, fra Saint 
Jean Pied de Port i SydFrankrig til Roncevalle klostret i Nordspanien, 
( 25 km med stor stigning) - er krop og ben, de følgende dage, så 
ømme og trætte - at tanken melder sig, om jeg overhovedet kan klare 
denne lange vandring. 
 
Jeg sover dårligt om natten på de store sovesale. Det regnvåde, 
svedige tøj tynger i bagagen og er svært at få tørret. Min rygsæk er for 
tung - en muskel over venstre knæ, gør vedvarende ondt, så fjerde dag 
”losser” jeg alt, hvad jeg kan undvære, på en velgørenheds-hylde i et 
herberge – og sender yderligere 900 gram tøj hjem, fra det lokale 
posthus. Så passer vægten!  
 

Det er også klart, for mig, at jeg højest kan gå 20 km om dagen, måske 
mindre, når det går opad - og - jeg bliver nødt til at gå i et langsomt, 
næsten adstadigt tempo; ikke som derhjemme, når man lige løbe-går 
4-5 km ud af landevejen. Hvis jeg forcerer farten her, fordi jeg slår 
følge med en hurtigere gående person, svier det til mig senere. Jeg må 
holde flere hvil – og i uheldigste fald, risikere at få 
muskelinflammationer på forsiden af skinnebenet. Den mest udbredte 
lidelse, her på Caminoen! 
 
Så jeg er helt stolt af mig selv over min handlekraft. Jeg har lyttet til 
de gode råd, jeg har fået – og fulgt dem: 
Du må ikke bære mere end det føles godt. 
Du må ikke gå længere end det føles godt. 
Du skal finde dit eget tempo. 
Lyt til din krop – og tag den alvorligt! 
 
Endelig kan jeg begynde at finde ro i vandringen – hele meningen 
med dette pilgrimsforetagende.   
Men er det da virkelig denne vandring, jeg har længtes sådan efter, og 
læst og hørt så meget om? Folk bli’r ”høje” af at vandre Caminoen! 
Folk får ændret deres liv, af at vandre Caminoen! Kan det passe? Jeg 
aser og maser af sted, i mudder og regn, til tider gennemblødt til 
skindet, sammen med folk fra hele verden, jeg ikke kender.   
 
Man ku’ jo ta’ på hotel? Der er små hoteller, i mange byer, langs dele 
af ruten. Men nej – så hurtigt giver jeg ikke op! 
Jeg beslutter i stedet, at sove i en kirke, hvor der kun er plads til 20 
pilgrimme. Det må være hyggeligt. Byen hedder Viana, kirken Iglesia 
Maria – en romersk katolsk katedral, med tusind små tårne og spir.  
I en krog af bygningen, er der en lav døråbning, hvor man går ind i 
mørket, og op ad høje slidte stentrin. Højt oppe ender trappen i en 
repos og døren til et køkken står åben. Der dufter dejligt…..vil du ha’ 
en kop kaffe? En yngre spansk mand med forklæde, spørger – og der 
sidder allerede flere om et bord og hygger sig med kiks og kaffe. Øh, 
ja tak.  
 
Det her er ligesom at komme hjem. Der er god stemning om bordet. 
Og hvor kommer du så fra, spø’r de? Fra Danmark. Ah, fra Danmark. 
Så er her en canadier, en franskmand, en australier, en sydafrikaner, 
en dansker og to spanioler, om dette bord. Den ældre spanske, blide, 
smukke kvinde, siger hun laver aftensmad til os. Først er der messe i 
kirken kl. 20, så er der aftensmad, i spisestuen og kl. 22, er der 
aftenbøn ude i pulpituret. Jeg kan lægge mine ejendele på en madras i 
et kammer over loftet, eller i pulpituret, hvis jeg vil sove i selve 
kirken.  
Det er en sjov følelse. Det hele foregår faktisk oppe under taget i 
kirketårnet og vi er ret højt oppe, kan jeg se, ud af de lugeagtige 
vinduer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Støvler fra hele verden, på kirketrappen. 
Kun den smalle, mørke stentrappe fører ned til kirketorvet, ups....  
Nå, her er rigtig hyggeligt. Jeg undertrykker en lettere klaustrofobisk 
fornemmelse – jeg kan jo bare gå ind i katedralen, som en mørk gang 
fører hen til, over et tørreloft.  
Der sidder en mand og spiller klassisk guitar. Jeg kigger lidt forlegen 
– kom ind, siger han. Han spiller videre, jeg træder ind – eller ud, i et 
enormt kirkerum, i pulpituret, højt oppe over kirkegulvet.  
Eftermiddagssolens stråler, kaster en lyssøjle gennem rummet, og 
rammer den overdådigt forgyldte altertavle, lige på Jesusbarnet, i 
Jomfru Maria’s skød. Mandens guitarspil gør det næsten uvirkeligt.  
Jeg er kommet i himlen?   
 
