STJÆR AVIS
med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe
Nr. 23 – 6. årgang

nov., dec. 2007, jan., ¾ febr. 2008

Fornyelse og strukturforandring er undervejs, i vores danske folkekirke.
Læs om, hvad der er under udvikling, i Storring-Stjær pastorat. Side 19.
Og så bringer vi et nødråb fra Skanderborg kommunes dagplejekontor!
Vi mangler dagplejepladser, til de mange små verdensborgere, der fødes i
vores område. Kunne du, mand eller kvinde, tænke dig, at være med til at
præge disse små menneskers første leveår? Læs side 9.

Stjær Avis udgives af Stjær Boldklub og Stjær Sogns Borgerforening
Avisen uddeles til 750 husstande i området Storring, Høver, Stjær og Søballe
Næste deadline: Søndag den 3. februar 2008. Avisen udkommer i week-enden den 22.-23. februar.

Indlæg modtages på mail adr.: stjaeravis@stjaer.net
http://www.stjaer.net

Avisen kan læses i farver på

Aktiviteter i november
Stjær
20. 19.00 Dagli’Brugsens årlige Vinfest i forsamlingshuset
21. 19.00 Stillegudstjeneste Stjær Kirke
23. 19.00 Julefrokost i forsamlingshuset
24.-25. Smykkecafé i Bækken
26. 17.30 Fællesspisning/ juleafslutning i forsamlingshuset
30. Bedsteforældredag i Børnehaven
Storring
18. Julebanko – Røgfrit
18. Fællspisning, kagebord i konfirmandstuen
Høver
22. 19.00 Med autocamper til Marokko
25. 10.00 Julemarked i Høver
Søballe
26. fællesspisning arr. Venge

Aktiviteter i december
Stjær
1.-2. Julemarked i Ruth’s Garage
1.-2. Juleudstilling på Stjernholm mejeri
7.-8. Smykkecafé i Bækken
8. 14.00 Årest Julestue i forsamlingshuset
9. 10.00 Julebanko/ børn og voksen/ i foprsamlinggshuset
12. 19.00 Syng julen ind med Lucia-optog, i Stjær kirke
15. 12.00 Jule-netcamp i forsamlingshuset
24. 14.00 og 16.00 julegudstjenester i kirken
Storring
2. 19.00 Julekoncert i Storring Kirke, Cantilena koret
4. 14.00 Eftermiddagsmøde, Kai Normann Andersen
5. Fællesspisning i Storring
24. 15.00 julegudstjeneste i kirken
Høver
9. 13.00 Juletravetur, Høver Beboerhus
31. 24.00 Nytårsaften i Høver Beboerhus
Søballe

Stjær Avis
udgives af Stjær Boldklub
og Stjær Sogns Borgerforening.

Redaktionens adresse er:
Møllevejen 7, Stjær, 8464 Galten,
stjaeravis@stjaer.net/ 8695 0825
Avisen bliver husstandsomdelt 4 gange om året
i Storring-, Stjær-, Høver- og Søballe-området.

Deadline for næste Stjær Avis:
Søndag den 3. februar 2008:
Avisen udkommer i week-enden den 22.-24. februar
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!
Kopiering er kærkomment - med angivelse af kilde!
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Aktiviteter i januar 2008
Stjær
18. 19.00 NYT - ”Voksen fællesspisning” i BaseHouse
28.17.30 fællesspisning i forsamlingshuset
31. 19.00 Stjær Sognemøde i Forsamlingshuset
Storring
13. Fællesspisning, Kagebord
15. Eftermiddagsmøde, Afghanistan
22. Storring Sognemøde i konfirmandstuen
Høver
12. 18.30 Tøsefrokost
24. 19.00 På rejse i Latin Amerika
Søballe
28. fællesspisning arr.: Veteranerne

Aktiviteter i Februar 2008
Stjær
3. DEADLINE til Stjær Avis
25. 17.30 fællesspisning i forsamlingshuset
Høver
3. Fastelavnsfest i Høver Beboerhus
6. Fællesspisning i Storring
Søballe
2. Tøndeslagning i Søgårdens lade
25. fællesspisning, arr. Nr. Vissing
Storring
6. Fællesspisning

NYTTIGE LINKS:
Her er et nemt link at benytte, hvis man leder efter en
udgave af Stjær Avis mm.:
STJÆR AVIS
http://www.stjaer.net/avis

LANDSBYSAMVIRKET
Er du blevet interesseret, i at vide mere om, hvad der
sker i landsbysammenhæng i kommunen, og i det
hele taget, hvad der sker i Skanderborg Kommune,
kan nedenstående links være til hjælp:
http://www.landsbysamvirket.dk/

DET SKER I SKANDERBORG
http://www.detskeriskanderborg.dk/
http://detskeriskanderborg.dk/calendar.aspx

INDHOLDSFORTEGNELSE:

s. 4 Julemarkeder i Stjær
s. 5 Lokalhistorisk afsløring
s. 6 Dagli’Brugsen, nyhedsbrev, vinaften
s. 7 Dagli’Brugsen/ Stjær Børnehave søger…
s. 8 Børnekoret/ spejderne
s. 9 Skanderborg DagplejeKontor søger…
s. 10-11 Borgerforeningen, Forsamlingshus,
Jule-netcamp, lego-mindstorm, fællesspisning
og nyt tiltag i byen: Fællesspisning for voksne
s. 12-13 Stjærs haver, denne gang Connys have
s. 14-15 Nyt fra Høver
s. 16-17 Nyt fra Storring
s. 18 Søballesiden
s. 19 Om udviklingen i Storring-Stjær Pastorat
s. 20-21 Kirkeliv, julekoncert, eftermiddagsmøder
s. 22 Foreninger og grupper med nøglepersoner
s. 23 Storrings foreninger og avisens sponsorer
s. 24 Avisens sponsorer
s. 25 Om landsbyernes udvikling
s. 26 do. do. Landsbysamvirket i Skanderborg
kommune indkalder til borgermøde
s. 27-32 FLASKEPOSTEN

Årets julestue
i forsamlingshuset
Der julehygges i Stjær forsamlingshus for pensionister

Lørdag den 8. december
fra kl. 14.00 til 17.00
Vi byder på kaffe/the og kage - lidt underholdning i julens
tegn og ikke mindst, den populære pakkeleg.
Tilmelding senest 1.12.07
Enten på listen i Brugsen eller på nedenstående telefoner
Mie Hansen: tlf. nr. 86950563
Rita Joseff: tlf. nr. 86950123
Benta Bonde: tlf. nr. 86950401
Husk at medbringe en pakke værdi max kr. 20.På hyggeligt gensyn, Julestueudvalget under
Stjær Borgerforening

Julebanko
I forsamlingshuset
Til byens borgere, erhvervsliv samt foreninger

Søndag den 9. december

Julefrokost

Børnebanko fra kl. 10 - 11.30
Voksenbanko fra kl. 14.00 – 17.00

i forsamlingshuset
Flotte gevinster fra vore sponsorer!!
Overskuddet går ubeskåret til forbedringer af
Forsamlingshuset!

Fredag den 23. november kl. 19.00
Aller sidste udkald for tilmelding til årets julefrokost….NU!
Der er endnu et par pladser, til en festlig aften…….!
Tilmelding til Per Hedegaard på pfh@mail.dk.
Overskuddet går til Boldklubben!

Der kan købes kaffe/te, kage, øl, vand & slik
Alle er velkomne til begge arrangementer!
Vi glæder os til at se Jer :-)

Arrangør Stjær Boldklub

Stjær Sogns Borgerforening
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SmykkeCafé
Smykker fra eget værksted
Sølv
Ferskvandsperler
Ædelstene

Juleåben
Lørdag 24. nov. kl. 10-16
Søndag 25. nov. 10-15
Lørdag 7. dec. kl. 10-16
Søndag 8. dec. 10-15
… eller efter aftale på 86 95 01 08
Du er velkommen til at kigge ind, måske finder du
julegaven, til én du holder af.
Margit Sejersen, Bækken 8, Stjær, Galten

Juleudstilling
på Stjernholm Mejeri
Den 1. og 2. december er der Juleudstilling på
Stjernholm Mejeri, lørdag kl. 13-17 og søndag kl. 10-17
.
Jeg har inviteret en række kvinder med æstetisk sans
indenfor i mit atelier.
De udstiller smykker, lædertasker, pileflet, ovnformet
glas, malerier, skulpturer, strik og filt.
Her er mulighed for at købe helt unikke og spændende
julegaver, så besøg det hyggelige gamle mejeri i Stjær.
Alle er velkomne og vi byder på lidt godt til ganen.

