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Lad Stjær’s børn blive passet i Stjær!
Kære Politikere!
Stjær er en oase man flytter til - og bor i, for at få nærvær og sammenhængskraft, i sit
familieliv. Vi har dagpleje, børnehave, skole og et levende landsbymiljø – alt, hvad en
moderne familie værdsætter. Lad børnene i Stjær, blive passet her!
En kreds af forældre. Læs side 6.
Stjær Avis udgives af Stjær Boldklub og Stjær Sogns Borgerforening
Avisen uddeles til alle 750 husstande i området Storring, Høver, Stjær og Søballe.
Avisens e-mail adr. er: stjaeravis@stjaer.net Avisen kan læses i farver på http://www.stjaer.net

Stjær Avis

Aktiviteter i maj

udgives af Stjær Boldklub
og Stjær Sogns Borgerforening.

Stjær/Storring
6. 9.15 Konfirmation i Storring Kirke
6. 10.30 Konfirmation i Storring kirke

Redaktionens adresse er:
Møllevejen 7, Stjær, 8464 Galten,
stjaeravis@stjaer.net/ 8695 0825

Stjær
8. 18.00 Start Cykelklub!
10. 19.00 Motionsvandring fra Klubhuset
11. Karsten Holm CD’snigpremiere v. Brugsen
12. 11-13 ForårsPlanteMarked v. Brugsen
13. 16.00 Koncert i Stjær Kirke
14.-15. Højesteret 2. beh. Tåstrup Sø sagen
21. 19.30 Ekstraordinær
generalforsamling i Borgerforeningen!
26. 7.00 Stille retræte i Storring Kirke

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

Deadline for stof til næste avis er
søndag den 26. august 2007
Avisen udkommer den 15. – 16. september 2007
Stjær Avis, resten af 2007

Søballe
22. Motion – rulleskøjter

Stjær Avis nr. 22 udkommer 15. – 16. september
Stjær Avis nr. 23 udkommer 16.-18. november

Aktiviteter i juni

Deadline vil altid være:
Søndag 3 uger før avisen udkommer!
Der bliver, i god tid, udsendt deadline tidspunkt på nettet
og på Brugsens opslagstavle. Send gerne stof til avisen i
god tid – det letter ”avisbrygningen”!
Copyright!

Stjær/Storring
1.-3. Retræte i Skovhuset, Sdr. Vissing
2. 13.30 Cirkus Stjærne på sportspladsen
6.-10. Stjær Sportsfestuge –
Program, se FLaskeposten side 4!
7. 20.30 Nattergaletur til Stenskoven
15. 19.00 fællesspisning / Stjærvej 114
23. 18.00 Skt. Hans i Storring Præstegård

Kopiering fra avisen er OK, med angivelse af kilde!

Redaktion:
Høver/ Mogens Kjærskov/ kjaerskov@mail.dk/ 86 94 55 95
Søballe/ Ingeborg Larsen/ gorm.larsen@get2net.dk
Storring/ Michèle Nielsen/ michele@storring.dk/ 86 95 09 90
Storring/ Per Reipurth/ reipurth@email.dk/ 40 97 87 19
Flaskeposten/ Ellen Møller/ fa.moeller@os.dk/ 86 95 02 36
Erhverv/ sponsorer/ Bjarne Schøler/ bss@tdc.dk / 86 95 08 08
Layout/ Roy Blüthgen/ webmaster@stjaer.net / 86 24 02 26
Ansvarshavende / foto/ illustr./ Pil Brudager/ 86 95 08 25
pil@stjaer.net, eller stjaeravis@stjaer.net

Høver
8. 18.30 Fællesspisning
23. 17.30 Børne Sankt Hans – m. voksne
Søballe
8. Kanotur ved Knudhule

Siden sidste avis!
Kære Læsere, ”Journalistkurset”, som flere fra
redaktionen deltog i, er slut. Det har resulteret i en
opstramning af layout, skrifttyper mm. – og vi har delt
Flaskepost og Stjær Avis helt op, så de starter fra
hver sin ende – og nu begge har en forside.
Vi håber, avisen er blevet lettere at orientere sig i – at
man har et bedre overblik og at det er lettere at læse
sig igennem den. Vi modtager stadig nye ideer. Både
til stofrubrikker og layout! Hold jer ikke tilbage!

Aktiviteter i august

Stjær
25.-26.8. Åbne Atelierdøre Art Jam, Vesterbro 2B

Gruppen af ”kunstmalere” i Stjær, der søgte efter et
atelier, at male i – har fundet et fint sted, foreløbig
kaldet Kostalden! I vil høre mere fra gruppen.

Høver
3.-4. Danmarks rareste Byfest
Alle i Skanderborg kommune!
18. Pilgrimsvandring til Skivholme kirke

Konfirmanderne!
Desværre kan vi ikke bringe et foto af årets
konfirmander, da de ”springer ud” samtidig med,
avisen udkommer. Vi nøjes med at ønske hjertelig
tillykke og alt godt i fremtiden, til Jer allesammen! Red

For mere kirkeinformation og gudstjeneste
tider, se Kirkeblad og dagspresse.
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Skt. Hans Aften
Fredag den 23. juni kl. 18.00

Traditionen tro, er der midsommerpicnic med kæmpebål i
Præstegårdshaven, i Storring.
Medbring selv mad og drikke, borde og stole, tæpper og puder.
Kæmpegrillerne er varme fra kl. 18.
kl. 19.00 kommer Abdul og laver akrobatik med børn og voksne. 19.45 er der Agility opvisning.
20.15 Karsten Holm m. band. 21.10 Båltale ved Johannes Flensted-Jensen - vores tidl.amtsborgmester.
21.20 Bålet tændes og vi skråler i vilden sky….
Det er hygge, underholdning, to store hoppepuder til børnene - og mange glade
mennesker, fra hele Storring-Stjær området.

Årets musikalske indslag, bliver ”Bachelor Boys”!
Bandet bliver gendannet, med sin oprindelige besætning, i anledning af denne aften. Det er: Bjørn Petersen –
Bas, Lars Brinck – Klaver, Svend Eeg - Trommer, Uffe Steen Jensen – Guitar, Karsten Holm – Sang.

”Bachelor Boys” blev dannet i 1986 og spillede i 14 år, til de blev opløst i år 2000. De gjorde sig især
bemærket for deres flotte vokalarbejde og deres sejt swingende rythm´n blues rytmer, men også deres
fortolkninger af danske hits, så som: ”Mandalay”, ”Under bøgen” og ”Her i vores hus”.
I 1992 udkom deres første og hidtil eneste CD: Bachelor Boys”
Ved koncerten 23. juni i præstegårdshaven i Storring, vil der blive fortolkninger af bl.a. Beatles,
Mills Brothers, Four Jacks, Paul Simon, Ray Charles og Gustav Winckler. Glæd Jer!
Vel mødt – menighedsrådene i Storring, Stjær Sogne!
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Opslagstavle I

Hvor er fællesrådet for
Storring-Stjær blevet af?

Nattergaletur til Tåstrup Sø
ved Stjær

Hvor er fællesrådet, som skulle være vores talerør til
byrådet i Skanderborg?
Hvad skal der til, for at det bliver synligt?
Jeanine Marie Bonadies - 8695 0594

Torsdag den 7. juni kl. 20.30
Mødested: P-pladsen ved Stjær Skole.
Vi tager aftenkaffen med til bakkedragene ved
Tåstrup Sø, og mens solen går ned, lytter vi til
nattergalene og de andre fugle små, som sjunge.
Medbring aftenkaffe, siddeunderlag, klapstole el.
lign., det kan være både fugtigt og koldt at sidde på
jorden.
I tilfælde af regnvejr, går vi i stedet en tur i
området.

Stjær har Fællesspisning
i Forsamlingshuset ca. hver 6. uge.
Fredag den 15. juni kl. 19.00
- er sidste fællesspisning, inden sommerferien.
Denne aften spiser vi i Jacob og Marlenes have,
Stjærvej 114. Man medbringer selv kød til grillen, stole,
eget service og evt. vin.
Brød og fyldige salater, sørger madholdet for.
Man kan købe øl og vand!
Børnene leger i haven. Vi voksne spiser og snakker
under det store træ i gården, i den lune sommeraften!!

Turleder: Peter Lange, Stjær
tlf. 86950341 / mail: peterlan@post6.tele.dk
Arrangør: DOF Århus i samarbejde med DN
Skanderborg

Alle i byen er velkomne!
Hvis du er ny, lærer du hurtigt andre at kende her!
Vi laver mad på skift i hold på fire, typisk een gang, i
løbet af en sæson. Der er mange børnefamilier, men
også modne folk uden børn.
I årets løb spiser vi på mandage kl. 17.30,
i forsamlingshuset!
Tilmelding/ information hos Heidi Gargulak-A på
8695 0650 eller heidi@gargulak-andersen.dk

Art Jamming’s Atelier i det tidligere Stjernholm mejeri

Åbne Ateliedøre
i ”Art Jamming” Stjær

Ved begravelser i Stjær
Til alle nye i byen – og andre, der ikke ved det!

Lørdag den 25. og søndag den 26. august fra 10-17
I forbindelse med Åbne Atelierdøre 2007, over hele
landet, inviterer jeg hermed alle til at besøge mit atelier
”Art Jamming”, i det gamle Stjernholm mejeri, den 25. og
26. august.
Mit atelier er åbent begge dage fra kl. 10 til 17, hvor jeg
byder på en lille forfriskning.
Stjær Billedmagere udstiller ”Små sensationer” på Galten
Bibliotek, i oktober måned.

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. LL

Venlig hilsen

Art Jamming
Tina Kolding - Vesterbro 23B, Stjær - 8464 Galten
Tlf. 51 92 25 63 - www.artjamming.dk
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Opslagstavle II

Kan du layout,
fotografere eller tegne?

Nyrernes Dag

– så er gruppen omkring Stjær Avis og Stjær
Byportal måske noget for dig!

var den 14. april!

Stjær Avis og Stjær Byportal laves på frivillig basis.

Så et frø – skab et liv
Sæt spor på din vej
Forglem-mig-ej

Arbejdet med at producere og udvikle Stjær Avis, er
utrolig spændende og udfordrende, men det er
vokset over hovedet på os, der laver den.
Vi eftersøger derfor mennesker i lokalområdet, der
har viden om layout, og som vil gå ind i avisgruppen.
Det er en rigtig god måde, at lære sit lokalsamfund at
kende på.

Ovenstående lille vers stod på bagsiden af poserne
med forglemmigej frø (Myosotis sylvatica), som en fra
Nyreforeningen stod og delte gratis ud ved Brugsen.
Han stod der fra kl. 10:00 til kl. 12:00 lørdag den 14.

Pt. Er vi tre ”faste medarbejdere” – plus redaktører
fra Storring, Høver, Søballe og Flaskeposten.

Man kan gå ind på Nyreforeningens hjemmeside
www.nyreforening.dk for yderlige oplysninger om
foreningens virke.

Udover de ovennævnte medarbejdere – har vi en
kreds af interesserede mennesker, der skriver til os –
MEN arbejdet med at samle det hele, til en større, let
overskuelig, læselig helhed, mangler vi hjælp til.

Arne Larsen, Pebbelparken

Stjær Avis udkommer een gang i kvartalet – og
arbejdet foregår de sidste par uger inden udgivelsen.
Mange hilsner redaktionsgruppen Roy, Bjarne og Pil

Tåstrup Sø - det sidste slag!

Henvend dig til Pil på pil@stjaer.net – 8695 0825
eller 2991 0825, hvis du har lyst til at være med!

Tag til årsmøde i LØS!
I Bededagsferien 4.-6. maj, holder
Landsforeningen af Økosamfund, LØS,
årsmøde på Kirstinelund i Bjedstrup,
her i Skanderborg kommune.

14. - 15. maj 2007 behandler Højesteret sagen
om ejendomsretten til Tåstrup Sø
- samt spørgsmålet om adgangsvejen hertil. Sagen som
ejerlavet vandt i landsretten skal nu 2. behandles.

Om lørdagen arrangeres der en rundtur til fem
forskellige bofællesskaber/bosætninger, i
Søhøjlandet. Her ligger faktisk ti bofællesskaber
indenfor en radius af 50 km.

Vi har derfor for sidste gang - for alvor - brug for al den
opbakning vi kan få. Ejerlavet er blevet spurgt om ikke
det er muligt at afgive en støtte til sagen og til ejerlavets
kamp, uden at man behøver at melde sig ind, det kan
man så måske gøre senere hvis man har lyst.
Og jo - sådan en støtteform har vi også brug for.
Så ! - hvis du er lodsejer i Tåstrup, Stjær eller Lillering
kan du støtte sagen, uden konkret at melde dig ind.
Vi forventer klart, at en sådan støtte-erklæring vil gavne
sagen.

På busturen besøger man Snabegård og Vrads
Sande i Vrads, Tigerens rede i Gedved, Udgården i
Lading og Hertha i Herskind.
Hvis nogle er interesserede, så ring til Lone på
20330284 eller Susanna på 24846221. Man kan
deltage i lørdagens rundtur med frokost et af
stederne, for 150 kr. (- hvis der er plads i bussen!)
Man kan også deltage hele lørdagen med
aftenfestmenu på Kirstinelund for 250 kr. Der er
årsmøde og generalforsamling om søndagen!
Kig ind på LØS hjemmeside: www.losnet.dk

Send en mail til jd@skanderborg-gym.dk med angivelse
af navn og adresse.
SIDSTE FRIST MANDAG d. 7. MAJ 2007.
NB: Referat fra generalforsamling 2007 mv. kan nu
læses på www.Stjaer.net.

pb

Jakob Thulesen Dahl/ 86950027
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Storring-Stjær-Søballe-Høver

Alle med hjemmearbejdsplads, i
lokalområdet, se her:
Frokostklub
én gang om måneden, med
”lokale kolleger”!

Der er stadig plads i
frokostklubben

Fremtiden
for Stjær Børnehave
Stjær Børnehave er fyldt med børn til
bristepunktet, og tager i øjeblikket ikke
flere børn ind.
Intet tyder på, at situationen vil blive væsentlig forbedret i
fremtiden – tvært imod. Lokalpolitikerne i Skanderborg
Kommune har ikke været opmærksomme på dette
problem, og der foreligger derfor tilsyneladende ingen
planer om langsigtede løsninger på nuværende
tidspunkt.

Frokostklubben er nu en realitet!
Fremmødet ved den første frokost var
dog ikke større, end at der stadig er god
plads - også til dig!

I den anledning bliver der afholdt et møde på Enggaard
onsdag den 2. maj kl. 19.00, Stjærvej 70. Formålet med
mødet er at drøfte, hvordan vi som brugere af
børnehaven (nuværende såvel som kommende) kan
indgå i en konstruktiv dialog med politikerne, således at
pasningsproblemet i Stjær løses på bedste vis.
Børnehavens bestyrelsesformand giver desuden en
orientering vedr. børnehavens aktuelle situation.