Har du fået indrettet dig, spørger han? Nu ser jeg, det er jo ham med 
forklædet. Vi snakker lidt om, hvor jeg skal sove. Han taler godt 
engelsk. Har I en spansk pilgrimssang her på Caminoen, spørger jeg? 
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Næh, jeg kender ikke nogen. Nå, vi har en i Danmark, hører jeg mig 
selv sige. Vil du synge den, spør’ han. Joh, det ka’ jeg godt. Jeg går et 
par skridt frem, så jeg kan holde fast i ”pulpitur rækværket”, mens jeg 
kigger ned mod det soloplyste Jesusbarn, i sin mors favn. Det er godt 
nok en stor kirke. Jeg tager en dyb indånding, lukker øjnene og 
begynder at synge stille. Det føles godt, jeg synger mere til: 
 
Må din vej gå dig i møde 
Og må vinden være din ven 
Og må solen varme din kind 
Og må regnen vande sjælens jord 
Indtil vi ses igen, må Gud holde 
Holde dig – i sin hånd 

(gl. keltisk farvelsang, bruges af danske pilgrimme) 
Jeg kan ikke holde op. Det strømmer ned imod mig, fra de store 
hvælvinger og lyder som, jeg kan ikke beskrive det med ord – men det 
er min egen stemme. Og manden kan jo ikke dansk, så han kan ikke 
høre, at jeg synger det samme vers igen, for der er kun eet vers i denne 
sang. Denne gang ”giver jeg den hele armen”. Det er en fantastisk 
følelse og en fantastisk lyd. Det fylder hele kirken. Så bliver der stille 
– lang tid. 
Du kan jo synge den i aften til bønnen, siger han. Jah, det kan jeg jo.  
 
Til messen kl. 20 er kirken halvfuld af pilgrimme og ældre spanske 
kvinder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fejende kvinder 
Det skal lige fortælles, at disse kvinder, er kirkens velgørere og 
rengørere. 
I de sene eftermiddagstimer talte jeg 21 kvinder på kirkegulvet, travlt 
beskæftiget med at feje gulv, pudse lysestager, støve af og bone og 
sætte friske blomster i vaser. Småsnakkende, næsten dansede de rundt 
med deres koste, for pludselig, vips at være væk - kunne jeg se, fra 
min ophøjede position i pulpituret. Her boede jeg nu. Jeg havde 
deponeret mine ting og min sovepose i halvmørket – for at overnatte i 
selve katedralen. 
 
Nå, messen er i fuld gang. Hov, det ansigt kender jeg da. Præsten i 
fuld ornat, med kjole i guld og lilla, er jo guitarspilleren og manden 
med forklædet, som først havde budt på kaffe. Og han er lige så god 
en skuespiller, som præsten til Stjær og Storring  kirker – så selv om 
han taler spansk, er det spændende at høre - og især at se på ham.  
Så begynder han pludselig at tale engelsk. Han har noget på hjerte, 
han vil fortælle os pilgrimme. For første gang forstår jeg noget af det, 
jeg har hørt på spansk og latin, i de foregående kirker. En moderne 
ung præst, der taler engelsk til pilgrimmene, er jeg først stødt på her. 
Jeg føler mig omsluttet af varme, imødekommenhed og forståelse – 
værende eet, med dette begreb, at gå Caminoen, på et sted, hvor 
myriader af pilgrimme har vandret, sovet, spist og sunget til Guds ære, 
før mig.  
 
Og aftensmaden bliver et festmåltid. Præsten er igen hoppet i forklæde 
og hjælper ”moderen” med maden - og tyve sultne pilgrimme er deres 
store internationale familie, der bor over loftet i katedralen.  
Efter mad og opvask, på god gammeldags manér, siger ”moderen”:  
Så er der aftenbøn ude i pulpituret. 
 
Kirkerummet henligger i mørke. En svag elektrisk spot på 
Jesusbarnet, har afløst solstrålen. ”Rækværket” er markeret med 
tændte fyrfadslys. 
Præsten deler tekster ud, på flere sprog, som forskellige pilgrimme 
skal læse højt. Vi er 11 forskellige nationaliteter. -  Og så siger vi 
fadervor sammen, hver på sit sprog – og så vil der til sidst blive sunget 
en dansk pilgrimssang, siger han. Hmm, jeg synes, jeg sveder – men 
da tiden kommer, gør jeg det samme som om eftermiddagen: Et godt 
tag i ”rækværket”, en dyb indånding, lukkede øjne, åbne mig mod 

kirkerummet – og synger. Det er fantastisk, jeg nyder hvert sekund og 
da der hverken er danskere, nordmænd eller svenskere, får de samme 
vers to gange. Jeg overvejer endda en tredje, men tier. Kirkens 
resonans, kan høres og føles dybt ind i hjertet. 
 
Efter Iglesia Maria skinnede septembersolen hver dag – og det blev 
rigtig varmt. I de kommende dage mødte jeg flere, der havde været i 
kirken, den aften jeg sang. De var taknemmelige over oplevelsen – og 
over den måde præsten og ”moderen” havde taget sig af os, på. Jeg fik 
gode snakke med et par stykker, der ligesom jeg, havde haft det meget 
blandet, det første stykke vej – men nu var ved at opdage kvaliteten, 
friheden og ydmygheden, i denne rejsemåde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirkeloftet i Granon, man kunne spise, sove og betale hvad man havde lyst til! 
På et senere kirkeloft, var der åben pejs og en amerikansk kvinde med 
hjælpere, der lavede mad til 40-50 pilgrimme, hver dag. Sådanne 
steder havde typisk to toiletter og to brusekabiner – men det slog til, 
på forunderlig vis. 
 
