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Hårbyvej i Skanderhvor?
Hvem har sagt det skal være nemt….? Der findes tre Hårbyvej’er i Skanderborg kommune:
Hovedgaden gennem Hårby, Hårbyvej mellem Fiirgårde og Hemstok - og Hårbyvej fra Dalvejen
mod Stjær. Læs inde i bladet!

Stjær Avis udgives af Stjær Boldklub og Stjær Sogns Borgerforening
Avisen uddeles til 750 husstande i området Storring, Høver, Stjær og Søballe.
Indlæg modtages på mail adr.: stjaeravis@stjaer.net - Avisen kan læses i farver på http://www.stjaer.net

Aktiviteter i september
Stjær/Storring
18. 14.00 Eftermiddagsmøde i præstegården
23. 13-16 Svampetur i Jeksendalen
24. 17.30 Fællesspisning i Stjær Forsamlingshus
27. Sogneudflugt
30. 16.00 Koncert med lokale kræfter i præstegården

Stjær Avis
udgives af Stjær Boldklub
og Stjær Sogns Borgerforening.

Redaktionens adresse er:

Høver
29. 09.00 Arbejdslørdag i Høver Beboerhus

Møllevejen 7, Stjær, 8464 Galten,
stjaeravis@stjaer.net/ 8695 0825

Søballe
Projekt Udeliv! Udendørs-aktiviteter for børn fra 9 år.
Mere information på www.hik81.dk

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

Aktiviteter i oktober
Stjær/Storring
16. 14.00 eftermiddagsmøde i præstegården
24. 19.30 Ordinær generalforsamling i Storring
forsamlingshus
24. 14.00 Kirkehøjskole i kirke og præstegård
29. 17.30 fællesspisning i Stjær Forsamlingshus
Høver
5. 18.30 Fællesspisning i Høver Beboerhus

Deadline for næste Stjær Avis:
Søndag den 28. oktober
Avisen udkommer den 16. – 18. november
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”!

Aktiviteter i november

Copyright!

Stjær
13. 14.00 Eftermiddagsmøde i præstegården
26. 17.30 Fællesspisning i forsamlingshuset

Redaktion:

Høver
4. 10.00 til 16.00. EfterårsUdstilling i Beboerhuset
16.-18. Stjær Avis nr. 23 udkommer!
December:
15. 12.00 -? Jule-netcamp i Stjær Forsamlingshus
For mere kirkeinformation og gudstjeneste- tider, se
Kirkeblad og dagspresse.

I lørdags, den 15. september, kunne
Stjær Boldklub fejre sit 50 års jubilæum!

Kopiering fra avisen er OK, med angivelse af kilde!

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
Layout/Christina Monrad Andersen/ cmajla@privat.dk
Artikler/ Tina Krøyer/ kroyer@email.dk
Ansvarshavende /illustr./foto/ Pil Brudager/ 86 95 08 25
pil@stjaer.net, eller stjaeravis@stjaer.net

Siden sidste avis!
Vores annonce efter arbejdskraft til avisen, har båret
frugt. Siden sidste avis, er to helt nye ansigter i byen
dukket op og har meddelt, de kunne tænke sig, at
arbejde med i redaktionen på Stjær Avis!
Det er Christina Monrad Andersen, Østerbro og
Flemming Kristensen, Cedervej. Flemming flytter
hertil sidst i september – og er med, fra næste avis.
Vi er jublende glade på redaktionen. Der har været
en snigende og stigende metaltræthed - og besvær
med at finde nye formuleringer til tilbagevendende
begivenheder og artikler om dette og hint.

Her ses stifteren Harald Røgen - og den nuværende
formand Henning Røgen, til Gallafest i Stjærhallen.

En ny journalist på avisen, Tina Krøyer, Tujavej, har
også meldt sig, nu for anden gang, med utrolig
spændende haveartikler og en helt ny niche om
samlere. Og så har en udenbys person, fra Hårby,
skrevet om navneforvirringen i Skanderhvor
Kommune! Alt i alt en god fornyelse og håb for en
spændende avis, med nye ideer, i fremtiden.
Nye er stadig velkomne på redaktionen!
Pil

Svampetur i Jeksendalen

Maleri af Tina Kolding

Søndag den 23. september 13-16. Mødested:
Ca. 1.5 km nord for Jeksen (rute 511) til højre ad Kollens
Møllevej; efter ca. 500m P-plads, til højre. Jekseeendalen
er et naturskønt sted, mellem byerne Adslev og Jeksen.
Ved det gamle Møllested og i Kollen Skov, på dalens
vestside, kigger vi efter svampene. Hovedvægten vil blive
lagt på spiselige, letgenkendelige svampe. Medbring
gerne kurv og kniv. Husk eftermiddagskaffen. Yderligere
information: Peter Lange, tlf. 8695 0341 arr.: DN, Sk.borg

Efterårsudstilling
i Høver Beboerhus
For 6. år i træk gentages et af de helt store tilløbsstykker
i Høver. Den årlige maleriudstilling i Høver Beboerhus,
der igen i år er arrangeret af Tage K. Sørensen.
Udstillingen i Høver Beboerhus finder sted
søndag d. 4. november kl. 10.00 til 16.00.

Årsmøde i Danmarks Naturfredningsforening,
Skanderborg afdeling!
Det kan også lige her nævnes, at
naturfredningsforeningen afholder årsmøde onsdag den
7.november 19-22, i Kirkecentret, Banegårdsvej,
Skanderborg. Alle er velkonmne!

Høver Beboerhus, der til hen i 60-erne var midtpunkt for
mange aktiviteter i Høver er igen kommet i centrum. Det
er nu renoveret og udgør en perfekt ramme for en
spændende maleriudstilling, der er ved at blive en
populær tradition.
Udstillingen i år vil være ligelig præget af udstillere fra
lokalområdet og udenbys udstillere.
Igen i år vil udstillingen omfatte gengangere, men også
debutanter i Høver Beboerhus, nemlig:Lizzie Duedal fra
Lillering med sin glaskunst, Ulla Blæsbjerg fra Stjær med
malerier og arbejder i filt – fotos fra by og natur omsættes
direkte i arbejdsprocessen. Tina Kolding fra Stjær med
oliemalerier - i abstraktion over virkeligheden fastholdes
naturens farvepalet, strukturer og sammensætninger.
Anni Thomsen fra Høver er med igen i år efter 1 års
pause med sine delvis naturalistiske og abstrakte
oliemalerier. Kirsten Dyrberg fra Rindsholm deltager igen
med sin omfattende samling af sten og smykker. Kirsten
Dyrberg var sidst med i 2004. Gengangere fra sidste år –
men med nye spændende produkter er: Stinne Bay fra
Højbjerg (Stinnes Galleri) med sine oliemalerier. Stinne
er en flittig udstiller overalt i Jylland. ”Blomster-Hanne”
med sine flotte blomsterdekorationer og endelig
arrangøren: Tage K. Sørensen fra Høver, der i år udstiller
Høver-motiver, dyre- og børnemotiver, samt enkelte
bjerglandskaber.

Jule-net-camp
Forsamlingshuset

Der er gratis adgang for publikum.
Der kan købes kaffe, kage og vand.

- for børn fra 3. klasse og opefter, afholdes i år
lørdag den 15. december til søndag morgen.
Læs mere om netcampen i næste avis!

Hilsen Høver Beboerhus
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Er det en enkeltstående episode, så hjælper vi gerne en
strandet chauffør med at finde vej. Men det er ikke et
enkeltstående tilfælde, det sker nemlig jævnligt, at vi
bliver kontaktet af chauffører, der ikke kan finde den
rigtige Hårbyvej.

Hårbyvej i Skanderhvor?
Fra Hårby har vi modtaget følgende artikel:

Vejnavne-forbistring i
Skanderborg kommune

Vi har derfor et spørgsmål til politikerne i den nye
storkommune: Har man overvejet at omdøbe de gade- og
vejnavne, som forekommer mere end én gang?
For Hårbyvejs vedkommende vil jeg gerne foreslå, at
hovedgaden i Hårby kommer til at hedde Hårbygade,
vejen mod Stjær kunne f.eks. omdøbes til Rammel Ås
Vej og vejen mod Ry kunne så beholde navnet Hårbyvej.

Der findes tre Hårbyvej’er i Skanderborg
kommune: Hovedgaden gennem Hårby,
Hårbyvej mellem Fiirgårde og Hemstok og
Hårbyvej fra Dalvejen mod Stjær.

Eller har I i Stjær andre forslag til et nyt navn til jeres
Hårbyvej i Stjær???
Erna Bachmann, Hårby

Der er sikkert også andre gader og veje med
sammenfaldende navn, i kommunen. Sådan går det, når
man sammenlægger flere kommuner, så bliver der
sammenfald i vejnavne. Ganske vist har de tre Hårbyvej
hvert sit postnummer, men alligevel oplever vi tit, at biler
stopper og spørger om, hvor de finder eksempelvis
Hårbyvej 26.
Dette skete i sidste uge, hvor en stor lastbil med belgiske
nummerplader stoppede op, ud hoppede en chauffør og
stilede mod os. Efter at have sporet os ind på, hvilket
sprog vi kunne kommunikere på, lykkedes det via hans
noget gebrokne tysk at forstå, at han skulle finde
adressen Hårbyvej 26, Skanderborg.
Nu er der ingen, der bor på Hårbyvej 26 i selve Hårby,
det er nemlig gadekæret, så vi måtte forsøge at forklare
ham, at der 2 km ud ad vejen mod Ry var en anden
Hårbyvej, måske var der et nummer 26. Det kunne også
være, at det var Hårbyvej mod Stjær, 2 km i den anden
retning.
Chaufføren var rumæner, kunne kun lidt brokker tysk,
hvordan forklarer man ham det logiske i, at der er 3 veje
med samme navn indenfor en radius af et par kilometer?
Efter opslag på Krak og De gule sider, for at finde
adressen, måtte vi give op. Chaufføren forsøgte så
endnu engang at kontakte transportfirmaet i Belgien, og
nu viste det sig, at det ikke var nummer 26, men nummer
96 på Hårbyvej, som var den rigtige adresse.
Bingo. Så kunne vi på Krak finde og printe ruten ud til
chaufføren og vise ham vej til Stjær.

PS: Hva’ med Hårbybakkevej eller Hårbyskovvej/
redaktionen.

Den som tvivler
på sin sag –
han er slagen
før sit slag
Piet Hein

HUSK VESTEN!!
Gående, løbere og
cyklister!
Brug synlige reflekser eller
gule veste, når I færdes
udenfor byen, i mørke.
IKKE SORT TØJ GULE VESTE!
Vore landeveje, uden
cykel- og gangstier – er
livsfarlige i vinterhalvåret!