Vi er en god håndfuld borgere i området, der alle har det
til fælles, at vi har vores arbejdsplads hjemme. Nogle
arbejder hjemmefra på fuldtid, andre deler
hjemmearbejdspladsen med en ”rigtig” arbejdsplads ude i
det pulserende liv.

Til sommer starter ca. 13 børn i skolen. Det betyder, at
børnehaven for en kort periode kan åbne for optagelse af
børn. Der vil dog allerede til oktober være fyldt op i
henhold til ventelisten – og det forudsat, at der ingen
tilflytning sker. Det betyder, at et antal børn må passes
andre steder, sandsynligvis i Galten, hvor der i øjeblikket
er ledige pladser.

I Frokostklubben har du mulighed for at møde ” lokale
kolleger” og på denne måde få del i det hyggelige
samvær, som hjemmearbejdspladsen sjældent kan
tilbyde.
Frokostklubben giver både mulighed for en faglig,
kollegial snak og for den ganske almindelige hen-overbordet-snak, som kendetegner den hyggelige frokost, når
man har en arbejdsplads sammen med kolleger.

Alt tyder på, at børnetallet vil stige i de kommende år i
Stjær. Der udstykkes og bygges på livet løs, og Stjær har
især tiltrukket mange børnefamilier. For mange tilflyttere
er ønsket om en tæt tilknytning til lokalmiljøet afgørende,
specielt når det drejer sig om børnene. Et forhold der
også gælder alle os, der allerede bor i Stjær.

I Frokostklubben har vi allerede fundet ud af, hvor vigtigt
det er at danne netværker, når man arbejder hjemmefra;
netværker som kan fungere fagligt og på kryds og tværs
af fag og branche.

Har du lyst til at gøre en indsats for børnehaven i Stjær,
er du meget velkommen til at kontakte nedenstående.

Der er frokostklub i Stjær Forsamlingshus torsdag den xx.
xx kl. 13.00. Vi spiser vores medbragte mad i
BaseHouse, og du er meget velkommen.

Med venlig hilsen
Helene og Kresten Thorup

Hør mere om Frokostklubben hos
Per Reipurth på tlf. 40 97 87 19.

Tlf.: 8613 3098/ helene@simoni.dk
PS: Resultatet af mødet kan læses på www.stjaer.net
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Opfordring til alle i Storring-Stjær-Søballe og Høver

Børnenes Jord ude på Birkelund i 1996

Gode oplevelser!
Gennem årene er der gennemført mange sjove, kulturelle og sociale
arrangementer for børn og voksne i Stjær og omegn.
Hvordan får vi det til at fortsætte ..?
Det er nu mere end 10 år siden projekt Børnenes Jord startede på et jordstykke ved Birkelund på Tåstrupvej. Her lærte
de daværende børnehavebørn om det traditionelle landbrug. To af Stjærs lokale landmænd lærte børnene hvordan
kornet blev sået med hånden og siden høstet med le. Børnene lavede selv et imponerende fugleskræmsel for at holde
kragerne væk, og efter høsten blev havre-negene kørt med hestevogn ind til parkeringspladsen ved Brugsen, hvor de
blev solgt som rigtige juleneg.
Hele forløbet blev præsenteret for resten af byen ved et flot diasshow, til den årlige høstfest i Forsamlingshuset.
Byens børn, fra børnehave og dagpleje, har igennem aktiv deltagelse og gode oplevelser med masser af sang og musik,
fået en indlevet forståelse for, hvordan vi udnytter jorden. Børnenes Jord har bl.a. været brugt til køkkenhave, en hel
solsikkemark og børnehaven dyrker i dag en smule pil på området. Flere gange har den store tipi været rejst og været
rammen om arrangementer med indianer-inspireret sang og musik, bål m.v. - og flere år i træk, fejrede vi Jordens Dag,
den 22. april, med udplantning af blomster i Brugsens bede - og sang og musik for Moder Jord!
Forsamlingshuset har også været samlingspunkt for sjove og farverige arrangementer, for byens børn og deres voksne.
Blandt andet har Børnekultur-gruppen skaffet puljemidler til flere arrangementer med teater og musik. Ikke mindst til
afholdelse af forsamlingshusets 100 års fødselsdag, hvor der også blev plantet mere end 100 blomsterløg omkring huset.
Sidste år blev der arrangeret rollespil i Bakkeskoven, hvor tre spilmestre fra Hørning, styrede hele forløbet.
Det blev en stor succes, og mange børn har siden efterspurgt et nyt rollespil!

Vi har lyst til at skabe flere fælles oplevelser for børn og voksne her i
området. Det kan være musik, dans, teater, koncerter, rollespil, historiske
gå- og cykelture i omegnen, musik jamming, fællessang og meget mere.
Alle er velkomne med idéer, kommentarer og hjælpende hænder. Har du lyst - så henvend dig til:
Jeanine Marie Bonadies på 86950594 eller Anja Veldt på 35135226 - eller send en mail til kultur@stjaer.net.
Vi ser frem til at høre fra dig!
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Motion og aktivitet…

Motionsafdelingen
Stjær Boldklub, går igen!!
Vi er startet med at gå igen, fra
torsdag den 19. april kl. 19.00.
Vi går alle torsdage fra klubhuset.
Kontingent på 50kr betales første
gang, man er med!

”Stjær Cykelklub”
Motionscykling 2007 i Stjær

Alle er velkomne!

Så ta’r vi cyklerne frem!!

VH Susanne Røgen - 8695 0414

Vi cykler fra Stjær Boldklub’s klubhus
hver tirsdag kl.18.00 præcis og det begynder vi med den 8. maj!
Vi er opdelt i 2 hold, og der er frit holdvalg:
Hold 1/ ”Den korte tur”: 10 - 20 km
Hold 2/ ”Den lange tur”: 30 - 40 km
Uanset hvilken tur du vælger, er det ikke ”Tour
de France” du træner til, men det er hygge og
gode naturoplevelser - og det enkelte hold
vender samlet tilbage til klubhuset.
Vi håber på god tilslutning
og glæder os til at se dig tirsdag den 8. maj.
Med venlig hilsen
Børge Engelbrekt
8695 0219

Line Dance

Ellen Riis
8695 0145

I forsamlingshuset
Det er morsomt at dyrke line-dance, og vores
instruktør vil gerne have flere på "dameholdet"!

Stjær

ForårsPlantemarked

Vi danser tirsdag eftermiddag fra 16.00-17.00.
Venlig hilsen Ellen Riis - 8695 0145

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 plantebod. Jo flere vi er, jo sjovere
bliver det!
Mangler du planter, så kom og kig
– udvalget er stort!
Hilsen Conny Andersen – 8695 0581
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KFUM
spejderne i Stjær
Hos spejderne i Stjær har vi en gruppe på 12-15
aktivitetslystne spejdere i alderen 10-16 år.
Vi mødes hver tirsdag aften fra 19.00 til 21.00 og laver
forskellige spejderaktiviteter. Som regel foregår møderne
ved spejderhytten i Stjær, hvor vi enten laver nogle
Indendørs aktiviteter eller bevæger os lidt rundt i området
til spændende udendørsaktiviteter.
For de lidt yngre er der ulvemøder mandag aften fra
18.30-20.00 for aldersgruppen 8-10 år.
Vi har hos spejderne netop afsluttet et førstehjælpsforløb,
som strakte sig over fire aftener. Til dette forløb havde vi
hjælp udefra, vi havde nemlig besøg af Erling fra Dansk
Røde Kors, som fortalte spejderne om hvilken hjælp, det
er vigtigt at kunne yde, hvis ulykken pludselig skulle ske.
Spejderne var meget interesserede i emnet, og Erling var
god til at fortælle. Desuden fik spejderne også lov til at
røre sig lidt med forskellige øvelser i førstehjælp.
De skulle bl.a. lægge hinanden i stabilt sideleje og prøve
at give kunstigt åndedræt på nogle dukker som Erling
havde med. Alt i alt var det et utroligt spændende og
udbytterigt forløb for spejderne. Den sidste aften havde
Erling et diplom med til hver af spejderne, som de kunne
tage med sig hjem.

Fra Cirkus Stjærne’s forestilling ca. 2001

Cirkus STJÆRne
kommer igen i år til Stjær!

Førstehjælpsforløbet var dog lidt for ’stillesiddende’ for
nogle af spejderne, så nu hvor aftnerne er blevet lysere
og lunere, begynder vi på en masse udeaktiviteter i
Krestens lille skov, som vi har døbt " Krab skov". Her vil
spejderne få brændt en masse energi af, op og ned af de
stejle skrænter, og vi vil fortsætte med vores
byggeprojekt fra sidste efterår. Vi er godt i gang med at
bygge et højt tårn af rafter i den ene ende af skoven, og
vi har også bygget en bivuak, som vi helt sikkert skal
overnatte i igen lidt længere henne på foråret.

Glæd Jer til lørdag den 2. juni kl. 13.30.
Det er 8. gang Cirkus STJÆRne kommer til byen.
Sted: Det grønne område ved klubhuset,
spejderhytten og Stærekassen.
Når Cirkus Stjerne traditionen tro kommer til byen
er byens øvrige borgere også velkomne.
Entre´ 30 kr. for voksne - børn er gratis.

Når møderne er slut, har spejderne måske lidt grønne
knæ, jakker der lugter af bål og mudrede sko, men de har
røde kinder og smil på læben. De glæder sig til at komme
igen, og vi glæder os til at se dem!

Kl. 13.30 Cirkus Stjærne giver forestilling i teltet
Kl. 14.30 –17.30 Cafe´ og tombola i teltet.
Kl. 17.30 Dagen vil blive afsluttet med, at vi tænder
grillen, for dem der har lyst til at blive.
Der skal selv medbringes mad og drikkevarer.

Vil du gerne være med, er du velkommen til at kontakte
en af lederne nedenfor.

Efter cirkusforestillingen (ca. kl. 14.30) åbner
caféen hvor der kan købes mad og drikke og
børnene vil desuden kunne købe pølser og is i
pølsevognen. Der vil desuden være en tombola
med de mange gaver som er sponsoreret af de
handlende i Galten kommune.

Spejderhilsen Jan, 8695 0594, Kjartan, Kresten og Karen

Der er fri adgang
for byens borgere til cafeen fra kl. 14.30.
Fredag den 1. juni kl. 10.00 holder vi generalprøve
for dagplejebørnene, Storring børnehave og
børnehaveklassen, i cirkusteltet på boldbanen ved
klubhuset.
Mvh Kirsten Andersen Tlf. 86950499
Erling fra Dansk Røde Kors underviser i første hjælp.
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Af andre tiltag går jeg og pusler med en Øl-smagnings
aften, og evt. en lille aften udflugt til en spændende
virksomhed, men mere om det senere, hvis det lykkes for
mig, at få det i orden.
Vi arbejder også på et arrangement med Stjær`s Elvis.
Datoen er endnu fastlagt.

Nyhedsbrev fra

Dagli`Brugsen Stjær
maj 2007
Tiden, her i Dagli`Brugsen Stjær, flyver afsted. Foråret er
her allerede, og sommeren står for døren, inden vi har
set os om.

Stjær Brugsforening afholdt generalforsamling torsdag
den 19. april. Der mødte 43 medlemmer op denne aften,
hvilket vi syntes var godt. Der var en mindre debat
omkring vore vedtægtsændringer.

Vi fortsætter den gode udvikling fra sidste år. På årets
første 3 måneder har vi haft en vækst på 18 % i forhold til
2006. Det syntes vi er rigtig godt, især når vi tænker på,
at sidste år havde vi en vækst på 23 % i forhold til 2005.

Nye bestyrelsesmedlemmer
Der blev valgt 2 nye medlemmer til bestyrelsen. Det blev
Kasper Severinsen, Cedervej 7 og Niels Fravsbøl,
Vesterbro 24. Vi ønsker de to nye medlemmer
velkommen i bestyrelsen, og vi glæder os til det
fremtidige samarbejde. Der bliver masser af spændende
opgaver, i de kommende år.

Hermed stor tak til alle jer kunder som støtter op omkring
jeres lokale butik.
Uden jeres store opbakning i dagli`dagen, kunne vi ikke
have gjort dette.

Til sidst ønsker jeg alle en rigtig god sommer, her i Stjær
og omegn. Med venlig hilsen Arne Mogensen, uddeler.

Ombygning og tilbygning. Hvordan går det så med det??
Tja!!! Det går forsat sin træge gang, også her i vores
nye kommune. Nabohøringen var færdig her i starten af
april, og den var gået fint. Stort tak for det!!

På Brugstorvet

Men der er indsigelse fra museet og miljøet. Så nu skal
det så behandles der, og hvis vi så er ” heldige ” kommer
vores sag så på byrådsmødet, sidst i juni. Der håber jeg
så, at vores byråd ikke skal bruge hele ferien på at tænke
sig om. For så begynder det at knibe for os, at få en butik
klar til Stjær Brugsforening`s 110 års jubilæum, i august
måned, 2008.
Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg er meget forundret
over, at sådan en sag kan tage så lang tid. Her i
slutningen af april, er det 1 år siden vi sendte den første
ansøgning til kommunen.

Fiskebilen i Stjær
er frisk med fisk hver onsdag fra 11-17.30
Gerne bestilling på 4035 9975 – venlig hilsen
Fiskemanden Lars.

” Snigpremiere” i Brugsen

Stjær Postbutik
Udviklingen i vores samfund påvirker mange ting. Også
den måde vi borgere betaler vore regninger på. Flere og
flere klarer det enten med betalingsservice, eller via egen
home-banking/netbank.
Dette påvirker selvfølgelig antallet af folk, der betaler
deres regninger på posthuset. Det har det også gjort i
Stjær Postbutik. Derfor har Postdanmark sat betalingen
ned, for at passe posthuset. Med det beløb de vil betale
nu, kan vi ikke forsætte med, at holde åbent i posten,
som vi gør nu.

Fredag den 11. maj - på Karsten Holms CD
Always on my mind!!
Efter en særdeles vellykket rejse og CD indspilning i USA
er Karsten Holms første solo-CD nu færdig. I den
anledning vil Karsten give smagsprøver fra CD´en. Dette
kommer til at finde sted i og ved Brugsen fredag d. 11.
maj ud på eftermiddagen. Et præcist tidspunkt vil blive
meddelt senere. De forudbestilte CD kan afhentes og vil
blive signeret.
CD´en vil officielt udkomme til august, hvor også DR2
bringer et portræt af Karsten. Udsendelsen bliver sendt
en lørdag aften som del af en temaaften om Elvis Presley
og hvad deraf følger.

