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Det er ganske vist……….!
Al den snak om de spanske soldater i Bakkeskoven er sand – det siger flere,
så nu må historien fortælles og skrives ned, det er blevet besluttet!
Der er også taget initiativ til at danne en lokalhistorisk gruppe, der skal granske i de spanske
soldaters virke, i Rane Jonsen – og i, hvad gruppen i øvrigt bliver enige om, er spændende
lokalhistorisk stof. Gruppen kalder sig: På sporet af historien – og det hele starter
Søndag den 9. marts kl. 14-17, i Stjær Forsamlingshus.
Alle interesserede er velkomne! Læs mere side 6-7.
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 d. 27. april 2008. Avisen udkommer i week-enden den 16.-18. maj.
Indlæg modtages på mail adr.: stjaeravis@stjaer.net Avisen kan læses i farver på http://www.stjaer.net

Stjær Avis

Aktiviteter i februar
Stjær
25. 17.30 Fællesspisning i forsamlingshuset
Høver
29. 18.30 Fællesspisning i Høver Beboerhus

udgives af Stjær Boldklub

og Stjær Sogns Borgerforening

Redaktionens adresse:

Aktiviteter i Marts

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

Stjær
1. 10.00 Pilefletkursus for alle interesserede/ på Pilemarken
2. Indsamling til Afrika, Sogneindsamling
5. 19.30 Møde om Liv i landsbyerne på Ry Højskole
8. 16.00 Kvindernes dag i Stjær Forsamlingshus
9. 14.00 Ny lokalhistoriegruppe dannes i Stjær Forsaml.hus
11. 19.00 Stjær Boldklub, Hovedbestyrelsens
Generalforsamling efterfulgt af stormøde/ Cafeteriet i Hallen
Storring
5. 19.00 Bjarne Nielsen Brovst i forsamlingshuset
11. 14.00 Poul Joakim Stender/ foredrag, konfirmandstuen
30. 16.00 Koncert: Elvis i Kirken/ Storring kirke
Søballe
13. 19.00 Generalforsamling i Søballe Vandværk

Nu synger lærken
over markerne og i
bakkerne. Den
ankom i første uge
af februar.
Velkommen
Lærkelil…….!

Avisen bliver husstandsomdelt 4 gange om året i Storring-,
Stjær-, Høver- og Søballe-området, til ca. 750 husstande.
Hvis du ikke modtager avisen, kan du købe én i Dagli’Brugsen
i Stjær, for 10 kr.

Stof til næste Stjær Avis:
Stof indsendes til redaktionen senest:
Søndag den 27. april
Avisen udkommer i week-enden den 16.-18. maj.
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 april
Stjær
2.-3. Børnehavens forårsudstilling i Stjær forsamlingshus
6. 11-15 Rollespil i Bakkeskoven
8. 19.00 Brugsens generalforsamling i forsamlingshuset
10. 19.30 Generalforsamling i Borgerforeningen
15. 19.00 Voksenspiseklub i BaseHouse
28. 17.30 Fællesspisning i forsamlingshuset
Storring
13. fællesspisning i forsamlingshuset
Høver
08. 19.00 Generalforsamling
12. 13.00 Stort loppemarked i Høver Beboerhus
13. 11.00 Stort loppemarked i Høver Beboerhus
26. 09.30 Arbejdslørdag på legepladsen
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Aktiviteter i maj
Stjær
4. Hejs flaget for konformanderne!!
17. 10-13 ForårsplanteMarked foran Dagli’Brugsen
17. 13.30 Cirkus Stjærne med efterfølgende markedsplads!
22. 20.20 Nattergaletur til Tåstrup sø
Storring
4. hejs flaget for konformanderne!!
Høver
4. hejs flaget for konformanderne!!

Stjær i juni:
4.-8. juni – Sportsfest 2008 – Årets Byfest!

Giv livet i Afrika en chance!
Søndag den 2. marts

Pilgrimsvandring
Efter artiklerne om pilgrimsvandringen til
Santiago de Compostela, har mange givet udtryk
for, de kunne tænke sig, noget lignende, i indeller udland. Til dette er foråret en god tid!
Især påsken og pinsen, byder på flere guidede
pilgrimsvandringer, her i Danmark. Der er ruter
på Fyn, i Sønder-, Nord-, Midt- og Vestjylland, på
Sjælland, Bornholm. I Sverige og i Norge. (Og så
er der pilgrimsvandringer i Søhøjlandet: Kontakt
eva@movimento.dk.) Hærvejen har fået bygget ti
herberger, til overnatning for pilgrimme - med ca.
25 km’s afstand. Man kan vandre fra Padborg til
Viborg. De indvies 1. juni i år. Klik ind på
www.viborgpilgrimscentrum.dk og tryk på Links så får du et overblik over udbud og ruter!
Pil

- er der sogneindsamling til fordel for børn i aids
epidemien, i Afrika. Der samles ind over hele
Danmark. Vi samler ind i Storring, Stjær og
Høver. Folkekirkens Nødhjælp står for
indsamlingen.
Vil du bruge et par timer, som indsamler, så
henvend dig til Bendt Kristensen, Stjær:
bendtk@mail.dk / 8695 0985 eller
Leif Christoffersen, solhoej@storring.dk /
86 95 03 67. Der står mere om indsamlingen på
kirkesiderne!
Hilsen Menighedsrådene
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Nytårskur på avisen
11. januar 2008

Dette vil vi også gerne have bud på fra Jer – så læs nederst på siden, om Jeres medvirken, til at gøre avisen
endnu bedre.
På billedet ser I:

Stjær Avis Redaktion er vokset. Her har I et billede af de
tolv personer, der på den ene eller anden måde er involveret i at producere vores lille lokalsprøjte!