En bekymret bilist
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KOR søger leder!
Mindst 14 sangglade m/k’er mangler en korleder!
Er du flyttet til området og kan sådan noget – eller har du
måske boet her længe, og er ikke sprunget ud i det –
(uanset alder og køn) – så giv lyd!
Henvendelse bedes rettet til KULTUR-GRUPPEN på
kultur@stjaer.net eller til Jeanine på 8695 0594
Spil-tid / kvalitetstid ?

Hvad er din families
computertemperatur?

Fællesspisning
For børn og voksne i Forsamlingshuset resten af 2007
Mandag den 24. september
Mandag den 29. oktober
Mandag den 26. november (traditionsrig julemiddag!)

Hvordan omgås du og dit barn computeren og
alle dens muligheder?
Er det spil-tid, det meste af døgnet?

Vi spiser kl. 17.30, hvis ikke andet er nævnt.

Ku’ man tænke sig………..
At være med til at skabe et tilbud om en ny computerbrug, for Stjær og omegns børn, unge og voksne…

Det er rigtig hyggeligt – kom med, hvis du er ny i byen –
eller hvis du bor her - og bare ikke har prøvet endnu.
Du kan få mere information hos Heidi på 8695 0650 eller
på mail: heidi@gargulak-andersen.dk

Vi kan fx programmere og bygge Lego Mindstorms, lave
videoproduktion (til youtube?) og/eller lave podcasts.
Du har sikkert flere gode ideer.
Kort sagt:
Forældre/teknik-freaks søger ”mager”, til at udvikle nye
veje i computerlandskabet, i brugen af de populære
maskiner!

Frokostklub
- for hjemmearbejdende med firma i privaten!

Vi regner med at mødes en gang inden jul – !

Østjyllands innovative erhvervsudviklings
sammenslutning, for folk med hjemmearbejdsplads i
privaten, fortsætter rækken af bevidsthedsudvidende
frokostmøder.
Der er stadig et par ledige stole første torsdag i hver
måned fra kl. 13 -14.30

Meld dig til en af nedenstående, hvis du er blevet grebet
af ovenstående tekst – og du mener, det er noget for dig!
Bjarne Schøler Sørensen - bss@tdc.dk
Kresten Krab Thorup - drkrab@mac.com, mfl.

Forplejningen er uovertruffen – du medbringer selv din
frokost. Her er hygge og kollegial snak, om det, der
optager os hver især.
Ring til Per Reipurth, hvis du vil vide mere: 40978717
Vi mødes på skift hos hinanden!
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BENNYS BILER
Af Tina Krøyer

Efterhånden som han skiller bilerne ad, bliver der pladsmangel
i garagen. Der er kun plads til karosseriet, og arbejdsbordene
rundt langs væggene. Og så skal der jo også være plads til at
han kan møve sig rundt omkring, under og over bilen. Derfor
pakker han alle delene i kasser, og stiller dem på husets loft.
Der kan stå mange kasser på loftet, hvis man stabler dem. På et
tidspunkt havde Benny to folkevogne stående deroppe, i kasser,
sammen med alt det, man ellers har på loftet.

I en garage i Nygårdsparken sker der
spændende ting: Her bygges der biler!
Gamle biler, som skilles ad til sidste skrue.
Alt rengøres og sættes i stand, for senere
at blive sat sammen igen. Det er Benny
Laursens garage, og den er på knap 20
m2. Der er hverken lift eller grav, men
masser af entusiasme og virkelyst.

Problemer opstår undervejs, men er til for at blive løst. F.eks.
som da han opdagede, at stelnummeret på bilen ikke var det
samme som på registreringsattesten. Et ciffer manglede på
attesten, og bilen, delvist afmonteret, måtte retur til importør og
toldvæsen, før han kunne fortsætte med at skille den ad.
Nogle dele er i for dårlig stand til at blive renoveret, det kan
være en skrue eller lign, og så må den bestilles hjem.
”Efterhånden er det umuligt at finde dele på
stumpemarkederne ” fortæller Benny, ” så jeg bestiller det
hjem fra England.” Andre ting skiftes fordi de skal have et
bedre ”look”. F.eks har han opgraderet sædebetrækket fra
nappa (kunstlæder) til et ægte læderbetræk i originale farver.
Opslagsbøger bruges flittigt undervejs, for at sikre at det bliver
historisk korrekt.

Benny har i foråret 2007 færdiggjort sin MGB fra 1964. Det
har taget ham 7 måneders intensivt arbejde, 8-9 timer hver dag,
og der er ikke en eneste lillebitte dims der ikke har været
igennem hans kyndige hænder.
Bilen fandt han i Rødding, hos en forhandler der netop havde
importeret den fra Arizona. Den var i dårlig stand, men Benny
så mulighederne. Efter samråd med Bodil slog han til, og
således kom MG’en fra USA til garagen i Nygårdsparken.
MG’en er ikke det
første
renoveringsprojekt,
for de seneste 7 år
har Benny istandsat
5 biler. De andre har
været folkevogne,
og en enkelt VW
Safari. Alle skilt i
stumper og stykker,
renoveret og samlet
igen.

Benny har skruet i biler i over 40 år. Han er uddannet
mekaniker og har repareret mange biler på værksteder med
moderne faciliteter. Det er tydeligt, at hans fag også er hans
hobby og renoveringsprojekterne startede for alvor, da han gik
på pension. Bilernes størrelse bestemmes helt naturligt af
garagen. De må hverken være for høje eller for brede, for så
kan han ikke komme omkring dem. Han mener dog at MG’en
var den sidste bil-renovering. Det er drengedrømmen der er
gået i opfyldelse, og det har været hårdt. ”Måske skal jeg lave
en knallert næste gang” siger Benny. Ja, lad os nu se…..

dele fra en WV – renset og malet
6

Hver tirsdag i sommerhalvåret kører Benny og Bodil til Kalø.
Der er træf for gamle biler, motorcykler m.m. Der kan let være
450 specielle køretøjer samlet og endnu flere der kommer for at
kigge på. Her udveksles erfaringer og gode råd, mens der
grilles og hygges….
Allerede i denne første sommer har bilen kørt 3000 km. Bl.a. til
træf på Fanø og Rømø. Dog ikke ude og køre på stranden, som
man jo kan på Rømø. ”Det kunne jeg aldrig finde på!” fastslår
Benny ”jeg skal ikke have sand og salt i undervognen…”.
Hver gang bilen har været på køretur, aftørres alle dele i
motorrum m.m. Benny er kompromisløs, når det gælder de
gamle biler.
På spørgsmålet, om han er lige så god ved sin nyere Ford
Mondeo svares: ”Nej, den er jo kun et transportmiddel!”

Dansk Vintage Motor Club holder træf hver
tirsdag, ca. kl. 18-20, ved Kalø slotsruin, hele
sommeren frem til oktober (sidste gang 9/10).
Skov og naturstyrelsen har stillet et stykke
jord til rådighed og her kan alverdens
køretøjer beses.
Se evt. mere på
Dansk Vintage Motor Club’s hjemmeside:
www.dvmc.dk

Absolut MG
”Det er en lun sensommeraften og jeg er inviteret på en tur i
Bennys MGB. Han advarer: det kan blive lidt koldt i den åbne
vogn, for vi skal naturligvis køre med kalechen nede….så jeg
lyner trøjen helt op i halsen.
Man kan virkelig sige at jeg sætter mig ned i sædet. Den ligger
lavt!. Hofteselen giver associationer til en flyrejse, og jeg
venter blot på at vi letter….
Så drejer han nøglen og motoren begynder at brumme. Vi
triller langsomt ud af Nygårdsparken og kører mod Storring.
Chokeren bruges flittigt...
Mod Storring bliver ”duften” fra Storringgård blandet med
benzinlugt fra karburatoren. Et øjeblik er jeg tilbage i 70’erne,
til køreturene på bagsædet af mine forældres Morris Mascot.
Den lugt har jeg ikke mærket i mange år.

..en motorhjelm åbnes……..som fluer om en lagkage….

Gamle flotte køretøjer i Stjær
Der er flere i Stjær, der interesserer sig for de ældre biler.
Alene i Nygårdsparken skrues der i gamle biler eller
motorcykler i seks husstande, iflg. Benny.
Desuden laves der biler og motorcykler i Bækken og en
Pontiac, en Landrover og en Volvo 544 ses i følge med
stjærboere……er der flere? Måske er der basis for Stjærs helt
eget træf?

Da vi nærmer os Klank, er motoren ved at være varm, og
chokeren får lidt fri igen. Bilen spinder fint, trækker godt, og
bilen, da den er så lav, suger den sig nærmest til vejen. Håret
flagrer til alle sider. Hmm…fornuftigt nok med Bennys
”kørehjelm” i form af en MG-læderkasket.. Min chauffør
fortæller varmt om inventaret. Lækkert læderbetræk på
sæderne får én til at føle sig som en dronning. Rattet er nyt,
men som det originale, for det gamle var for slidt. Den lille
pære til passagerens kortlæserlampe virker som den skal.
Kalechen skal slås op manuelt, men er rar i hårdt vejr.
Han er glad for sin bil. Kender hver en skrue, og hver et
lillebitte hjørne som sin egen bukselomme……spørger mig,
hvad jeg synes om den?

Da avisens udsendte
forlod Benny, lød der
banken fra genboens
garage. Her stod Henrik
og arbejdede med sin
Morgan fra ’61.
Forventet køreklar: om
et par år.

Den er fantastisk!!! ”
TIK
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De to spilmestre

Vild med dans ……..
i forsamlingshuset

Helt nye toner fylder salen onsdag eftermiddag og aften –
efter at folkedansemusikken er forstummet.
En rigtig ”gammeldags” danseskole har lejet sig ind – og
underviser børn og voksne i Vild med dans. Mød op
onsdag, hvis du vil med på holdet. Det kan stadig nås!

Alle våben prøves af

Kostalden områdets nye
”kunstner-koloni”!
Der er fuldt hus i Kostalden udenfor Storring.
Otte malende kvinder fra området, har indrettet sig i
båsene – og er i gang.
I hører fra os, når vi har noget at vise frem.
Besætningen
Sidder ”hovedet” løst?