Vi vil følge udviklingen hen over sommeren, og hvis
Postdanmark fastholder den nye lave betaling, vil
åbningstiden i postbutikken desværre blive indskrænket
til efteråret.
Postbutikken holder sommerferie-lukket i uge 27-28-29.
Hvad går vi ellers og får tiden til at gå med, i
Dagli`Brugsen?
Som jeg startede med at fortælle, flyver dagene af sted.
Det større og større varepres grundet vores forsatte store
vækst i omsætningen, gør at vi har nok at gøre med at få
varer på hylderne.
Den større omsætning/flere mennesker i butikken, giver
også kø ved kasserne sidst på dagen, og både lørdag og
søndag morgen.
Jeg håber inderligt, at I kunder kan leve med de ” trange”
kår, indtil vi får noget mere plads at gøre med.
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Stjær Pizza

Åbent alle ugens dage
I starten regner Rujar med, at Stjær Pizza vil have åbent fra kl.
16-21 alle ugens dage, og de vil være en 2-3 mand til at betjene
kunderne. Faderen Abdullah, eller ”chefen”, som Rujar omtaler
ham, vil også hjælpe til. Efter nogen tid vil Rujar så overveje,
om åbningstiden skal ændres lidt.
Gennem længere tid har den nye indehaver, sammen med
faderen Abdullah, gode venner og håndværkere, været i gang
med en større renovering af de gamle lokaler. Der er lagt nyt
gulv i hele lokalet, og der er sat fliser op fra gulv til loft i den
afdeling, hvor maden tilberedes.
De mangler stadig noget, men det skrider planmæssigt frem, og
man kan allerede nu fornemme, at det bliver et indbydende
rum, holdt i helt lyse farver.
Rujar har lejet hele det gamle bageri, både butikken, køkkenet
bagved og selve bageriet. Han har indtil videre ingen planer
med bageriet, men det kan jo være, at der på et tidspunkt igen
kommer gang i ovnene.

Om ganske kort tid behøver folk i Stjær ikke længere at skulle
udenbys, for at få sig en pizza med den helt rigtige bund, toppet
med lækkert fyld. Den kan man nemlig få i Stjær!
Slut med gætterierne
Der har blandt byens borgere været diskuteret meget og gættet
på, hvad der kom til at stå på skiltet over vinduet i det gamle
bageri. Der har været rygter om både minimarked,
blomsterhandel, pizzeria, nyt bageri, Grillbar og meget andet.
Men nu kan Stjær Avis afsløre, at engang allerførst i maj åbner
STJÆR PIZZA på Østerbro 13!
Den 19-årige indehaver hedder Rujar Hasso er kurder, og kom
til Danmark som 2-årig sammen med sin familie.
Ikke kun pizzaer
Han fortæller begejstret om planerne for sin nye forretning. Der
vil selvfølgelig være et stort udvalg af pizzaer, men man vil
også kunne få grillmad, burgere, fiskefileter og pastaretter,
såsom lasagne. Og det hele kan leveres, hvis man ønsker det.
Men man vil også kunne nyde maden i pizzeriaet ved et af de
små borde, der også bliver plads til i lokalet.
Når forretningen er kommet godt i gang, vil Rujar også gerne
lave kurdiske retter på bestilling, til at tage med hjem. Det
kurdiske køkken byder på et væld af spændende, velsmagende
retter, som han gerne vil præsentere for os. Men det bliver altså
ikke lige med det første.

Rujar Hasso

Nu kan det kun gå for langsomt!
Så nu kan vi her i Stjær snart sætte tænderne i en dejlig pizza
fra vores ”eget” pizzeria. Det bliver helt sikkert et populært
sted, blandt andet for mange af byens unge. De har længe
ventet på, at kunne købe en ”rigtig” pizza i Stjær.
Og det bliver også rart, at der igen kommer liv i det gamle
bageri, og dermed også i hjertet af byen.
Rujar glæder sig meget til at åbne forretningen. Han lover, der
bliver nogle gode åbningstilbud, og kan næsten ikke vente
med, at række den første pizza over disken.
Vi ser frem til at smage på sagerne, og her fra avisen vil vi
gerne byde Rujar hjertelig velkommen, og ønsker dig al mulig
held og lykke med forretningen.
Bjarne
Der arbejdes på højtryk for at blive færdige
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I foråret skraber Ingolf de øverste 10 cm af jorden i
hønsegården, som kommes i kasser i drivhuset. Her sås den
første spinat. Der er dog også andre ting der spirer. F.eks de
solsikkefrø som hønsene ikke fik spist. ”Solsikkerne planter
jeg så ned i et hjørne af haven” fortæller Ingolf.

STJÆRS HAVER
af Tina Krøyer

Stjær Avis vil i de kommende numre kigge lidt på
nogle af haverne i vores landsby. De fleste af byens
indbyggere har et stykke jord at tage sig af, men der
er mange måder at forvalte det på. Ofte vil dét, den
ene synes er interessant, virke mærkeligt for den
anden. I de kommende numre vil vi prøve at tage
temperaturen på nogle af de mange måder at have
en have på. Vi begynder med to haver, som begge
drives med en stærk økologisk tanke, men som
alligevel er meget forskellige.

Hver eneste lille spire der kommer frem, og det er mange, når
man spreder havens egen kompost igen og igen, får lov til at
vokse lidt. Bare indtil den har bevist, hvad den er for én. Derfor
står der mange steder små planter, med spøjse placeringer:
Aurikler, digitalis, akelejer m.m
- og det er hér, at forhaven kommer ind i billedet. ”Jeg kan
ikke nænne at kassere de små blomster, så når de er vokset lidt
til, finder jeg en plads til dem i forhaven” fortæller
Ingolf.
I drivhuset står også et lillebitte kastanjetræ. ”Det er spiret i år,
og jeg må jo finde et sted til det…. måske i en skov…” En
anden lille træagtig spire på 4 cm er forsigtigt blevet flyttet til
mistbænken, som senere skal fyldes med drueagurker. ”Den
bliver ikke kasseret, før jeg ved hvad det er, og om det kan
bruges”.
Efterhånden genkender Ingolf de fleste planter på kim-stadiet.
Nogle lader livet med det samme: skvalderkål, havepest og
lignende. I forhaven går Ingolf af og til tur med et
mælkebøttejern og fjerner dem. ”jeg kan ikke bruge en hakke i
forhaven, for så kommer jeg til at slå alt for mange af de små
blomster ihjel” fortæller Ingolf.

Ingolfs have

Haven er gennemsyret af tanken om respekt for liv. Respekt for
jorden. Intet sprøjtemiddel eller elektrisk haveredskab har
været i haven i de 20 år Ingolf har passet den.
Næste gang du skal handle i Brugsen, så kast et blik ind i
Ingolfs blomstrende forhave. I skellet står et pæretræ, der
kæmper lidt med telefonledningerne. Det blev oprindeligt sået
af en fugl, der sad på telefontråden….og så fik det lov til at
stå…..Selvfølgelig!!!
Til venstre for Brugsen, dér hvor vi alle parkerer, ligger en
gammeldags blomsterhave foran et bindingsværkshus. Haven
er fyldt med planter af den gammeldags slags: silkepæoner,
akelejer, margeritter, digitalis og mange flere. I det tidlige forår
er der massevis af først erantis, dernæst påskeliljer, aurikler,
anemoner m.m. Mange handlende i brugsen har gennem årene
bemærket det vilde blomsterflor, når haven passeres.
Det er Ingolf Bjerreskovs forhave. Egentlig er det også Ingrids,
men det er Ingolf der bruger mest tid på den. De fleste kræfter
bliver dog brugt dér, hvor kun de færreste kan se det. Nemlig
bagved huset, i en enorm køkkenhave.
Ingolf driver haven efter 100 % økologiske principper. Alt
genbruges og recirkuleres, enten via kompostbunken eller
hønsenes maver. Her i det tidlige forår er Ingolf i gang med at
samle alt det havemateriale han spredte ud på de lange smalle
bede i efteråret. Nu har det ligget og formuldet og holdt jorden
tildækket hele vinteren. Det bliver lagt i en hurtig omsættelig
kompostbunke, aktiveret ved hjælp af hestemøg og
lægekulsukker-plantedele, som er gode til at få gang i en
kompost.
Herefter bliver jorden ”luftet” med en greb. Ikke gravet…der er
så fine strukturer i jorden, at en gravning ville ødelægge den.
Der er klart afgrænset hvor man må gå og hvor man ikke må.
De dele der er udlagt til bede har ikke været betrådt i 20 år.
Ingolf dyrker traditionelle grøntsager: kål, salat, kartofler,
jordbær og meget mere. De mange afgrøder opbevares i et
skur, og forsyner familien med hjemmedyrkede grøntsager
gennem vinteren og helt frem til marts.

Ingolf har lavet en detaljeret plan over bedenes
sædskifte i samtlige de 20 år han har haft haven.
Her fra 1993.
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haft besøg af en stor vandsalamander, som er så sjælden, at
den er på ”EU’s habitat-direktiv over arter man bør tage
særligt hensyn til” griner Peter.

Hanne og Peters
fuglevenlige have

Der bliver aldrig brugt sprøjtemidler i haven. Ved brug af
sprøjtemidler forrykkes økosystemet, og så forsvinder alle de
små dyr: biller, edderkopper osv…og de er nyttedyr. Samtidig
kan fuglene lide at spise dem, så hvor der er mange insekter, er
der også mange fugle.

Hvis man går op ad Vestbakken i Stjær, mod Bakkeskoven,
kommer man forbi Hanne Øvlisen og Peter Langes baghave.
Den ligger helt deroppe hvor køerne græsser, og vestenvinden
suser når den suser. Ved første øjekast ligner den en have som
er vild og tilgroet. Men man skal ikke lade sig narre.
Bag den vildtvoksende hæk viser det sig, at der tages helt
særligt hensyn til dyrelivet i haven. Mest til fuglene, men også
til alt det andet kravl der findes.
Det er Hanne der bruger mest tid i haven. Primært
køkkenhaven. Peter bruger mere haven som rekreation, til at
drikke eftermiddagskaffen i og til at kigge på fuglene.
”Da vi overtog haven, for snart ti år siden, var den fyldt med
perlegrus og fiberdug.” fortæller Peter. ”Men det var slet ikke
en have for os, og vi kørte snart al gruset væk”. I stedet fik
buskene lov til at vokse, og der blev sået lidt græs imellem.

krav til en fuglevenlig have:






lavt vand, en underskål er nok
krat og kvas
ingen sprøjtning
regelmæssig fodring, gerne med solsikkekerner
redekasser

Læs mere på Dansk Ornitologisk Forening: www.dof.dk
eller i bogen ”fuglevennens have” af Benny Génsbøl.

Når man passerer Hanne og Peters have, er det som om fuglene
pipper lidt højere derinde…..Måske er det, fordi der er så
utrolig mange af dem. Efterhånden har haven udviklet sig til et
dyreparadis.
Der er to fuglebade som fyldes hver dag…næsten… og i alt 8
fuglekasser til mejser, spurve og stære.
”Da jeg hang den første stærekasse op, måtte jeg hurtigt vende
den.” fortæller Peter, ”Stære er meget renlige, og når de
yngler, fjerner forældrene ungernes ekskrementer fra reden..
Efter at have fløjet lidt smider de ”skidtet” og flyver tilbage
igen. Desværre havde jeg fået sat kassen således, at
udflyvningsruten, og medfølgende nedkast lå lige nøjagtigt dér,
hvor naboen parkerer sin bil! Der gik ikke mange dage, før jeg
fik besøg af en vred nabo!.....Men det hjalp, da jeg fik vendt
stærekassen..”

Hanne og Peter har valgt at have et afslappet forhold til ukrudt.
Skvalderkålen bliver hakket og kommes i bolledejen.
”Det er iøvrigt håbløst, hvis man ikke vil have mælkebøtter”
fortæller Hanne.
Har man gået op ad Vestbakken i de par uger hvor
mælkebøtten blomstrer, forstår man. På den tilstødende mark
vokser der hvert år græs til hø. ..og mælkebøtterne blomstrer i
millionvis…et prægtigt syn! Indenfor få dage går de alle i frø,
og når der kommer et vindpust, er luften tyk af små
faldskærme.
Hanne forsøger dog at tæmme det mest vildtvoksende ukrudt i
blomsterbedet ved terrassen. Og i køkkenhaven. Hun hygger
sig med at så og høste grøntsager. ”Vi har allerede fået
rabarberkompot” fortæller Hanne (midt i april, red.) ”og
forleden prøvede jeg at lave pesto af brændenældespirer”.
Børnene har også hver deres lille jordstykke som de
passer….med lidt hjælp.
I Hanne og Peters have er der plads til alle. Store som små,
børn såvel som dyr. Næste gang din familie er på travetur og
kommer forbi den fuglevenlige have, I kan kende den på
fuglekasserne, så sæt farten ned og prøv at lytte…….

HANNE’S BRÆNDENÆLDE-PESTO

Stærene er ikke de eneste der giver liv. Mens vi går en
haverunde, er der bogfinker som finder føde. Et grønirisk-par
er forårskåde i de endnu ikke helt udsprungne træer.
Gærdesmutter kravler rundt i buskadset. En blåmejse inspicerer
én af kasserne og en solsort smutter forbi fuglebadet.
I det allerbagerste hjørne, ud mod Vestbakken, ligger en stor
bunke kvas. Under kvaset, skjult for nysgerrige blikke, ligger
en omvendt flamingokasse. Der er brækket lidt af kanterne til
indgang, og inde i kassen ligger der hø. Her bor pindsvinet !!
I et andet hjørne ligger en gammel rod, fra et træ der blev
fjernet engang. Egentlig ligger den der bare fordi den er pæn,
på den forfaldne måde, men den rummer også biller og
myrer……

en håndfuld brændenælder
(små friske skud – HUSK HANDSKER!)
½ håndfuld mandler
skallen af ¼ citron
olie
hele herligheden blendes og smages til med salt.
Spises som alm. pesto, i pasta, til fisk ell. lign.