Bagerst fra venstre: Mogens Kjærskov, Høver, Ellen Møller, Stjær, Flemming Kristensen, Stjær, Anja Veldt, Stjær,
Roy Blüthgen, Stjær, Per Reipurth, Storring.

Vi havde nytårsfrokost/-kur – alle redaktører var tilstede hvor vi ivrigt diskuterede nyt lay-out (vi valgte Publisher),
interne arbejdsgange, deadline-tidspunkter, udgivelses
tidspunkter, distribution, trykning, redaktionel linje, fælles
projekter for hele området mm.

Forrest fra venstre: Bjarne Schøler Sørensen, Stjær, Michèle Nielsen, Storring, Pil Brudager, Stjær, Ingeborg
Larsen, Søballe, Christina Monrad Andersen, Stjær, Tina
Krøyer, Stjær.

Herefter kastede vi os ud i en lækker, fint anrettet nytårsbuffet, sponseret af Smagsløg i Galten, med lidt drikkevarer sponseret af Dagli’Brugsen Stjær – og en god gammeldags brainstorm, om hvad vi tror, folk kan lide/ ønsker at læse, i Stjær Avis.

Vi synes, det er spændende og ”fedt”, at være så mange,
der arbejder sammen, om Stjær Avis. Og det er vores
håb, at vi rammer det, I gerne vil læse om, i Jeres helt
lokale blad.
Pil

Avisens historie
og fremtid!
I de kommende numre af Stjær Avis vil vi bl.a. se på
avisens historie fra opstarten i 2002. Hvordan startede
det hele? Hvad er der bragt af gode og sjove eller interessante indslag? Hvad læser vi først og helst? Hvad vil vi gerne læse fremover – og hvad kan vi bruge Stjær Avis til?
Send dit bidrag til kultur@stjaer.net, læg det i postkassen på
Tujavej 14, eller ring til Anja Veldt på 2469 6837.
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Så er der igen

ROLLESPIL
i
Bakkeskoven

søndag, den 6. april
kl. 11-15

Alle er velkomne!
Kom udklædt & m. bløde våben
Spilmestre styrer spillet
www.PLOT42.dk

Husk lille madpakke, drikkedunk med vand
Børn der ikke kan klare sig selv, skal tage en voksen med
Forældre og mindre søskende kan hygge sig ved bålet

Tilmelding til Kulturgruppen

mail: kultur@stjaer.net eller tlf 27634194 (Jeanine Bonadies)

opstart af Rollespilsklub i Stjær
I løbet af foråret holder vi et opstartsmøde
Vi får erfaren assistance af Niels H, PLOT42.
Alle er også her meget velkomne
Ildsjæle som almindeligt nysgerrige - små, unge, voksne...
Man må som interesseret gerne give sig til kende til Kulturgruppen

pris: 50 kr.

betales på dagen

derfor var det nødvendigt at grave en brønd - den vi i dag
kender som ”Spaniolerbrønden”. Der er nemlig ingen
vandløb i Bakkeskoven.

BakkeSkoven og
de spanske
soldater…

Når det er sandsynligt at Spaniolerne har været her, er
det fordi der i marts 1808 ankom ca. 600 ryttere til Århus.
(tænk på gaden der hedder Spanien, den er opkaldt efter
dem). Århus var ganske enkelt ikke i stand til at indkvartere så mange ryttere med deres heste, og derfor blev en
del af dem fordelt rundt omkring på gårdene i omegnen.
Jeg tror heller ikke at nogen finder på at kalde brønden i
Bakkeskoven for Spaniolerbrønden, hvis ikke det var fordi der er en sammenhæng med de spanske soldater hvorfor skulle man dog det!

I sidste avis, bragte redaktionen, i god tro, en aflysning af
de spanske soldaters tilstedeværelse i Bakkeskoven, for
200 år siden.
Det har fået nogle læsere op af sofaen – og vi bringer her
deres forsvar for, eller deres version af, ”den spanske tid”
i Stjær og omegn!

Da det i år er 200 år siden spaniolerne var her i Danmark
bliver der vist en udstilling med originale genstande efterladt af spanske soldater i Danmark – udstyr og gaver til
danske familier. Dertil kommer indlån fra Spanien samt
malerier, tegninger, våben og beklædning fra tiden.
Udstillingen vises fra den 29. marts til den 1. juni 2008 på
Koldinghus, den glæder jeg mig til at se.

Her først et indlæg fra Mads Høg…...