Julemarked i Ruth’s Garage

Art Jamming, Tina Kolding, Vesterbro 23B, Stjær

Nygårdsparken 23

telefon 51 92 25 63, www.artjamming.dk
Kom og kig
Lørdag den 1.12. kl. 10-16
Søndag den 2.12. kl. 10-16
Vi har adventskranse, nisser, smykker, dekorationer, små
og store kirkegårdskranse samt mange andre små
gaveideer.
Saft, gløgg, æbleskiver kan købes.
De bedste julehilsner Conny og Ruth
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LIDT LOKALHISTORIE
I efterårsferien havde www.bestigebjerge.dk, arrangeret
bjergbestigning af Bjørnebjerge, til 129 meter pladen i
HakkeBakkeskoven.
Redaktionen vandrede med og erfarede følgende:

ikke lykkedes at bevise. I tidens løb har mange ledt efter
beviser i skoven – men aldrig fundet noget.
Sidste nyt:
Vi kan så fortælle, at et par lokale skattejægere, for et
stykke tid siden, lånte en geigertæller – og gik området,
ved renderne, systematisk igennem. De fandt faktisk et
metal bæltespænde, der med stor andagt, blev båret ud
af skoven, til prøvelse hos en viis mand, der ventede.
Store var forventningerne, dette var sikkert et spansk
bæltespænde. Nu kunne hele historien om de spanske
soldater verificeres. Et spansk bæltespænde, gravet
frem af Bakkeskovens muld. Men ak og ve – den viise
ældre kunne stedfæste spændet. Det var dansk,
fremstillet i ca. 1940, af en smed på egnen.
Så svandt den drøm.

AFSLØRING…!
Vi kan afsløre, at der ikke rigtig er noget at afsløre eller
fortælle, om de spanske soldaters skyttegrave i
Bakkeskoven, fra beg. af 1800-tallet, helt præcis 1807.
Der er aldrig fundet belæg for disse spanske krigeres
tilstedeværelse, ej heller noget skriftligt om deres
færden, i egnen omkring Stjær.
Hele mysteriet bunder i de skyttegravslignende render,
der i en stor firkant er gravet ud, inde i skoven, på et højt
beliggende sted. Hvad har de været brugt til – hvorfor og
hvem har mon gravet disse render, med hakke og skovl?
Desuden er der et sted, man kalder den spanske brønd,
hvor soldaterne, skulle have ladet deres heste drikke?
Det er nu en tørlagt lavning i skoven.

Hvor navnet kommer fra?
Der har aldrig været bjørne i Bjørnebjerge!
Bjergene hedder højst sandsynligt Bjørnebjerge, fordi de
fra lang afstand, kunne ligne et par sovende bjørne.
Man kan forestille sig, de fik navnet, dengang der ikke
var træer på bjergene, men disse stod som lyngbakker,
der det meste af året var brune. Det er disse lyngbakker,
folk i omegnen gav navnet Bjørnebjerge.

Man ved med sikkerhed, at spanierne var i Skanderborg
og på Øm kloster. Napoleon havde narret dem herop,
for, imens de var væk, at afsætte den spanske konge og
i stedet indsætte sin bror, som Spaniens monark.
Napoleon prøvede at holde det hemmeligt – men en dag
kom der alligevel bud fra Spanien, til de spanske
soldater, om at de var savnet derhjemme – og så tog de
af sted over hals og hoved.
At soldaterne skulle have holdt til i Bakkeskoven, er det

Så fik vi det på plads!
OG HVIS nogle skulle sidde inde med anden viden, er vi
meget interesserede og lydhøre, på redaktionen.
Vi skriver gerne historien om.
Pil
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skrivende stund i fuld gang med at færdiggøre de
tegninger, som skal bruges til håndværkerne, for at de
kan lave nogle gode tilbud til os i Stjær Brugsforening.

Nyhedsbrev fra
Dagli`Brugsen Stjær,
november 2007

FISKEMAND
Som I kunder nok desværre har bemærket, har vi ingen
fiskemand mere i Stjær.
Han har valgt at ville holde et andet sted, da han ikke
mente, at der var lokal handel nok ved ham. Jeg syntes
nu ellers, at der altid er mange kunder hver onsdag,
men det var åbenbart ikke nok.
Jeg vil selvfølgelig igen forsøge om jeg kan skaffe en
anden fiskemand til Stjær. Men jeg vil også være sikker
på, at det er en ordentlig kvalitet, ellers ønsker jeg ikke
at have en holdende.

Så er det blevet tid til årets sidste nyhedsbrev fra
Dagli`Brugsen Stjær.
Inden vi ser os om, er det snart jul.
Julevarerne er i butikken og I kære kunder, er allerede
begyndt ( heldigvis)
at købe af dem.
HALLOWEEN
Vi har lige overstået vores årlige arrangement med
græskarhoved udskæring til halloween, hvor der igen i år
var mange børn og voksne, som var tilmeldt, trods det
var en kold eftermiddag på parkeringspladsen.
Det er rigtig dejligt med denne gode opbakning til vores
arrangementer. Tak for det!!

JULETRÆET TÆNDES lørdag den 1. december
Juletid-juletid. Igen i år har Stjær børnehave lovet mig,
at de vil lave julepynt til vores juletræ. Dejligt.
Træet vil i år blive ”tændt” lørdag den 1. december. Se
opslag i butikken.

VINSMAGNING
Næste tiltag bliver vores årlige vin aften.
Den afholdes i år tirsdag den 20. november, kl. 19, i
Stjær forsamlingshus.

AFLEVÈR NISSEHUER fredag den 30. november
Ingen jul uden nissehuer. Har du lyst til igen i år at
komme ned i Dagli`Brugsen med din nissehue, så få
sat dit navn på den, og få den afleveret senest
FREDAG DEN 30. NOVEMBER.
Så vil vi til gengæld sørge for, at der hver søndag
morgen i advent, vil være en lille overraskelse i din
nissehue nede i Dagli`Brugsen. Husk nu at få tømt
huen hver søndag!!

Årets ”vin guide” er denne gang Jørgen Mørk, som
kommer nede fra Rødding, Sønderjylland . Han er
tidligere vinmand i Kvickly Haderslev. Haft egen vinskole
siden 1977. Formand for Sydjysk Vinselskab siden 1983,
og han har også været vinguide for Tjæreborg i 3 år.
Ham kan I godt glæde jer til, kære kunder.
BYGGERI
Og så byggeriet. Hvordan går det så??
Det går rigtig godt. Skanderborg kommune har sandelig
vist sig meget samarbejdsvillige denne gang. Som jeg
skrev i sidste nyhedsbrev, forventede vi en
byggetilladelse omkring årsskiftet.
Men byggetilladelsen er allerede kommet her i uge 44,
2007.
Tusind tak til kommunens folk for en hurtig behandling
denne gang.
Så mangler vi jo kun det sidste. Nemlig at få nogle gode
tilbud hjem fra håndværkerne. Vores arkitekt er i

VINSMAGNING
Næste tiltag bliver vores årlige
vin aften.
Den afholdes i år tirsdag den 20.
november, kl. 19, i Stjær
forsamlingshus.
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GRAN OG JULETRÆER
Jeg håber, at der igen i år vil være mange, som har lyst
til at hjælpe os med at få træet tændt, samt at der er
mange børn, som vil være med til at få deres nissehue
op at hænge i butikken.
Vi vil også igen i år have juletræer og pyntegran fra Hans
Luch, og som noget nyt vil vi også tilbyde jer Økologiske
Juletræer fra ”LILLEHEDENS. Læs nærmere på
www.lille-heden.dk. Disse træer skal bestilles direkte ved
LILLEHEDENS.

Stjær Børnehave
Lige overfor Brugsen, ligger Stjær Børnehave, som en
oase, midt i byen.
Kunne du tænke dig at ”gå til hånde” her, et par timer om
ugen, så læs nedenstående annonce.

INGEN JULETOG PÅ TAGET
Der vil i år undtagelsesvis ikke være juleudsmykning på
Dagli`brugsens tag. Det har 2 årsager; Udsmykningen
fra sidste jul er desværre gået itu, og da vi muligvis også
får lavet lidt om ved vores indgangsparti ved
ombygningen, vil vi vente med at købe nyt indtil julen
2008.

TIL STJÆR BØRNEHAVE:
Alt-muligmand søges!
Stjær Børnehave søger en person, som vil feje og
udføre mindre håndværksmæssige opgaver.
Vi har brug for hjælp ca. 2 timer om ugen,
nogle gange lidt mere.
Henvendelse til: Kirsten Andersen - telf.: 85 95 04 99
Stjær Børnehave, Østerbro 12, Stjær, 8464 Galten

Jeg vil gerne slutte med at ønske alle vores kunder en
rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Jeg håber, at vi kan
blive ved med at gøre os fortjent til jeres forsatte
opbakning med lokal handel, således at vi kan forsætte
den gode vækst, som der kræves, for at vores
byggeprojekt kan forrentes.
Rigtig mange julehilsener

....Og juletræet skal hentes.

Arne Mogensen
Uddeler

STJÆR BØRNEHAVE HOLDER
Bedsteforældredag
Fredag den 30. november!
Denne dag inviteres bedsteforældre til at besøge
børnehaven. Kl. 9.30 går vi sammen ud og ”skover” et
juletræ – ved ”den gule gård”. Når vi kommer hjem,
pyntes juletræet med lys, hvorefter vi spiser risengrød
og julehygger.
Hilsen Kirsten Andersen
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Onsdag den 12. december kl. 19.00 er der

"Syng Julen Ind" og
Lucia optog i Stjær Kirke

JOTA/JOTI

– Spejderjamboee på Internettet

Aftenen bliver en musik og sang aften med julesalmer
og sange, som de fleste af os kender godt. Måske skal
vi lære en enkelt ny!
Denne aften får du lejlighed til at synge dem igen, så du
er varm, når den store dag oprinder.