Børnene finder jævnligt sjove ting i havedammen, som blot
lever sit eget stille liv. ”Den er fyldt med vandbænkebidere og
vårfluelarver. Der er frøer og tudser, og en enkelt gang har vi
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Storring, Stjær, Søballe og Høver
- set fra 4 kilometers højde

http://earth.google.com/
Her er det sted vi bor, fotograferet fra en satellit, der hænger 4 km oppe over os.
Da vi i sin tid bragte et tegnet kort over området, vidste vi ikke, at vi kunne få et satellitfoto. Det kan vi nu. Gå ind på net adressen
http://earth.google.com/ - og zoom ind, hvor du vil, på jorden. Billederne er fra 2005 – med de bliver sikkert snart opdateret – og måske
levendegjort, så man kan vinke til sine venner på den anden side af jordkloden. Fagre nye verden!
Vor fælles forfader Rane Jonsen.
Vi vidste heller ikke, at i området mellem vore fire byer, boede en af de rigtig barske skikkelser i Danmarks historie, Rane Jonsen. Ca.
midt i området, ude i Gammelgårds Sø, lå Ranes borg Sandgravsvold. Det er omkring 900 år siden. Rane Jonsen var en af de mænd,
der var med til at dræbe den danske konge Erik Klippinge, i Finnerup lade. Rane var faktisk kongens kammertjener – så han må være
gået over på fjendens parti – og har forrådt sin konge.
Der har været en 300 meter lang bro ud i søen, til hans borg – og der har været en vindebro, der kunne trækkes op, så ingen kunne
komme ind. Gangbroen var bygget i egetræ, der er blevet til moseeg, ved at stå hundreder af år, i den våde mosejord.
Nogle af de pæle, der har båret broen ud over mosen, findes stadig. De træpæle er over 900 år gamle, tænk hvis de pæle kunne tale.
Vi arbejder på at få fat i nogle fortællinger om Rane Jonsen, til de næste aviser. Det er jo vores fælles historie……….!
pb
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El Camino – pilgrimsvejen til
Santiago de Compostela - 3. del
Af Pil Brudager
Hermed en sidste epistel fra Caminoen, med et par eksempler på
hvorfor, af hvilke grunde, folk tager derned og går den lange vej?

Emilia fra Quebeck i Canada var 22 år og nygift. Hun havde nogle
måneder fri, inden efterårssemestret på universitet. Emilia havde hørt
en forfatter i Quebeck, fortælle om caminoen – og så havde hun læst
hans bog - og det ville hun prøve. Denne forfatter må være meget
overbevisende og smittende, i sine udsagn om caminoen. Jeg mødte
ialt 11 mennesker fra Quebeck, der var kommet, på gr.af ham.
Emilias focus på caminoen var, at være alene. Så hun holdt sig meget
for sig selv. Hun var enebarn af ”gamle” forældre – så hun havde altid
haft mange voksne omkring sig, fortalte hun. Hun havde brug for at øve
sig i, at være alene, mente hun. Vi blev rigtig gode venner og fulgtes
nogle dage, hvor vi begge havde bedbugs og hun, også lidt influenza.
Derfor gik hun i mit tempo, fordi hun var sløj. Normalt gik hun 35 km om
dagen. De unge gik gennemsnitligt meget længere om dagen, end de
mere modne vandrere, som jeg tilhørte.
Hollændere. Kig på graffitien bag dem:
You are not in Spain!, står der. Billedet er taget i provinsen Navarra.
Disse to hollændere, på 68 år, har gået hele caminoen for 11 år siden
og for 15 år siden og også tidligere. I alt fem gange, har de gået hele
turen. Det er en tradition i vores familie, sagde de. Og så har vi, hver for
sig, ting vi går og tumler med undervejs.
De havde dog en fornemmelse af, det måske blev sidste gang, i dette
liv, de gik hele vejen. Det er for hårdt for knæene, sagde manden.
Ind imellem tog de bussen, men det var der mange, der gjorde, for at nå
til Santiago, hvis man ikke havde så meget tid.
Jens og Valeri fra Østrig, havde besluttet at skilles efter seks års
ægteskab. De var dog usikre på, om det var det rigtige at gøre – så de
var enedes om, at gi’ deres forhold en chance, ved at gå caminoen.
Hvis de kunne finde ud af at gå 800 km sammen, mente de også, de
kunne få deres ægteskab til at fungere.
Jeg mødte dem i Katedralen i Santiago. Desværre kan jeg ikke berette
om en happy end. De var rasende på hinanden og de ville ikke engang
følges ad, hjem til Østrig. Men det var et værdigt forsøg!

Her er en far og hans søn fra Quebeck. Også de havde hørt den
berømte forfatter i Quebeck. De ville gerne uddybe deres far-søn
relation – så faderen havde givet sønnen turen, for at ville gå så langt,
sammen med sin gamle far!

I en af haverestauranterne på vej til Rabanal, mødte jeg Luca. Han så
sejg og macho ud, alligevel endte vi med at følges ad, i mange timer.
Det er en af de forrygende ting, ved caminoen – man kommer i kontakt
med alle mennesketyper – i mange forskellige aldre og nationaliteter.
Normalt gik Luca 50 km om dagen, men vores snak, der begyndte over
en omelet i haverestauranten, blev så spændende, at han valgte at gå
langsomt, og jeg pressede mit tempo lidt i vejret.
Luca var 42 år og tysker – boede i en Steiner landsby, i Sverige, hvor
han var tømrer og konstruktør. Hans kone kunne ikke få børn, men de
ville begge gerne ha’ et barn, så nu havde de besluttet at adoptere et
fra Sydamerika. Det var en meget stor beslutning for Luca – så han gik
Caminoen, for helt at blive overbevist om rigtigheden af denne
beslutning. Han havde for nogle år siden gået med en anden ting, han
skulle ha’ afklaret – og det havde været en succes.
Jeg så ham kun den ene gang, på gr. af hans hurtige tempo.

Lin fra Sydafrika var en hvid, afrikansk professorkone, med røde negle.
Hendes mand var gæstelærer på Berlins universitet, i et år. Han var
arkæolog – og var ved at skaffe penge til et arkæologisk institut i Cape
Town, så Lin var hausfrau med stort H – og havde masser af tid. Hun
var tilfældigt stødt på Haber Kerkelings bog (den havde alle tyskerne
læst!) om caminoen og var gået til et foredrag han holdt i Berlin.
Derefter havde hun resolut købt vandreudstyr, for at prøve selv. Hun gik
i helt nye støvler og havde mange vabler. (Gå aldrig i nye støvler!!!)
Hun tog et break på en uge, fordi hun skulle følge sin mand på en
officiel rejse til Norge – men så var hun der pludselig igen - og gik
videre. Hun var en af dem, jeg hele tiden bumpede ind i – så vi spiste tit
sammen og sov de samme steder og snakkede rigtig meget.
Jean Marie fra Paris, havde gået helt fra Le Pui – et startsted der ligger
800 km længere mod nord, i Frankrig. Så i alt gik han 1600 km.
Han var ingeniør, 63 år og ufrivilligt pensioneret, da fabrikken han var
ansat på, lukkede. Hans kone var kun 50 år – og havde et godt job.
Jean Marie var temmelig deprimeret over sin situation. Han og konen
havde tidligere gået et lille stykke af caminoen – og nu havde han
pludselig tiden for sig – så han skulle bare gå hele vejen – gå og gå, til
han var parat til at tage hjem og begynde sin pensionist tilværelse.
Han havde ikke travlt med at komme hjem.

Nordmanden Joakim grublede over et karriereskift, fra professionel
klassisk guitarist til noget, han ikke helt havde valgt endnu, men det var
en barndomsdrøm, der handlede om, at arbejde med heste, på en
utraditionel måde. Han havde spillet i et større musikensemble i 7 år –
og nu følte han, det var tid til noget andet. Han var helt sikker på, han
ville finde de viise sten, her på Caminoen.
Jørgen fra Danmark, på 55 år, havde det rigtig dårligt, men så bedre og
bedre ud, for hver gang jeg mødte ham. Hans kone havde forladt ham
for et halvt år siden, efter 25 år. Hans liv var styrtet i grus, sagde han men nogle venner havde fået ham på tanken om at gå caminoen.
Jeg mødte ham flere gange. Det var lidt dejligt, at tale dansk sammen.
De sidste par uger, dannede han gruppe med to unge, irske kvinder –
og de så ud til at have en masse sjov, i den lille tremandsgruppe. Jeg
tror, han fandt nogle resurser og noget livsglæde i sig selv, han ikke
vidste, han havde i behold. I Katedralen i Santiago fortalte han, at det
havde været utrolig hårdt. Men nu var han tryg ved at skulle hjem og
tage hul på sin nye alene-tilværelse. Han var en helt forandret mand.

De dybere, religiøse overvejelser folk gjorde sig, kom først frem, når
man kendte hinanden lidt bedre. Men langt de fleste, jeg mødte, gav
udtryk for en taknemmelighed over livet, som de gik og takkede for.
Flere gik og bad hjertebønnen:
Kyrie Eleison, Herre Jesus Kristus, forbarm dig over mig.
I alt mener jeg dog, de fleste gik for kulturen, naturen og motionens
skyld – og så deres focus i livet, lige nu, hvad det end måtte være.
PS: Jeg har sløret personerne, byttet navne og nationaliteter.
Og jeg ku’ blive ved at fortælle – men nu er det slut………….……..! pb
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Ekstraordinær generalforsamling
i Stjær Sogns Borgerforening
På den ordinære generalforsamling d. 27. marts var det
ikke muligt at skaffe de nødvendige 5
bestyrelsesmedlemmer – der indkaldes derfor til:
Ekstraordinær generalforsamling
mandag d. 21. maj kl. 19.30
i forsamlingshuset
Bestyrelsesarbejdet giver en oplagt mulighed for at
præge anvendelsen af Forsamlingshuset og til at møde
andre engagerede Stjærborgere.

Stjær Sogns
Borgerforening

Vi opfordrer derfor både nye tilflyttere og ”gamle” Stjærborgere til at møde op til generalforsamlingen
– og evt. at melde sig ind i bestyrelsen.

Formand: Bjarne Schøler Sørensen
tlf.: 86 95 08 08, bss@tdc.dk

I Stjær har vi et dejligt forsamlingshus med en sund
økonomi. Det er også DIT hus, så vær med til at værne
om det, så vi kan bevare det i mange år fremover.
Huset er bygget af Stjærs borgere, og hele byen gav det
en kæmpe modernisering og udvidelse i 70’erne.
Det benyttes til mange sjove og kreative aktiviteter til
fælles glæde for alle i byen.

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

Kom og vær med til at sætte dit præg på, hvordan vi får
bedst udbytte af vores forsamlingshus og ”byens have”.

Tlf.: 29 25 26 65 eller forsamlingshus@stjaer.net
Huset udlejes for hele weekenden fra fredag til søndag:
Medlemmer…...….hele huset kr. 2.000 kr. inkl. rengøring
Ikke medlemmer…hele huset kr. 2.600 kr. inkl. rengøring

Vi byder på ost og rødvin efter den officielle del.
Vel mødt !
Bestyrelsen

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

Har DU noget at fejre
i 2007, 2008 eller 2009?
For eksempel:
 barnedåb
 fødselsdag
 konfirmation
 bryllup
 eller en anden stor fest

Børnefødselsdag i Forsamlingshuset - book i god tid på
tlf.: 29 25 26 65 eller E-mail: forsamlingshus@stjaer.net
Vil I holde børnefødselsdag en hverdagseftermiddag, kan
huset lejes for 400 kr. på følgende betingelser:
Man skal være medlem af Borgerforeningen.
Man skal selv gøre rent.
Man skal være ude af huset inden kl. 17.

Så bør du møde op til den ekstraordinære
generalforsamling den 21. maj i forsamlingshuset.
Hvis du altså vil være sikker på, at festen kan
afholdes i Stjær Forsamlingshus !

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!

Vi ses!

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.

Bestyrelsen

Forsamlingshushaven er endnu ikke
anlagt med petanque bane, borde og bænke, lidt
blomster, græs osv.………som drømmen så smukt
blev drømt, sidste sommer. Der fattes villig
arbejdskraft!

Bestyrelsesarbejdet i borgerforeningen, er mangfoldigt,
udfordrende og hyggeligt.
Alle er velkomne til at være med og arbejde for byens
udvikling. Man behøver ikke sidde i bestyrelsen, der er
mange ad hoc udvalg, at gå ind i, hvis man har lyst!
Kig på siderne med foreninger og grupper.
Bjarne.

Vil du medvirke til havens udførelse, så ring til
Bjarne!
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Koncert i Stjær Kirke
Søndag den 13. maj kl 16.00
Vi får besøg af ensemblet El Boliche, som spiller
tangomusik med rødder i den originale, argentinske
tangomusik, fra begyndelsen af forrige århundrede.
Det bliver mest værker af Astor Piazolla.
Alle er velkomne!

Storring Kirke

Stjær Kirke

PS: man kan læse mere om ensemblet på
www.elboliche.dk / Mvh. Christian Spillemose

Årets konfirmander

bliver konfirmeret den 6. maj kl. 9.15 og kl. 10.30
i Storring kirke!

Morgen-retræte
Pinselørdag den 26.maj klokken 7.00
i Storring Kirke.

Pilgrimsvandring i Skanderborg
Kommune - lørdag den 18. august

Stille morgen-retræte ved Carsten Marvig.
Vi synger en salme og Carsten læser en tekst,
hvorefter der er stilhed til reflektion over teksten.
Det varer ialt max. en time – og er slags optakt til
retræte- weekenden. Alle er velkomne!

En stort anlagt vandring igennem hele Skanderborg
kommune, med Skivholme Kirke som mål.
Der vil undervejs blive hvil med kultur eller mad og
drikke, som de byer, man kommer igennem, vil stå for.
Man kan vandre
Fra Skanderborg Slotskirke til Skivholme
Start: kl. 8 ruten 30 km forventes at vare 9 timer
Fra Gl. Ry til Skivholme
Start: kl. 8 ruten 32 km forventes at vare 9 timer
Fra Øm Kloster til Skivholme
Start: kl. 8 ruten 31 km forventes at vare 9 timer
Fra Veng til Skivholme
Start: kl. 13 ruten 17 km forventes at vare 4 timer

Retræte week-end i Skovhuset
fra fredag den 1. - søndag den 3. juni

Fra Stjær til Skivholme
Start: kl. 14.30 ruten 11 km forventes at vare 3 timer

Kirken Storring-Stjær, står igen i år, for en weekendretræte i Skovhuset, ved Sdr. Vissing.

Der bliver forskellige stop undervejs; de nærmere
oplysninger foreligger endnu ikke.
Stjær kirke vil være med, ved et eller andet
arrangement som endnu ikke er fastlagt.

Carsten Marvig er retræteleder og vi starter fredag
aften.

Det er også muligt at cykle turen!!

Maden aftales forinden imellem os.

Rita Joseff - 86950123

Indtil søndag middag foregår det i stilhed.
Der er få pladser tilbage, vi kan være 10 i alt.

For gudstjenestetider mm. i Storring og Stjær
kirker, se Kirkeblad og dagspresse.

Hvis du er interesseret kan du ringe til Marie Cramers
tlf. 8695 0383 eller til Carsten Marvig 8695 0074
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Kan du se udsigten?

nationalsangens 1. strofe: ”Og det er Frejas sal” –
kærlighedens land.