8

Nyt fra kulturgruppen

Rollespil i Bakkeskoven, september 2007

Kulturgruppen i Stjær er nu blevet etableret, og de første
hyggelige møder afholdt. Vi har valgt at kaste vores energi
over rollespillet i første omgang. I løbet af efteråret og vinteren
samt det kommende forår planlægger vi at afholde ca. 3
rollespil (september, februar og maj). Det først rollespil bliver i
Bakkeskoven søndag d. 16. september kl. 11-15.
Vi har indgået aftale med 3 meget erfarne spilmestre fra
Guldborgsund, som kommer den lange vej for sammen med os
at gøre det til en rigtig spændende og festlig dag. Alle er
velkomne uanset alder og erfaring. Forældre og mindre
søskende, der ikke ønsker at deltage i selve rollespillet, kan
hygge sig omkring bålet, der vil være det faste samlingspunkt
under hele spillet.
Der var sorte elver, alm. elver, orker og mennesker

Skal vi have en rollespilsforening ?
Det var en stor succes, da der blev afholdt rollespil sidste år, og
mange børn har efterspurgt et nyt rollespil. Med denne indsats
håber kulturgruppen i Stjær at løbe rollespillet godt i gang. Er
interessen og lysten tilstede er det en mulighed at starte en
rollespilsforening op, hvis formål kunne være at arrangere
rollespil fremover. Er I nogle friske drenge og piger, der har
lyst til at starte en rollespilsforening, vil Kulturgruppen gerne
hjælpe med opstarten. Skriv eller ring til os.

Hvad er kulturgruppen for noget?
Kulturgruppen er en flok mennesker, som synes, at det er
hyggeligt at mødes en gang imellem, drikke kaffe, få sjove,
spændende og skøre ideer – og arrangere kulturelle
arrangementer i Stjær. Vi laver lige præcis det, som vi selv har
lyst til, og ligger den arbejdsindsats i det, som vi hver især
synes er passende.

Og så var der ”Gimli”

Har du lyst til at deltage i Kulturgruppen - eller besøge os på et
af vore møder, er du meget velkommen. Eller måske har du en
idéer til et spændende, sjovt og interessant arrangement, så
kontakt os endelig.
Hilsen Kulturgruppen

Hvad er rollespil?
Rollespil er teater uden manuskript, røvere og
soldater for drengerøve i alle aldre og for både piger
og drenge. Der er for alle der har lyst til at opleve et
eventyr, hvor de selv spiller hovedrollen. En gruppe
arrangører definerer en fælles baggrundsverden hvor
spillet foregår, f.eks. eventyr med trolde og elverfolk
i den mørke skov. I denne verden får spillerne en
rolle, og disse roller knyttes så sammen med mål,
konflikter, pligter og ansvar. Men når spillet går i
gang, er der ingen der kommer og fortæller dig, hvad
du skal gøre. Det er dig selv, der udvikler og lever
dig ind i din rolle og bestemmer, hvordan historien
skal udvikle sig.

Der lyttes intenst til spilmestrenes instruktion

Kontakt kulturgruppen
e-mail: kultur@stjaer.net
Tlf.: 8695 0594 - Jeanine Bonadies
Tlf.: 3513 5226 - Anja Veldt
Tlf.: 86133098 - Helene Thorup
Vi glæder os til at høre fra dig!
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Nyt spejderår

Hos KFUM-spejderne i Stjær er vi ved at være klar
til et nyt spejderår. Tirsdag d. 21. august mødte cirka
ti glade spejdere op til opstarten efter sommerferien,
og vi er godt i gang med at få ryddet op i hytten så vi
er klar til den nye sæson – og nogle nye
spejderkammerater.

Det var en herlig tur, og vi holdt modet oppe på
trods af mudderet og regnen – der blev endda solskin
nok til en rask vandkrig en dag!
Vi glæder os til at se rigtig mange til
spejdermøderne – alle er velkomne! Vi holder møder
tirsdag aften fra 19.00-21.00, oftest ved
spejderhytten i Stjær. Hvis du kunne tænke dig at
være med i spejderfællesskabet og går fra 4.-9.
klasse er du velkommen til at kontakte en af lederne,
eller dukke op til et spejdermøde.

Mens det stadig er lyst til spejdermøderne tirsdag
aften udnytter vi den dejlige natur, og vi skal bl.a. ud
at sejle i kano, klatre og iagttage vores, endnu
grønne, omgivelser, inden vi trækker os tilbage til
Spejderhytten for vinteren. Der er næsten ikke noget
bedre end et godt bål og en varm kop kakao, og det
kommer vi selvfølgelig også til at opleve.

Ulveungerne startede op mandag d. 3. september, og
her foregår der en masse spejdende ting for børn fra
2. klasse.

I sommerferien var vi på centerlejr på Moselund
Spejdercenter ved Hinnerup. Det blev en regnvåd,
men super dejlig uge. Vi lærte en masse spejdere fra
hele Danmark at kende og fik lov til at prøve
aktiviteter, som vi ikke havde prøvet før. F.eks. kom
mange af spejderne hjem med hjemmelavede
taburetter, knive eller merlespigere de selv havde
smedet og skeder eller raflebægere de selv havde
syet i læder.

Spejderhilsen
Kresten, Kjartan, Jan, Janni, og Karen

Der var solskin nok til en rask vandkrig
Selv regn og mudder kan skabe glæde!
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Den Norske Skærgård

Hvem holder ferie i Stjær ?
- og hvor tager Stjærfolket hen, om sommeren?
Stjær – vores ferieby

De syv Wibe’r fra Cedervej 1, på toppen af en norsk skærgårds-ø.
Sommerferien bliver næsten altid holdt i Norge med lange, skønne
vandreture, hyggelig låne-hytte ved Jotunheimen, enkel mad og levestil,
men rigeligt af det friske rene fjeldvand og egen fiskefangst. En
ferieform uden megen komfort, men med luksus-meget natur!
Familien Pedersen fra Armenien

Grønland i august

De fleste Stjær-borgere rejser langt bort om sommeren. Vi gør
det modsatte. Vi rejser gerne 5000 kilometer for at holde ferie i
Stjær.
Det startede med at vi fik en aftale med familien på Cedervej 1.
Deres udspil var, at hvis vi ville passe deres hund, kunne vi bo i
deres hus, mens de var på ferie. Vi syntes det var en fin handel.
Så i flere uger har vi nu læst deres avis, hoppet på deres
trampolin, sovet i deres senge, leget med deres legetøj, rodet i
deres fryser, kørt på deres cykler, og i det hele taget ladet som
om det alt sammen var vores eget. Det skulle vi endelig bare
gøre, sagde familien, og det kan man da vist kalde gæstfrihed!
I Stjær og omegn har vi mange gode venner og bekendte fra før
i tiden. Og vi kan godt lide at være her. Naboerne er venlige. I
Dagli' Brugsen er de søde og tålmodige, når man står og roder i
pungen, fordi man har glemt, hvordan de danske mønter ser
ud. Folk hilser, når man møder dem på gaden, og man har tit
en fornemmelse af at de allerede ved en hel masse om hvem vi
er. Jungletrommerne fungerer vist godt; Stjær er en rigtig
landsby.
Til daglig bor vi i Armenien. Anna-Kathrine laver
udviklingsprojekter for Danida. Per er dansk præst i Armenien
og underviser på den ortodokse kirkes præsteuddannelse.
Vores børn går i international skole. Vi synes godt om at bo
dernede, men det er altså en anden verden. Hver sommer
trænger vi til at få et ordentligt skud Danmark. Og Stjær har det
hele. Ligusterhække og sirlige haver med flagstang. Lyse
nætter med solsortesang og duft af modne marker. Ro og fred
og køer, der tygger drøv. Og så alle de her mennesker, som
taler et sprog man ikke har det mindste problem med at forstå,
og som man egentlig godt kunne tænke sig at bo i by sammen
med.
Stjær er et lille mikro-Danmark. Vi har nydt det. Men nu er det
ved at være forbi for denne gang. Familien på Cedervej er
kommet hjem igen, desværre. Men heldigvis har folkene i
missionshuset tilbudt at vi kan bo i det gule hus. Så her skal vi
tilbringe endnu et par uger, før vi skal hjem til Armenien igen. Vi
håber vi kan komme igen til næste sommer. For Stjær er altså
en dejlig ferieby.
Per Damgaard Pedersen, Stjær, 1.august 2007

Fra Tabita Cramers vandretur.
En smuk aften udfor Ilulissat, verdens berømte isfjord.
En sejltur der bød på enorme isbjerge, sæler, hvaler og solnedgang.

Norge i bil - Juli

Ferie-redaktionen modtager meget gerne ferie-idéer/-minder,
fra spændende feriesteder I har besøgt.
Også vinter-ferie-idéer selvfølgelig, som kan anbefales til os
andre.
Foto fra Roy, Noelia og Yaninas tur på 3.000 km i bil, rundt til en række
fjorde og fjelle i Vest-norge, omkring Bergen og Sognefjord.

Send et foto eller to med tekst, til novemberavisen:
Stjaeravis@stjaer.net - eller Møllevejen 7, Stjær,
senest søndag den 28. oktober!
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Billeder fra filmoptagelserne til nyt satire-TV-program.
En del folk fra byen havde nogle muntre timer.

Dagli’Brugsen Stjær, som filmkulisse.
Her er filmholdet rykket hen foran Brugsen.

Nyhedsbrev fra
Dagli`brugsen Stjær

Vi beklager selvfølgelig, at vi ikke har alle tingene fra
tilbudsavisen, men beder om jeres forståelse for dette,
indtil vi er på plads med den nye butik.

september 2007.
Så står efteråret for døren. Efter en til tider lidt trist og
regnfuld sommer.

Som de fleste nok har lagt mærke til, er åbningstiderne i
postbutikken blevet indskrænket.
Som jeg skrev i sidste nyhedsbrev, havde Post Danmark
sat betalingen ned for posthuset pga. antallet af
postekspeditioner er faldende. Dette har de valgt at
fastholde, og hvis vi ikke var tilfredse med det, kunne vi
bare lukke postbutikken.
Vi har i første omgang valgt, at indskrænke åbningstiden
i postbutikken, men hvis vi igen bliver nedsat i betalingen
ved Post Danmark, ser vi os nødsaget til at lukke
postbutikken.

Her i Dagli`brugsen har vi godt kunne mærke, at der ikke
har været så meget gang i div. sommerartikler, som der
plejer at være. Men selvom vi har ”manglet” omsætning i
sommervarerne, har vi totalt set alligevel haft vækst i
vores omsætning i forhold til sidste år. Det er vi godt
tilfredse med.
Og så lykkedes det endeligt. Som alle nok ved, fik vi
endelig den ” længe ” ventede lokalplansændring, som
gør det muligt for os, at få bygget til i Dagli`brugsen.

I løbet af efteråret vil vi gerne forsøge igen at få lavet en
tur til Ceres Bryggeriet Århus, med rundvisning og
smagsprøver på deres gode produkter.