AFSLØRING AF AFSLØRING…!
I sidste nr. af Stjær Avis kunne vi læse at der ikke er noget, hverken at afsløre eller fortælle om de spanske soldaters tilstedeværelse i Bakkeskoven i 1807. Heri er jeg
ganske uenig. Det er dog korrekt at der i 1807 ikke var
spanske soldater i Stjær, det var der heller ikke andre
steder i Danmark, de kom nemlig først i marts 1808. Der
blev også skrevet, at det ikke er lykkedes at finde beviser
i Bakkeskoven, men det betyder jo ikke, at de ikke har
været der. Man kan heller ikke bevise at jeg har været i
Brugsen i Stjær, jeg har nemlig hverken tabt en bukseknap eller et bæltespænde der, men ikke desto mindre,
så har jeg været der.

Så fik vi det på plads!
OG HVIS nogle skulle sidde inde med en anden viden
der kan være med til at gøre en gåtur i Bakkeskoven
endnu sjovere for både børn og voksne så kom med den.
Med venlig hilsen
Mads Høg

Jeg synes vi skal fortsætte med at fortælle om de spanske soldaters ophold i Bakkeskoven, uanset om det kan
bevises eller ej, det er en af de mest farverige perioder i
den danske historie selv om den kun varede fra marts til
august. Det var året efter at englænderne stjal hele den
danske flåde - de skurke - det var derfor Danmark sluttede sig til Napoleon så vi kunne få hævn. Det er da en
rigtig god historie at fortælle og tænke på når man går tur
i Bakkeskoven. Man kan ligefrem se de spanske soldater
og deres heste for sig. Forestil dig at de har redet eksersits og andre øvelser på marken, hvor der nu går får. De
har så, når de skulle holde pauser opholdt sig i skjul og
læ i en slugt i terrænet, hvor de har lavet bål og mad og
snakket om, hvor meget de længtes hjem til deres koner
og kærester og ikke mindst varmen, for de frøs da noget
så grusomt her i Danmark.
Man kan se at de skyttegrave der er gravet udgår fra en
sådan slugt. De har nok ikke haft nogen militær betydning, men det har givet varmen at grave dem. De har
også haft behov for vand til både hestene og dem selv,

Familietur i Bakkeskoven og udforskning af den spanske brønd
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PÅ SPORET AF HISTORIEN
Er du interesseret i historie, og kunne du have lyst til at være med i en historiegruppe, som i første række vil beskæftige sig med lokalhistoriske emner og med
at sætte disse ind en større historisk, samfundsmæssig og kulturel sammenhæng, så kom hen i Stjær Forsamlingshus

Søndag, den 9. Marts, klokken 14-17
I de tre timer vil vi diskutere spørgsmål i forbindelse med oprettelse af en historiegruppe, og vi vil – som bare ét eksempel på, hvordan sådan en historiegruppe
kan arbejde - gennemføre en praktisk øvelse:
Vi vil hjælpe hinanden med at indfange historien om

Spaniolerne i Bakkeskoven
For netop 200 år siden oplevede Østjylland en invasion af spanske soldater, der
med Napoleons hær var kommet til Danmark. Efter at have erfaret, at Napoleon
var i færd med at sætte sin bror på den spanske trone, ønskede soldaterne kun
hurtigst muligt at komme hjem og kæmpe for fædrelandet. Det er i første række
de spanske soldaters gøren og laden i landet i de begivenhedsrige forårs- og
sommermåneder 1808, vi vil forsøge at få indblik i, men vi vil derudover prøve at
skaffe os overblik over denne spændende periode i Danmarks historie - begyndelsen af 1800-tallet - og den penible situation, Danmark dengang stod i - klemt
mellem stormagterne i Europa.
Vi foreslår, at eftermiddagens program bliver sådan:
14 - 15.30 kaffe og hjemmebag, korte oplæg og diskussion
15.30 - 17 tur i Bakkeskoven
De, der har lyst til at bidrage med korte oplæg på vores historiedag og med at
føre os gennem Bakkeskoven, bedes kontakte:
Erna Bachmann, Ryvejen 43, Hårby
/ 86522806 / bachmann@nypost.dk
Eller
Flemming Schreiber Pedersen, Hårbyvej 15, Hårby
/ 86525810 / schreiber-moos@mail.dk
Vel mødt i Stjær Forsamlingshus, søndag, den 9. Marts, klokken 14!
Egnsarkivet, Hørning/Veng - Erna Bachmann og Flemming Schreiber Pedersen.
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Hvad foregik der på skolen den 31. januar? Vi spurgte en elev. Her er hendes beretning:

Et militærbesøg på Stjærskolens
parkeringsplads!

Torsdag d. 31/1 blev 8. og 9. klasse på Stjærskolen skiftevis
underholdt af en lille flok fra militæret, som skolen havde indbudt til at komme. Hvis du derfor denne morgen undrede dig
over, hvad en kæmpe stor hvid lastbil og lille grøn militær bil
lavede på Stjærskolen en ganske normal hverdag, var dette
altså grunden.

med på, hvad det handler om.” Alt i alt en god og lærerig oplevelse der er værd at gøre til en tradition på Stjærskolen.
Skrevet af Cecilie Højlund Wibe
9. klasse i Stjær.