Dagene begyndte at ligne hinanden – og så alligevel ikke, men der var 
faste holdepunkter: 
Jeg skulle gå et vist antal kilometer. De skulle ende, hvor der var et 
kloster, en kirke eller et herberge. Jeg skulle ha’ mad og vand – og 
hvis der ikke var barer, restauranter eller butikker langs ruten og ved 
slutstedet, skulle det indkøbes i tide og bæres på ryggen.  
Der skulle vaskes, så jeg havde rent tøj i rygsækken, når det jeg gik i, 
føltes godt nok brugt. Batteriet i mit kamera skulle genoplades. 
Jeg skulle vide lidt om området, jeg gik i – specielle attraktioner, 
overnatningssteder, der var at foretrække, frem for andre osv. 
 
Og så kom der ofte uforudsete ting, der tog opmærksomheden – og 
”narrede” mig til at tro, at her skulle jeg bo. F.eks. i Astorga. 
På vej mod byen, en gammel middelalderby med fæstningsmure, hørte 
jeg, der var en historisk festival i denne week-end. Juhu – lidt byliv og 
civilisation, efter et par meget primitive og landlige steder, det lød 
godt. Jeg sad allerede i tankerne på en dyr restaurant, i rent tøj - der 
skulle jo spenderes noget, engang imellem 
 
I indgangen til byen, mødte jeg en svensker, jeg havde set før. Her er 
et rigtig godt herberge, med kanon udsigt og lækre små værelser, 
sagde hun. Fint, jeg tjekkede ind, fik stempel i mit pas – fik en rigtig 
god seng med rent betræk, tog bad i et overdådigt badeværelse, tog det 
rene tøj på – og gik ud i byen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Først så jeg på restaurering af kirke og træfigurer.  
Så blev larmen og krudtrøgen fra kanoner så påtrængende, at jeg 
begyndte at gå efter lyden.  
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Napoleon i Astorga 
På et torv dundrede det løs. Astorga by’s fejring, af dengang de 
sejrede over Napoleon og Astorga fik sin frihed, opførtes som 
totalteater, med byen som kulisse. Alle indbyggere deltog, så franske 
soldater og kanoner og selveste Napoleon, myldrede rundt i gaderne, 
der var fulde af halm og heste og folk fra dengang. Det var 
forrygende. 
Jeg nød nogle timer i den historiske tumult, men blev pludselig mættet 
af byliv og mennesker og pilgrimme, der ville på restaurant og spise 
pilgrimsmiddag.  
Så gik jeg tilbage til herberget, fandt en guddommelig terrasse med 
udsigt over de næste dages vandring - og spiste, hvad jeg havde i 
rygsækken. Under måltidet, blev jeg enig med mig selv om, at jeg pt. 
ikke var til byliv – selv om det var nok så komfortabelt. Så gik jeg ned 
på mit værelse, rullede soveposen sammen, pakkede rygsækken, 
tjekkede ud i receptionen: Går du, sagde de? Ja, jeg har ikke fået gået 
nok i dag! Jamen der er seks kilometer til næste herberge, det er 
måske fyldt og klokken er fem! Nåh ja, min beslutning ”blev blød” i 
kanten! Den ene hospitaliero ringede til herberget. Det er OK, sagde 
han, de har plads. Så vandrede jeg mod vest, i den nedgående sol, ud 
og væk fra middelalderbyen Astorga, mod mere landlige omgivelser. 
Jeg var lykkelig, følte mig glad og fri. Det er en af single-livet goder: 
At tage en hurtig beslutning – og føre den ud i livet! 
 
De næste dage, huskede jeg på præstens ord, i  Iglesia Maria: Det er 
vigtigt at gå i stilhed, i dagens første timer. Det blev en god regel.  
Der kunne også være dage, hvor jeg gik mutters alene – fordi jeg søgte 
stilheden og vendte mig indad.  
Det skete især, når skønheden i landskaberne trængte sig på - eller 
bygningsværker forhøjede den indre stemning. Men det er helt sikkert, 
at caminoen er noget specielt. Der er mere ånd her, end på nogen 
anden vandrerute i verden, sagde en fransk matematikprofessor, jeg 
mødte. Han havde vandret de fleste ruter. En fyr fra Sydkorea, som 
skrev bøger om vandreruter i verden, sagde, det er den bedste og 
længste vandrerute i verden til den billigste pris. Og så er alting så 
velorganiseret.  
Så her er meget ånd og spiritualitet, fra alle de pilgrimme, der har gået 
her før os – og her er fysisk udfoldelse og strabadser, der tilfredsstiller 
de fleste. Og ofte, på ruten, bliver disse ting blandet rigtig godt 
sammen, så de går op i en højere enhed..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ortegaklostret 
Som f.eks. i Ortegaklostret. Klostret var berømt, for sin stærke 
hvidløgssuppe – og sine jævndøgnskoncerter.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jævndøgnskoncert i Ortega klosteret. 
To gange om året, den 20.3. og den 22.9., oplystes det øverste af en 
søjle, med tre udskårne motiver: Ærkeenglen Gabriel fortæller Maria 
hvad der skal ske. Elisabeth og Maria. Og Jesu fødsel. 
Det var i 1724, man ved et tilfælde havde opdaget, at solen oplyste 
motiverne på disse jævndøgnsdatoer, gennem et lille bitte vindue. Så 
der var tværfløjtekoncert, så længe motiverne var oplyst – og det var 
selvfølgelig et tilløbsstykke. Jeg kom helt tilfældigt vandrende til 
Ortegaklostret den 20.9. Det var en af de helt guddommelige 
oplevelser.  
Og præstens hvidløgssuppe blev serveret efter messe og fløjtespil - og 
gav sved på panden og anledning til meget grin. Og så virkede den 
udrensende.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvinden i porten, gav mig en pære og en tomat, fra sin høst!  
Levestandarden undervejs, for de lokale beboere i de Nordspanske 
provinser, er meget varieret – fra et liv, som vi lever det, til et liv som 
for 50, eller næsten 100 år, siden. Landdistrikterne er, i nogle 
provinser ved at affolkes. Der bor næsten kun gamle mennesker i 
landsbyerne. 
En dags højdepunkt kunne meget vel være en stund med en gammel 
kvinde i en port, hvor hun lagde en tomat og en pære, fra sin have, i 
ens hænder  
Men måske trækker de spanske bønder det lange strå, fordi den lille 
alsidige økofarm, med lidt af hvert, igen vil vinde frem som 
bæredygtig enhed. Så bliver det måske igen tiltrækkende for unge 
spanioler, at bo i de små landsbyer i bjergene og på sletterne.  
 