Derfor er bestyrelsen og jeg nu i gang med
forberedelserne, til dette spændende projekt.
Vi har lavet aftale med en lokal arkitekt, som nu er i fuld
gang med at ” slå streger ” til vores nye tilbygning. Disse
tegninger håber vi så på, at Skanderborg Kommune vil
behandle lidt hurtigere, end lokalplanen!!!!
Med den nuværende sagsbehandlingstid, kan vi
forhåbentlig have en byggetilladelse klar sidst i december
måned. (Gerne i 2007!!!!)

Derudover vil vi igen i år afholde vinsmagning med nye
og spændende vine.
Datoer til disse arrangementer vil blive opslået så snart
jeg har fået dem fastlagt.
Til sidst vil jeg gerne ønske alle vores kunder et godt
efterår!!

Til selve byggeriet vil vi om muligt, også gerne bruge
lokale håndværkere. Vi vil i gang med byggeriet så hurtig
som muligt. Vi vil gerne være færdige med byggeriet, så
vi kan indvie vores ” nye butik” i forbindelse med Stjær
Brugsforening`s 110 års jubilæum i august, 2008.

Med venlig hilsen Arne Mogensen, Uddeler.

I forbindelse med forberedelserne til ombygningen, vil vi
langsomt begynde at få solgt ud af vores non-food ting.
Fra uge 41 vil vi ikke være lagerførende i de non-food
varer, som er i vores tilbudsavis. Men vi vil selvfølgelig
forsøge, at skaffe de ting hjem, som I kunder kunne
tænke jer.
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Post Danmark svigter
landsbyerne

Fiskebilen ”kører” igen!
Sild er godt, sild er godt!
Så er der igen frisk fisk på torvet foran Dagli’Brugsen
hver onsdag fra 11-17.30!

Fra Landsbynyt august 2007

Centraliseringen af postvæsenet sker på
bekostning af aktive landsbyfælleskaber.

En helt ny fiskebil, med en helt ny fiskemand Thomas
Reinhart, er på banen. Han modtager bestillinger på tlf.:
40960275 eller på mail: egede30@ofir.dk

Vi har fået et postvæsen, der tilsyneladende kun ser på
økonomi og ikke på borgernes adgang til Post Danmarks
funktioner. Især for ældre og personer uden adgang til bil
er det et stigende problem, at flere og flere postfunktioner
lukker. Kombinationen af en dagligvarebutik og en
postfunktion er god. Såvel borgerne, Post Danmark som
dagligvarebutikken har fordel af disse tillægsfunktioner.
Desværre er det også disse funktioner, der lukkes mange
steder. Det fremmer centraliseringen, når især ældre på
grund af manglende lokale service tilbud føler sig tvunget
til at flytte fra det landsbysamfund, hvor de sociale
netværk er. Det koster socialt samvær for de ældre, og
det svækker landsbyerne.
Der må derfor fortsat lægges et pres på Post Danmark
for at bevare disse funktioner, og LAL må prøve at samle
opbakning til at Fødevareminister Hans Christian
Schmidt anvender dele af landdistriktsmidler til projekter i
landsbyerne, der også indeholder postfunktionen.
Jeg vil gerne hjælpe med at skaffe opbakning til en
sådan indsats.
Vi har i den grad brug for livskraftige landsbysamfund
med aktive fællesskaber. Det forudsætter fælles
mødesteder. Postekspeditionen er et af de steder.
Ole Glahn, Landsbyordfører for de radikale

- så brug postbutikken i
Dagli’Brugsen Stjær!
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STJÆRS HAVER
af Tina Krøyer

Med denne artikelserie, vil vi prøve at tage temperaturen på nogle af de mange måder at have en have på. 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.
Denne gang har avisen besøgt to haver i det nye ”Pebbelgården”. Mange af de små haver er endnu blot græs, og skal
måske heller ikke være andet, men disse to skiller sig ud ved at være ”græs-fri”, de er naboer, og så er de MEGET
forskellige.

Toves have

Hendes generation har aldrig brugt penge på haver. Man
byttede og fik af hinanden, og så handlede det jo om at kunne
avle frugt og grønt. Da denne have skulle indrettes, kom gamle
venner fra byen med små skud, og sidste år, da Tove og Erik
fejrede diamantbryllup, kom børn og børnebørn med træer,
buske og blomster til haven. ”vi ønskede os jo ikke rigtig
noget, og da vi havde spist tog de pludselig gummistøvler på
alle sammen og gik ud og plantede det hele hvor jeg ville have
det! ”

Tove Nedergaard Jensen har haft have i mange, mange år. Før
hun og Erik købte rækkehuset for 1½ år siden, boede de i 20 år
på Toftkærvej, med tilhørende villahave. Inden da drev de en
gård på Tåstrupvej i 40 år, med stor landbohave. Tove har altså
60 års have-glæde og -erfaring med sig ind på den lille grund.
For 60 år siden dyrkedes haven
fordi ”det skulle man jo, der var
jo nytten” og Tove har nydt
avlen af kartofler, hindbær og
alle de andre afgrøder fra haven,
og gennem årene er der blevet
syltet og bagt i stor stil.
Nu har hun dét man populært
kalder en otiumshave. Det var
nemt at indrette den, for når
man har haft have i 60 år, så ved
man hvad man vil have, og især
hvad man ikke vil have: ”Vi
skulle ikke have en eneste
græstot, efter at have slået i så
mange år.” fastslår Tove. I
stedet er der fyldt med blomster
og små-buske. En gang om ugen
hakker hun jorden omkring
planterne, og det giver motion i
samme ombæring.
Og ”nytten” er selvfølgelig også
fulgt med. Årets fire
kartoffeltoppe er høstet og
skiftet ud med en lille række
porrer, mens bønnerne kryber
op ad et pilestativ. I stedet for at sætte hæk ud mod stien er der
blevet plantet efterårshindbær. De er Toves favorit, for de
bliver ikke fyldt med orm, som traditionelle hindbær. ”i min
gamle have kunne jeg plukke omkring 75 pund på en sæson!
Du kan tro jeg har lavet mange lagkager med de lækre
hindbær” fortæller Tove. Også marmelade og saft i litervis har
hun lavet.
Pludselig en dag kom byggefirmaet og plantede en hæk ud mod
Stjærvej, for det forlangte kommunen. ”Jeg behøver da ikke
nogen hæk” indvendte Tove, men der var ikke noget at gøre, så
nu er den der. Tove bestemmer højden, så den bliver ikke mere
end stenmuren bagved, og så måske 20 cm mere, i alt ca. 60-70
cm høj. Tove og Erik nyder det liv der er udenfor, med børn
der cykler, folk der spadserer, dagplejere med børnene der
siger hej osv. Dog kører bilerne meget stærkt, og Tove håber
også snart der kommer et rigtigt fortov.
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Golfbane i Stjær

Det har dog vist sig at der er en del udfordringer ved at
holde bassinets vand klart. ”Man holder ikke fisk, men holder
vand” fortæller Mads. Det giver anledning til mange forsøg, og
det skal nok lykkes: en ny pumpe er netop blevet installeret og
mens artiklen skrives, ventes klart vand.

Lige ved siden af Tove bor Maria Risager og Mads Bertelsen.
Mange har lagt mærke til netop deres have, for da hækken
stadig er lille, kunne alle i foråret se, at der blev anlagt en lille
golfbane!!
Parret overtog huset og
haven 1. august 2006, og
kort tid efter anlagde de
forhaven. Den er enkel
og let at passe, da de har
lagt fiberdug ud, og
dækket det med knust
granit.
I det tidlige forår gik de
så i gang med selve
haven, og de var blevet
enige om at den skulle
indeholde tre ting, Et
bassin med fisk, en
putting green, som Mads,
der er inkarneret
golfspiller, kunne øve
sig ved, og et bålsted.
På mirakuløs vis har de
fået det hele ind i haven.
Al plads er udnyttet, og
alle de steder hvor der
traditionelt er græs, har
de lagt knust granit ud,
med fiberdug under. Så
er pasningen minimal.
Til daglig er parret
studerende. De læser til
henholdsvis ingeniør og bioanalytiker, og kommer fra småbyer
tæt på Stjær, men kendte ingen da de flyttede hertil.
Anlægningen af haven har dog givet anledning til mange
snakke over hækken, og de føler sig allerede meget hjemme i
byen. Maria og Mads har haft en lillebitte have før, da de i en
periode boede i Harlev, men denne, på ca. 100 m2, er den
største de har haft.

Golfbanen bruger Mads til at øve ”putting”. Desuden er det et
vigtigt sted når der er gæster som også spiller golf, for så
hygges der på banen efter middagen.
Anlægningen af golfbanen er et helt kapitel for sig: Først
gravede parret en udgravning med niveauforskel, derefter blev
der lagt stabilgrus, så stenmel, et tæppe af en speciel kunstig
græstype, og til sidst noget særligt grøn sand ovenpå, for at
give den helt rigtige fornemmelse af ”green”. Herefter
etableredes tre huller.

Parret har selv anlagt hele haven, og har gjort det så billigt som
muligt. Marksten er hentet på markerne. Gruset er ”selvlæsset”
i grusgraven, og
brolægningssten er købt
billigt i Bauhaus. Selv
fiskene var i starten
”selv-fanget” for de ville
gerne have skaller,
aborrer og bækørreder i
det meterdybe bassin.
Desværre viste det sig, at
disse fisk gemte sig på
bunden, og der var ikke
noget ”kønt” ved det.
Derfor lever der nu i
stedet ca. 15 koi-karper i
bassinet. De kommer op
til overfladen, og når
filteret fungerer rigtigt,
kan man se deres farver
nede på bunden.

Jorden fra golfbanen kom
over i højbedene ved
bassinet og bålpladsen, som
er plantet til med små
stenbedsplanter og træer med
dværgvækst. Det må ikke
blive for voldsomt .
Nu virker haven færdig, og
skal bare vokse til. Hvad
drømmer man så om? De
fleste haveejere har planer
for hvad der skal ske ”om
lidt”. ”Tjaaa” svarer parret.
”nu skal vi lige læse færdige
begge to, og så om en 5 års
tid skal vi nok have et større
hus med en større have, og
så må vi se hvad der sker
med dén…”
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Stjær Forsamlingshus – nu med nye sternbrædder

Den nye gårdhave bag forsamlingshuset

Stjær Sogns
Borgerforening

Forsamlingshuset har
fået gårdhave

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

Ja, faktisk har den altid været der, men har været forsømt
og gemt bag skraldecontainer og en rusten låge. Nu er
den blevet renoveret, takket været en gruppe fra
"Quinderne", som ved forsamlingshusets
generalforsamling, gav tilsagn om at stille arbejdskraft til
rådighed til forskellige projekter, til forskønnelse af
forsamlingshuset. Gårdhaven er det første projekt, som
"Quinderne" gav sig i kast med.