” Det bugter sig i bakke, dal,
Det hedder gamle Danmark,
Og det er Frejas sal.”

/Flemming Staub

Havetour i Storring
Vi er så heldige at have rigtig mange forskellige haver i
vores lille landsby.
Der er de flotte, de specielle, de gammeldags,
vandhaverne, dem i mange niveauer – eller få, dem med
indbygget dam, dem med den allerflotteste udsigt og alle
de almindelige velplejede eller knap så velplejede.
Fælles for dem alle er, at der er nogen, der har udtænkt
dem og nogen, der holder af dem.
Fælles er de også om, at kun en begrænset kreds
KENDER dem, men det kunne vi måske lave om på.
Jeg foreslår, at vi laver en HAVETUR i Storring – en
slags ”åben have dag”, hvor vi kan vise herlighederne
frem for hinanden og få lejlighed til at forklare ideerne
bag.

Udsigten fra Storring Kirkes sydmur kunne sagtens have
inspireret Oehlenschläger til de velkendte linjer i
nationalsangens første strofe. Udsigten fra kirkegården
er uspoleret den dag i dag. De lave, øst-vest-vendte huse
i Solhøjparken dukker sig i henhold til lokalplanen og
falder i med landskabet, så det frie kig er intakt.

Tilmeld din egen have, eller naboens eller en helt
tredje. Så tager redaktionen kontakt til de forskellige
haveejere og hører, om ikke de er med på ideen. Der
skulle således ikke være risiko for at få uønskede besøg.
Tilmelding inden udgangen af maj til:
Per Reipurth, reipurth@email.dk eller
Michèle Nielsen, michele@storring.dk, 8695 0990.

Gæster fra fladere landsdele forbinder i særlig grad vores
område med det bakkede landskab. Min søsters børn fra
det flade sønderjyske midtland har deres helt eget navn
til vejen mellem Stjær og Storring: Hullabullavejen.

/MN
Men hvad med os, der bor her? Mærker vi stadig suget i
maven, når Stjærvej bugter sig i bakke og dal? Og
påskønner vi udsigten så meget, at vi sørger for at
bevare den? Også set fra vores egen grund – og fra
naboernes huse og haver?
Jeg synes, der er grund til, at vi minder hinanden om den
flotte udsigt fra den sydvendte skråning, Solhøjparken er
anlagt på. Havernes træer er ofte både smukke og
funktionelle – for eksempel kan de give behagelig skygge
i den varme middagssol om sommeren. Men efter 30 år
bliver almindelige skovtræer som birk, ask og ahorn også
temmelig store.
Så hvorfor ikke kaste et kritisk blik på de træer, du har i
din egen have? Invitér dig selv op til ”overboen” lidt
længere oppe ad skråningen og kig på dine træer. Hører
de stadig hjemme, der hvor de i sin tid udgjorde en billig
løsning, da haven skulle plantes til? Eller kunne nogle af
træerne gøre mere gavn i brændeovnen, og tilmed give
din overbo en bedre udsigt mod Stjær og Bakkeskoven,
der nærmer sig himmelbjergshøjder?

Fællesspisning
Næste gang …
er fredag d. 17/8, hvor vi mødes kl. 17.30 i
konfirmandstuen og griller i forhåbentlig godt vejr. Ved
samme lejlighed planlægger vi det kommende års
fællesspisning.
ALLE er velkomne !

Held og lykke med overvejelserne. Under alle
omstændigheder er der noget tiltalende over at kere sig
om sin nabos udsigt. Det må falde ind under
næstekærlighedsbegrebet. Og så er vi tilbage ved
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par voksne hænder til, som kunne trække hende fri og
bagefter fiske støvlerne op.

Formand
Per Brink-Vilsen
Solhøjparken 10, Storring
Tlf. 87 54 70 68
Mail: per-helle@wanadoo.dk

Vi var ret imponerede over, at en så ung dame tog
strandingen med så godt humør. Hun var ikke det
mindste beklemt ved situationen, selvom hun vist havde
hængt fast i nogen tid. Hatten af for det !!!

Storring Forsamlingshus

Det nytter
Igen i år går pengene fra sogneindsamlingen til at
begrænse udbredelsen og følgevirkningerne af AIDS
blandt nogle af verdens fattigste.
F. eks. kan man med ganske små midler forebygge, at
endnu flere børn skal blive forældreløse på grund af
AIDS; nemlig ved noget så – set med vore vestlige øjne –
banalt som at uddele kondomer og oplyse om, hvor
vigtigt det er at bruge dem.

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

Udlejning:
Yrsa Nielsen
Lilleringvej 5
86 95 01 12

Cafe Drop Ind
Efterårets Cafedatoer ligger endnu ikke klar, men der
kommer husstandsomdelt program.
/Storring Forsamlingshus

Indsamlere yder nødhjælp
Det blev til både et bidrag til aidskampagnen i Afrika
og nødhjælp af mere lokal karakter til en lokal pige,
da indsamlerne gik Storring og omegn tynd med
indsamlingsbøsser fra Folkekirkens Nødhjælp.
Ries karry-porre-suppe stod dampende på bordet
sammen med de nybagte boller, da Konfirmandstuen
søndag den 4. marts ved frokosttid blev invaderet af en
flok optimistiske indsamlere, som glædede sig til et par
timer i det geniale vejr med indsamlingsbøsserne fra
Folkekirkens Nødhjælp under armen.
Ind med modermælken
Suppen var god og stærk, og
således styrkede drog vi af til
et par timer på cykel eller med
barnevogn i omegnen.

På landsplan blev der indsamlet 14 millioner kroner, og
selvom vi i år ikke samlede helt så meget ind i Storring,
som vi plejer (mange havde benyttet sig af det gode vejr
og var ikke hjemme), så svarer de knap 3300 kr. meget
godt til landsgennemsnittet pr. indsamler, så det vil vi
tillade os at være glade for.
I hvert fald kan der købes rigtig mange kondomer og
uddannes mange lokale undervisere i forebyggelse for
det beløb.

Det vil sige … Lasse og Hubert
på henholdsvis 6 og 3 måneder
måtte ”nøjes” med mors
mælkebar, og de kom stort set
sovende til deres debut som
nødhjælpere – en samarbejdsvilje mødrene var godt tilfredse
med.

1. søndag i marts 2008
Under vores tur rundt i byen, blev vi opdateret på vore
medborgeres helbredstilstand, vi fik hilst på nytilflyttere
og fik sagt goddag til mange af dem, vi ikke lige når i
løbet af en travl hverdag.
Jo… der ligger mange gode oplevelser gemt i en
håndsrækning, og mon ikke vi også går en tur den første
søndag i marts år 2008, når Folkekirkens Nødhjælp igen
har den store sogneindsamling.

Pigen i Muddergrøften
Og nødhjælpere blev vi omend i lille målestok, da vi
nåede over til nybyggerne på Dronninghøj. Midt i en af de
største dynger af leret mudder – som nok med tiden
bliver omdannet til have – stod den yndigste unge dame.
Meget stille og med meget spredte ben – en noget
ubekvem stilling, så det ud til.

Der står mange oplysninger om Stands AIDS og
sogneindsamlingen på :
http://www.noedhjaelp.dk/sider_paa_hjemmesiden/sogne
indsamling

Anne Li på 3 år var også ude for at nyde både det gode
vejr, og de mange skønne vandpytter og mudderpøle,
som sneen har efterladt. Åbenbart syntes mudderet også
godt om Anne Li, for det ville ikke give slip, og hun sad
uhjælpeligt fast – eller næsten. Det hjalp, da der kom et

/MN
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NYT FRA HØVER

af Mogens Kjærskov

Fællesspisning
Fredag d. 8. juni. 2007 kl. 18.30
Så er tiden komet for forårets sidste fællesspisning,
når der fredag d. 8. juni kl. 19.30 igen er dækket op i
Høver Beboerhus til en hyggelig aften med god mad
og dejligt samvær med naboer og venner.
Prisen for at deltage vil blive på
ca. 80,00 kr. Børn ½ pris.

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

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

Selvom programmet endnu ikke er endeligt fastlagt,
vil det med garanti både indeholde dels noget kendt
og dels nogle nyheder, og der vil være noget for alle,
både børn og voksne.

Tilmelding skal ske senest tirsdag d. 5. juni 2007 på
telefon: 86 94 64 38, 86 94 66 46 eller 86 94 31 23

Indtil videre ligger følgende fast:

Generalforsamling i
Høver Beboerforening

Traditionen tro startes der fredag d. 3. august kl.
18.00 med den tilbagevendende cykeltur for hele
familien til Ravnsø, hvor vi hygger os ved søens bred
med de medbragte madpakker, og mon ikke de små
også i år kan køre turen i hestevogn.

Tirsdag d. 17. april var der ordinær generalforsamling
i Høver Beboerforening, og der var i år et fremmøde
på 15 deltagere.

Lørdag d. 4. august starter vi på legepladsen kl.
12.00 med årets fodboldturnering, hvor alle kan være
med, både små og store, piger og drenge og unge og
ældre. Holdene dannes blandt de fremmødte.

Formanden Peter Nordheims beretning for det
forgangne år gav ikke anledning til den helt store
diskussion, hvilket heller ikke var tilfældet efter
kasserer Mogens Kjærskovs aflæggelse af regnskabet.

For børnene vil der fra kl. 12.00 være opstillet borde
på pladsen til børneloppemarked, hvor børnene kan
sælge/købe/bytte medbragte effekter.

Derimod var der en større diskussion under punktet
indkomne forslag, hvor dels Tage Sørensen, men også
bestyrelsen havde fremlagt forslag til opstramning
omkring udlejning af Beboerhuset til ungdomsfester.

Alle børn opfordres endvidere til at møde op med
deres kæledyr til årets børnedyrskue.
Senere på eftermiddagen vil der
være forskellige aktiviteter på
pladsen for både små og store, samt
den spændende kåring af årets kage i
Høver, efterfulgt af den traditionelle
koskidningskonkurrence.

Efter en del diskussion blev bestyrelsens forslag
vedtaget, hvilket betyder, at Beboerhuset fremover
kun kan lejes til ungdomsfester af Beboerforeningens
medlemmer, og kun til medlemmernes egne børn.
Vedkommende lejer skal selv, sammen med mindst 2
professionelle kontrollører eller 6 voksne over 25 år,
være til stede under hele arrangementet.

Eftermiddagen afsluttes med en gang
traditionel æggekast.
Byfesten afsluttes sædvanen tro med stor fest foran
Beboerhuset lørdag aften kl. 18.30, hvor der tændes
op i den store grill, så den medbragte mad kan
tilberedes.

Der må kun spilles musik med lukkede vinduer og
døre, og musikken skal stoppe senest kl. 02.00.
Musikken må ikke være til gene for de omkringboende, hvilket betyder, at der stort set ikke må
kunne høres musik udenfor huset.

Under festen vil der blive solgt lodder til amerikansk
lotteri, hvortil der også i år forventes sponsoreret
mange flotte præmier. Endvidere vil præmierne i det
store lotteri blive udtrukket.

Ralf Brun blev nyvalgt til bestyrelsen, som derudover
består af Peter Nordheim, Jimmy Byskov, Mogens
Kjærskov, Rasmus Laursen, Kay Henriksen og Søren
Erik Jørgensen.

Vel mødt til Byfest i Høver, Danmarks rareste byfest.

Som suppleanter valgtes Connie Sørensen og Jens
Jønsson, og der var også genvalg til både revisor Karl
Jensen og revisorsuppleant Jane Byskov.
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ikke altid var helt friske, og nogle af konerne valgte
dem fra. Men det fortaltes at Jesper en dag var hos en
af de lokale fruer, som kiggede intenst på varen og
udbrød >> men gud Jesper, jeg synes de ser så røde
ud i hovederne, de er vel ikke blevet for gamle <<
Jesper svarede rapt >> nej, lille frue, de er skam ikke
blevet for gamle, de har bare lidt for højt blodtryk,
ellers fejler de skam ikke noget.<<

Fortællinger fra gamle dage om
landsbyen Høver, og dens beboere!
2. del.
Af: Tage Sørensen, Høver.

En anden episode er fra engang i 1940’rne, hvor en
slags profet havde været til en seance i Ålborg, og
havde spået at jorden ville gå under på en bestemt
dag. Lige den dag var Jesper Vitved ude at sælge fisk i
Høver /Storring området, og med sin hestevogn ankom
han nu til Proprietær gården ”Gammelgård”, der ligger
mellem Høver og Storring, i dag Ryvej nr.5.

En anden af Høver’s vise og agtværdige mænd hed
Laurs Veng, han var uddeler i den nyoprettede
Brugsforening i Høver. Hans kone hed Frederikke, og
de var, som omtalt i 1. del, forældre til Margrete
Fiirgaard. De byggede engang i 1930’rne nyt hus, nabo
til brugsen og i dag Ryvej 53.

Fruen på ”gammelgård” kaldet -- fru Kristiansen -- var
vant til at fiskemanden kom forbi når han var på den
rute, men den dag lød hun meget forskrækket, da hun
stak hovedet ud ad vinduet og råbte, >> Jamen, gud
dog Jesper, kommer de i dag, ved de da ikke, det er
blevet spået jorden går under i dag. << Hvortil Jesper
ganske roligt svarede >> Ja, lille frue, a`er sgu
ligeglad, hvis det sker så tar`a` bare til Vejle, for der
er a`godt kendt nede. <<

Både Laurs og Frederikke var meget afholdte af folk i
Høver, og de havde ry for at være hjælpsomme overfor
fattigfolk, som til tider havde det svært.
Laurs Veng gik for at være lidt af en spasmager, der
havde et humoristisk væsen. Min far var en vinterdag,
gået på besøg hos Laurs og Frederikke, for at snakke
og høre nyt fra egnen. Noget tilbage i generationerne
er vi lidt i familie med hinanden. Vel ankommet siger
min far så til Laurs, at han synes de har det lidt koldt i
stuen, og om det da er nødvendigt. Laurs mente nu
godt at de kunne spare lidt på varmen, det var der
mange der gjorde af nød. Ved du da ikke, forsatte min
far, at når vi engang dør og kommer ned i ”kælderen”,
så bliver det for stor en overgang, for dernede er der
fuld blus på kedlen.
Den tyggede Laurs så lidt på, men pludselig udbrød
han > Rikke – Rikke - skynd dig – skynd dig, fyr mere
på kakkelovnen.< Laurs havde nu indset at det
krævede mere end to lune Jyder i stuen, for at holde
varmen.