Hos spejderne i Stjær har vi lige afsluttet et tema om
kommunikation. I løbet af de sidste uger har spejderne
arbejdet med at signalere med lygter i mørke, skrive og
løse morsekoder og andre koder, og så har vi deltaget i
JOTA/JOTI sidste weekend i efterårsferien. JOTA/JOTI
(Jamboree On The Air/Jamboree On The Internet) er et
internationalt arrangement, hvor spejdere fra hele verden
kommunikerer via internet og amatørradio. Vi fik en rigtig
hyggelig weekend hos Jan ude på Tåstrupvej, og vi
snakkede med spejdere helt fra Brunei til Brande.
Spejderne benyttede sig nok mest af det store spejderchatforum, der blev oprettet til lejligheden, men en del af
dem brugte også Jans radioer og store antenner til at
snakke med andre spejdere på de korte bølger. Alt i alt
en rigtig hyggelig weekend, hvor spejderne kunne få et
lidt større indblik i, hvordan det er at være spejder på den
anden side af jordkloden.

Der er ved at opstå en ny tradition, idet Storring-Stjær
Børnekor nu for 3. gang medvirker til dette arrangement.
Pigerne, som går i 2. og 3. klasse på skolen, vil starte
med at gå Lucia ind gennem kirken og synge forskellige
julesange.
Vi kommer næsten hele kloden rundt i vores valg af
sange og bevæger os i flere tidsaldre. Fra det 16.
århundrede indtil i dag. De synger sange fra Mexico,
Frankrig, Tyskland, Italien og naturligvis sange af dansk
oprindelse.
Jeg øver med dem hver onsdag på skolen og synes
bestemt, at "de synger som engle" og de er "næsten
lige så søde som engle"..... Så kom og hør, hvad vi har
arbejdet med henover efteråret. De glæder sig til at vise
deres kunnen frem.

Hilsen Jan Thøgersen 8695 0594

Jeg vil også ved denne lejlighed sige "De Voksne
Quinders Klub" tak for deres engagement, da jeg
spurgte, om de havde lyst til at sy nye Luciakjoler. Til
vores held fik de snakket om det, for kort tid efter kom
der 12 kjoler ind ad døren hos mig. De havde sporet og
fundet de gamle kjoler! TAK for det! Vi glæder os til at
have dem på!
Vel mødt i kirken den 12.12. kl. 19.00
Mange hilsener Heidi G. Andersen
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Vi mangler dagplejere i Stjær og omegn!
Situationen vedr. pasning i dagplejen i Stjær/Storring ser desværre ret kaotisk ud i øjeblikket.
Vi mangler indenfor de næste par måneder plads til flere børn. Derfor søger vi efter nye dagplejere, på denne
utraditionelle måde.
Vi håber, der i Stjær og omegn, findes 1 eller 2 personer, som kunne tænke sig at blive dagplejere og passe 4 små
guldklumper, mens deres forældre er på arbejde.
Forventninger til ansøgere:
- at du er en varm, engageret, udadvendt person, der har forståelse for det enkelte barns behov og udvikling
- at du kan lide at have børn omkring dig i dit eget hjem
- at du har erfaring med børn – enten fra egne eller arbejde med børn
- at du har gode fysiske rammer ude og inde
- at du aktivt tager del i legestue og andre fællesarrangementer med forældre og dagplejere
- at du er indstillet på samarbejde med dagplejepædagoger, som med råd og vejledning og inspiration følger
børnenes og din hverdag.
Vi kan tilbyde:
- et selvstændigt job i tæt samarbejde med gode kolleger
- en indholdsrig hverdag med mange oplevelser
- lån af legetøj og inventar
- ordnede arbejdsforhold i henhold til overenskomst for dagplejere
- at du kan passe dit eget barn under 3 år ved optagelse i dagplejen
- kurser målrettet til dagplejere
- en fast månedsløn for 4 fuldtidsbørn
- 46% skattefradrag af månedslønnen efter gældende regler
- 6 afspadseringsdage om året udover ferie
Har dette vakt din interesse, bedes du sende en ansøgning til:
Dagplejekontoret
Att. Signe Marie Petersen
Ellemosen 13
8680 Ry
Ønsker du flere informationer om jobbet, så kontakt mig:
Områdeleder Signe Marie Petersen
Tlf. 87947310 Mail: signe.petersen@skanderborg.dk
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Stjær Sogns
Borgerforening

Jule-netcamp 2007

Formand: Bjarne Schøler Sørensen – tlf. 8695 0808
Udlejning: Lene Andersen – tlf. 2925 2665
eller send e-mail til forsamlingshus@stjaer.net

I Stjær Forsamlingshus
Lørdag den 15. december fra kl. 12.00 til
24:00

Kontingent: 200 kr. for en husstand – 100 kr. for enlige.
Betales på Giro-kort, der udsendes hvert forår.

Med den sejeste Internet forbindelse, du kan forestille
dig!

Udlejningspriser (fra fredag til søndag) inkl. rengøring:
Medlemmer: kr. 2000,Ikke-medlemmer: kr. 2600,Børnefødselsdage på hverdagseftermiddage: kr. 400,Kontakt til kokke, kogekoner og tjenere samt lokale
overnatningsmuligheder kan du læse mere om på:
www.stjaer.net/forsamlingshus

Alle børn og unge fra 3. klasse og opefter fra både
Stjær, Høver, Søballe og Storring er velkomne til at
deltage!
Er du ny deltager, så læs følgende grundigt, sammen
med dine
forældre. Det er betingelserne for at deltage.
Man medbringer sin egen Pc, som skal være i orden
hjemmefra, dvs.:
Din Pc skal være installeret med virusskjold – og du skal
ha’ kørt en fuld systemscanning umiddelbart før campen.
Dette er
meget vigtigt, da vi ellers risikerer, at netop din Pc får
hele netværket til at gå ned!
Du skal ha’ et netværkskabel, der er min. 5 meter langt.
Har du
ikke et, kan det købes hos os, for 30 kr.
Husk strømkabel til både skærm og PC.

Læs mere om Borgerforeningens arbejde og opgaver på:
www.stjaer.net under Foreninger & grupper >
Borgerforening.
Her er også et link til indmeldelse i Borgerforeningen.
Er I nye i byen, så tag familien med til

Fællesspisning i forsamlingshuset
Sidste fællesspisning i år er vores julemiddag:
Mandag den 26. november kl. 17.30

Der må ikke anvendes ulovlige spil og/eller programmer,
ligesom ulovligt kopierede filer – f.eks. MP3, MPEG osv.
–
ikke tillades i Pc’erne. Det er en betingelse for at være
med, at
man overholder disse regler - og det er den enkeltes eget
ansvar, at Pc’en er i orden.

I Januar spiser vi mandag den 28., i februar den 25.
Vi er ca. 30 voksne og 30 børn, der spiser sammen,0
med 4-5-ugers mellemrum. Alle er velkomne! Meld dig til
Heidi, hvis du ikke før har deltaget i fællesspisningen.
Heidi Gargulak 8695 0650 / heidi@gargulak-andersen.dk

Vi sørger for aftensmad, samt masser af sunde snacks,
frugt og saftevand til alle de travle spillere. Uden mad og
drikke…

Stjær Folkedanserforening

Til forældre og andre voksne, der ku’ tænke sig
at indgå i Voksen-teamet, omkring Netcampen:

Vi eksisterer stadig, selv om vi ikke mere danser i
forsamlingshuset! Vi danser nu hver onsdag aften kl.
19.30 i festsalen på Tjørnehaven i Galten.
Vi er, i allerhøjeste grad, interesseret i at få nye
medlemmer - så bare kom!

Tag en tre-fire timers ”omsorgsvagt” – det er rigtig
hyggeligt.
Meld dig til:
Helle Fårup: mfp@teliamail.dk - tlf. 8695 0360.
eller Bente Holm: mail@karstenholm.dk - tlf. 8695 0682.

Med venlig hilsen Stjær Folkedansere
Søren Kristensen/
86 94 33 41 / marso@mailme.dk

Eller tag en ”teknikervagt” – hvis du er IT-kyndig!
Det plejer at være rigtigt hyggeligt!
Meld dig til Roy, webmaster@stjaer.net - tlf. 8624 0226
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Alle er velkomne til at besøge netcampen og kigge på!
CAMPEN koster 100 kr., som betales, når du kommer om
lørdagen.
Husk tilmelding senest 9. december på:
netcamp@stjaer.net
Der er plads til alle, der melder sig til!
Vi glæder os til at se dig!
Venlig hilsen netcamp-gruppen

NYT – NYT – NYT – NYT – NYT – NYT

Fællesspisning
for voksne
Vi er en kreds af voksne, der kan lide at snakke over maden.
Måske har du/I det på samme måde!
Hvis ja - hører vi meget gerne fra dig/jer.

NYT TILTAG PÅ NETCAMPEN!

Hvad er din families
computertemperatur?

Vi har reserveret BaseHouse, hvor vi tænker, at
interesserede møder op med lidt mad til en fælles buffet.
Her kan vi så, over maden, tale om og planlægge,
hvordan vi fremover vil køre dette supplement, til byens
normale fællesspisning.

Kan en Pc bruges til andet end at spille på?
Vi efterlyste i sidste avis, om der var nogle, der kunne
tænke sig at bruge Pc´en til andet end at spille på.
Desværre har vi kun fået en enkelt konkret henvendelse
fra en, der gerne vil lave noget Lego Mindstorms
sammen med andre.