For 9. klasses vedkommende blev det to lærerige, sjove og
spændende timer. Først kom vi op i deres store hvide lastbil –
sandsynligvis lavet til formål som dette.
Vi indtog en række stole og straks efter startede Per, som har
været i militæret i rigtig mange år, med at fortælle os om de
grundlæggende regler inden for militæret, hvad deres formål i
bund og grund er, hvilke lande de oftest er i osv. Mens vi blot
hører om Osama Bin Laden i radio og TV, er det dem der går i
aktion. ”I må lige sige til, hvis I møder ham, for vi vil så gerne
snakke med ham”, lød det fra Per med et smil på læben.
Efter at den første time var gået, var det trods den spændende
undervisning alligevel tiltrængt, da Per tog os med ud og gav os
frie hænder til at se/røre/prøve det militær udstyr, de havde
medbragt.

”Check Point One” - set indefra

For mit vedkommende bestod det af at holde forskellige meget
tunge ”skyderedskaber”, sidde i en primitiv typisk militær bil og
prøve et sæt meget tungt, koldt og vådt militær tøj og -hjelm. Da
vinterkulden for alvor fik sit tag i vores fingre, gik vi igen op i
bussen og foredraget fortsatte. Undervejs blev forskellige små
filmklip ol. fremvist på en stor fladskærm, hvilket gjorde indtrykket af livet i militæret endnu mere virkeligt for os.

Et par ord fra Joachim Thorsted Sørensen, 8. Kl. om
militærbesøget på skolen:
”Det var interessant at høre om livet som soldat i Afghanistan.
Om hvordan de lever dernede.
Og det var rigtig fedt at måtte røre ved de våben, de havde
med. Jeg var også inde og sidde i deres jeep.

Til sidst var der fri debat, hvilket blev udnyttet med mange
spørgsmål og gode svar.

Jeg tror faktisk godt, at jeg kunne tænke mig at komme i militæret, når jeg bliver 18 år, men jeg tror ikke, at jeg vil ud i verden
på fredsbevarende missioner.”

Efter dette foredrag er jeg og resten af klassen godt udrustet
med den generelle viden, alle bør have om det danske forsvar.
For mit vedkommende regner jeg dog alligevel ikke med at ville
i militæret senere hen. Det er en barsk og primitiv hverdag, man
lever under, og man bliver endda bedt om et skrive et testamente inden afrejsen i tilfælde af dødsfald. Men i militæret får
man også knyttet meget stærke venskaber for resten af livet, og
sammenhold afgør alt!

Andre Engstrøm fra 8. Klasse skriver flg.:
"Jeg synes, at det var godt de kom, for det gav en et indtryk af,
hvad de laver, og hvor det sker.
Vi sad og hørte om, hvad de laver i Afghanistan.
Men det, jeg syntes bedst om, var, at vi skulle udenfor og se
den udrustning, som de havde med derned.

Selvom jeg ikke selv føler mig fristet, er det stadig vigtigt, at vi
ved, hvorfor de er der og hvilken forskel, de gør. Tenna fra min
klasse var meget begejstret. Hun blev kun bekræftet i, at det er
det, hun vil prøve i fremtiden og udtaler: ” Jeg synes, at det var
spændende, og at vi lærte en masse. Jeg kunne godt tænke
mig at komme i militæret og synes, at deres foredrag fik folk

Grunden til, jeg syntes, at det var det bedste, var, at vi også
måtte tage ved / holde de forskellige våben, som der nu var.
Vi måtte også sidde i deres jeep, hvis man var bil-interesseret.
Jeg syntes selv, det var sjovt, og det er sådan nogle ting, der
gør, at jeg har overvejet at tage i praktik ved militæret."
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FORÅRSUDSTILLING
Stjær børnehave indbyder til Forårsudstilling i Stjær forsamlingshus
den 2. og 3. april

Fernisering:
Udstillingen vil i år blive åbnet af ” Malermester Kasper”
onsdag den 2. april kl. 14.30-17.00
Udstillingen er desuden åben torsdag den 3. april kl. 9.00-13.00.
”Malermester Kasper” kommer til Stjær i anledning af at vi endnu engang har arbejdet med billedkunst.
Da vi synes det er vigtigt at styrke børnenes glæde ved at skabe, har børnene vinteren igennem eksperimenteret og
udtrykt sig kunstnerisk gennem flere forskellige kreative udtryksformer. De har tegnet, malet, lavet collage, fabeldyr mv.
Der er blevet lagt vægt på processen, men det er også rart at kunne fremvise resultaterne og blive værdsat..
Børnene er meget stolte af deres kunstneriske værker og vil meget gerne vise dem frem.
Der vil være en separatudstilling hvor de kommende skolebørn vil fremvise deres selvportrætter.
Alle interesserede bydes velkommen. Der er salg af børnenes billeder og kort.
Med venlig hilsen

Kirsten Andersen

86 95 04 99

PS. Separatudstillingen med de kommende skolebørns selvportrætter bliver desuden
udstillet på Stjær Fællesbibliotek i april måned.