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

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

Gårdhaven ligger i forlængelse af husets nordlige gavl,
og fremstår nu med bord og bænk, blomster, rengjorte
fliser og nymalede vinduer.
Projektet blev behørigt indviet ved "Quindernes" første
mødedag efter sommerferien den 15. august, og selvom
parasollen ikke denne dag blev brugt til at skærme mod
solen, men regnen, så er gårdhaven nu "synet" og
"godkendt" af "Quinderne".
Vi ønsker forsamlingshuset tillykke med gårdhaven, og
håber, at brugerne fremover vil være med til at værne om
stedet.

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

"Quinderne" har flere projekter i støbeskeen, og det
næste projekt er syning af gardiner til forsamlingshuset.

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.

"Havefolket" er igang med haven i den sydlige ende af
parkeringspladsen, og vi imødeser med spænding dette
projekt, og glæder os til at se resultatet.
Med venlig hilsen fra "Quinderne" –
Ellen Riis

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

Kontingent til Stjær Sogns Borgerforening
betales på et giro-kort, der udsendes til alle, hvert forår.
Det koster 100 kr. for enlige og 200 kr. for par – om året!
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Stjær Sogns Borgerforening
Arbejdsweekend i Forsamlingshuset
Vi har et dejligt, velfungerende forsamlingshus i Stjær, og vi
forsøger at holde det i form med løbende vedligeholdelse. Det
kræver noget lidt af bestyrelsen, men ind imellem er det
nødvendigt med en håndsrækning udefra. Og så er det dejligt,
at mærke opbakningen fra områdets borgere og virksomheder.
Sternbrædderne trængte til at blive skiftet ud, efter at have tjent
deres formål gennem godt 30 år.
Derfor havde vi allieret os med de 2 tømrere, Tommy Sørensen
og Brian Rask Hansen, som begge havde sagt ja til at give en
hånd med. Så lørdag den 8. september mødtes vi kl. 8 til
morgenkaffe og et rundstykke, der blev indtaget, mens vi
planlagde slagets gang.
Tommy fjerner de gamle sternbrædder

Byens have
Så kom der gang i projekt ”Byens Have”.
Børge Engelbrekt har påtaget sig opgaven, midt i alle sine
andre gøremål. Nu havde man snakket længe nok om det,
syntes Børge, så nu skulle der ske noget!
Børge fik Lars Hahn Sørensen (LHS Entreprenørfirma) og
Henning Røgen til at rydde, grave ud, og lægge sand på. Og
sammen med sine trofaste lejesvende Tommy og Lene Kyhnau,
Steen Gammelgård, Morten og Anette Johansen, Geert Jensen,
Gunnar Bonde og Jan Henriksen, har han hen over sommeren
stået i spidsen for at skabe den oase, som nu er næsten færdig.

Stor aktivitet omkring huset
Henning Røgen havde sørget for, at der stod en vogn med
stillads på parkeringspladsen, klar til brug.
Og så gik det ellers derudad i højt humør med at brække den
gamle stern ned, og skrue nye brædder på. Dem havde vi
forinden malet om onsdagen oppe på Thomas Vixøs værksted.
Formanden selv havde bestilt godt vejr til arbejdet, og
Vejrguderne må have hørt efter, for det var kun lige ved
frokosttid, der kom nogle få dråber. Det kunne ikke passe
bedre, for netop som de få dråber faldt, havde Tove Skovsende
dækket op med en dejlig frokost i BaseHouse, til både
tømrerholdet og haveholdet, som også var i fuldt sving denne
dag.
Der bliver 2 flisebelagte terrasser med borde og bænke, og i
resten af haven skal der sås græs. En lav hæk ud mod
parkeringspladsen skal snart plantes, så det bliver rigtigt flot!
Der er selvfølgelig tænkt på kørestolsbrugere, så alle kan få
glæde af den nye oase. Fliserne er sponseret af Hans Pedersen
fra Pebbelparken og Kaj Hansen fra Toftkjærvej..
Tak til dem, og tak til Børge og alle dem, der har hjulpet!

Vi havde regnet med, at skulle bruge både lørdag og søndag på
opgaven, men allerede kl. halv fem var de sidste sternkapsler
banket på plads, og parkeringspladsen var ryddet, så de gæster,
der skulle holde fest om aftenen kunne komme til. Det var
simpelthen gået over al forventning.
Om søndagen gav vi det så sidste gang træbeskyttelse, så det
kan holde sig pænt i lang tid.
Vi synes selv, det virkelig har pyntet på Forsamlingshuset!

Nyt bestyrelsesmedlem

Borgerforeningen vil gerne takke Thomas Vixø for at have
sponseret brædderne, Bygma i Galten for tilskud til malingen,
Røgen & Sønner for stilladset, Tove for forplejningen,
og sidst, men ikke mindst, til Tommy og Brian for deres store
hjælp med den praktiske del af arbejdet.
Tak skal I have, alle sammen!

På den ekstraordinære generalforsamling blev Jens Bølling fra
Pebbelgården valgt ind i Borgerforeningens bestyrelse.
Vi ønsker Jens velkommen i bestyrelsen, og glæder os meget
til at til at arbejde sammen med dig!
Bjarne.
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STORRING
Tlf. 36 98 76 71
Mail: linda@duekaiser.dk

Unge og Trafiksikkerhed
Det kommende anlæg på klankbakken med Grill eller
”restaurant” kunne let gå hen og blive et populært
udflugtsmål for ungdommen her til lands, sååå … måske
vi skulle tænke os om.
FÅR VI mon vores ungdom lokket til at svinge til højre på
toppen af Kirkebakken for at køre ad cykelstien langs
Skovbyvej og så tilbage mod tankanlægget op ad bakke
på cykelstien langs Århusvej (som de så i øvrigt skal
krydse 2 gange) ?

Det er OK på Klank
Og det bliver snart, sådan da…..
Der kommer både tankanlæg og grill på Klankbakken.
Trods skiltet med grunde til salg, er det nu både sikkert
og vist, at OK bygger tankanlæg mellem rundkørslerne
oppe ved motorvejen.

HVIS IKKE, så er det nok på høje tid at begynde at hive
fat i nogle politikere omkring muligheden for at lave en
SIKKER cyklerute fra Stjær og Storring til Galten via
Klank.

Ved samme tid næste år skulle anlægget gerne være
taget i brug og grillen også være en realitet.

Da vi sidst havde sagen oppe i
byrådet, lovede Jens
Grønlund, at de ville tage
sagen op igen, f.eks. i
forbindelse med en revidering
af Kommuneplanen – ELLER
hvis ændringer i området
gjorde, at situationen ændrede
sig.

I øjeblikket forhandles de sidste detaljer. Det ser ud til, at
det bliver Tulip, der bygger motorvejsrestaurant sammen
med tankanlægget.
Og skiltet ??? Jamen det er såmænd Egons grund langs
Århusvej, de har til salg. – Og JA. Det er også OK, som
har

Fællesspisning

Med anlægget som en realitet er i hvert fald den sidste
betingelse derfor opfyldt.

Fællesspisningen i Storring består for øjeblikket af 10
familier, der mødes ca. en gang om måneden i løbet af
skoleåret.

Problemet er, at en rundkørsel er meget farlig for
cyklister, hvorfor der heller ikke er indtænkt cykelsti fra
starten. Der var nemlig ingen, der havde spurgt Sydstatsmafiaen, hvordan og hvor det kunne lade sig gøre. 

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

Vi skitserede dengang en mulig cykelsti, der – på jord,
kommunen i forvejen havde eksproprieret – kunne krydse
motorvejen ad sin egen bro. En træbro, som de har
mange af i Holland, og som holder godt – også i fugtigt
klima.

Mad og kaffe laves på skift af tre familier pr. gang.
Vi er primært børnefamilier, hvilket ind imellem kan mærkes på støjniveauet, men alle er velkomne til at være
med.

Cykelsti fra Storring til Galten kostede i 2001 lige under
1 million – inkl. broen (billigere, hvis stien blev lavet som
den, vi har mellem Storring og Stjær).

Medlemsskab koster 75 kr. pr. familie og 30 kr. for
voksne og 15 kr. pr. barn om onsdagen.
Om søndagen er prisen 5 kr. pr. person.

Vil DU være med til at påvirke udviklingen i retning af
bedre trafiksikkerhed, så kontakt Michèle på
michele@storring.dk

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

Planlagte datoer for resten af 2007:

Ordinær Generalforsamling i
Storring Forsamlingshus

Onsdag d. 19/9, 10/10, søndag18/11 og onsdag 5/12

Onsdag d. 24/10-07 kl. 19.30.

Formand eller (–quinde):
Linda Due Kaiser
Stjærvej , Storring

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Sandflugt over Gammelgårds marker Forhåbentlig tager
afgrøden ikke for stor skade.
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STORRING
Allehelgensdag er den 1. november.
Allehelgensaften er aftenen før - dvs. 31. oktober.
SKAL der altså rasles, ”bør” det være 31. oktober, og
undertegnede synes altså også, at … skal man rasle, må man
som minimum være udklædt og gi’ en sang. 
Historien bag Allehelgen og Halloween findes bl.a. på:
http://www.dafos.dk/formidling/laesehjoernet/halloween.aspx

Storring Forsamlingshus

Sandflugt over Gammelgårds marker Forhåbentlig tager
afgrøden ikke for stor skade.

Lilleringvej 14, 86 95 01 32 (KUN tlf.svar.)
Formand:
Udlejning:
Hans Jørgensen
Yrsa Nielsen
Solhøjparken 2
Lilleringvej 5
86 94 16 05
86 95 01 12

Allehelgen / Halloween
Om føje tid er de skrækkelige monstre igen over os.
Det kan være hårdt – til tider FOR hårdt – at kæmpe mod
strømmen, og detailhandelen rundt i det ganske land har altså
bestemt sig for at importere den amerikanske ”halloweentradition”, (som oprindelig er irsk og ikke amerikansk).

Priser:
Udlejning: 1.250 kr. + forbrug
(Rabat for medlemmer af Forsamlingshuset
Storringborgere)
Normalt fra fredag til søndag.
Dag- eller aftenudlejning (ca. 5 timer):
400 kr. + forbrug.
Vi kan desværre IKKE udleje borde og stole.

Dermed ikke sagt, at vi bare bevidstløst skal kopiere den!
I stedet kunne man vælge at indarbejde vore egne gamle
nordiske traditioner omkring Allehelgen.

(dvs.

kun

Cafe Drop Ind

I Norden har det f.eks. været tradition at lade de unge piger spå
om deres kommende ægtemand.