En dag mødte jeg Sandra fra Santa Fe. Vi sov i dobbelt-underkøje, i et 
privat herberge, hvor værten var en dygtig kok, der legede fin 
restaurant, med sine overnattende pilgrimme.  
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
Privat herberge i Mazarife                           Paellakokken 
Den aften stod han ved paellagryden. Jeg kom i snak med Sandra, der 
fortalte, hun havde været nonne i 21 år, og havde forladt 
nonneordenen for 6 år siden, og nu levede af at være terapeut. Jeg 
tænkte meget over, hvad der mon havde fået hende til at gå ud af en 
nonneorden, efter 21 år – men hun forsvandt – som folk gør på 
Caminoen, med deres historier. 
 
Og så sker det forunderlige. Man bumper ind i hinanden igen – og 
snakker videre. Det var i Leon, jeg mødte Sandra anden gang. Jeg var 
ret kaotisk indeni, og troede næsten, jeg måtte afbryde vandringen og 
tage hjem. Jeg havde fået femkronestore pletter, over det meste af 
kroppen. Nogle fortalte, det var bedbugs, der boede i madrasserne, vi  
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Ribadisco de Baixo, Jesus de Sello 
Ribadisco de Baixo, Jesus de Sello 

sov på - fordi renligheden ikke var god nok. Man kunne intet stille op, 
kun smøre udslættet med salve, så det ikke kløede. Der skulle meget 
stærke midler til at slå bedbugs ihjel. Det kunne man slet ikke købe sig 
til! 
Det var nedtur. Jeg var ikke meget værd, da jeg stod foran porten, til 
det berømte nonnekloster i Leon.  
Men du kan ikke bo her, sagde de. Vi har en infektion. Alle der bor 
her, skal desinficeres. I morgen lukker vi klostret i tre dage – ALT 
skal desinficeres. Vi må have stoppet udbredelsen af disse bedbugs. 
Alt for mange pilgrimme på caminoen har dem.  
Jamen jeg har dem allerede over det hele, nærmest hulkede jeg! Så 
viste jeg arme, ben og hals frem. Ja, det var jo en anden sag. Nu kom 
jeg i menneskehænder, for jeg var jo et offer, men også en 
viderebringer – så jeg blev tildelt en personlig ”coach” -   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desinfektion 
Alt hvad jeg ejede, incl. mig selv, blev lagt frem i solen og sprayet 
med stærk gift – for derefter at blive maskinvasket og tørretumblet 
flere gange. (det var kun tøjet) 
Jeg blev smurt ind i balsamico vineddike.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amy fra Chile, min ”personlige coach”!  
Det kan de små kræ ikke lide, fortalte Amy fra Chile, der var 
hospitaliero og min personlige coach. Hun var en engel! Hvor var jeg 
lykkelig, at jeg kom hertil i tide. Tænk, hvis jeg var kommet en dag 
senere – så havde klostret være lukket. 
Og i gården mødte jeg - Sandra. Hun havde haft et voldsomt angreb af 
de små kræ’s bid, og havde været på hospitalet i Madrid, fordi hun fik 
en allergisk reaktion og hævede mange steder, bl.a. i munden!  
Så i Leon blev der snakket bedbugs!   
Sandra forsvandt igen. Jeg kom til hægterne, fik igen caminolyst og 
mod på livet. Hver eneste morgen uden nye bid, var en festdag! Lang 
tid efter, smurte jeg huden med balsamico eddike. Det føltes godt, og 
gav en forebyggende følelse mod nye angreb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det var september og høsttid og nu regnede det igen! 
Spisekastanjerne lå, som et gulvtæppe i skovene. De er dejlige at gå 
på, de blødpiggede, grønne frugter - og man måtte opgive at samle 
dem, for det var sjældent, man ku’ få dem ristet. Men man kunne være 
heldig, at blive forsynet med kogte kastanjer, fra en dampende gryde i 
vejkanten, af en morlille, der sad med et kogeapparat. Det var et sundt 
mellemmåltid – og smagte himmelsk! 