Så alle, der har lyst til at være med, kom

Fredag den 18.1. 2008 kl. 19.00 i
Basehouse,
Stjær Forsamlingshus.

Men det skal nu ikke holde os tilbage for at afprøve
ideen! Derfor vil vi lave en afdeling – måske i den ene
krostue – hvor der vil være plads og ro til at lave
andre ting med computeren, end at spille.
Det kunne være Lego Mindstorms, noget til at lave
musik eller video med, fotoarbejde eller noget helt
andet.
Alle muligheder er åbne - det er dig, der styrer!

Lad os det lige vide enten på tlf. 44 952 823 eller via email hanne_jens@get2net.dk
Med venlig hilsen
Flemming, Janne, Hanne og Jens.

Har du lyst til at dele din interesse med andre, så meld
dig til senest den 9. december, men gerne hurtigst muligt.
Så ser vi, hvordan det udvikler sig.
NYE GARDINER!
Ikke nok med nye sternbrædder og ny have – nu har
vores Gamle Forsamlingshus også fået nye
gardiner……………….…valgt og syet af byens ”modne
quinder”……………………………..…………..…...wauw!
De gamle gardiner har holdt godt og længe, både i
design og kvalitet. De var vist fra 1972!

Det er gratis at være med til denne nye afdeling af
netcampen, men hvis du vil spise med til aften,
koster det 50,- kr.
Ring til Bjarne på 8695 0808 hvis du vil vide mere, eller
hvis du har forslag til, hvad der også skal være på
NetCampen.
Venlig hilsen netcamp-gruppen.
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STJÆRS HAVER
Med denne artikelserie tager vi 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.
I dette nummer er vi taget til Nygårdsparken, hvor vores lokale repræsentant for haveselskabet slår sine folder…..
af Tina Krøyer

Connys
Have
”Plantemarked på
kirkens
parkeringsplads på
søndag, v/ den lokale
repræsentant for den
jyske haveforening”,
underskrevet Conny .
Hvad? Er hun ikke
en af vores lokale
dagplejere? Det må
undersøges…..
..og ganske rigtigt. Conny
Andersen er en del af bybilledet,
som én af vores trygge dagplejere, med fire-fem små poder og
en dobbelt klapvogn. Men hjemme bag hækken udspiller der
sig også noget andet. Conny er inkarneret have-entusiast. Det
stod ikke i kortene, at det skulle blive så stor en hobby, da hun
og Mogens købte huset i ’77. Haven fulgte blot med huset, og
så måtte de jo se at få noget ud af det.

og sådan kunne man blive ved…..
Stauderne er vigtige. Her i det sene efterår får man stadig et
glimt af det flor, der har været for få måneder siden. Det gik
hurtigt op for Conny, da hun blev haveejer, at det var noget hun
rigtig godt kunne lide at arbejde med.
Den bagerste del af haven er indrettet med tre store højbede, af
hjemmestøbte kanter (én af dem har et håndaftryk af hver af
pigerne fra de var små). Oprindelig forsynede de tre bede hele
familien med grøntsager, men efterhånden som børnene fløj fra
reden, blev der mere plads til stauderne, og nu tjener højbedene
i efterårs- og vinter-perioden som planteskole for masser af
små planter. Hver i en lille plastpotte, udstyret med et skilt med
dansk og latinsk navn.
I foråret og efteråret tager Conny til plantemarkeder, hvor hun
sælger sine små planter, og familien ved efterhånden, at i de
weekender ser de ikke noget til hende. For nogle år siden
averterede Conny på Brugsens opslagstavle efter små plastpotter og mange kom med potter til hende. Stadig kan hun
komme hjem, og uden for døren finde en lille bunke
plastpotter. ”Jeg ved ikke hvem der kommer med dem, men jeg
er meget glad for dem stadigvæk” betror Conny.

I dag består haven af en eventyr-prydhave, med små stier og
masser af overraskelser, når man følger gangene. Den bagerste
halvdel er udlagt til nyttehave, kombineret med en lille staudeplanteskole, og så selvfølgelig Mogens’ høns. Dem vender vi
tilbage til.
Der er masser at kigge på i Connys have. Bag hvert et træ og
lille busk gemmer der sig små hemmeligheder, som først
opdages ved nærmere eftersyn. Det kan være en sten-figur, en
lille pile-foder-ting, en klippet buksbomfigur, en bænk,
eller……
Fælles for det meste er, at Conny selv har lavet det. Det er
tydeligt at hænderne er skruet rigtigt på, og at kreativiteten og
fantasien er stor.
Med alle de små ting og planter knytter der sig masser af
historier. Bænken derovre er lavet af en af de tre døtre, da hun
på et tidspunkt var på et kursus. Hun har da for resten også
lavet den anden bænk ved drivhuset, med støbte ender og
træsæde. Midt i et bed står en plante, som konsekvent kaldes
”Gerda Røgen” opkaldt efter giveren. Fuglene bader i et
hjemmestøbt rabarberblad! På den ene bænk står en henslængt
sofapude, lavet af mos og hønsetråd. De mange, mange stauder
er bundet op vha pileflettede holdere……

Der findes også en del stenfigurer i haven. Conny havde meldt
sig til et stenhugningskursus, og det var så sjovt, at Mogens
indrettede et overdækket hjørne i baghaven til hende. Det er
dog ikke så meget hun ”hugger” mere, for det var hårdt og
støvede meget. Men stenfigurerne er der, og mange gange har
hun i en vejkant set en sten som hun bare måtte have med
hjem, for hun kunne lige forestille sig hvad den kunne blive til.
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Conny har gået til blomsterbinding i 7 år, og det kan også ses i
haven. Adskillige steder står der små dekorationer.
Men den nyeste og altoverskyggende hobby er pilefletningen,
og det har medført mere leg med grene. Conny er én af de
lokale kvinder der overtog en pilemark ved Søballe for et par år
siden, og dannede et lille pile-laug, med fælles dyrkning og
fletteweekender. Det betyder nye sjove ting i Connys have.
Masser af pileflettede stativer, pile-dyr, fuglefoder-stativer
m.m.m.
På carporten sidder for tiden en kæmpe trane, lavet af birke-ris.
Den har selskab længere inde i haven, hvor tre andre traner
troner på stativer mellem træerne. De blev til, da en familie på
Vesterbro for et par år siden fældede deres birketræer. Conny
var vaks ved havelågen og spurgte, om hun måtte få risene fra
træet - og de blev så til havens traner…..
Fælles for de ting hun laver er, at de forgår. Nogle hurtigt,
andre langsommere, men det gør ikke noget, for med den store
produktion skal der jo være plads til noget nyt. Dybt inde under
et grantræ ligger et støbt rabarberblad der er flere år gammelt.
Det er mosbegroet og fyldt med alger, og meget, meget smukt.
Dybt inde i sin hemmelige hule. Det får lov at blive liggende til
det knækker.

Støbte rabarberblade:
1) læg en lille bunke sand et overdækket sted hvor
den kan ligge i fred et par dage.
2) placer et rabarberblad ovenpå med oversiden ned
mod sandet.
3) bland noget cement og læg det ovenpå bladets
bagside. Hvor stilken hæfter til bladet skal der et
ekstra lag på, da det er et skrøbeligt sted på det
færdige blad.
4) Lad bladet størkne i nogle dage. Når det er helt
tørt, nulres det oprindelige blad af, og det lille
stykke natur-kunst kan nu lægges til rette i haven.

Sidste år valgte hun og Mogens at vælte hækken og sætte rionet op i stedet. De ville gerne kunne kigge mere ud, og så var
der mulighed for leg med slyngplanter og pilegrene i rio-nettet.
En anden grund var, at de gerne ville kunne kigge over til
nabogrunden. På et stykke af nabogårdens jord har de fået lov
til at sætte pil og høns. Hønsene går i spejdernes gamle
skurvogn, som de købte, da spejderne fik et ”rigtigt” hus.
Bagerst i deres egen have findes også en hønsegård. Det er
Mogens’ høns, og han er så passioneret, at han deltager på
fjerkræudstillinger, og vinder priser. I et skur ved siden af står
sågar en lille rugemaskine, som bliver taget i brug når der skal
laves små kyllinger. Resten af æggene spises naturligvis.
Et oplagt spørgsmål er, om denne parcelhushave er stor nok til
to så passionerede mennesker. ”Nej, og derfor er det dejligt at
vi kunne låne lidt jord hos naboen” bekræfter Conny. Haven er
efterhånden så personlig, at man nærmest aldrig vil kunne
flytte fra den.
Et andet spørgsmål trænger sig på? Hvad med dagplejebørnene? ”De elsker at gå rundt i havens små kroge og ”blive
væk”, og piller kun ved de ting de må pille ved” fortæller
Conny. – og sådan er der plads til alle, i den helt almindelige
parcelhushave, som blev meget ualmindelig.
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af Mogens Kjærskov

I dette foredrag, der er spækket med dejlige
lysbilleder, fortælles om deres tur i foråret 2005
i autocamper til Marokko i Nord Afrika.

Foredrag af Henny og Leo Pedersen

Et hop over Gibraltarstrædet
fra Spanien og du er i
Marokko. Et land fyldt med
mystik, farver og forunderlige
dufte. Casablanca, Marrakesh
og Tangier. Smager man på
navnene, efterlader de en
nærmest krydret fornemmelse.
Og det er det Marokko er: En
krydret blanding af myldrende
markedspladser,
læder
og
magiske tæpper.