CIRKUS STJÆRNE
Præsenteres af Stjær Børnehave

Lørdag den 17. maj kl. 13.30
på sportspladsen ved klubhuset.
Billetter kan købes ved indgangen.
Voksne 30 kr. og børn gratis.

Cafe´ og tombola
fra kl. 14.30 – 17.00.
i teltet
Hvad sker der efter cirkus i teltet
Efter cirkusforestillingen ca. kl. 14.30 åbner cafe’, pølsevogn og tombola.
Vi har fået en masse gaver fra sponsorer som kan vindes i tombolaen.

Alle er velkomne
Kom og få en hyggelig eftermiddag sammen med os.
Fredag den 16. maj er der generalprøve kl. 10.00 – hvor 0-klasse, dagplejebørn
og Storring børnehave er inviteret.
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Der er derfor fokus på at sikre det gode liv i og omkring
landsbyerne. Det gælder både i forhold til at bevare og
genoprette natur- og kulturhistoriske værdier til glæde for
borgere og turister - og det gælder i forhold til at gøre
landsbyerne til et naturligt alternativ til bosættelse for nye
borgere.

Storkommunen Skanderborg:

Aktive attraktive
landsbyer ….

Skanderborg Kommune vil derfor udarbejde helhedsorienterede udviklingsplaner for 35 landsbyer i kommunen.
Hensigten er at planerne udarbejdes i samarbejde med
Landsbysamvirket og de enkelte lokalsamfund.

Flotte visioner, et forankret talerør og forestående temamøder om kommunens planstrategi. Hvordan vil vi udnytte det ?
Stiftende generalforsamling i Landsbysamvirket

Udviklingsplanerne skal tage udgangspunkt i det enkelte
lokalsamfunds særlige særkende, visioner og værdier.

Den 31. januar 2008 blev der afholdt stiftende generalforsamling for Landsbysamvirket. De ca. 30 fremmødte
valgte - ikke overraskende - Helle Blæsbjerg fra Voerladegaard som formand. Derudover blev følgende 6 bestyrelsesmedlemmer valgt:

Her kan Landsbysamvirket bidrage med fælles erfaringer,
støtte ved opstilling af forslag eller indsigelser, og ikke
mindst udarbejdelse af fælles værktøjer og processer til
erfaringsudveksling og dialog mellem landsbyerne.
De lokale særkender, visioner og værdier skal vi selv
definere.

Hans Gravsholt, Herskind (2 år)
Orla Jegstrup, Jeksen (2 år)
Jørgen Walter Petersen, Veng (2 år)
Arne Nørskov, Hylke (1 år)
Karina Præstegaard, Vitved (1 år)
Anja Veldt, Stjær (1 år)

Er vores område velfungerende og attraktivt ? - og hvem
skal det være attraktivt for ?
Har vi relevante faciliteter og serviceudbud, er tilgængeligheden til de større byers faciliteter og arbejdspladser
optimal m.v. ?

Bestyrelsen samles første gang den 21. februar 2008. Ud
over bestyrelsen skal der dannes et repræsentantskab,
der kan rådgive, stille forslag og støtte bestyrelsen i særlige projekter. Repræsentantskabet vil bestå af op til 2
repræsentanter fra hvert lokalområde.

Mulighederne for indflydelse er der - de skal bare udnyttes ..!
Mere information

Indflydelse på udviklingen

Du kan læse mere på landsbysamvirkets hjemmeside:
www.landsbysamvirket.dk. Her
kan du også få inspiration fra
andre lokale hjemmesider ved
at dobbeltklikke på landsbynavnene i kommunekortet.

En af de kommende opgaver for Landsbysamvirket bliver
at sikre mest mulig indflydelse på kommunens planstrategi, som er i høring for tiden.
Kommunens "Forslag til udviklings- og planstrategi 20072030" kan læses eller downloades via
www.skanderborg.dk, hentes på bibliotekerne eller i borgerservicebutikkerne.

Vil du bidrage med forslag eller synspunkter, så skriv direkte til Landsbysamvirket på:

Høringsperioden slutter allerede d. 12. marts 2008, og
eventuelle kommentarer skal derfor være modtaget i
kommunen senest denne dato.

info@landsbysamvirket.dk eller kontakt Anja Veldt via
kultur@stjaer.net eller tlf. 3513 5226.