Tæt ved byerne, dannede nedfaldne valnødder knasende bræmmer i 
vejsiderne – og når man kom ind i byerne, kunne man med sikkerhed 
plukke modne figner af lave træer, inde- eller udenfor folks 
havegærder. Hm hm! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portomarin  
I Portomarin, en uge før Santiago, ændrede min singlestatus sig. 
Sandra dukkede op, med et par australiere, hun havde vandret med, et 
stykke tid. I den tidlige morgen, hvor alle haster fra herberget til 
nærmeste café, for at spise spansk morgenmad, kaffe con laitte og 
søde croissanter eller hvidt franskbrød med syltetøj, blev jeg inviteret 
til at sidde med, ved deres bord. Den spanske morgenmad blev nu 
suppleret, fra fire rygsække, med små yoghurte, bananer, æbler, ost og 
andre delikatesser. Bordet bugnede af sunde sager.  
Og så vandrede vi videre sammen – en jordemoder og en entreprenør 
fra Australien, en tidligere nonne fra New Mexico og så avisens 
udsendte, fra DK. Vi snakkede og sang i regnen, under de store 
ponchoer. Vi var ca. jævnaldrende, så der var masser af verdenskendte 
sange, vi kunne alle fire: Mary Poppins, My fair lady, Tommy Steeele: 
I have a hand full of songs to sing you, Beatles og mange flere. Hver 
gang een begyndte på en sang, faldt de andre i.   
 
Vi nærmede os Santiago, gennem villabyerne i periferien. Det gav en 
vis spænding i maven, tænk at man var nået hertil. Nu stod der 25 på 
kilometerstenen.  Man 
fornemmede også Santiagos 
nærhed, på strømmen af 
pilgrimme, vi så. Folk blev 
sat af busser i grupper, med 
en lille skovtursrygsæk – for 
at blive samlet op igen, nogle 
kilometer senere. Især 
omkring specielle kirkelige 
attraktioner, og Jakob’s 
statuer, var der mange turist-
pilgrimme.  
 
Her, en overvældende 
oplevelse. Jesus på korset, 
med den ene arm pegende 
mod jorden. Man sagde, han 
med armenes placering, 
forbandt himmel og jord. Det 
gav et sug i mellemgulvet, at 
stå foran denne udgave af 
Jesus på korset. 

 
I samme kirke kom en bus fuld af danskere fra Fredericiagade i 
København, pludselig ind. De var på tur med deres præst. Da de hørte 
jeg var dansker, begyndte de at fotografere mig. Jeg blev stillet under 
Jomfru Maria – og så blitzede de løs. Du er den første danske pilgrim, 
vi har mødt. Har du virkelig gået helt fra Frankrig? De var helt 
eksalterede og ville vide en masse ting. Det var ret syret! Jeg følte en 
vis varme, i forhold til dem. Det var faktisk længe siden, jeg havde talt 
dansk, ku’ jeg mærke. 
 
Og så en dag var vi der pludselig. Vi vandrede ned af Monte de Gozo, 
bjerget, ind mod Santiago, i strålende sol.  
Den højt besungne katedral, til Sankt Jakobs ære, var enorm. 
Menneskemængden var enorm. Det var helligdagsferie – og mange 
spaniere brugte dagene til et besøg på Verdens tredje helligste sted: 
Skt. Jakobs katedralen i Santiago de Compostela.  
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Glade pilgrimme i Katedralen i Santiago 
Vi ventede flere timer, før messen gik i gang. Men der var nok at tage 
sig til. Kirken var stuvende fuld og hele tiden dukkede kendte ansigter 
op, fra den lange vej. Der var en sprudlende glædesstemning – af 
lettelse, taknemmelighed og gensynsglæde! 
Mange stod i kø, for at lægge hånden i livets træ og få tilgivelse – og 
for at give profeten Jakob et knus, fra rummet bag altret. Langs 
væggene stod små skriftehuse med lys i, hvor man kunne betro sig til 
en præst. Det summede under de høje hvælvinger, som det har gjort i 
hundreder af år. 
Så stilnede alt, messen begyndte. Det var een lang meditation. Hele 
det katolske opbud af farver og guld og glimmer. Præsternes 
monotone stemmer og sangen der rullede under hvælvingerne. Jeg var 
så taknemmelig for at være nået hertil. Så taknemmelig for at have 
mødt alle de mennesker og alle de steder og al den imødekommenhed 
og kærlighed, jeg havde oplevet. 
 