Vi børn var nok fascineret af Jespers måde at være på,
men også lidt bange for ham da vi jo fornemmede, at
han var noget anderledes end andre voksne.
Ovenstående fortælling, samt fortællingen fra sidste
nummer af Stjær avis er uddrag af et større værk, som
Tage K. Sørensen har skrevet om livet i Høver.
Tage K. Sørensen er opvokset, og har boet alle sine
dage i Høver, og fortællingerne er primært fra hans
barndom og ungdom i Høver.

I nabohuset Ryvej 82, hvor i dag Jønson`s bor, boede
førhen en gammel mand der hed Hans. Mine forældre
og Hans havde et godt forhold til hinanden. De besøgte
tit hinanden, og mine forældre hjalp tit Hans med nogle
ting, da han var enlig. Mor bragte ofte noget mad hen
til ham, da han var blevet ældet og svagelig, og ikke
selv fik kokkereret så tit. Og vist nok også når vores
menu lød på noget han kunne lide.

Fortællingerne er lige nu ved at blive renskrevet af
Egnsarkivet i Galten, og vil senere blive udgivet i en
eller anden form.

Børne-Skt. Hans i Høver

Da gamle Hans var ved at være på det sidste, kom den
daværende pastor Dyreborg en dag forbi, for at se til
ham. På et tidspunkt spurgte Dyreborg Hans, om de
skulle synge nogle salmer, >> nej – nej, det hjælper it
noget, << sagde Hans >> nej la os hellere snakke om
gamle dage i Amerika, det ved man hvad er.<< Både
Hans og præsten havde været i staterne i deres unge
dage. Denne historie er fra før min tid, men min far har
fortalt den, så den er rigtig nok.

(også for voksne!)

Fredag den 23. juni 2007
Vi mødes på legepladsen i Høver
fra kl. 17.30, hvor vi laver
pølser og snobrød på børnebålet.

En anden jeg husker fra min barndomstid, er Jesper
Vitved. Han var en rigtig bramfri og munter fyr, og så
kunne han synge sange og jodle som folk i Tyrol.
Fortælle ”røverhistorier”, var han også en mester udi.

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

Jesper boede i et bindingsværk hus i Høver, i dag Ryvej
76. Han boede sammen med Frida, jeg ved ikke om
hun var samlever eller husbestyrerinde. Dem kom mine
forældre også sammen med, og min far har fortalt
nogle historier om ham.

Det store bål tændes kl. 20.30

Vel mødt til en hyggelig aften!

Jesper kørte engang rundt og solgte fisk til folk i
landsbyerne og på gårdene. Det blev fortalt at fiskene
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Søballe-siden

Motion og velvære på klippekort – HIK 81
De kommende arrangementer:

Red. Ingeborg Larsen

Mandag d.30-4
Dans og vær glad
v. danseinstruktør Torben Nielsen. 19-20.30. Kom,
med eller uden partner, og få rørt kroppen til dejlige
latinamerikanske rytmer.

Grundejerforeningen Søballe Villaby
holdt d. 21-2 generalforsamling i Sognehuset Veng.
Den afgående formand, Ole Vrå, aflagde beretning.
Havemand ordner rabatten
Da det ikke at var muligt at få det ordnet af beboerne
selv (der mødte ganske enkelt ikke nogen op på
arbejdsdagene) er der lavet aftale, med en havemand,
om at vedligeholde arealet ud for Græsballe 1-9.

Tirsdag d. 22-5
Rulleskøjter
Få tips til at manøvrere på rulleskøjter eller inliners.
Camilla Schriver deler ud af sin erfaring. Har du ikke
selv udstyr, giv blot besked ved tilmelding, så skaffer
vi noget.
Fredag d. 8-6 Kano-og kajaktur
Vi mødes ved Knudhule kl. 17. Vi sejler, laver forsk.
konkurrencer og hygger os ved bredden. Til kl. ca. 21.
Alle arrangementer foregår, med mindre andet er
anført, på Veng Fællesskole.
Se mere på www.hik81.dk
Her kan man læse mere om det særlige klippekortsystem, og hvordan man tilmelder sig de enkelte
arrangementer. Evt. ændringer til programmet
annonceres her.

Denne rabat holdes af en havemand...
Bænken...
som står på hjørnet ved Græsballe 10, er indkøbt af
foreningen, og selvfølgelig til fri afbenyttelse af alle.
Desuden er der købt nyt granit til vejen, og aftalt
snerydning.
Ingen kattefælder
Efter fremlæggelse og godkendelse af regnskab og
budget, som kører videre med uændret kontingent,
blev indkomne forslag behandlet. Der var fra
bestyrelsen et forslag om at indkøbe nogle
mår/kattefælder. Meningen var at man skulle indfange
nogle af de mange katte, som strejfer rundt i byen.
De uheldige misser skulle så afleveres på
dyreinternat. Forslaget blev nedstemt.

Grundejerforeningen Gyvelhøj
Der er afholdt generalforsamling i
Grundejerforeningen Gyvelhøj. Kontingent for 2007
er uændret i forhold til 2006, og bestyrelsen er også
den samme, dvs.:
Formand: Rasmus Lübech Christensen,
Sekretær: Søren Mikkelsen.
Kasserer: Jan Bardino,
Der holdes vejfest den 18. august og nogle
bålarrangementer i løbet af sommeren.

Ny formand
Da Ole Vrå ikke ønskede genvalg, blev Gurli Nissen,
som før var suppleant, valgt ind i bestyrelsen. Ole Vrå
blev valgt til suppleant i stedet!
Bestyrelsen har konstitueret sig således:
Formand: Dorte Villefrance
Kasserer: Gurli Nissen
Sekretær: Niels Broch
Torben Grindsted blev genvalgt til revisor

Lammene er kommet ud på græs…

Gadebelysning på Græsballe?
Under eventuelt blev der diskuteret, om man skulle få
lagt kabler til gadebelysning ud, når elværket alligevel
var i gang med at grave. Der er meget delte meninger
om der overhovedet skal være gadebelysning på
Græsballe.

Den er sansynligvis til en tagbox, eventuelt
benzindeksel på en bil. Nøglen er af mærket
”BUFFO” Den er fundet på Vengevej, lige uden
for Søballe. Henv. Til Ingeborg, Græsballe 10
Hvem mangler en nøgle?
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Foreninger, grupper, råd, udvalg og institutioner

med nøglepersoner…

STJÆR
Stjær Sogns Borgerforening
Bjarne Schøler Sørensen
8695 0808 / bss@tdc.dk

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

Udlejning af forsamlingshus:
tlf: 2925 2665 eller
forsamlingshus@stjaer.net

Børnehaven
Kirsten Andersen/: 8695 0499

Stjær Medie-Gruppe
Stjær Avis/ Pil Brudager / 8695 0825
stjaeravis@stjaer.net / pil@stjaer.net
www.stjaer.net / Byportal
Roy Erik Blüthgen/ 8624 0226
webmaster@stjaer.net
STRIT gruppen/ kontakt Roy
Frokostklub
Per Reipurth/ 40978719
Netcamp-gruppe
netcamp@stjaer.net
Helle Fårup / 8695 0360
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
Skanderborg Kultursamvirke
Heidi Gargulak Andersen/8695 0650
heidi@gargulak-andersen.dk

Stjær Skole 8695 0300
Tina.haslev@skanderborg.dk
Nils.vangkilde@skanderborg.dk
stjaerskolen@skanderborg.dk
Hjemmeside: www.stjaerskolen.dk
Stjær Fællesbibliotek
Laila Bach / 8695 0172
stjaerfaellesbibliotek@galten.dk
SFO
Lone Borgkvist/ 86950574
regnbuen@galten.dk
Klubberne Værestedet
Mini-, Junior- og Ungdomsklub
Kirsten Pedersen/ 86950497
Klubberne.vaerestedet@skanderborg.dk
www.vaerestedet.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
Børnekor/ Storring-Stjær:
Heidi Gargulak Andersen/8695 0650
heidi@gargulak-andersen.dk
Foredragsudv. Storr.-Stjær-Høver
Elisabeth Thorsen/ 8695 0600
Indre Mission
Repr. i Stjær: Karen Marie Boye
8695 0470
Stjær Vandværk
Bent Skovsende/ 8695 0478
FEJLMELDING: Peter Gabriel
2343 5083/ vand@stjaer.net

Stjær Boldklub
Henning Røgen/ 8695 0414
henning@rogen.dk
Hjemmeside:www.stjaerboldklub.dk

Ejerlav for Tåstrup sø
Jakob Thulesen Dahl/ 86950027
jd@skanderborg-gym.dk

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

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

stjaer.boernehave@skanderborg.dk

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

Bordtennis i forsamlingshuset
Peter Schmidt/ 87612015
news@sicom.dk

Kræftens Bekæmpelse
Repr. I Stjær:
Susanne Røgen/ 86950414

Pebbelparken Grundejerforening
John Matthiasen/ 8769 5050
john.matthiasen@mail.dk
Nygårdsparken Grundejerforening
Annette Thorsted/ 8695 0495
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Hammel og omegns fjerkræklub
Racehøns
Repr. i Stjær: Mogens Andersen
8695 0581/ mo-a@mail.tele.dk
DOF Dansk Ornitologisk Forening,
lokalafd. Århus Amt. Lokal kontakt:
Peter Lange/ 86 95 03 41
peterlan@post6.tele.dk
Aarhus Aadals Golfklub, 8694 2677
repr. i Stjær: Bodil Brandt/ 8695 0035
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
Kirke: Sognepræst Jes Lau Jørgensen
jlj@km.dk

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/ 8695 0085
Storring.boernehave@skanderborg.dk
Storring Menighedsråd:
www.storring-stjaer.dk
Formand: Leif Christoffersen
86 95 03 67/ solhoej@storring.dk

Storlufthavnen tager form. Landingsbane for områdets nye Borgere og travle pendlere !?

AUTOGRISEN
rengøring

tlf. 70200103

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

ole.vraa@mail.dk

Kjællingdalsvej 1 Søballe, tlf. 2160 9549

Velværdsmassage
til børn og voksne
Tid efter aftale
Massør Karen Hove
Vesterbro 8, Stjær - tlf. 86 95 04 20

24

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

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

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

Tlf. 96 94 38 99

www.galtensparekasse.dk

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

FODBOLD:
Formand:

FØLGENDE STØTTER FLASKEPOSTEN OG
DERMED STJÆR BOLDKLUB:

86 95 04 14

Sicom A/S

Kollens Møllevej 9, Stjær

86 95 04 06

70 20 84 22

Pelikan sikkerhedslygter

86 95 02 36

Verdens bedste lygter

Viggo Ravns
El-Forretning

86 95 01 49

Torvet 8, 8464 Galten

86 94 36 00/86 94 30 31

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

Vi klarer alle elektriske installationer

Thomas Vixø
Vixoe@12 move.dk

Tømrermester
Hans Dam

BADMINTON:
Formand:
Lone Kragh
86 95 01 17
Pebbelparken
kraghbonde@vip.cybercity.dk
BORDTENNIS:
Formand:
Peter Schmidt
Kollens Møllevej 9
news@sicom.dk
MOTION:
Kontaktperson:

Susanne Røgen
Jeksenvej 12
henning@rogen.dk

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

H huse ApS

Jeksenvej 9, Stjær
86 95 05 08

87 61 20 15

kj
Bogtryk offset
86 95 04 14

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

86 95 04 28

11

Galten
Knallert- og
cykelværksted

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

Smedeskovvej 24
86 94 33 82

Bent Clausen
Tømrermester

Nordea
Torvet 1
8464 Galten

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

Stjær Sten og Grus
Harald Røgen & Sønner

Stjær
Tømrer- & Snedkerforretning
Thomas Vixø

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

Totfkjærvej 15, 8464 Galten
86 95 08 98

86 95 00 61

Galten
Installationsforretning

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

Keld Hansen
Søndergade 35, 8464 Galten
86 94 37 33

Salon Stjær

Home - Galten
86 94 39 88

Dame- og herrefrisør
Bodil Brandt

Vi vurderer boliger,
så de bliver både
købt og solgt

86 95 00 35
Solen skinner på Tåstrupvej 24

Murermester
Erling Hansen

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

NYGÅRDSPARKEN 4
86 95 04 28/30 81 16 88

86 94 45 25

ALT I MURERARBEJDE
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SKOLEFODBOLD

STJÆR*NE LØB I STJÆR TIL
SPORTSFESTEN

Pigerne fra 0.A fra Stjærskolen vinder sølv!
Onsdag d. 6 juni

For 2. år i træk er fodboldklubberne i den ny Skanderborg
Kommune gået sammen om at arrangere et indendørs
fodboldstævne for piger.
Skoleturnering foregik i flere af kommunens haller, og Stjærs
piger spillede i Borgernes Hus i Veng sammen med 5 andre
skoler.

Løbet startes kl. 19.00 fra Klubhuset på Vesterbro.
Man kan deltage som løber, motionsgang eller stavgang, alt er
muligt.
Turene rundt i og omkring Stjær by vil
tilsammen have en længde på i alt ca.10
km.
Man kan således vælge at gå/løbe alle
ruter eller kun tage 1 eller 2 ture efter
ønske om længde.
Ruterne vil være markeret og der vil være
poster undervejs med væske og frugt.

Annette "håndbold" Thorsted Sørensen var træner for 8 piger
fra Stjær skolens 0. A, assisteret af Alberte Thorsted Sørensen
og Anne Møller.
Pigerne havde blot en træningstime torsdag før stævnet som
forberedelse, men selvom kun to af spillerne havde prøvet at
spille fodbold før, viste alle en meget stærk indsats på banen.
Alle gik friske til opgaven, og holdet lagde ud med uafgjort 11 mod Veng. Herefter fulgte to sejre på hver 1-0 mod hhv.
Gudenå-skolen og Gyvelhøjskolen.
Den sidste kamp mod 0. D fra Niels Ebbesenskolen var meget
spændende, da begge hold var ubesejret, og først 6 sekunder
før slutfløjtet lykkedes det pigerne fra Niels Ebbesen at score,
så Stjærpigerne tabte 0-1.

Tilmelding senest onsdag kl. 18.30 ved Klubhuset.
Det koster 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn.
Motionsafdelingen

HJÆLPERE
SØGES TIL
SØNDAGENS
LEGEDAG VED
SPORTSFESTEN

Dette tog dog ikke humøret fra pigerne , der havde en god
fælles oplevelse med positiv sportsånd og gå på mod.
Deres stolthed og glæde var stor, da de fik sølvmedaljerne om
halsen, og endnu en gang gjaldede pigernes kampråb.
Forældrene til pigerne fra 0.A vil meget gerne sige tak til
trænernes frivillig indsats.