Torsdag d. 22. november kl. 19.00
Henny og Leo Pedersen, Galten er passionerede
campister, og tilbringer en stor del af året på de
europæiske landeveje i deres autocamper.

I pausen står Høver Beboerforening klar med det
berømte Høver kaffebord til billige priser.
Der er gratis adgang, og alle er velkomne.

Juletravetur

Søndag d. 25. november

Søndag d. 9. dec. Kl. 13.00

Fra kl. 10.00 til kl. 16.00

Når julen kommer tættere på, og vi alle går en
stresset tid i møde med julegaveindkøb,
julebagning og alle de andre juleforberedelser,
giver Høver Beboerforening en mulighed for at
stresse af et par timer søndag eftermiddag d. 9.
dec.

Snart nærme r julen sig med ras ke skridt,
og samtidig også tidspunktet for de t s tore
Julemarke d i Høver, hvor Høver
Beboerhus igen vil være fyldt me d nis ser,
julegave ide er, juletræspynt, papirkli p,
dukker, jule de korationer, smykker og flere
andre spændende ting.

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

Der vil sædvanen tro være mulighe d for at
nyde både vådt og tørt i den hyggelige
cafe.
Tag familien eller naboe n med og få et
par hyggelige time r i Høver Beboerhus,
Ryvej 107, Høver.

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

Arrangeme nte t er åbent for alle, og de r er
gratis adgang.

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

På rejse i Latin Amerika

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

kl. 19.00 i Høver Beboerhus
Rasmus Krath har rejst i over 50 lande og lever af
at fortælle om sine rejser, oplevelser og tanker
om, hvad der foregår i verden uden for Danmark.

Høver Beboerforening vil være vært ved en øl
eller vand i Beboerhuset.
I lighed med tidligere år, vil der være fælles
affyring af fyrværkeri på legepladsen kl. 24.00

Rasmus er uddannet projektleder og idémand fra
KaosPiloterne
og
har
tidligere
studeret
socialantropologi
ved
Aarhus
Universitet.
Derudover har han arbejdet som skuespiller,
musiker og manuskriptforfatter, bl.a. ved Bolivias
førende gruppeteater, Teatro de los Andes.

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

Rasmus Krath holder energiske og levende
foredragsshows
med
optræden
i
lokale
festdragter,
live-musik
på
fem
forskellige
musikinstrumenter, demonstration af artefakterog eksotiske smagsprøver til publikum.

H U S K

Foredraget er åbent
for alle, og der er
gratis adgang

Tøsefrokost

Arrangør: Foredragsudvalget i
Storring, Stjær og Høver

Lørdag d. 12. jan. 2008, kl. 18.30
Så er der igen blevet tid til den årlige tøsefrokost
for alle kvinder i Høver.
I år holdes festen hos Lotte Nielsen, Høvervej 35,
Høver.
Alle deltagere skal medbringe:
En ret til fælles buffet
Drikkevarer til eget forbrug
Tag din nabokone under armen og
medbring jeres gode humør, og
deltag i en hyggelig aften sammen
med byens andre kvinder.
Festlige indslag er yderst velkomne.
Giv besked om du kan komme, samt
hvilken ret du vil medbringe til
Lotte tlf.: 86 25 30 02
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Tekst og hoved: Michèle Nielsen.
Fotos: Per Reipurth.

Hvad ER der galt ?!

Fællesspisning

Det er åbenbart ikke ganske ligetil at køre bil på
sidste stykke af Klankvej.

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

Der har nu været to forholdsvis voldsomme uheld
på hver deres side af vejen.

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.

Sidst der var deadline på avisen, mere præcist
søndag 19/8 kl. 19.09, kørte en ung mand på 22 år
fra Galten i grøften på vej ud af Storring og trillede 2
gange rundt, før bilen standsede inde på marken.

Mad og kaffe laves på skift af tre familier pr. gang.
Han sad fast i bilen, men blev skåret fri og indlagt
med småskrammer på sygehuset.

Vi er primært børnefamilier, hvilket ind imellem kan
mærkes på støjniveauet, men alle er velkomne til at
være med.

Forleden var det så galt igen.
En kvinde startede sin weekend noget uheldigt.

Medlemskab 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.

Hun kom fredag den 2. november kørende fra
Galten mod Storring og fik et hjulpar ud i rabatten.
Bilen snurrede rundt, trillede om på taget og
standsede så ude midt på marken.

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

Da en lokal alarmeret af et kæmpe brag kom
løbende til hjælp, var der allerede 3 biler, som var
standset, så nogen trafik har vi åbenbart på vejen.

Planlagte datoer i den kommende tid:
onsdag 5/12, søndag 13/1 og onsdag 6/2.

Den uheldige kvinde kunne selv tage
sikkerhedsselen af og klatre ud af bilen. Lidt ondt i
en finger havde hun, men hun kunne alligevel gå
rundt og samle ting op, som var fløjet ud af bilen, da
den snurrede rundt.
–

Formand eller (–quinde):
Linda Due Kaiser
Stjærvej, Storring
Tlf. 36 98 76 71
Mail: linda@duekaiser.dk

Et HELD, de ikke ramte hende i nakken på
deres vej ud gennem ruderne !!!

Ordinær Generalforsamling i
Storring Forsamlingshus

Noget tyder på, at det lille sving kan drille mere, end
vi måske lige tror. Måske værd at huske på her i
den kolde tid.

Storring Forsamlingshus afholdt onsdag d. 24/10-07
kl. 19.30 sin årlige generalforsamling.
Alt spændte af som det plejer, og der blev valgt ny
bestyrelse. Birgit Nielsen trådte ud af bestyrelsen og
i hendes sted indtrådte Peter Christensen.
Vi vil gerne sige stor tak til Gitte for hendes indsats.
Vi er mange både store og små, som har nydt godt
af den.
Bestyrelsen konstituerer sig først i januar, så indtil
videre fortsætter alt som vanligt.
Det vil sige, at Hans er formand og Yrsa står for
udlejningen.
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Tekst og hoved: Michèle Nielsen.
Fotos: Per Reipurth.

Medlemmer er desuden: Jan Nielsen, Jens Jacob
Janfelt, Peter Christensen, Kate Andersen og Helle
Fischer.

Storring Forsamlingshus

Røgfrit Julebanko

Formand:
Hans Jørgensen
Solhøjparken 2
86 94 16 05

Lilleringvej 14, 86 95 01 32 (KUN tlf.svar.)

På generalforsamlingen blev det også vedtaget, at
Julebanko fra i år bliver røgfrit.

Udlejning:
Yrsa Nielsen
Lilleringvej 5
86 95 01 12

Priser:
Udlejning: 1.250 kr. + forbrug
(Rabat for medlemmer af Forsamlingshuset (dvs.
kun Storringborgere)
Normalt fra fredag til søndag.

Så rygeloven overholdes altså også i Storring
Forsamlingshus.

De første ”spadestik”
Skovlene er unægtelig af en anden størrelse end
dem, vi bruger hjemme i haverne, men byggeriet af
det kommende tankanlæg på Klankbakken med grill
eller ”restaurant” er nu for alvor gået i gang.

Dag- eller aftenudlejning (ca. 5 timer):
400 kr. + forbrug.
Vi kan desværre IKKE udleje borde og stole.

Cafe Drop Ind

Det kunne let gå hen og blive et populært
udflugtsmål for ungdommen her til lands.
Skal vi gøre noget ved det?

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.
Der har netop været en rigtig hyggelig
julefrokost.
Tidspunkterne for Drop Ind efter nytår ligger
desværre endnu ikke fast.
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.

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

/Storring Forsamlingshus
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Søballe-siden

Planlagte fællesspisninger i
Vinterhalvåret 2007-08:

Red. Ingeborg Larsen

Fællesspisning
Alle kan deltage i fællesspisning i Borgernes hus! Det
er ren afslapning og hygge at deltage, og så er det
billigt! Man møder op senest kl. 18.00, sætter sig til
bords, får en hyggesnak med borddamer og -herrer,
og nyder den gode mad.
I skal blot huske at tilmelde og betale senest
onsdagen før. Man kan kun tilmelde sig den først
kommende fællesspisning, det er altså ikke muligt at
tilmelde sig flere måneder forud. I Søballe er det
fortsat i postkassen hos Gorm og Ingeborg, man kan
aflevere sin kuvert, med lige penge og oplysning om
antal deltagere. Man kan også selv køre i Borgernes
Hus og ordne betalingen i kiosken hos Søster,
onsdagen før, mellem kl. 19 og 19.30.
Kommer man for sent i tanker om at man vil til
fællesspisning, altså efter onsdagen, kan man
henvende sig direkte til månedens madhold og evt. få
lov til at melde sig til. Det afhænger selvfølgelig af
hvor langt de er i planlægningen, om der kan
”klemmes” flere ind.
Priser:
Børn til 10 år
Børn 11 - 15 år
Voksne

Gratis
15 kr.
35 kr.