Nu kom et optog ind af syv unge mænd i mørkerøde kjortler. Den 
sidste bar et rygende røgelseskar. Der gik et sus gennem forsamlingen. 
De unge præster lagde røgelsen i det store sølvkar, der hang i midten 
af kirkerummet og vejede 600 kilo, havde jeg hørt. Så gik de hen til et 
syv-halet tov, nogle meter derfra. Jeg holdt vejret – det her havde jeg 
hørt om, men ikke turdet håbe på at opleve. Det var kun på specielle 
dage og søndage, de svingede røgelsen. Og i dag var det fredag, men 
national helligdag – så måske derfor? I gamle dage gjorde de det, fordi 
pilgrimmene lugtede så fælt, at stanken i kirken blev uudholdelig. Den 
tradition holdt man i live, som en spektakulær oplevelse, og 
kulmination på en Caminovandring, for tusinder af moderne 
pilgrimme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det store røgelseskar – 600 kilo sølv! 
Som een organisme, i en flydende bevægelse, tog de syv præster fat i 
hver deres tovende. Ned og op og ud og rundt, svingede denne 
gejstlige dansetrup. Helt synkront, fulgte de hinanden. Snart lænede 
den ene side sig mod gulvet, snart den anden – så lettede samtlige syv, 
i et hop fra jorden – for at lande og gå helt ned i knæ – og op og over 
til venstre og nu til højre – det var fascinerende. Forsamlingen på 
kirkebænkene fulgte hver bevægelse, samtidig med vi kiggede op, på 
det svingende sølvbækken, i et 30 meter langt tov – der drev det fra 
side til side helt op i hvælvingerne. Forsamlingen, i den side 
røgelsesbækkenet svingede over, gispede højt, nærmest råbte - og når 
det var nede i øjenhøjde og susede forbi alteret, gik der et brøl, 
gennem kirken. Mere end tusinde menneskers øjne og udbrud, fulgte 
dette skue. En guddommelig musik ledsagede bevægelserne, 
røgelsesduften bredte sig overalt og samlede det hele. Alting bare var! 
Det var åndelig champagne! Folk hujede og klappede stående, da de 
syv bragte bækkenet til ro – og dansen var forbi. Jeg har aldrig oplevet 
noget lignende. Sikke en afslutning! 
  
Santiago var også afskedens stund – og udover det, en fantastisk by. 
Det lader jeg ligge. Men jeg fik mit pilgrimsbevis i lamineret plastic, 

på et fint kontor. Man skulle vise sit pilgrimspas fuldt af stempler, fra 
alle overnatningsstederne og udfylde en formular, med en begrundelse 
for, at vandre  caminoen. Der er orden i sagerne – og tilsyneladende 
en vis statistik, fra den spanske regerings side. 
Imens jeg var på pilgrimskontoret, kom en japansk dame i fin 
spadseredragt og høje hæle, og spurgte, om hun kunne købe et 
pilgrimsbevis. Ja, hvis du kan dokumentere, at du har gået mindst 100 
kilometer, sagde sekretæren. Åh, sagde hun, hun havde hørt man 
kunne købe beviserne. Det kan man ikke! 
  
Næste morgen tog Sandra og jeg tog bussen til Finesterra, Lands End  
– hvor 0,00 kilometerstenen står. Vores lille gruppe opløstes, 
Normann og Ann tog hjem til Australien. 
Vi kørte i bus i tre timer, den sidste, langs havet – og stod ud i 
mågeskrig og frisk havluft. I gamle dage, brændte pilgrimmene deres 
beskidte klæder på stranden – og dyppede sig ni gange i Atlanterhavet, 
mens de fremsagde takkebønner. Så fandt de en muslingeskal på 
stranden, som bevis på, at de havde gået hele denne bodsvandring, til 
Verdens ende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verdens ende 
Finesterra blev ferie og gensyn med mange kendte ansigter. De havde, 
ligesom os, indlogeret sig på små hoteller ved havnen, med god 
comfort og opredte senge. Soveposerne blev i rygsækken.  
Dagene gik med at vandre til fyret, på strandene, lave picnic, bade i 
det vilde hav, finde muslingeskaller, brænde symbolske tøjdele af - og 
spise lækker mad, på havnens fiskerestauranter over dybe lange 
snakke. Endelig fik jeg Sandras historie. Kroppen slappede 
fuldstændig af, da den opdagede, den ikke skulle gå 15 kilometer før 
frokost, hver dag! Og så blev den pludselig meget træt. Jeg kunne 
have sovet i dagevis, i min lækre seng, med udsigt over havet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apostlen Jakob som vejviser – på et af de utallige, smukke malerier undervejs!  
Alting har en ende…….. 
I flyveren fra Santiago, var der enkelte kendte ansigter, men mest folk 
med PC’formede lædermapper. Men det var lige meget. Jeg havde det 
hele på nethinden, i hjertet, i min lille stikordsbog med mailadresser 
og på 1200 aftryk, på billedkortet i mit kamera: Emilia fra Canada, 
Linn fra Sydafrika, Luth fra Tyskland, Joakim fra Sverige, Val fra 
Brasil, Christof fra Geneve, Normann og Ann og Sandra og alle de 
andre… 
  
EFTERSKRIFT: 
Caminoen/ 1. del, i avis nr. 19, havde mange facts om selve rejsen. 
I denne 2. del, har jeg vist fortabt mig i min egen fortælling, så jeg synes, der 
mangler noget. Jeg prøver, at få plads i næste avis, til et par sider med nogle af 
de spændende historier – og begrundelser for at gå caminoen, som jeg hørte 
undervejs. Og så selve Caminoens højdepunkter, som lå strøet langs ruten, ofte 
med en statue af Skt. Jakob eller et kæmpekors på en tåget bjergtop, man gik 
over. 
Så måske bliver der en lille 3. del i avis nr. 21. Sådan må det være! Pil 
PS: I store boghandler, kan I købe gode små bøger, om hele ruten, med veje, 
herberger, attraktioner, list historie osv., på engelsk.  
Sådan en bog er værd at bære på, i rygsækken!! 
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Kirkeliv 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