Vi vil meget gerne arrangere en rigtig legedag for børn og
voksne om søndagen til årets sportsfest, men vi mangler
hjælpere. – Dels gode ideer til aktiviteter, men ikke mindst
folk, der vil hjælpe med at opstille og passe de forskellige
baner og udfordringer.
Vi søger derfor et ”legedags-udvalg”, som vil tage sig af dette
arrangement!!
Der vil naturligvis være hjælp til fremskaffelse af diverse
redskaber og effekter.
Alle interesserede indbydes hermed til møde mandag d. 14.
maj kl. 20.00 i klubhuset.

Fra venstre:
Louise, Michela, Anne, Josefine, Sofie, Naja, Philippa & Julie
Bagerst de to stolte assistenttrænere Alberte & Anne.

VI ER LØBET TØR FOR ARME!!
HVIS ARRANGEMENTET SKAL GENNEMFØRES, SÅ SKAL VI BRUGE HJÆLP!!
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Mangler du et fritidsjob? - Så har vi jobbet til dig
For vi mangler håndboldtrænere til nogle af vore hold i den
kommende sæson.
Har du lyst til at blive en del af en meget aktiv håndboldafdeling i Stjær Boldklub, så er det bare med at tage kontakt til
et af vore udvalgsmedlemmer.
Vi har brug for både erfarne og uerfarne trænere, så lad være
med at holde dig tilbage.
Ligeledes vil der også skulle bruges et par ekstra holdledere.
Når indendørssæsonen starter op efter sommerferien, vil
klubben have 3-6 hold mere med i turneringen, end sidste
sæson. Indenfor de sidste par måneder har vi fået en del tilgang
af nye spillere, så vi i endnu flere af børne- og
ungdomsrækkerne vil kunne stille med mere end et hold.

Så vi har brug for dig!!
STJÆRS DRENGE – JOACHIM – I KAMP MED SEIF
PARTILLE CUP 2006

Håndboldtrænere på skolebænken
Torsdag den 17 maj sender håndboldafdelingen 11 af sine
ungdomstrænere en tur på skolebænken,
Det er DGI der har inviteret på kursus på
Fuglsø centret. Kurset er det første af en
række kurser, som klubbens trænere
tilbydes i løbet af sommeren.

ÅRSMØDE – HÅNDBOLDUDVALGET
Ungdomsrådet var også repræsenteret
Den 11. april afholdtes der årsmøde i håndboldafdelingen, og
her blev der fortalt om året, der gik, samt planerne for næste
sæson.
Alle udvalgsmedlemmer valgte at fortsætte endnu en sæson.
Rigtigt dejligt var det at se, at vores ungdomsråd var
repræsenteret til mødet. Hanne Seiling og Karoline Skov kom
og fortalte om ungdomsrådets arbejde, og der er mange
spændende ting under opsejling.

.

De unge mennesker arbejder blandt andet på, at stifte venskab
med en dansk forening, nemlig SEIF – Strandby Elling fra
Frederikshavn. Grundlaget blev skabt, da Stjær og SEIF sidste
år boede på samme skole under Partille Cup i Göteborg, og
havde det rigtig hyggeligt i hinandens selskab.
Planen er, at mødes henholdsvis i Frederikshavn og i Stjær og
skabe et godt samarbejde og venskab de to klubber imellem.

GREENHOUSE
VISER FORÅRSKOLLEKTIONEN FREM

En rigtig god og givtig ide, hvor det både er noget nemmere og
billigere at skabe grobund for venskab.
Vi havde bestemt en god tur til Sulingen i Tyskland, men det er
en meget lang rejse, og selv om mange klarer sprogbarrieren
fint, så er det et problem for de fleste.

TORSDAG D. 3. MAJ FRA KL. 19.00
KOM OG GØR ET GODT KØB I
STJÆRHALLENS CAFETERIA

Dejligt at se en flok unge mennesker, der sprudler af energi og
ideer. Der er stadig håb for Stjær Boldklub, når vi har den slags
stående på sidelinien til at fortsætte udvalgsarbejdet i klubben.

Sommerhåndbold
Der vil være stor aktivitet på de udendørs håndboldbaner i maj
og juni, da vi har tilmeldt 5 hold til DGIs udendørs turnering.
Derudover er der tilmeldt et hold til den indendørs turnering

Det skal dog lige siges, at båndene til vore tyske venner vil på
ingen måde blive kappet, og til sportsfesten glæder vi os til, at
der kommer der en flok seniorspillere og deltager i festlighederne.

DGI Østjylland har valgt at afvikle et drengestævne en lørdag i
juni måned, hvor klubben regner med at stille med nogle hold.
Stævnet vil blive afviklet enten den 2 eller 6 juni.
Da Stjær Boldklub i år fejrer sit 50 års jubilæum, arbejdes der
på at blive arrangør af DGI’ s landsdelstævne i udendørshåndbold.
Lykkes dette, vil der blive en spillet en masse håndboldkampe
på banerne søndag den 24 juni
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HUSK!!
BJERRINGBRO 20. MAJ
STORT UDENDØRS HÅNDBOLD-STÆVNE

FODBOLD – SÆSON 2007
Drenge & Piger, Poder 02-01:
Træner:
Vi mangler 1 – 2 forældre som vil træne denne årgang.
Kontakt Kris Andersen for mere information – tlf. 86950475.

Alle hold fra lilleput til ynglinge er
tilmeldt, og vi håber naturligvis på stor
forældreopbakning, så vi får en hyggelig
dag børn og voksne imellem.
Husk solcreme…eller en paraply, en god
madpakke, campingstolen, termokanden og den hjemmebagte
kage.

Drenge & Piger, Mikroput 00-99:
Træning onsdag 16.00-17.00
Træner:
Rene Domino

HUSK
DGI’ S LANDSDELSMESTERSKABER
24. JUNI, VESTERBRO STADION

87695145

Drenge, Miniput 98 – 97:
Træning: tirsdag & torsdag 16-17.
Træner: Hans Henrik Jensen

Vi håber på at blive de heldige udvalgte til at afvikle DGI’ s
landsdelsmesterskaber i håndbold på banerne d. 24. juni.

Drenge, Lilleput 96 - 95:

Om vi er så heldige at have hold, der har kvalificeret sig til
mesterskaberne vides ikke endnu, men de hold, der deltager i
turneringen, kæmper for sagen!!

Træning: mandag & onsdag kl. 17 – 18
Træner: Jes Rasmussen
Kim Jensen
Urban Engberg

86153949.

86950233
86950051
86950791

Piger, Miniput 98 – 97:

HUSK
HÅNDBOLDSKOLE I STJÆR, UGE 27

Træning: onsdag 17-18.
Træner: Lars Overgaard
Brian Pedersen

Håndboldafdelingen og DGI sørger for nogle inspirerende og
lærerige dage for vore håndboldspillere i aldersgruppen fra
lilleput til og med pige/drengespillere.

86950227
86950998

Piger, Lilleput – 92-93-94:
PT. Intet hold.

Har du lyst til at være med, så
kontakt Shila Baunsgaard eller
Connie Madsen for yderligere
oplysninger.

Drenge, 94-93 & Junior 90–91–92.
Der trænes tirsdag og torsdag kl. 16.30 – 18.00.
Træner: Henrik Blæsbjerg
87547070.
Henrik Mortensen
86954979.
Claus Jensen
86950518.

86 95 06 71 – 86 95 06 17
Men skynd dig, tilmeldingen er
startet.

Senior
Træning: tirsdag & torsdag 19 – 20.30
Træner: Lars Bertelsen
Brian Pedersen
Henrik Mortensen

86950375.
86950998
23469770

Alle hold er startet
HVIS DU HAR RIS/ROS, VIL GØRE OPMÆRKSOM PÅ
FEJL ELLER MANGLER, ELLER BARE HAR EN
KOMMENTAR, SÅ GIV DEN ENDELIG DIREKTE TIL
FODBOLDUDVALGET. DET ER DERFOR VI ER HER, OG
VI VIL GERNE TAGE OS AF DET!
KONTAKTPERSONER, TLF. NR., OG MAILADRESSER
STÅR PÅ BOLDKLUBBENS HJEMMESIDE UNDER
FODBOLD/UDVALG.
FODBOLDUDVALGET

Du burde købe dig en tyrolerhat….Sportsfest 2004
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HOVEDBESTYRELSENS
GENERALFORSAMLING
Den 14. marts afholdtes hovedbestyrelsen årlige generalforsamling, og en lille, men sluttet flok debatterede året der gik,
samt året der kommer.

Indlæg af Stjær BK håndbolds unge-rødder,
”Hajerne”
Vi er skarpe i kanterne

Orla Hermansen samt Ellen Møller var på valg, og disse blev
genvalgt for de næste to år.

Skrevet af:
Rebekka Nothlev, Martine von Benzon, Karoline Skov, Marius
T. Holm, Chris Graversen, Hanne Seiling & Morten Nielsen.
-

Formanden sluttede sin beretning med at takke sponsorer for
deres velvilje over for klubben, trænere og ledere for deres
arbejde med de aktive, forældre og hjælpere for deres indsats
ved arrangementer, og bestyrelse og udvalg for deres
utrættelige arbejde for klubben.

Har Stjær brug for en ny hal?
Har Stjær brug for et ny samlingssted?
Har Stjær brug for nye initiativtagere?
Hvordan får vi fat i nye tilflyttere?

I har en god klub, så værn om den.

Ja det mener vi!!
Vi har i ungdomsrådet været på flere kurser i DGI for at finde
ud af, hvordan vi kan gøre flere mennesker aktive i Stjær BK!
Under et af disse opstod ideen om at Stjær burde have en større
og bedre hal.
Dette skulle være for at gøre hallen til et samlingssted for flere
grupper end dem der lige nu bruger hallen.
Vi har bl.a. snakket om at lave et fitnesscenter, computerrum,
café, alt i alt for at tiltrække flere folk til hallen.
At samle alle byens aktiviteter, og skabe et endnu større
fællesskab.
Det her er kun en del af de projekter, vi har gang i.
Under kurserne har vi mødt unge mennesker fra andre klubber,
og noget af det vi lærte var, at vi skal være med til at tage
beslutninger i vores klub, og at arrangere diverse
arrangementer.
Vi har bl.a. været med til at beslutte, at næste års håndboldtur
går til Bornholm, hvilke spilleregler der gælder, og hvem der
skal med.

STJÆR BOLDKLUB ØNSKER ALLE
EN GOD SOMMER

Årets håndboldafslutning stod vi alene for; Underholdning for
boldklubbens kommende talenter, vi arrangerede spisning og
pokaluddeling for hele ungdoms afdelingen.

50 ÅRS JUBILÆUMSFEST
14. & 15. SEPTEMBER – STJÆRHALLEN

Af fremtidige aktiviteter skal vi deltage i dette års
håndboldskole som hjælpere, og skal i maj deltage i et
afsluttende kursus med DGI.

Husk at sætte kryds i kalenderen d. 14. eller 15. september,
hvor Stjær Boldklub’ s 50 års jubilæum skal fejres med maner.
Ungdommen lægger ud d. 14.09., mens de ældre medlemmer
tager over lørdag.

For at skaffe penge til forskellige/fremtidige aktiviteter, bl.a.
for klubbens yngste, har vi en lille bøn til læserne:
Bruger i Karatkaffe, vil vi meget gerne opfordre jer til, at i
klipper værdimærkerne af og putter dem i en af de opstillede
postkasser i hallen og i Brugsen.

Fredag vil der blive afholdt
alkoholfrit diskotek, men hvordan
og hvorledes, det hele skal
forløbe, er endnu ikke helt
fastlagt.
Arrangementsudvalget håber at
kunne inddrage ”Hajerne” i
planlægningen, så det kan blive
en god aften både for yngre og
ældre ungdomsmedlemmer.

Er i tvivl, så kom med hele pakken – når den er tom. 
Vi håber på områdets opbakning omkring klubben og vores hal
projekt.

Lørdag aften vil der blive afholdt halbal, hvor Søren Graversen
sørger for veltilpasse maver, Ceres ligeså, mens Clair tager sig
af velbehag for ører og dansemus.

Hilsen Unge-rødderne
”Hajerne”

Hold øje med yderligere information på StjærNet samt
opslag i Stjær Brugs.

Vi er skarpe i kanterne
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LØRDAG D. 09. JUNI – FORTSAT

SØNDAG D. 10. JUNI
11.00 Reparationssæt
Hvad med en sildemad eller en med spegepølse…og
en lille en til halsen.

LØRDAG KL. 10.00
PRØV LYKKEN VED ÅRETS
TOMBOLA! OVERSKUDDET GÅR
UBESKÅRET TIL UNGDOMMEN
I STJÆR BOLDKLUB.

Vores trofaste ko er nu i ko-himlen,
men for de spillelystne arbejdes der på
at slippe brevduerne løs i Stjær igen i
år.

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

11.30 Hoppepuderne pustes op
12.00 Leg for forældre og børn
 Sækkevæddeløb
 Æggekast
 Human-agility
 Alternativ tovtrækning
Og meget mere

MANGE TAK !!

19.00 – 02.00 Teltbal og fællesspisning

Saml et hold med min. 4 børn og 4 voksne, og så vil
der blive dystet i forskellige udfordringer. Tag tøj
på, der kan tåle mosten.
Holdene tilmeldes i teltet onsdag og torsdag aften.

Ca. 20.00 Roger & Over
Ca. 23.00 Deux Guitares
Så kom ud og få luftet danseskoene!
VEDR. MAD TIL TELTBALLET

14.30 Lagkagekast
Da vi igen i år har vores egen superkok, kan der
købes madbilletter helt indtil torsdag aften, men de
kan allerede fra 15. maj købes i Brugsen i Stjær.

15.15 Tovtrækning på glatbane
Sportsfesten afsluttes traditionen tro med tovtrækning, men denne gang er udfordringen en anden.
Tør Stjær stadig møde Storring eller omvendt…
Ellers er der tilmelding af to alternative hold i teltet
senest søndag kl. 12.00

Menuen er endnu ikke fastlagt, men det
bliver igen en festmenu fra Søren Graversen
VEL MØDT
HUSK!!
Du er velkommen til at medbringe egen mad til
fællesspisningen i teltet.

16.00 Sportsfesten slutter…tak for denne gang!

Pris for indgang, mad, musik KUN kr. 125,00
Entre uden spisebillet – kr. 50,00
(købes ved indgangen)

DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER
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BEMÆRK !

PROGRAM SPORTSFEST 2007

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

ONSDAG D. 6. JUNI
18.00 Teltet stilles op.
Jo flere der giver en hånd med, jo tidligere kan
festen starte.

18.00 – 21.00 Oldboysturnering, fodbold

OG HUSK !
HOPPEPUDERNE
ER UDEN OPSYN
OG BENYTTES
UNDER EGET
ANSVAR OG
RISIKO

19.00 Stjerneløb
19.00 Baren åbner
Hoppepuderne pustes op
Pølsevogn, is, slik og pizzasalg starter
Pentanque, Vikinge- og posespil
Børn, gamle og dem midt imellem kan mødes på
banerne til hyggeligt samvær. – Alle er velkomne !!
Spil kan afhentes i baren hele ugen.