24. september 2007
Høstfællesspisning. Arr.: HIK 81
Kontaktperson: Jane Bjerrisgaard, 86 54 54 11
29. oktober 2007
Arr.: MIX-holdet
Kontaktperson: Per Andersen 86 94 69 19
26. november 2007
Arr.: Venge
Kontaktperson: Vibeke Møller 86 94 45 09
28. januar 2008
Arr.: VETERANERNE
Kontaktperson: Else Rathcke 86 94 44 96
25. februar 2008
Arr.: Nørre Vissing
Kontaktperson: Tove Skrumsager 86 94 53 58
31. marts 2008
Arr.: Hårby
Kontaktperson: Jan Nielsen 87 69 30 08

Drikkevarer:
Sodavand: 6 kr.
Øl:
10 kr.
Vin:
60 kr.

.

Fastelavn
Traditionen tro inviterer Søballe borgerforening til
tøndeslagning i Søgaardens lade, lørdag d. 2. februar.
Nærmere information følger efter nytår...

Børnekor i Veng og Mesing Kirker
Der er startet et børnekor i Veng og Mesing Kirker.
Alle børn fra 0. klasse til og med 6. klasse er
velkomne til at deltage.
Vi synger gamle og nye, rytmiske salmer og sange.
Det er dejligt at synge, og det er sjovt at synge
sammen med andre.
Kom og vær med i Veng Sognehus hver tirsdag
kl. 16.10 - 17.10.
Ca. 1 gang om måneden medvirker koret til en
gudstjeneste.
Du tjener 1. år 50 kr., 2. år 100 kr. for medvirken til
gudstjeneste.
Pia Bech Pedersen,
organist i Veng og Mesing Kirker
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Kirkeliv
Skal Storring menighedsråd og Stjær menighedsråd lægges sammen til ét menighedsråd?

”Bygget af levende stene”?
møder, flere ansvarlige for ansatte og ikke mindst flere
pengekasser – en for hver kirke og en for præstegården.

Måske kan du huske denne linie fra en salme som
Grundtvig har skrevet. Den handler om kirken – også din
og min kirke – kirken i Storring og kirken i Stjær. Men er
det vigtigt for mig? Og hvorfor skal jeg nu læse om den i
Stjær Avisen?

Gennem de sidste 7 år har de to menighedsråd arbejdet
tæt sammen omkring møder og nogle af
arrangementerne i og omkring kirkerne. De sidste par år
har vi også arbejdet hen mod en egentlig sammenlægning af rådene, så der kommer et råd, som er fælles for
Stjær og Storring Sogne. Det kan vi se nogle fordele ved,
og der er naturligvis også kommet nogle betænkeligheder frem undervejs. Vi tror på, at man i et fælles
menighedsråd skal bruge mindre tid på praktiske
problemer og dermed får mere tid til at arbejde med
indholdet i kirken.

Det er vigtigt at være klar over, at kirken ikke bare består
af døde sten, men også af dig og mig som bruger den.
Faktisk er det sådan, at hvis den ikke bliver brugt; ja så er
der ikke nogen kirke længere. Derfor er vi alle levende
sten, og kirken er afhængig af vores medvirken i det
daglige arbejde og i de ting, der foregår i og omkring
kirken. Det er vigtigt, at vi ikke nøjes med at bruge den til
barnedåb, bryllup og begravelser. Kirken bliver større,
stærkere og smukkere af at blive brugt.

For at sådan en sammenlægning kan blive en realitet, er
vi nødt til at høre din mening. Reglerne siger, at hvert
sogn skal holde et møde, hvor man ved stemmeflertal
afgør, om det er dét, vi vil.

Kirken er også en arbejdsplads for rigtig mange
mennesker – graver – organist – kirkesanger –
medhjælpere og selvfølgelig også præsten. Til at tage sig
af både rammerne og indholdet er der valgt et menighedsråd – hidtil har vi haft et i Storring Sogn og et i Stjær
Sogn. Det har sikret, at alle har en mulighed for at blive
hørt og få indflydelse på forholdene i ens egen kirke.
Der har været meget samarbejde omkring møderne og
en del af det praktiske. Men en del arbejde har rådene
været nødt til at gøre hver for sig. Der er en del dobbeltarbejde, og opdelingen gør det nødvendigt at have flere

Lige nu har vi søgt om
1: Dispensation til at være 9 medlemmer i rådet
2: Dispensation til at lave en skæv fordeling der hedder 5
fra Stjær og 4 fra Storring
3: Dispensation til at have to kirkeværger (en ved hver
kirke til at tage sig af bygninger og kirkegård)

Der vil blive afholdt et møde for hvert sogn:
I Storring Konfirmandstue 22. januar 2008 kl. 19
I Stjær Forsamlingshus 31. januar 2008 kl. 19
Sæt kryds i kalenderen, kom til mødet
og giv din mening til kende.

Skrevet for Stjær Menighedsråd og Storring Menighedsråd af
Bendt Kristensen, medlem af Stjær Menighedsråd
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Kirkeliv
Klik ind på
http://www.storring-stjaer.dk/

Årets julekoncert med Cantilena Koret
Søndag den 2. december kl. 19.00 i Storring kirke.
Cantilena koret, som er hjemmehørende i Århus,
blev stiftet af nogle ambitiøse korsangere tilbage i
1976.
De har haft mange rigtig dygtige dirigenter i disse
30 år. Alle med hver deres særpræg.
Lige nu hedder dirigenten Christina Kjærulff.
Sangerne er gode amatørsangere på et højt plan.
Du kan læse mere på http://www.cantilena.dk,

Gudstjenester
Søndag den 2. december
1. s. i advent - det nye kirkeår ”skydes” i gang
Storring kl. 10.30. Børnekoret medvirker
Stjær kl. 16.00
Vi synger julen ind
Onsdag den 12. december
Stjær kl. 19.00 – Børnekoret medvirker med bl.a.
Lucia-optog.

Dette er en julekoncert med et fransk islæt. Det
bliver det bestemt ikke ringere af.
Poulenc og Debussy skriver julemusik, så det risler
ned ad ryggen. Det er smukt!
Særlig smukt bliver det, når det bliver sunget i
Storring Kirke, som er et dejligt rum at synge i.
Du kan sidde, hvor du vil i kirken, og få en "super
lyd".
– Og der er fri entré.
Mon ikke vi får Carl Nielsens "Mit Hjerte Altid
Vanker" at høre ? Og nogle engelske Christmas
Carols?
Vi ser frem til denne julekoncert, så julefreden lige
så stille får lov til at indhente os! /Heidi

Luciaoptog i Stjær Kirke.

Der er ved at opstå en ny tradition, idet StorringStjær Børnekor nu for 3. gang medvirker til dette
arrangement.
Pigerne, som går i 2. og 3. klasse på skolen, vil
starte med at gå Lucia ind gennem kirken og synge
forskellige julesange.
Vi skal også selv motionere stemmebåndene til
Carstens udvalgte salmer, og mon ikke også han vil
fortælle os lidt om nogen af dem ?
Juleaften
Mandag den 24. december
Storring: 15.00
Stjær: 14.00 & 16.00

Cantilena Koret.

Juledag
Tirsdag den 25. december
Storring: 10.30
Stjær: 9.00
Knud Albert medvirker på trompet.

Kirkeliv
Klik ind på
http://www.storring-stjaer.dk/

Nytårsdag
Tirsdag den 1. januar
Storring: 14.00
Stjær: 15.00

Eftermiddagsmøder

Den øvrige gudstjenesteliste for dec. – feb. Vil
fremgå af kirkebladet..

Jørns Busser kører fra Galten Rutebilstation kl.
13.30 og fortsætter over Høver, Stjær til Storring.

Julegudstjenester for Dagplejebørn,
Børnehaverne og Skolen

4.12.2007
Kirsten, Lisbeth og Pia underholder med musik og
sang fra den store sangskat, som Kai Normann
Andersen har efterladt til os.

Storring Børnehave
Tirsdag den 4. december
kl. 9.30 i Storring Kirke
Dagplejebørn
Torsdag den 13. december
kl. 9.30 Stjær Kirke
Stjær børnehave
Onsdag den 19. december
kl. 10.00 i Stjær Kirke

Foregår i konfirmandstuen i Storring.
Tirsdage kl. 14-16.15.

15.1.2008
Henning Nielsen, sognepræst, vil fortælle os om sin
tid som feltpræst i Afghanistan.
19.2.2008
Ellen Riis holder foredrag om alkoholisme i
familien.
11.3.2008
Poul Joachim Stender
Præst og forfatter underholder os med et
humoristisk foredrag om
Livets højde frem for længde.

Kirkehøjskole
Torsdag den 22. november kl. 14.00
Gudstjeneste i Skovby Kirke ved Vibe Boye
Liisberg.
Dernæst foredrag i konfirmandstuen ved
sognepræst ved Marmorkirken i København Mikkel
Wold: Det meningsfyldte liv
Juletræet med sin pynt.

Børn der passes hjemme er naturligvis også
velkomne sammen med deres voksne.
Skolens julegudstjenester
Bliver formentlig fredag den 21. december – de skal
først have møde på skolen efter avisens deadline.