Kyndelmisse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udenfor ruskede det i tage og træer. 
Fuldmånen sejlede bag forrevne skyer. 
Blæsten tørrede jorden, efter lang tids regn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inde var der varmt, vinterens lys var tændt. 
Børnekoret sang dejlige sange – og så så kære ud. 
Præsten fortalte om Kyndelmisse, midvinter, 
vinterens højdepunkt, som i dette år 2007,  
slet ikke ligner sig selv.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle fik et lys med hjem. 
En gammel tradition: Man bærer det velsignede lys 
tændt hjem - og stiller i en stage. 
Alle lys slukkedes, i mødet med vinden.            
Stemningsrapport fra 2. februar, Stjær Kirke.  Pil 

 

Fastelavns    

familiegudstjeneste 
 
Lørdag den 17. februar kl. 14.00 i Storring kirke 
 
Efterfølgende tøndeslagning mm. i Storring 
forsamlingshus. 
_________________________________________ 
 

Stillegudstjeneste 
Onsdag den 21.februar i Stjær kirke kl. 19.00 
_________________________________________ 
 
Foredrag 

Den nye højskolesangbog 
– tradition og fornyelse. 
 
Torsdag den 8. marts kl. 14.00 
Er der først gudstjeneste i Storring kirke ved Carsten 
Marvig. Derefter går vi til konfirmandstuen, hvor 
der er foredrag ved Ole Brunsbjerg tidl. 
Højskolelærer og forstander for Hadsten Højskole, 
formand for redaktionsudvalget vedr. 18. udg. Af 
Højskolesangbogen, som udkom oktober 2006. 
_________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Påskens stille uge 
 
Påsken er kirkens allerstørste højtid.  
For at skærpe vores fokus og opmærksomhed på alt 
det, som påsken rummer og giver os, vil jeg i 
år, som noget nyt påskemandag, -tirsdag, -onsdag og 
påskelørdag holde nogle små korte aftensangs 
gudstjenester med læsninger og sang.  
 
Mere herom i næste kirkeblad. Carsten Marvig 

Storring Kirke Stjær Kirke 

Udsigt fra Hårbyvej 



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 

 

 

 
 

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 
 

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 

 

 

 

www.gefibernet.dk 
 

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

http://www.galtensparekasse.dk/
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  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 

 
 

Præsten uden kjole trak fulde huse i Stjær !! 
Var der nogen der var i tvivl om, at vores præst er en forrygende fortæller... så blev deres tvivl gjort til skamme !! 
Det ene levende billede efter det andet fyldte rummet - med både humor og alvor fik vi alle indblik i det, der har formet pastoren. Lige 
fra den Grundtvig-Koldske barndom på Fyn til spændende fortællinger om verdensomspændende rejser med AAG's elite-gymnaster. 
For alle dem der ikke oplevede dette festfyrværkeri, bliver der sikkert mulighed for et ekstranummer!  Bjarne, 8/2-2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Stjær Avis Sponsorer! 

 
 

 
 

 

rengøring 
 

tlf.   70200103 
 

ole.vraa@mail.dk 
 

 

AUTOGRISEN 
 

 
 

Alt indenfor autoreparation,  
dæk, ruder, aircondition, elektronik m.m. 

 

Kjællingdalsvej 1 Søballe, tlf. 2160 9549 
  

 

mailto:morten@storring.dk
mailto:viktor@mail.dk
mailto:per-helle@wanadoo.dk
mailto:ca@galten.dk
http://www.storring-stjaer.dk/
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STJÆR 
 
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/ Helle Fårup 
 
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 
 
Motions-Vandreture-Nørkleklub 
Fra/i klubhuset/ Susanne Røgen 
8695 0414 
 
Dagplejen 
Karin Beyer-Pedersen/ 8695 0656 
karinbp@hotmail.com 
Og Ruth Hildebrandt Schmidt/ 8695 0514 
 
 

Børnehaven 
Kirsten Andersen/: 8695 0499 
stjaer_boernehave@galten.dk 
 
Stjær Skole 
Tina Haslev / 8695 0300 
stjaerskolen@galten.dk 
Hjemmeside: www.stjaerskolen.dk 
 
Stjær Fællesbibliotek 
Laila Bach / 8695 0172 
stjaerfaellesbibliotek@galten.dk 
 
SFO 
Lone Borgkvist/  86950574 
regnbuen@galten.dk 
 
Ungdomsklubben Værestedet 
Kirsten Pedersen/ 8695 0497 
klub.vaerestedet@mail.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 
 
Det Danske Haveselskab 
Repr. i Stjær: Conny Andersen 
8695 0581/ mo-a@mail.tele.dk 
 
Skanderborg Fjerkræ, racehøns 
Repr. i Stjær: Mogens Andersen 
8695 0581/  mo-a@mail.tele.dk 
 

Stjær Billedmagere/ Art-Jam 
Tina Kolding/ 8695  0630 
tina@tinakolding.dk 
 
DOF Dansk Ornitologisk Forening, 
lokalafd. Århus Amt. Lokal kontakt: 
Peter Lange/ 86 95 03 41 
peterlan@post6.tele.dk 
 
Aarhus Aadals Golfklub, 
repr. i Stjær: Bodil Brandt/ 8694 2677 
bodil@brandt-metal.dk 
 