For dem, der vil høre mere og engagere sig i debatten,
holder kommunen 4 temamøder om væsentlige emner i
planstrategien. Det gælder:
21. februar:

Fremtidens infrastruktur
på virksomheden GEA, Nørskovvej 1B i
Skanderborg

25. februar:

Byernes udvikling på Høver Kro, Silkeborgvej 39 i Galten

26. februar:

Ungdom og uddannelse på Hørning Kro,
Århusvej 4 i Hørning

5. marts:

Livet i landsbyerne
på Ry Højskole, Klostervej 36 i Ry

Har du lyst til at deltage i
Landsbysamvirkets repræsentantskab, eller vil du deltage i en fælles
tur til temamødet om
Livet i landsbyerne
d. 5. marts 19.30 på Ry Højskole
så kontakt Pil Brudager
tlf.: 8695 0825
eller
Anja Veldt
tlf.: 3513 5226

Møderne starter kl. 19.30 - og alle er velkomne ...
Aktive attraktive landsbyer ..
Et af planforslagets 8 udviklingsområder drejer sig om:
"Attraktive landsbyer i enestående natur".
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Stjær Sogns Borgerforening

Formand: Bjarne Schøler Sørensen – tlf. 8695 0808
Udlejning: Lene Andersen – tlf. 2925 2665
eller send e-mail til forsamlingshus@stjaer.net
Kontingent: 200 kr. for en husstand – 100 kr. for enlige.
Betales på Giro-kort, der udsendes hvert forår.
Udlejningspriser (fra fredag til søndag) inkl. rengøring:




Stjær sogns borgerforening indbyder til:

Generalforsamling
Tirsdag den 10. april kl. 19.30
i Forsamlingshuset.

Medlemmer: kr. 2000,Ikke-medlemmer: kr. 2600,Børnefødselsdage på hverdagseftermiddage: kr.
400,-

Hvilke opgaver synes DU, Borgerforeningen skal prioritere det næste års tid?

Kontakt til kokke, kogekoner og tjenere samt lokale overnatningsmuligheder kan du læse mere om på:
www.stjaer.net/forsamlingshus
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!

Har du forslag til projekter eller aktiviteter, som vi kan
sætte i gang til glæde for alle i Stjær og omegn, skal du
ikke holde dig tilbage!
Mød op til en hyggelig aften i Forsamlingshuset og vær
med til at sætte dit præg på, hvad vi skal arbejde med det
kommende års tid.

Fællesspisning i Stjær Forsamlingshus

Vi mangler medlemmer til bestyrelsen, så har du lyst, er
her en enestående mulighed for at være med til at præge
udviklingen i Stjær Sogn.

Vi er ca. 46 børn og 44 voksne, der spiser sammen,
med 4-5 ugers mellemrum.

Er du ”ny” i Stjær, er bestyrelsesarbejde en af de allerbedste måder, at etablere et godt netværk på.
Så mød op, og vær med til at sætte dit aftryk på, hvordan
fremtiden skal forme sig for Borgerforeningen.

Alle er velkomne til at være med! Meld dig til Heidi, hvis
du ikke før har deltaget i fællesspisningen. Hvis du er ny
i byen, er det godt at deltage
– det er rigtig hyggeligt.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vi spiser flg. dage i foråret – altid kl. 17.30:
Mandag den 25. februar og mandag den 28. april
(i forsamlingshuset) - og fredag den 20. juni i Jakob og
Marlenes gård,
Stjærvej 114 – afslutning – vi griller!
Heidi Gargulak 8695 0650 /
heidi@gargulak-andersen.dk

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af revideret regnskab
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af revisor
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden i hænde senest mandag den 31.
marts.

Net-camp!
Der bliver ingen net-camp i foråret 2008.
Næste netcamp bliver efterårs-campen i ca. oktober/
november.
Se opslag i Stjær Avis’ september-nummer!
Netcamp-gruppen/ Helle Fårup 8695 0360

Efter den officielle del er vi værter for et lettere traktement.
Vel mødt! Bestyrelsen.
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Opslagstavlen
ForårsPlanteMarked
i Stjær
Lørdag den 17. maj kl. 10-13
på Brugsens P-plads!
Har du overskydende planter, stauder,
stueplanter eller udplantningsplanter,
som du vil af med - så mød op og lav
din egen lille bod,
ved siden af min.

" Støvsugerpilot /
Skrubbedesse "
- over 15 år søges til en times
støvsugning og gulvvask om ugen i
dagplejens legestue i kælderen under
klubhuset.
Du bestemmer stort set selv tidspunktet, dog ikke onsdag og torsdag
ml. 9 - 17.
Henvendelse til områdeleder
Signe Pedersen Tlf. 87 94 73 10
Med venlig hilsen
Anny Nilsson

Mangler du planter så kom og kig - jeg
har et stort udvalg i stauder!
Hilsen Conny Andersen
tlf.: 8695 0581

Frokostklubben
- for énmandsfirmaer med hjemmearbejdsplads, der mangler kollegial
sparring – kører nu på andet halvår!

Torsdag 22.05.2008

Nattergaletur til Tåstrup Sø
ved Stjær

Vi spiser på skift hos hinanden, den
første torsdag i måneden. Man medbringer sin egen mad. Frokosten varer 1½ -2 timer. Vi går helt ind til benet – bruger hinanden til at vende de
situationer, der er problematiske/
udfordrende, i øjeblikket,
i vores arbejdsliv.