I Storring Forsamlingshus.
Cafeen åbner kl. 18.
Fra kl. 18 spiser vi en lækker aftensmad til meget rimelige
priser, og bagefter fester og hygger vi med vore bysfæller til
den lyse morgen. ALLE er velkomne.

De stillede et glas vand i vindueskarmen om aftenen, før de gik
i seng. I glasset var også en æggehvide. Næste morgen kunne
man af æggehvidens tråde og mønster se, hvilken profession
den udkårne ville have. Var det et sejl, skulle man giftes med en
sømand. En kirke, så blev det en præst osv.

Datoer for resten af efteråret:
12/10 (tilmelding senest onsdag d. 10/10) og JULEFROKOST,
lørdag d. 3/11 (tilmelding senest mandag d. 29/10.
Tilmelding til spisning. Kontakt Yrsa Nielsen 86 95 01 12 / 4058
7065.

For at undgå besøg af vildfarne (døde) sjæle, smed man
hirsegryn blandet op med sand på og omkring husets trapper.
De dødes sjæle kunne så først komme ind i huset, når de
havde sorteret sand og hirse, hvilket de ikke kunne se til om
natten, hvor den slags jo huserer – og så var der fred indtil
næste års Allehelgen. 

Julebanko:
Søndag den 18. november kl. 13.00.
Der er som altid flotte præmier og hyggelig julestemning.
Alle er velkomne.
HUSK: Dørene åbnes kl. 12.00
Gymnastik:
Hver tirsdag kl. 19.00. Opstart 16/10.
Tilmelding på telefon 8695 0215 direkte til fysioterapeut Ellen
Mikkelsen, som instruerer.
Folkedans:
Lillering Folkedansere danser hver torsdag kl. 19.30. Opstart
13. september.
For flere oplysninger, kontakt formand Hans Jørgensen, 8694
1605.
/Storring Forsamlingshus

Grund grundigt undersøgt

Samme afskrækkende funktion havde roelygterne, som jo nu er
erstattet af den mere farvestrålende græskarlygte.

Giftig eller ej ? Skulle nogen spekulere over det, kan vi oplyse,
at Egons grund er grundigt undersøgt for giftige rester efter
mange års virksomhed.
Egon har gjort det godt. Der var kun et par mindre områder, der
skulle oprenses, da OK undersøgte grunden i forbindelse med
nedrivningen.

Storring-børnene har opfundet deres egen sang, som går på
samme melodi som fastelavnssangen ”Boller og, Boller ned”:
Halloween, Halloween
si’r de i Amerika.
Vi har Allehelgensdag,
dem sku’ vi ha’ nog’n flere af.

Godt gået Egon !
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Der var havetraktor-træk (som Rasmus vandt med
hans specialimporterede John Deere-traktor)
vikingespil og fodbold på tværs af alle generationer –
rigtig hyggeligt!

Søballe-siden
Sommerfest i Søballe

Red. Ingeborg Larsen

Til aften havde festudvalget virkelig lavet et
festmåltid – et flot salatbord, bagte kartofler, og
sikke nogle bøffer der blev stegt på grill`en.

I Søballe har det som i mange andre små landsbyer
været en tradition at holde en årlig sommerfest.
De der har boet i byen i rigtig mange år husker
festerne ”fra de gamle dage”, vi der er flyttet til i
nyere tid kan også mindes mange gode fester.
For år tilbage blev tilslutningen til festen dog mindre
og mindre, og da man samtidig havde afskaffet
festudvalget blev det lidt tilfældigt om man nu fik
holdt en sommerfest.
Det var derfor rigtig dejligt, da 3 af byens unge
familier – vist nok på initiativ fra den kvindelige part –
besluttede at nedsætte et festudvalg og arrangere
dette års sommerfest.
De gik personligt rundt til samtlige husstande, ringede
på og afleverede en indbydelse til festen.

Der blev grinet omkring bålet til ud på de små timer...
Der blev snakket, danset og hygget omkring bålet og
festen sluttede vel først ved 3-tiden om morgenen
hvor de sidste gik hjem.
Næste morgen var festpladsen ryddet inden
frokosttid – et effektivt festudvalg må man sige.
Omkring 55 voksne og børn vil gerne sige tak for en
rigtig dejlig dag til Tanja, Niels, Adolf, Lisbeth, Helle
og Per – samt Lene og Søren som gav en stor hånd
med.
Kim E.

Snobrød er altid godt...

Hjemmeside i Søballe.
Der har gennem længere tid været planen at få lavet en
hjemmeside for Søballe, og for lang tid siden, da det
blev muligt at købe domæner med danske tegn, købte vi
navnet ”www.søballe.dk”
Helle Lambertsen har lavet et meget fint oplæg til
indholdet på en hjemmeside og nu har Jan Bardino fået
det hele lagt ud på nettet.
Vi har endnu ikke en færdig hjemmeside, men har valgt
alligevel at lægge det vi har ud på nettet, for måske af
den vej at presse os selv og andre til at få redigeret
det eksisterende materiale og meget gerne komme med
yderligere materiale.
I første omgang vil vi opfordre til at sende gammelt
billedmateriale (mere end 5 år) samt beretninger fra
byens historie – det kunne være alle tiders hvis I ville
hjælpe med det.
Billeder fra den netop afholdte sommerfest vil blive
lagt ud på siden en af de nærmeste dage.

Den 18. August, kl. 14, mødte vi så op på vores store
fællesareal til et kageorgie uden sidestykke – alle
havde nemlig fulgt opfordringen og medbragt en
hjemmebagt kage. Kun en enkelt havde vist ”snydt” og
købt et større arsenal småkager i Stjær Brugs.
Vores støbte legeareal beviste nu at udover
minicykler, BMX og basketball – ja, så er dette areal
også perfekt som bund til et festtelt.
Vi havde en på alle måder hyggelig eftermiddag, hvor
mange ”nye” og ”gamle” lige fik fundet ud af hvem der
var hvem, ligesom vi fik en chance for at komme til at
kende nogle af alle de dejlige børn der er blevet født i
byen de sidste 7-8 år endnu bedre.
Hik 81 har uddelt programmet for den kommende sæson.
Ud over de sædvanlige aktiviteter, er der et nyt tiltag,
kaldet Projekt Udeliv. Det er udendørs-aktiviteter for
børn fra 9 år. For mere information, se på www.hik81.dk

Kim E.
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af Mogens Kjærskov

Hvis jeg nu bare
lige ku’ ramme…

Ka’ vi ik’ ha’
den hjemme i
stuen mor?

Du ka’ jo
godt mor!

Pokkers besværlig måde,
at få bragt sin øl ud på.

De ka’ sagtens hygge sig, det
er jo ikke dem der skal trække.
Hvem har spist
mine koteletter?

Gi’ gas
Hugo

Fællesspisning

Arbejdslørdag

Fredag d. 5. oktober kl. 18.30

Lørdag d. 29. september kl. 09.00

Arrangementet for årets sidste fællesspisning er lagt i
hænderne på bestyrelsen, der disker op med en
menu, der bl.a. indeholder helstegt pattegris. Hvad
menuen eller byder på, skal være en overraskelse.

Denne gang bliver det en kombineret arbejdslørdag
for både legepladsen og beboerhuset.
På legepladsen skal der klippes græskanter og hæk,
og så er der nok et par maleopgaver, der skal gøres
færdig.

Fredag d. 5. oktober vil der være dækket op i Høver
Beboerhus kl. 18.30 til en hyggelig aften med god
mad, og hyggeligt samvær med naboer og andet
godtfolk.

I beboerhuset er der en række
små opgaver af forskellig art,
både i og omkring huset, der
skal laves.

Prisen for at deltage vil som
sædvanlig blive på 60 - 80 kr.
Børn ½ pris.
For at vi kan finde den rette
størrelse gris, samt få dækket op
til det rette antal, er bindende
tilmelding nødvendig.

Som det fremgår af
ovenstående, skal der laves
mange forskellige opgaver, så
der er nok også en der kan
passe til dig. Så mød op og giv
en hånd med.

Tilmelding skal ske senest mandag d. 1. okt. 2007 på
telefon: 86 94 62 85, 86 94 38 75 eller 86 94 55 95

Vi starter som sædvanlig med kaffe og rundstykker i
Beboerhuset kl. 09.00.
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Kirkeliv

Storring Kirke

Stjær Kirke

Aktiviteter og foredrag
Særlige gudstjenester

Eftermiddagsmøderne
foregår i konfirmandstuen i Storring kl. 14-16.15.
Jørn Busser kører fra Galten rutebilstation kl. 13.30 og
fortsætter over Høver, Stjær til Storring.

Søndag den 23. september
16. s. e. trin
Høstgudstjeneste
Storring: 10.30 - Kirkekaffe
Stjær: 14.00 - Kirkekaffe Børnekoret medvirker

Tirsdag den 18. september 2007
v./ tidligere folketingsmedlem for SF, Ebba Strange.
Fortæller om sit liv.

Torsdag den 20. september
Stillegudstjeneste
Storring: 19.00

Tirsdag den 16. oktober 2007
v./ Kirsten Barlit.
Fortæller om sine 10 år i Afrika.

Onsdag den 10. oktober
Stillegudstjeneste
Stjær: 19.00

Tirsdag den 13. november 2007
v./ rektor på pastoral seminariet i Århus, Henning Thomsen.
”Når Gud er god, hvorfor er han det så ikke”

Onsdag den 31. oktober
Stillegudstjeneste
Storring: 19.00

Tirsdag den 4. december 2007
v. Kirsten, Lisbeth og Pia.
Underholder med musik og sange af Kai Normann Andersen.

Onsdag den 21. november
Stillegudstjeneste
Stjær: 19.00

Kirkehøjskole - onsdag den 24. oktober
v. dr. teol. Ole Jensen
”Historien om K. E. Løgstrup”
Vi begynder i Storring kirke kl. 14.00, med gudstjeneste v.
Carsten Marvig. Derefter fortsætter Ole Jensen med sit
foredrag i konfirmandstuen

Carsten Marvig

Afskedsreception med Karsten Holm

Studiekreds
Emnet og datoerne for vinterens studiekreds vil blive
annonceret i Folkebladet
Sogneudflugt - torsdag den 27. september
Læs nærmere i Folkebladet

Koncert med lokale kræfter!
Søndag den 30. september kl. 16.00 i Storring sognegård vil
der være koncert med Heidi Gargulak og Christian Spillemose.
Programmet bliver fortrinsvis populære ting: musicals,
opera, danske sange, lettere klassisk klavermusik o. lign.
Måske kommer der en hemmelig gæst på besøg. Alle er
velkomne.
Fra afskedsreceptionen for graver ved Storring kirke,
Karsten Holm - der fra nu af er sanger - og i sin fritid fra dette
erhverv, smed!