A.M.B.A. Stjær Brugsforening 
Arne Mogensen/ 8695 0010 
02715@coop.dk 
hjemmeside: www. coop.dk 
 
Galten Erhvervsråd 
Peter Schmidt/  8761 2015 
news@sicom.dk 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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 den 15. april 2007 
Avisen udkommer 3.- 4. maj 
 
Skriv til avisen på 
stjaeravis@stjaer.net 

http://www.stjaer.net/
mailto:netcamp@stjaer.net/
mailto:marso@mailme.dk
mailto:astridogkjartan@mail.dk
mailto:news@sicom.dk
mailto:gorm.larsen@get2net.dk
mailto:stjaeravis@stjaer.net


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Årets koncert 
i Stjærhallen 

ABBA REVIVAL 
Fredag den 23. marts 

 
Billetter kan købes i forsalg i Dagli’Brugsen, til 100 kr 
- ved indgangen til koncerten til 125 kr. Dørene åbnes kl. 19.00. 
 

Gå ikke glip af denne koncert, hvor unge som ældre, kan synge og gynge med, til de kendte toner fra ABBA, pragtfuldt udført af 
ABBA REVIVAL. Det er 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 skruet op for 70’er toner, fra diskotek 
Blip-Blop! Tag naboer og venner med! Vi ses på dansegulvet!                                                                       Hilsen Boldklubben 

 
 

Aktiviteter Februar: 
STJÆR 
17. 14.00 Fastelavnsgudstjeneste i Storring 
19. 19.00 Fastelavnssoldaternes fest 
21. 19.00 Stillegudstjeneste i Stjær Kirke 
26. 17.30 fællesspisning i forsamlings.huset 
27. 19.30. Tåstrup Sølav Genforsaml. i  Stjær 
Forsamlingshus  
 
HØVER 
18. 14.00 Fastelavn i Høver Beboerhus 
 
STORRING 
21. fællesspisning 
 
SØBALLE 
17. Fastelavn/ tøndeslagning i Søgårdens lade 
18. Fastelavnssoldaterne går!!  
20. 19.00 Tai Chi , Veng Fællesskole. 
HIK81 
24. 19.00 Fastelavnsfest, Søballe/Veng 
fastelavnssoldater 
26. 18.00 Fællesspisning, Borgernes hus 

 
 

Aktiviteter Marts: 
 
 
STJÆR 
8.   14.00 Gudstj. Og foredrag i Storring kirke 
14. 13-16 Skolen, 6. klasse har loppemarked! 
14. 19.00 Stjær boldklub generalforsamling 
17. 11.00 ”Journalistens værktøjskasse”  
27.-28. Forårsudst. Bøhaven. i forsaml.huset 
23.  19.00 ABBA REVIVAL i Stjærhallen 
23. 19.00 Videoaften med Gamle film i Veng 
27. 19.30 Borgerforeningens generalforsamling 
30. Forårskoncert på skolen 
 
 
HØVER 
02. 18.30 Fællesspisning i Høver Beboerhus  
 
 
SØBALLE 
8. 19.00 Generalforsamling i Søballe Vandværk 
14. 19.00 Power Yoga, Veng Fæl.skole. HIK81 
26. 18.00 Fællesspisning, Borgernes hus 
31. 13.00 Motor-orienteringsløb/ Borgernes Hus 
HIK81  
 

Aktiviteter April: 
STJÆR 
14. 12.00 FORÅRS-NETCAMP  i Stjær 
19. 19.00 Brugsens generalforsamling i fs.huset. 
30. 17.30 fællesspisn. i fs.huset 
 
HØVER 
17. 19.00 Generalforsamling i Høver 
Beboererforening 
28. 13.00 Stort loppemarked i Høver Beboerhus 
29. 11.00 Stort loppemarked i Høver Beboerhus 
 
MAJ, Stjær, Forårsplantemarked 11-13 
JUNI 6.-10. Sportsfest i Stjær 
22. JUNI STJÆR BOLDKLUB’S  
50 ÅRS JUBILÆUM - skal fejres!! 
Reception i klubhuset 
SÆT X I KALENDEREN: 
 
For mere kirkeinformation og gudstjeneste tider, 
se Kirkeblad og dagspresse. 

 
Stjær Avis Redaktion : Møllevejen 7, Stjær, 8464 Galten – tlf.: 8695 0825 – mail: stjaeravis@stjaer.net 

Redaktionen modtager gerne nye idéer til avisen – og nye frivillige medarbejdere! 
Deadline til næste Stjær Avis er søndag d. 15. april. Avisen udkommer den 3.-4. maj og dækker tiden indtil 15. september! 

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

Storring.Stjær 
 
 
 

Fastelavns  
familiegudstjeneste 
Lørdag den 17. februar kl. 14.00 
i Storring kirke 
 
Derefter tøndeslagning mm. i  
Storring forsamlingshus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TV2 fotograf på Stjær Kirkegård, for 
at fortælle om de væltede gravsten! 
Noget underligt hærværk !? 

HUSK DER ER 

FORÅRSNETCAMP 
i Stjær Forsamlingshus  

lørdag den 14. april 
for alle børn og unge i området! 

Se mere information 
på side 7! 

mailto:stjaeravis@stjaer.net
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