Torsdag den 7. februar kl. 14.00
Gudstjeneste i Galten Kirke ved Laura GyldenDamgaard.
Derefter foredrag i sognegården ved afgående
biskop over Roskilde Stift, dr. Teol, skribent,
debattør m.m. Jan Lindhardt:
/Carsten Marvig

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

Hammel og omegns fjerkræklub
Racehøns
Repr. i Stjær: Mogens Andersen
8695 0581/ mo-a@mail.tele.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

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

SFO
Lone Borgkvist/ 86950574
regnbuen@galten.dk

Aarhus Aadals Golfklub, 8694 2677
repr. i Stjær: Bodil Brandt/ 8695 0035
bodil@brandt-metal.dk

Klubberne Værestedet
Mini-, Junior- og Ungdomsklub
Kirsten Pedersen/ 86950497
Klubberne.vaerestedet@skanderborg.dk
www.vaerestedet.dk

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

KFUM Spejderne i Stjær
Kjartan Einarson
86 95 07 07 / astridogkjartan@mail.dk

Galten Erhvervsråd er blevet nedlagt
ved kommunesammenlægningen.
Se på dette link, hvordan det nye
erhvervsråd ser ud:
http://www.llgruppen.dk/side5776.html

Kirken: Carsten Marvig
8695 0074/ cma@km.dk
hjemmeside: www.storring-stjær.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
henv. til Henning Røgen/ 8695 0414
henning@rogen.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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SØBALLE
Søballe vandværk/ Gorm Larsen
gorm.larsen@get2net.dk 86950484
Grundejerforeningen
Søballe Villaby
Dorthe Villefrance / 8695 0603
Grundejerforeningen Gyvelhøj
Rasmus Lübech Christensen/ 86950904
Søballe Borgerforening
Kim Elgård / 8695 0546

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

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!

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!

Vi finder drømmebilen til dig !

www.eucars.dk

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

www.gefibernet.dk
- hele frem tid en i ét kabel

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
Tlf. 96 94 38 99

www.galtensparekasse.dk

www.landsbysamvirket.dk
I Skanderborg Kommune, bor nærved halvdelen af indbyggerne i landområderne, dvs. i det åbne land og i landsbyerne.
For at gøre os gældende og blive hørt og være med til at udvikle de landområder, vi bor i - må vi stå sammen, for så er vi
rigtig mange - det er gammel viisdom!
Men hvordan får man samlet 40-50 landsbyer fra fire gamle kommuner i et fælles fodslaw?
Først er der, igennem flere år, blevet arbejdet på, at samle de enkelte landsbyer, hver for sig – og etablere sig med et
fællesråd, et lokalråd eller lignende.
I begyndelsen var Stjær med i dette arbejde. Det var i pionerperioden i 2004. Vi lavede en landsbykonference i
forsamlingshuset. Vi havde fået nogle penge fra landdistriktpuljen. Senere i november 2005 var vi med i et pilotprojekt,
hvor vi fik 20.000 kr. fra en landspulje, til at lave en lokalsamfunds-dag, vi kaldte Fælles fodslaw i Storring-Stjær. Denne
novemberdag 2005 nedsatte vi en gruppe, der skulle forberede et lokalråd for vores område. Gruppen blev kaldt det
foreløbige fællesråd.
Vi var ikke ihærdige nok, til at støtte gruppen og følge de gode intentioner og ideer op – så denne gruppe smuldrede lidt
efter lidt – og der er ikke kommet noget ud af det.
I andre landsbyer, har man fået stablet noget mere levedygtigt på benene – og disse landsbyer er nu gået sammen om at
lave et landsbysamvirke i af landsbyer i hele kommunen – OG VI ER SELVFØLGELIG FØDT IND I DETTE
FÆLLESSKAB, så vi kan bare møde op og være med nu. De andre har gjort knokkelarbejdet med at etablere
landsbysamvirket – nu er vi inviteret til at deltage.
15. november holder de et møde for alle borgere i landdistrikterne (alle er velkomne) – og vi tager selvfølgelig med – og
vil referere lidt derfra, i næste avis.
Pil
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Landsbysamvirket i Skanderborg Kommune
Pressemeddelelse den 2. november 2007

Landsbysamvirket i
Skanderborg
Kommune holder
borgermøde
Torsdag den 15. november 2007, kl. 19.30 - 22.00
holder Landsbysamvirket borgermøde i Borgernes Hus
på Søballevej 6A i Veng. Mødet drejer sig om bl.a. om
landsbyerne og de mindre lokalsamfunds fremtid i en ny
stor kommune samt om samvirkets rolle og funktion.

Landsbysamvirket.dk - Bestyrelse
Voerladegaard fællesråd
Helle Blæsbjerg
Gantrupvej 26
8660 Skanderborg
Tlf. 7578 2574 2374 8574
hbl@vd.dk

I mere end ét år har Landsbysamvirket arbejdet med at
etablere sig og vinde mandat hos kommunen. Missionen
synes at være lykkedes, så man i dag er kontaktgruppe
og høringsorgan i forholde til en række overordnede
politiske processer, herunder deltagelse i udarbejdelsen
af en Planstrategi for Skanderborg Kommune.

Landsbyrådet Herskind-Skivholme
Inge Lorenzen
Præstbrovej 14 Herskind
8464 Galten
Tlf. 8695 4241 2149 5545
sandmark@gefiber.dk

Det hele startede med et borgermøde tilbage i foråret
2006, hvor en lille arbejdsgruppe havde taget initiativ til
at indkalde alle interesserede fra kommende
Skanderborg Kommunes landsbyer og små
lokalsamfund til møde for, at høre om der var interesse
for, at arbejde hen imod etablering af et
landsbysamvirke i Skanderborg Kommune - et
kontaktforum og talerør for landsbyerne og de mindre
lokalsamfund.

Jeksen Beboerforening
Orla Jegstrup
Allegade 3
8362 Hørning
Tlf. 8657 1972 4057 1972
admin@danskmedia.dk

”Landsbysamvirkets bestyrelse består pt. af en række
ildsjæle fra udvalgte landsbyer - de der på det givne
tidspunkt viede samvirke ideén størst interesse - og er
som bestyrelse betragtet ret velfungerende”, udtaler
formand Helle Blæsbjerg.

Veng Beboerforening
Jørgen Walter Petersen
Veng Skovvej 1
8660 Skanderborg
8694 6612
petersen.veng@petersen.mail.dk

Som noget af det første har Landsbysamvirket etableret
en hjemmeside - www.landsbysamvirket.dk - der efter
behov kan anvendes til formidling og debat for at styrke
kommunikationen på tværs af kommunen og
landsbyerne. ”Det næste slag står så klart i forhold til at
vinde borgernes støtte og opbakning bredt”, udtaler
Helle Blæsbjerg. ”Det er bl.a. derfor, at vi gerne ser så
stort et fremmøde til borgermødet i Veng den 15.
november 2007 som muligt”.

Steen Andersen Frøslev
Voldbyvej 17, Sjelle
8464 Galten
Tlf.8695 4426 2395 6029
saf@bu.aarhus.dk
Hans Gravsholt, Herskindsigt
Fuglevænget 8, Herskind
8464 Galten. Tlf. 8695 4155
hagra@mail.dk

I januar 2008 indkalder Landsbysamvirket til stiftende
generalforsamling.
Yderligere oplysninger kan fås hos Helle Blæsbjerg,
e-mail: Helle.Blaesbjerg@gmail.com el. tlf. 2374 8574
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HOVEDBESTYRELSEN:
FORRETNINGSUDVALG:
Formand:
Henning Røgen
Jeksenvej 12
henning@rogen.dk
Kasserer:
Orla Hermansen
Bækken 6
sbohe@sport.dk
Sekretær:
Ellen Møller
Nygårdsparken 28
fa.moeller@os.dk
ARRANGEMENTSUDVALG:
Formand:
Per Hedegaard
Pebbelparken 24
pfh@mail.dk
HÅNDBOLD:
Formand:

FODBOLD:
Formand:

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
Thomas.vixo@mail.dk

BADMINTON:
Formand:
Lone Kragh
Pebbelparken
kraghbonde@mail.dk

Tømrermester
Hans Dam

86 95 01 17

H huse ApS

Jeksenvej 9, Stjær
86 95 05 08

BORDTENNIS:
Formand:
Vi har p.t. intet udvalg

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

KJ
Bogtryk Offset

86 95 04 14

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

86 95 04 28

6

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

5

Stjærs kommende fodboldstjerner
Der har i denne sæson været mange drenge i årgang 95/96, og
det var derfor muligt både at stille med et 7 mands hold og et
11 mands hold.
Drengene har mødt talstærkt op til træning hver gang, og det
har været en fornøjelse at træne dem. De har året igennem haft
et utroligt godt sammenhold, der også viste sig i kampene med
godt kombinationsspil og meget seværdigt fodbold.
Holdene sluttede med en 5. plads for 7 mandsholdet og en 3.
plads for 11 mands holdet
- Et rigtig flot resultat af begge hold, det lover godt for
fremtiden.
Tak for en god sæson.
Jes Rasmussen & Kim Jensen
Stjærs mikroput Ronaldinho’er og Beckham’s har haft en super
sæson med en masse dejlige træningstimer, og kampe med grin
og engagement.
Træningen har budt på fodboldgolf, rollespilsfodbold, kampe
mod forældre og meget meget mere.
Vi har spillet en masse kampe og turneringer, hvor der er
blevet kæmpet til man segnede. Fælles for alle børnene er, at
de er glade fodboldspillere, som man kun kan være stolt af at
være træner for.
Tak til forældrene for opbakningen, og til min hjælpetræner
Anton.
På gensyn til jer alle i på banerne i 2008.
René Domino

Årgang 95/96 og trænere

Mikroputterne til sportsfesten i Stjær

Medaljer efter stævne i Viby
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Der blev set håndbold, men hjælpertrøjerne gav også adgang til
vip-områderne, og her var der bonusoplevelser. ”At gå rundt
mellem alle dem man har set i fjernsynet mange gange, var helt
specielt” fortæller Joachim, og fortsætter: ”Jeg stod ved siden
af Jan Pytlich nede i spillergangen lige inden Danmark skulle
på banen mod Rusland og han sagde til mig ”Det bliver en
spændende kamp i dag”.
Jeg svarede bare ”Ja det tror jeg også” – for hvad skal man
ellers sådan lige sige til damelandsholdstræneren?”