Hilsen Christian Spillemose
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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
kwrabp@gmail.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
Niels.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

Det lille hus på prærien

StorringFællesspisning:
Formand: Per Brink Vilsen
87 54 70 68/ per-helle@wanadoo.dk

Storring-Stjær-Søballe-Høver
Pilelaug
Kirsten Gade/ 8695 0705
kirstengade@storring.dk

Gymnastik:
Instruktør: Ellen Mikkelsen
86 95 02 15

Storring Vandværk
Formand: Leif Christoffersen
86 95 03 67/ solhoej@storring.dk
Storring Børnehave/ 8695 0085
Storring.boernehave@skanderborg.dk

Folkedans:
Lillering Folkedansere
Formand: Hans Jørgensen
86 94 16 05

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

Stjær Avis Sponsorer!

Septembers himmel er så blå...

Contrast Malerfirma v/Ole Stig
Tujavej 8, Stjær
8464 Galten
8621 6016 / 2856 8219
Alt malerarbejde udføres, samt salg af
professionel maling til private. Ring og få et tilbud!

AUTOGRISEN
rengøring

tlf. 70200103

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

ole.vraa@mail.dk

Kjællingdalsvej 1 Søballe, tlf. 2160 9549

Massør Karen Hove
Vesterbro 8, Stjær - tlf. 86 95 04 20
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Stjær Avis Sponsorer!

Hartmanns Trafikskole
Tilbyder kørekort til alm. bil kat. B
samt generhvervelse af kørekort.
Opstart af nye teorihold en gang om måneden.

Kåre Hartmann
Tlf. 28 13 68 99

Tlf. 96 94 38 99

www.galtensparekasse.dk
OUTDOOR-BUTIKKEN I HÅRBY
din lokal-leverandør i alt til
rejse- og friluftsliv

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

TR-FISK
Thomas Reinhart - tlf. 40 96 02 75
Friske fisk hver onsdag 11-17:30
ved Dagli´Brugsen i Stjær

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

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

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
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Galten
Knallert- og
cykelværksted

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

Smedeskovvej 24
86 94 33 82

Bent Clausen
Tømrermester

Nordea
Torvet 1
8464 Galten

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

Stjær Sten og Grus
Harald Røgen & Sønner

Stjær Huse
Thomas Vixø

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

Kollens Møllevej, 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

Solen skinner på Tåstrupvej 24

86 95 00 35

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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Nedenstående er en forsmag på den endelige artikel
(kommer i næste nummer) om vores oplevelser som
frivillige til The Police koncerten for Stjær Boldklub.
Skrevet af Nina på vegne af Anette Thorsted Sørensen,
Rikke Overgaard og Nina Møller-Nielsen.

Ikke alle hold er kommet i gang endnu, da flere af drengene stadig
spiller fodbold, men her er tiderne for efterårssæsonen:

The Police i Århus

Herresenior:
Torsdag

”Lørdag den 1. september afvikler Muskelsvindfonden endnu
et stort arrangement på Vester Eng, hvor der skal bruges
mange frivillige hjælpere. De enkelte arbejdsopgaver kender vi
endnu ikke udover at det bliver hjælper til parkering og måske
pasning af boder.”

kl. 20.30 –23.00

Damesenior:
Torsdag

kl. 19.00 – 20.30

Dameynglinge:
Mandag
Torsdag

Sådan var nogle af de ord fra Stjær Boldklub/John Laursen,
som jeg i slutningen af juli læste, og uden at tænke ret meget
længere, reagerede på. Det store arrangement var The Police’s
eneste koncert i Danmark - en del af deres comeback-turne.
Og med billetpriser op imod kr. 895 var det en opfordring, der
var svær at afslå. Selv om et muligt job som P-vagt unægteligt
ville være langt fra scenen og stjernerne, håbede jeg på, trods
alt at få lov til at høre brudstykker af bl.a ”Roxanne”, ”Every
little thing she does is magic”og ”Don’t stand so close to me”
fremført live af guitarist Andy Summers, trommeslager Stewart
Copeland og ikke mindst sanger, bassist og midtpunkt Gordon
Sumner (Sting).

kl. 17.30 – 18.30
kl. 19.00 – 20.30

Damejunior:
Mandag
Onsdag

kl. 19.00 – 20.30
kl. 19.00 – 20.00

Piger:
Mandag
Onsdag

kl. 18.30 – 20.00
kl. 19.00 – 20.00

Pigepuslinge:
Tirsdag
Torsdag

I løbet af den næste måned skulle P-vagten blive udskiftet med
en vagt på ”indre hegn” og brudstykkerne udskiftet med en
forrygende 2-timers koncert midt for scenen.

kl. 16.00 – 17.00
kl. 18.00 – 19.00

Pigelilleput:
Tirsdag

Den fulde beretning om en dag præget af solskin, god stemning
og høj musik følger i næste nummer af Flaskeposten.

kl. 17.00 – 18.00

Drengelilleput:
Tirsdag

kl. 18.00 – 19.00

Drengepuslinge:
Tirsdag
Fredag

kl. 15.00 – 16.00
kl. 15.00 – 16.00

Drenge:
Mandag
Tirsdag

kl. 16.30 – 17.30
kl. 19.00 – 20.00

Herrejunior:
Tirsdag
Fredag

kl. 20.00 – 21.00
kl. 17.00 – 18.00

Begyndere:
Mandag

kl. 15.00 – 16.30

Hvis der er spørgsmål så kontakt:
Finn Boe Nielsen på 86 95 04 30
Shila Baunsgaard på 86 95 06 71
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UGE 47
21. nov. Finn Nielsen
22. nov. Tenna Sørensen

PASNINGSORDNINGEN
STJÆRHALLEN

UGE 48
28. nov. Jørgen Bonde
29. nov. Jørn Møller

BEMANDING EFTERÅR 2007
Mandag til torsdag fra kl. 19.00 til 22.30.
I 2002 startede turnusordningen i cafeteriet i hallen. Der har
været god opbakning omkring projektet, hvilket, foruden mere
liv i klubben, er medvirkende til at vi, til glæde for os alle, kan
holde kontingenterne nede i Stjær Boldklub.
Vi siger TAK, håber I stadig er med på ideen og tager så fat på
efterårssæsonen 2007

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

Søndagsvagterne vil blive uddelt, så snart planen over vinterturneringen er klar. Disse vil blive uddelt til træning.
Da vagtplanen er lavet via medlemslisten, består den også af
personer under 18 år. Her er det naturligvis forældrene/
bedsteforældrene/store søskende der træder til !

Sæt X i kalenderen allerede nu, så tiderne
ikke glemmes.

P.t. kræver mandag og tirsdag aften ikke
bemanding. Ændres dette vil vagterne blive
uddelt til træning.
UGE 37
12. sept. Maria Overgaard
13. sept. Sigrid Marvig

Pebbelparken
Stjærvej 14

UGE 38
19. sept. Rasmus Hermansen
20. sept. Chris Graversen

Kollens Møllevej 14
Toftkærvej 15

UGE 39
26. sept. Mikkel Bay
27. sept. Frederik B. Brandi

Tåstrupvej 11
Vesterbro 2

UGE 40
03. okt. Martine von Benzon
04. okt. Bror T. Dahl

Nygårdsparken
Stjærvej 114

UGE 41
10. okt. Martin Kristensen
11. okt. Anne Møller

Kollens Møllevej 16
Nygårdsparken 28

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

PÅ FORHÅND MANGE TAK FOR HJÆLPEN!!!!

STJÆR BOLDKLUB Ellen Møller, 86 95 02 36
Første gang, Stjærs nuværende dameynglingehold vendte hjem
med sølvmedaljer om halsen, var som puslingespillere i
sommeren 2001. Der er 7 gengangere samt træner John
Laursen….
Se om du kan finde dem…. 

Uge 42 - Efterårsferie

UGE 43
24. okt. Markus Lund
25. okt. Simon Sejr

Nygårdsparken 34
Vesterbro 65

UGE 44
31. okt. Henning Røgen
01. nov. Anders Møller

Flintevænget 15

UGE 45
07. nov. Henrik Mortensen
08. nov. Mette Møller
UGE 46
14. nov. Thor Blæsbjerg
15. nov. Cecilie Domino

(Badminton)
Nygårdsparken

Pebbelgården

Vesterbro 23
Pebbelparken 15
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JULEFROKOST – FORSAMLINGSHUSET
23. NOVEMBER 2007
Sommeren går på hæld, efterår og vinter nærmer sig med
hastige skridt, og inden vi ser os om , står julen for døren. Igen
i år vil Stjær Boldklub afholde julefrost i Stjær Forsamlingshus
for byens borgere, erhvervsliv og foreninger.

HJÆLP….
VI VIL SÅ GERNE
VÆRE FLERE!!!!!!!!

Der vil blive serveret en traditionel julefrokostmenu af samme
udsøgte kvalitet som sidste år, og Erik Sletting står igen for den
musikalske underholdning.
Øl, vand og andre forfriskninger købes i baren.
Pris pr. person DKK 225,00

Stjær Boldklub har i år været på banen i 50 år, og det har
vi fejret med en række arrangementer, og alle bestyrelsesmedlemmer, trænere og ledere… og sikkert også mange
forældre…. er ikke kede af, at vi nu nærmer os jubilæumsårets afslutning. Det har været et travlt år, og vi lover, at
der går 50 år, før vi igen skal ud i helt så mange store
arrangementer i løbet af et år!!!

Da forsamlingshuset jo ikke kan rumme hele byen, vil
tilmelding foregå efter princippet først til mølle.
Tilmelding sker ved Per Hedegaard på pfh@mail.dk.
Her påføres kontaktperson samt antal deltagere.
Da vi før har været nødt til at sige nej til nogle, og samtidig
oplevede at flere meldte fra i sidste øjeblik, ser vi os nødsaget
til, at kræve betaling senest d. 1. november.
Hvis betaling ikke modtages rettidig, vil tilmeldingen blive
slettet igen.
Betaling kan ske kontant eller med
check til:
Per Hedegaard, Pebbelparken 24,
eller
Orla Hermansen, Bækken 6,
begge Stjær, 8464 Galten
Vi glæder os til at beværte Jer til en festlig aften!