FREDAG D. 8. JUNI

20.00 Præmiewhist

18.00 Bilorienteringsløb

21.00 Katrine, Charlotte & Pernille synger i
teltet.

Det traditionelle bilorienteringsløb er igen på
programmet, og har du lyst til en tur på et par timer i
det østjyske med masser af svære køreordre og kort,
så er det lige noget for dig.

19.00-22.00 Ungdomsdiskotek

RAFLEBÆGRE OG TERNINGER
KAN HELE UGEN LEJES I BAREN

Vi får igen i år besøg af Diskotek Mø. & Ma.
De spiller fra klokken 19 til 22.
Der vil være masser af
konkurrencer, og i baren vil der
være mulighed for at købe
drinks, selvfølgelig uden
alkohol. Gratis adgang.

TORSDAG D. 7. JUNI
18.00 Pølsevogn, is, slik og pizzasalg starter

21.00 Burgerbaren åbner

17.30 Fodbold på banerne
Senior og ungdomshold spiller
turneringskamp

Naturligvis ingen sportsfest uden burgere fredag
aften! Prøv dem!

22.00 Bilisterne vender hjem

19.00 Hoppepuderne pustes op
Pentanque, Vikinge- og posespil

Musikken fortsætter for de voksne

LØRDAG D. 09. JUNI

20.00 Schmidt & Co – Levende musik

08.30 Gratis morgenkaffe i teltet
21.30 Orientering om bilorienteringsløb

I teltet er der frisk kaffe, te, rundstykker…og en lille
en til halsen

I klubhuset gives der orientering om reglerne for
fredagens store
bilorienteringsløb

10.00 Fodbold- og håndboldstævne
10.00 Tombolaen åbner
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KAN DET VIRKELIG PASSE, AT FOLK SKAL
OMKRING SKADESTUREN EFTER KAMP
PÅ VESTERBRO STADION????

HÅNDBOLD
POKALMODTAGERE
SÆSON 2006/07

Det er det samme hvert eneste år, når fodboldsæsonen går i
gang: En knoldemark som ikke er egnet til nogen former for
boldspil, og hvor sandsynligheden for skader er alt for stor.

TILLYKKE TIL:
Pigelilleput
Pigepuslinge
Drengepuslinge
Piger
Drenge
Damejunior
Herrejunior
Dameynglinge
Damesenior
Herresenior

Man skulle jo ikke mene, at det kan komme bag på kommunen,
at vi her først i april – år efter år – stater med turneringskampe
på banerne, men alligevel er det samme situation år efter år.
Det er nærmest flovt at præsentere modstanderne for en bane i
så dårlig stand, og den 9. april, hvor der var turneringsstart,
måtte 5 spillere tage omkring skadestuen på vejen hjem.
Hvordan det endte vores 2 skadede gæster vides ikke, men 3
Stjærspillere humper nu rundt med ledbåndsskader i
henholdsvis knæ og ankler. Det er ganske enkelt en skandale!

Anja Jacobsen
Alberte Thorsted og Benedicte Brülle
Jens Borup og Mikki Sørensen
Hanne Seiling
Joachim Thorsted
Anne Dalum
Søren Borup
Charlotte Holst
Uddeles først til juni
Uddeles først til juni

Stjær Boldklub har søgt om af afholde DGI’s landsdelsmesterskaber til juni, og ud over overhængende fare for skader, så er
det ikke muligt at spille håndbold på så ujævne baner.
Misundelse er en grim ting, men man bliver lidt ærgerlig, når
man bevæger sig en tur på anlægget i Hørning eller Hårby,
hvor banerne minder om greenen på en golfbane, og nu hvor vi
er blevet én og samme kommune, havde man da et stille ønske
om, at banerne i Stjær kunne blive lige så velplejede…..

HÅNDBOLDTUR TIL BORNHOLM
UGE 28 - 2008
Der arbejdes allerede nu med planer for deltagelse i Østersø
Cup på Bornholm næste år. Dette er et stort stævne, der i 2008
afholdes for 30. gang med deltagere fra flere europæiske lande.

Men det kunne jo være… Ja mon ikke når denne avis er på
gaden, så har kommunen været omkring banerne i Stjær med
deres maskinpark, så vi også har et velplejet, jævnt og ikke
mindst anvendeligt sportsanlæg!

Da stævnet afvikles i uge
28, vil vi meget gerne bede
forældre og spillere tage
stilling til deltagelse
allerede nu.
Kan børnene deltage, eller
er de taget af sted på
sommerferie??!!

GRØN KONCERT
GIV EN HÅND MED!!
Lørdag d. 21. juli har Stjær Boldklub brug for din hjælp!!
Der skal bruges ca. 40 hjælpere til ovennævnte arrangement,
som afholdes af Muskelsvind Fonden på VesterEng i Århus.

Det vil være tidsspilde, at
arbejde videre på projektet
hvis det ender med, at der
ikke kan stilles hold i flere årgange.

Det er femte år, vi er med, og vi vil som tidligere blive tildelt
vagter i boderne og ved hegnet. I år har vi dog fået et større
område at passe, hvilket betyde, at der er brug for flere
hjælpere.

Der er derfor blevet uddelt sedler til samtlige spillere, hvor vi
beder forældrene tage stilling. Selvfølgelig vil der altid kunne
ske noget, der forhindrer deltagelse, men vi ønsker at høre, om
folk vil prioritere denne tur og planlægge sommerferien uden
om uge 28.

Så derfor håber vi, at du har mulighed for at hjælpe denne dag.
Man skal være til rådighed i tidsrummet ca. 09.00-23.00, og
der må ikke nydes alkohol under arrangementet.
Til gengæld får man gratis adgang, der bliver sørget for gratis
mad og drikke hele dagen, og der er mulighed for at holde en
pause, hvor man kan nyde den gode musik.

Turen vil gælde alle hold fra årgang 1998 til og med årgang
1989.

RYGNING FORBUDT I HALLEN FRA 1.4.07.

Stjær Boldklub vil modtage kr. 500,00 for hver hjælper, og
disse penge går naturligvis til stævner og oplevelser for
boldklubbens medlemmer.

Det er ikke længere tilladt at ryge i hallens cafeteria og
forgang, og dette bedes respekteret. Der vil snarest blive sat et
udendørs askebæger op, så cigaretskodderne ender på rette
plads.
Det burde ikke være nødvendigt at påpege det, men der må
naturligvis – som det har været tilfældet længe – heller ikke
ryges i omklædningsrummene.
INDTAGELSE AF ALKOHOL AF ENHVER ART ER
STADIG ER FORBUDT I OMKLÆDNINGSRUMMENE!
Trænger man til en øl efter kampen, er man mere end
velkommen i hallens cafeteria, hvor øl stadig kan indtages i ro
og mag:

Hvis du har mulighed for at hjælpe til, så meld tilbage til John
Laursen, Nygårdsparken 15, Tlf. 86 95 04 69 så hurtigt som
muligt.
Der vil være afgang fra hallen lørdag kl. 8.30, men der vil
komme nærmere besked ved tilmelding.
På forhånd mange tak!!
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THE BOOTLES I STJÆRHALLEN

ØSTJYSKE MESTRE
PIGE B – 2006/2007

Alle, der havde fundet vej til
Stjærhallen fredag d. 23. marts, fik
en rigtig god musikoplevelse med
The Bootles. Man kunne næsten
forestille sig, hvordan det måtte have
været på The Cavern Club i
Liverpool først i 60’erne. The
Bootles værner om den simple men
effektive lyd uden nymodens
dikkedarer, og selv de mest inkarnerede Beatles fans måtte
overgive sig.
Abba Revival Band måtte jo beklageligvis melde afbud p.g.a.
sygdom, men vi må sige, at vi fik fuldgod erstatning.
Ud over en hyggelig aften i gode venners lag, blev der et
overskud på kr. 12.000,- til ungdomsarbejdet i Stjær Boldklub.
Tak til alle der gav en hjælpende hånd i forbindelse med
arrangementet.

Øverst fra venstre: Ole Skov, Camilla Schmidt, Rebecca
Nothlev, Sabina Bojsen, Anne Møller, Tenna Sørensen, Bente
T. Holm, Martine Benzon, Mia Bertelsen, Henriette Clausen,
Hanne Seiling og Karoline Skov.

Ideen om Abba Revival Band i Stjærhallen er dog ikke helt
skrinlagt, og vi håber da på, at det engang bliver muligt at
præsentere dem i Stjær.

Stjærs pigehold årgang 92-93 gik en suveræn turnering
igennem, og efter sejre i alle kampe både før og efter jul, kunne
de tage til kredsmesterskaberne i Hammel d. 24. marts.

KONTINGENTSTIGNINGER
Grundet kommunesammenlægningen og dermed ændrede
tilskudsregler er vi nødt til at sætte kontingentpriserne en smule
op. Alle kontingenter fra børne-, turnerings- og motionsspillere
stiger med minimum kr. 50,00. Dette gælder alle idrætsgrene i
Stjær Boldklub.
Trods stigningerne er vi glade for, at vi stadig befinder os i den
billige ende af kontingentpriser, og vi håber – men kan ikke
garantere – at vi slipper for at skulle sætte prisen yderligere op
i år 2008.

Der skulle spilles en kamp mod Sabro, og det blev en kamp,
der var præget af en meget nervøs start fra begge hold, men
helt uden prangende spil, lykkedes det dog Stjær at komme
hjem med guldet om halsen.
Næste udfordring var så østjysk mesterskab weekenden efter i
Hedensted. Første kamp var mod Bording KFUM. Det blev en
spændende kamp, som mest af alt blev afgjort af endnu en
superkamp af Karoline Skov i målet.
I anden kamp skulle pigerne så møde LRV Løvel. Vi havde fra
Bordings side hørt, at det var nogle bisser, så vi håbede på, at
dommeren ville kunne tøjle sagerne. Desværre tillod han
mange svinestreger, og vi kan kun være glade for, at alle
Stjærspillere kom hjem uden alvorlige skader.

SÅ ER VANDRETURENE STARTET IGEN!
Motionsafdelingen er gået i gang igen. Vi
mødes hver torsdag ved klubhuset kl. 19.00.
Kontingentet på kr. 50,00 betales første gang
man møder op.
VI SES TORSDAG KL. 19.00

Men det var heldigvis håndboldspillet, der vandt, idet Stjær
kunne tage derfra med guldet om halsen. Pigerne var ellers
bagude 5-1, men de kæmpede sig flot tilbage, og kan kun være
stolte af en flot indsats!!

TRÆNINGSTIDER SOMMERHÅNDBOLD

Nanna, Henriette og Anne, alle årgang 94, kom med til
mesterskaberne, da pigeholdet kun tæller 8 spillere. Der blev
naturligvis ikke meget spilletid til puslingespillerne, men de
var stolte over at blive indkaldt som backup, hvis nogen skulle
tabe pusten eller komme til skade.

Pigelilleput – årgang 1997-98-99
Pigepuslinge – årgang 1995-1996
Piger – årgang 1993-1994
Damejunior – årgang 1991-92
Dameynglinge – årgang 1990
Dameynglinge – årgang 1989
Damesenior – årgang 1988 og før
Drengepuslinge – årgang 94-95-96

Træningen er startet.
Yderligere oplysninger fås hos:
Finn Nielsen
86 95 04 30
John H. Laursen 86 95 04 69
Håndboldafdelingen
2

Tirsdag 17.00 til 18.30
Torsdag 17.00 til 18.00
Mandag 18.00 til 20.00
Mandag 18.00 til 20.00
Mandag 18.00 til 20.00
Torsdag 19.00 til 20.30
Torsdag 19.00 til 20.30
Fredag 17.00 til 18.00

PRISER VED SPORTSFESTEN
RECEPTION
I ANLEDNING AF BOLDKLUBBENS
50 ÅRS JUBILÆUM
D. 22. JUNI 2007
VIL DET GLÆDE OS AT SE ALLE
MEDLEMMER, SPONSORER OG
VENNER AF BOLDKLUBBEN TIL
RECEPTION I KLUBHUSET
FREDAG D. 22. JUNI
FRA KLOKKEN 14.00
VEL MØDT

SPORTSFEST I STJÆR, 06. – 10. JUNI 2006
Igen i år, hvor vi holder sportsfest for 50. gang, håber vi at se
rigtig mange på og omkring banerne, og at vi sammen må få
nogle dejlige solrige dage med sport, leg, musik og hyggeligt
samvær!
Vi vil gerne på forhånd takke alle, der giver en hånd med.
Uden jeres hjælp, kunne vi ikke afvikle så stort et arrangement.
MANGE TAK !
Husk! Hvis lørdagens menu ikke lige hitter, så pak en fristende
madkurv, og kom ud i teltet alligevel !!

Fransk hotdog
Frankfurter m. brød
Pølser
Pølsebrød
Pizza
Toast
Kaffe m. småkage
Fadøl
1 kande øl
½ liter sodavand på flaske
Kildevand
1/1 flaske rødvin
1 glas rødvin
1/1 flaske hvidvin
1 glas hvidvin
½ flaske snaps
1 glas snaps
1/1 flaske Gajol
1 glas Gajol
Breezer m.m.
Chips
Rep. sæt søndag
Entre lørdag
Entre incl. middag og levende musik

kr.
-

20,00
25,00
10,00
5,00
20,00
15,00
5,00
25,00
100,00
20,00
10,00
80,00
15,00
80,00
15,00
125,00
15,00
400,00
20,00
30,00
5,00
30,00
50,00
125,00

KREDSVINDERE PIGE B
2006/2007

Læs mere om ugens program inde i bladet.

TOMBOLA - PRÆMIEINDSAMLING
Der arbejdes hårdt på at lave en tombola med præmier, der er
et 50 års jubilæum værdigt, så skulle I lægge inde med effekter,
der kan bruges til præmier, så vil vi tage imod med stor tak.
Det kunne være en reklameparaply, et par sokker, en flaske
vin, en T-shirt…Listen er uendelig, og intet er for stort og intet
er for småt.
Effekterne kan afleveres hos Annette Thorsted, Hanne
Bertelsen eller Ellen Møller, eller vi kan kontaktes på telefon
86 95 04 95/86 95 03 75/ 86 95 02 36, så søger vi selv for
afhentning.
På forhånd mange tak
Annette, Hanne & Ellen

Øverst fra venstre: Træner Bente Thing, Camilla Schmidt,
Anne Møller, Rebecca Nothlev, Sabine Bojsen, træner Ole
Skov, Henriette Clausen, Mia Bertelsen, Hanne Seiling, Nanna
Jensen og målmand Karoline Skov