Aften-fugletur til Tåstrup Sø, hvor vi
lytter efter nattergal og andre
sangfugle, mens solen går ned.
Medbring aftenkaffen, siddeunderlag,
klapstole el. lign., det kan være både
fugtigt og koldt at sidde på jorden. I
tilfælde af regnvejr går vi
i stedet en tur i området.
Mødested og tid:
P-pladsen ved Stjær Skole, kl. 20.30.
Arrangør:
DOF Østjylland i samarbejde
med DN Skanderborg
Turleder
Peter Lange tlf. 86950341 /
peterlange@dofaarhus.dk

Det er inspirerende, at få indblik i hinandens arbejdsliv.
Vi kan fint være et par stykker mere
om bordet!
Har du lyst til at ”prøvespise” med os,
så kontakt:
Per Reipurth / 40 97 8719

mvh. Peter
Mob. 51 55 74 84

12

Fastelavnslørdag i
Stjær

Sangens år i Stjær

I en uge der ellers var præget af storm og regn, veg skyerne til fordel for blå himmel og udklædte børn, da der
lørdag den 2. februar var Fastelavnsfest i Nygårdsparkens Grundejerforening.

I anledningen af sangens år, vil der i
løbet af 2008 blive afholdt en række
sang-arrangementer i Stjær. Formålet
er at opleve og deltage i forskellige
sang-arrangementer

Traditionen tro mødtes børn og voksne ved Stærekassen til tøndeslagning, kaffe og fastelavnsboller.

- mere om dette senere.
Nina Møller-Nielsen
Hold øje med opslag på
www.stjaer.net, opslagstavlen i
Dagli’ Brugsen Stjær m.v.
kultur@stjaer.net

”Voksenspiseklubben“
STADIG NYT – STADIG NYT
Fællesspisning
for voksne
Tirsdag den 15. april kl. 19
Basehouse
Stjær Forsamlingshus
-------

Børnekattekongen blev Laura – Ridder af det sidste bræt blev
Markus. Kattekongen af voksentønden blev Emil – her var ingen ridder af sidste bræt.

Du kan roligt deltage… vi har afprøvet
det… og det var rigtigt hyggeligt!

Fastelavnssoldaterne

9 m/k’er var vi – og vi nød maden,
som bestod af en dejlig buffet, hvortil
vi hver især havde medbragt en ret.
Snakken gik… blandt andet om hvordan formen for de kommende fællesspisninger for voksne skulle foregå...
Nemt - for formen var allerede skabt!
Man møder op medbringende en ret
til buffet’en under den ene arm og
noget drikkelse under den anden arm.
I pungen en tyver eller to til husleje alt efter hvor mange vi bliver.
Giv lige et praj om du/I kommer på
tlf: 44 952 823 eller via e-mail:
hanne_jens@get2net.dk

Soldaterne kom ret tidligt på morgenen til midtbyen.
Her får de sig en sludder med en ”morgenfrue” i natkjole.

- og meget gerne også en melding om, hvad du påtænker at
medbringe til buffet’en.

Fastelavnssoldaterne gik i det kolde Kyndelmissevejr –
og samlede penge ind til den fest, de holdt mandag aften i forsamlingshuset for hele byens befolkning.

Vi ses.
Flemming, Hanne, Jens & Janne

Efterhånden er fastelavnssoldat traditionen den sidste
af det gamle bondesamfunds traditioner, der holdes i
live, her i Stjær og omegn.
Pb
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BABUSHKA
Hendes pension rækker ikke til, at hun kan få den medicin, hun har brug for til sin diabetes, ej heller til varmt tøj,
samt andre fornødenheder som tandlæge og nye briller.
Vi ved, at vores bidrag giver hende en bedre hverdag.
Ligeledes sender vi hende fødseldagskort og julegave.
Hver gang vi har sendt noget til hende, får vi et billede
tilsendt, hvorpå vi kan se overrækkelsen.

I Ældre Sagens blad fra februar 2006 har en konstabel,
udsendt fra Flyvevåbnet til Kirgisistan i 2003, fortalt om
sine oplevelser i landet. Især gjorde de ældre menneskers fattigdom et stort indtryk.
Den udsendte konstabel hørte om adoption af de ældre,
og en hollandsk officer arrangerede at nogle af de udsendte kom på en tur rundt i området og besøgte dem,
når de fik udbetalt pengene fra deres sponsor.

BABUSHKA ADOPTION er en ulønnet organisation,
som tager sig af det organisatoriske arbejde, og også
arrangerer forskelligt for de ældre, så de får lidt adspredelse i hverdagen.

De hjem, der blev besøgt, var som ventet, meget fattige.
Fælles for de kvinder, de besøgte, var, at de var alene,
deres mænd var døde, og børnene var enten selv uden
midler eller boede langt væk.

I byerne Bishkek og Batken Oblast er der tilsammen
1000 modtagere af hjælp, og heraf støtter danske sponsorer 284.

Indtil disse kvinder fik hjælp fra BABUSHKA ADOPTION
var de afhængige af den hjælp, de kunne få fra naboer
og venner, som delte ud af den smule, de selv har.

Tænk, at det er muligt at give et andet menneske et mere
værdigt liv for knap 80,- kr. pr. måned!

Den pension, som ”vores Babushka” får udbetalt, rækker
kun til husleje og opvarmning, og inflationen er meget høj
i landet for øjeblikket.