Verdensklasse!!
Det var det ord fire unge Stjær-håndboldspillere satte på den
oplevelse, de fik i NRGi Arena i Århus i forbindelse med
World Cup håndboldturneringen for kvinder.
Joachim og Mads fra Stjær Boldklubs drengehold samt Nanna
og Alberte fra pigeholdet var blevet hyret som gulvtørrere i to
kampe om onsdagen i efterårsferien. Beskeden lød, at der også
kunne være andre opgaver, som at dele programmer ud og vise
publikum på plads.
De fire unge ankom meget spændte på opgaven til Arenaen
først på eftermiddagen, og blev præsenteret for de ansvarlige
fra Dansk Håndbold Forbund (DHF). Opgaven var at være
gulvtørrer i dagens to første kampe, nemlig Frankrig mod
Rumænien og Ukraine mod Brasilien. Der blev udleveret sorte
træningsbukser og hvide trøjer .
– Og så kom der en lille ekstra opgave. To af dem skulle løbe
ind på banen sammen med holdene.
Pigerne var hurtige til at melde ind på opgaven, og da holdene
blev kaldt ind til præsentation med TV-kamera og det hele på,
løb Alberte fra Stjær ind som den allerførste på banen med det
franske landshold bag sig. Efter franskmændene og dommerne
fulgte Nanna og det Rumænske landshold.

Joachim og Mads på plads ved sidelinjen med håndklæder til
dagens første kamp.

DET var stort!! - Både for pigerne og for de stjærske
publikummer i hallen.

Efter Danmarks kamp var de fire unge Stjærhjælpere igen med
helt i front. De fik bl.a. til opgave at sørge for rebafspærring, så
de danske landsholdsspillere stille og roligt kunne give
autografer til deres fans.
Alberte fortæller: ”Mens jeg stod og holdte rebet, kom Karin
Mortensen (landsholdsmålmanden) hen til mig med en
autograf, men jeg kunne ikke rigtigt tage i mod den, da jeg jo
var på arbejde. Det fandt hun så ud af, og vi aftalte, at jeg måtte
få den senere.”
Det blev en meget lang men også oplevelsesrig dag for de fire
unge Stjær-spillere, og de er helt klar til at stille op, næste gang
der kommer World Cup til byen.
Da DHF har indgået aftale om at afholde World Cup i NRGi
Arena i Århus frem til og med 2010, og Stjær hjælperne
samtidig har fået meget ros for deres arbejde, så bliver der
sandsynligvis mulighed for at både Nanna, Alberte, Mads og
Joachim samt deres kammerater i Stjær Boldklub kan få flere
verdensklasse oplevelser.

Her står Alberte sammen med det franske landshold – og en
kameramand.

Der var ikke så meget gulvtørreri i kampen, så de fire fik set
verdensklassehåndbold på helt tæt hold.
I den anden kamp fik Nanna fornøjelsen af at løbe først på
banen med det Ukrainske hold, mens Alberte førte det
brasilianske hold ind. Drengene ”gad” nemlig ikke at løbe på
banen, og pigerne overtog gladelig den tjans.
Efter de to kampe på gulvet fik de fire unge fra Stjær fri til at
se lidt håndbold fra tilskuerpladserne. Sverige og Norge
spillede mod hinanden og dagens sidste kamp var Danmark
mod Rusland.
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Vi blev fordelt ud over hele 2. barriere, og kunne
så blot vente på, at publikum blev lukket ind.
Efter en lille times tid gik opvarmningsbandet
”FictionPlane” på scenen, og selv med ryggen til
var der ingen tvivl om at det var Gordon Sumners
(Sting) søn der stod i front. Musikken var høj og
stemningen god, og der var tid til en kop kaffe og
aftensmad; Chili Con Carne på Stage Right eller
Oksesteg i medhjælperteltet- alt efter hvem man
lige spurgte.
The Police hørt fra 2. barriere, Lørdag d. 1.
september 2007

Pladsen var efterhånden godt fyldt op, og The
Police gik på scenen lige efter planen.

Som nævnt i sidste nummer af Flaske Posten vil
vi her give et billede af at være medhjælper til
The Police koncerten afholdt af Muskelsvindsfonden lørdag d. 1. september 2007.

De fyrede op under publikum med bl.a.
”Roxanne”, ”Every little thing she does is magic”
og ”Don’t stand so close to me”. Skønt fokus
under koncerten hele tiden var på publikum, fik vi
fra tid til anden også et lille smugkik på lys- og
billedeshowet og ikke mindst The Police.

Med afgang fra Stjær Hallen kl. 11.30, mødtes vi,
spændte på hvad det egentligt var, vi havde
meldt os til, og kørte mere eller mindre samlet til
koncertområdet på Vestre Eng.

Da koncerten var vel overstået, skulle vi hjælpe
med nedtagningen af 2. barrierer samt et mindre
plateau foran presseteltet. Pladsen omkring os
vrimlede med små ”dusere” og i løbet af kort tid
stod kun scenen tilbage.

Alle skulle tjekkes ind før der var adgang vil
området, og da der var rigtigt mange frivillige,
kom vi til at vente en rum tid. Heldigvis skinnede
solen, og var der sørget for forplejning, så der var
ingen der led nød. Vi fik udleveret en mulepose
med vand, regnslag, chokoladekiks, slik, frugt og
ørepropper og derudover nogle sandwichs.

Lidt trætte efter dagens arbejde, afleverede vi
vores gule ”Steward”-veste, tjekkede ud, og det
blev noteret hvor længe, vi havde været der
(ellers var der ingen penge til Stjær Boldklub). Vi
blev også lovet vores medhjælper T-shirts, som
du fra tid til anden kan se rundt om i byen

Da vi var blevet tjekket ind, fik vi, efter lidt
forvirring om hvorvidt vi var berettiget til
medhjælper T-shirts, tildelt vores opgaver.
Frygten for, om vi skulle gøre toiletter rene eller
stå P-vagt, var stor, men vi var heldigere end det.

Det var en sjov oplevelse at være med til, og
bestemt ikke sidste gang, vi melder os til sådanne
arrangementer.

Måske John Laursen havde en finger med i spiller
dér?!

Lad dette være en opfordring til flere om at
melde sig – det er en god måde at skabe nye
bekendtskaber, ligesom der virkeligt blev
sørget godt for os hele dagen!

Vi blev splittet op i to grupper; Nogle af de andre
Stjærhjælpere skulle stå i en af barene midt på
pladsen, og vi skulle bemande 2. barriere, dvs.
grænsen mellem de to billettyper.

Skrevet af Annette Thorsted Sørensen, Rikke
Overgaard & Nina Møller-Nielsen

Vi hilste på de professionelle, primært vagter fra
Tivoli i København, og øvede os herefter i de
teknikker, der skulle benyttes, hvis der blive
nødvendigt af at hente publikum over barrieren.
Vi fik desuden en grundig introduktion til vores
opgave: At stå med ryggen til scenen og betragte
publikum for at se, om der var optræk til
slagsmål, eller om nogle blev dårlige og skulle
hjælpes over.
Hele tiden blev vi forvisset om, at vi altid kunne
hidkalde en professionel, og at det vigtigste var,
at VI havde en god aften. Vi skulle passe på os
selv osv. Det mest bemærkelsesværdige var den
positivisme og glæde, de spredte omkring sig. Jo,
vi var virkelig kommet i gode hænder.
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FODBOLD - HERRESENIOR

Jeg takker for en god sæson og håber, at fremgangen
forsætter i 2008!
Også en særlig tak til vores fan-gruppe Bo & Jakob, som,
ud over at møde op til kampene, var utrolig gode til at
lave mad og servere til afslutningsfesten.

Stjærs fodboldherrer er i god fremgang, især i foråret
hvor der mødte mange op til træning, så mange at vi
måtte tilmelde et ekstra hold i efteråret.
Vi håber at se alle – og gerne flere – til den nye sæson,
så der igen kan stilles 2 hold.

Træner Lars Bertelsen

Vi lagde også godt ud i kampene, men kom dog til at
mangle 1 point i at kunne komme til at spille om
oprykning i efteråret.
I efterårs turneringen sluttede begge hold som nr. 2.
Årets fighter blev Chris Mikkelsen, som med vilje og gejst
var med til at løfte holdet.
Top scorer blev Morten Bonde med 13 scoringer, tæt
forfulgt af Morten Schmidt med 10 scoringer.
Årets spiller 2007 blev Jeppe Nielsen, som med sit gode
spil havde en stor del i, at modstanderne ikke fik scoret
mange mål i mod os.

Årets topscorer – spiller – fighter 2007

Afslutning med sumobrydning & boksning
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