Men….
Heldigvis er udgangen af 2007 jo ikke afslutningen på
boldklubbens eksistens, og vi vil så gerne fortsat kunne
være en stor klub i en lille by. Vi vil så gerne kunne tilbyde
idræt til alle, unge som ældre, og gerne flere forskellige
idrætsgrene. Vores hal kapacitet sætter i øjeblikket nogle
naturlige grænser, men vi arbejder hårdt på en udvidelse,
så vi kan have flere i gang hver dag, ikke mindst vil der
også blive mulighed for at udnytte hallen i dagtimerne.
Dette håber vi kan blive til gode timer for byens og
omegnens pensionister

P RÆMIE WHIS T - 2007/2008

Men vi mangler i den grad folk til at drive hjulene fremad.
Hvis ungerne skal spille fodbold, håndbold, badminton
eller udøve gymnastiske øvelser, så skal der også være
nogle til at træne dem, og det bliver det en mere og mere
vanskelig opgave at finde folk til.
Og uden trænere, ingen hold…. Det værste vi kunne
forestille os; At vi rent faktisk ikke kan leve op til det, vi ser
som vores fornemste opgave, nemlig at tilbyde idræt til alle
vores børn og unge.

I sæsonen 2007-08 er der præmiewhist i Stjærhallens cafeteria
på følgende fredage:
D. 28.09.07

D. 26.10.07

D. 16.11.07

D. 11.01.08

D. 01.02.08

D. 22.02.08

D. 14.03.08

ALLE DAGE KL. 20.00
Bag trænerne sidder bestyrelses- og udvalgsmedlemmerne
som blandt andet skal finde og ansætte trænere, sørge for
at de trænere, vi har, er glade og tilfredse, stå for afholdelse
af diverse arrangementer, og i det hele taget prøve på at
holde trådene samlet. Også her er vi alt for få, og når få
skal lave alt for meget, kan kvaliteten dale, og hvad værre
er: Gode folk brænder ud og løber skrigende bort.

Til alle de nye i Stjær og Storring… Og alle dem
vi bare ikke helt kender så godt endnu og derfor
heller ikke får spurgt:
Vi ved godt, at vi nogen gange selv er skyld i at Tordenskjolds
soldater brænder deres lys i begge ender.
Vi er ikke gode nok til at involvere dem, vi ikke helt kender, og
det er jo rigtigt dumt, idet der sikkert er mange, der kunne have
lyst til at hjælpe med arbejdet i Stjær Boldklub
Alt for ofte spørger man dem, man plejer at gå til, dem man
ved er parat til at give en hånd. Det er jo så nemt, og så er
tingene hurtigt på plads.
Her vil vi bare sige, at vi ønsker ikke at være en lille sammenspist gruppe, og alle er hjerteligt velkomne!! Vi har brug for al
den hjælp, vi kan få, og der er hele tiden brug for nytænkning,
så vi ikke ender med at sidde fast i: ”Vi plejer….”
Så bliver du ikke spurgt, så kom endelig selv på banen. Jo flere
vi er, jo sjovere bliver arbejdet, og jo flere ideer kan der
bringes på bane og føres ud i livet.

Og uden tovholdere, ingen trænere, ingen hold…. Og igen
det værste vi kunne forestille os; At vi rent faktisk ikke kan
leve op til det, vi ser som vores fornemste opgave, nemlig at
tilbyde idræt til alle vores børn og unge.
Vi har fantastisk hjælp fra spillere, forældre og bedsteforældre, når der skal afvikles diverse arrangementer, og når
hallen skal passes, men vi mangler i den grad folk, der vil
gå ind og deltage i ansvaret og planlægningen af den
daglige drift af boldklubben!!
Så skulle du have en lille træner i maven, have lyst til
spændende og givende bestyrelsesarbejde…??
Eller kender du nogen??
Eller kender nogen, der kender nogen…??
Så meld dig endelig på banen, så Stjær Boldklub igen i 2057
kan holde et storslået jubilæum…

Så kom endelig og vær med. Vi har brug for dig!!
Både til de store opgaver, eller ”bare” en vagt i baren
eller pizza-boden til sportsfesten
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daværende formand. Jeg nåede ikke at få sagt: ”Nej tak jeg har
desværre ikke tid”, så jeg blev dermed medlem af bestyrelsen.
Min ældste dreng Jonas var lige begyndt at træne fodbold. Jeg
følte det helt naturligt, at jeg også måtte tage del i noget af det
arbejde, der skal gøres for, at det er muligt at sende børnene til
fodbold.
Inden man går ind frivilligt bestyrelsesarbejde for første gang,
kan der melde sig mange spørgsmål: Har jeg tid, er der ikke for
mange møder, har jeg den fornødne indsigt, hvorfor lige mig,
der må da være andre eller det er vist ikke lige noget for mig.
Det er jo op til den enkelte at tage stilling til, om man har
tid eller lyst. For klubben derimod er det en nødvendighed
for at eksistere.

Voksen-barn gymnastik 1½-3 år
Start: Torsdag d. 6. september kl. 17.00-18.00
Træner: Grethe Lund Petersen
Pris: 300,-

For at fodbolden i Stjær kan udvikle sig og være et interessant
tilbud for nuværende og kommende spillere, er det nødvendigt,
at der kommer nye medlemmer i bestyrelsen.
Arbejdet i bestyrelsen er en opgave som kan og bør udføres af
forældre. Nogle børn kommer jo til at spille fodbold i denne
klub, indtil til de forlader Stjærskolen.

Spilopperne 4-5 år
Start: Torsdag d. 6. september kl. 16.00-17.00
Træner: Grethe Lund Petersen/Karin Milling
Pris: 300,-

Vi glæder os til at se rigtig mange forældre og seniorer til
årsmødet. – Og husk det er ikke kun for bestyrelsen og nye
potentielle bestyrelsesmedlemmer.

Halfræs 0. – 4. klasse
Start: Fredag d. 7. september kl. 16.00-17.00
Træner: Carsten Marvig/Birna Ballisager/Karin Milling
Pris: 300,-

Morten Pedersen
Best.medlem fodboldafd.

Dame Step

NY HE D E R F RA
FODBOLDAFDELINGEN

Start: Mandag d. 7. januar kl. 19.00-20.30
(Skolens fællesrum)
Start: Mandag d. 7. januar kl. 20.30-22.00 (hallen)
Træner: Karin Milling
Pris: 400,-

Fodboldafslutning:
Årgang 01 – 97 (Poder – Miniput), Piger & drenge
Søndag den 30 september kl. 10.00 i Bio huset i Galten.
Vi får popcorn og ser Shrek den Tredje.
Opmøde ved biografen kl. 09.45

Hvis nogen har kendskab til en træner, der har lyst til at have
holdet frem til jul, hører vi gerne fra jer!!!

Fodboldafslutning:

Voksen-barn motion

For årgang 96 – 93 (Lilleput - Drenge)

Start: Lørdag d. 8. september kl. 9.00-10.00
Træner: De fremmødte aftaler i fællesskab indholdet
Pris familie: 400,Voksen: 250,-

Lørdag den 27 oktober klokken 10.00
Fodboldgolf i Them
Vi slutter af med sandwich og sodavand.

Har I spørgsmål, er I velkommen til at kontakte Grethe Lund
Petersen på tlf.: 75 79 00 79 eller grethe.robert@lund.mail.dk

Træner møde:
Vi glæder os til at se jer alle i hallen til endnu en sjov og aktiv
sæson.

Samtlige trænere indbydes til afsluttende trænermøde.
Tilmelding til Morten Pedersen på tlf. 86950360.

Mvh. Gymnastikudvalget
Torsdag den 1. november kl. 19.00 i klubhuset.

Fodboldafdelingen i Stjær Boldklub
inviterer til årsmøde

Årsmøde i fodboldafdelingen:

Torsdag den 8. november kl. 19.00 i klubhuset
Mødet er for alle som er interesseret.
Mød op og påvirk fodbolden i Stjær med din mening , eller
hvis du er interesseret i at deltage i bestyrelsen.

Vi gør status for året, der er gået, og snakker om stort og småt.
Det er også her, at bestyrelsen gerne modtager ros, ris og gode
idéer.
Jeg har nu været med i bestyrelsen i 6 år, og jeg ønsker at træde
ud af bestyrelsen. Jeg blev i 2001 ”head-huntet” af den

Torsdag den 8. november kl. 19.00 i klubhuset
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Sidst men ikke mindst må vi takke vejrguderne, der igen valgte
at lade solen skinne til vores sportsfest.
Ellers må vi jo sige, at de har sparet lidt på solen i denne
sommer!!
Der skal også lyde stor tak for alle de flotte gaver, som
boldklubben modtog i anledning af jubilæet!
Sportsfesten gav et overskud på knap 30.000, og til trods for de
stille perioder med kødsovsen til Skanderborg Festival så nåede
vi op på et overskud på knap 50.000.
Det er dejligt, når flittighed belønnes!! Dette betyder, at der
nok bliver mulighed for at sende vores ungdoms-medlemmer
på tur igen i 2008, og atter kun for en beskeden egenbetaling.

1957 – 2007 JUBILÆUM I STJÆR BK
Endelig guld !
Jubilæumsåret har indtil videre været præget af mange
begivenheder:
LIGA HÅNDBOLD I STJÆRHALLEN
KONCERT I HALLEN
SPORTSFEST
JUBILÆUMSRECEPTION
ÅH ABE KONCERT
AFVIKLING AF DGI’S LANDSDELSMESTERSKABER
GRØN KONCERT
SKANDERBORG FESTIVAL
KONCERT MED POLICE
JUBILÆUMSFEST
TRÆNING OG KAMP I FORSKELLIGE IDRÆTSGRENE

Stjærs dameynglinge deltog i august i DGI’s landmesterskaber
i Brædstrup.
Flere af Stjærpigerne har deltaget i dette mesterskab tidligere,
og er 3 gange vendt hjem med sølvmedaljer om halsen. Det
ville de ikke denne gang; Guld eller intet!
Og det gik helt efter planen, så efter at gå ubesejrede gennem
kampene, kunne de få de velfortjente guldmedaljer om halsen.

TAK TIL ALLE DEM DER GJORDE DET
MULIGT:











El-holdet
Flag-holdet
Trænere
Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer
Døm selv dommere og passere af
dommerbordet
Alle forældre, bedsteforældre, medlemmer
og venner af boldklubben der gav en hånd
med til en eller flere af de ovenstående
arrangementer
Sponsorer af gaver til årets tombola
Og alle vores andre sponsorer
Alle de der mødte op og støttede op omkring
arrangementerne, og dermed gav deres
bidrag til overskuddet

En flok glade landsmestre
Stående fra venstre: Træner John Laursen, Irene Bomholt, Mia
Seiling, Katrine Kvistgaard, Mette Møller, Camilla Mikkelsen,
Isa Røgen, June Kempel, Sif Petersen og holdleder Connie
Madsen Siddende: Trine Schmidt og Lisa Hjuler
Liggende: Charlotte Holst og Charlotte Meinertz

STORT TILLYKKE TIL DEM ALLE !!!