Hvis du/I, efter at have læst vores indlæg, har fået lyst til
at adoptere en Babushka eller en Dadushka, så kan du/I
rette henvendelse til

Interessen for ældre og fattige mennesker rundt omkring i
verden er der desværre ikke den store interesse for, og
derfor syntes ”QUINDERNE”, efter at have læst artiklen,
at klubben skulle adoptere en kvinde i Kirgisistan, for på
denne måde at give hende en tålelig tilværelse.

Med venlig hilsen
DE VOKSNE QUINDERS KLUB

Klubben rettede derfor henvendelse til BABUSHKADOPTION for at få nærmere information om organisationens
virke.
BABUSHKA ADOPTION reagerede hurtigt på vores henvendelse via e-mail, og i løbet af en måned var alle formaliteter i orden, og klubben havde så adopteret en Babushka, en kvinde på 83 år.

BABUSHKA ADOPTION
P.O. BOX 1943
BISHKEK 720000
KYRGYZ REPUBLIC
E-mailadressen er
mailto:babushka@elcat.kg
www.babushkaadoption.org
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Nyhedsbrev fra Dagli`Brugsen Stjær
februar 2008.

Så kære kunde:

Kære kunder i Stjær Brugsforening.

Fremover er der ingen undskyldning for IKKE at tage en
indkøbsvogn og fylde den med varer 

Jeg vil igen i år starte med, at sige tak for jeres forsatte
store opbakning til vores butik i 2007. Uden den, ville vi
ikke kunne have fortsat vores store vækst fra 2006.

Vi ønsker med den nye butik, at kunne fremstå som jeres
foretrukne nærbutik. Samtidig vil vi gerne tiltrække flere
nye kunder fra byen og området her omkring Stjær.

Vores omsætning steg i 2007 med 9% i forhold til 2006,
hvor vi også havde en meget kraftig vækst på hele 20% i
forhold til 2005.

Lige så snart det endeligt er afklaret omkring byggeriet vil
jeg informere om dette på Stjær-nettet.

Den meget flotte udvikling skulle vi gerne have til at forsætte her i 2008. Det tror jeg på, at vi kan. Jeg er også
klar over, at det snart kræver mere plads samt en ordentlig renovering af vores gamle butik.

Til sidst vil jeg gerne gøre opmærksom på Stjær Brugsforenings Generalforsamling.

Som alle ved, har bestyrelsen og jeg været i gang med
byggeplaner i lang tid. Jeg havde håbet, at jeg kunne
skrive, at nu går vi i gang!!! Men vi mangler lige at få de
sidste ting på plads omkring byggeriet.

Generalforsamling:
Tirsdag den 8. april 2008 kl. 19.00
i Stjær forsamlingshus.

Vores projekt om udbygning og renovering af butikken,
bliver noget dyrere end forventet. Det har derfor krævet
nogle store overvejelser omkring finansiering, prognoser
på omsætningsudviklingen og mange andre ting.

Efter det officielle program serverer
vi ost og rødvin!

Til gengæld mener jeg, at vi nu har et rigtig godt og gennemtænkt projekt for Stjær Brugsforening.
Efter en ordentlig gang ”byggerod” forventer vi stadig at
kunne stå klar til august måned i år, hvor vi vil kunne tilbyde jer kunder en splinterny butik. Totalt renoveret fra
top til tå, med nyt og indbydende inventar og med god
plads i gangene.

På gensyn i Dagli`Brugsen Stjær
Med venlig hilsen
Arne Mogensen
Uddeler.
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TEMA – PIL - TEMA – PIL - TEMA – PIL - TEMA – PIL - TEMA

STJÆRS HAVER
af Tina Krøyer

Haverne er for de flestes vedkommende gået i vinterhi!
Derfor har haveredaktionen søgt ud i marken…nærmere
bestemt den pilemark hvor vores lokale Pilelaug holder til.
Det er resulteret i et helt piletema i dette nummer. Måske
inspiration til det kommende års have-projekter…?

En dag i pilemarken
På en mark mellem Storring og Søballe høres
lyden af muntre stemmer i arbejde. Det er en
lørdag formiddag i starten af januar.
Temperaturen er ca. 7 grader og det er helt
vindstille.

Billeplage
Den første sommer opstod der imidlertid problemer. Connie
kom en dag ud til marken og opdagede, at en del af den virkede
til at være skåret af i ½ mtr.s højde. Det viste sig at den var
blevet angrebet af en særlig bille, som spiste alle topskuddene.
Når man skal flette af pil er det vigtigt at vidjerne er så lange
og ubrudte som muligt. Hvis toppen bliver bidt af, vil pilen
skyde et eller to nye skud ud for det ødelagte topskud, og så er
det pludselig en todelt vidje, som ikke kan bruges til fletning.
STOR PANIK!
Alle i lauget rykkede ud, og der blev fjernet biller med
håndkraft resten af sommeren. Det lykkedes at holde den
stangen resten af sæsonen, og året efter blev der organiseret
”billevagter”. Flere dage om ugen fra marts til september
checker medlemmer efter tur marken, og hvis der findes et par
af de røde biller tilkaldes alle, så skaden kan udbedres hurtigt.
Det har virket! Dette års høst er superflot, og der høres
tilfredshed rundt i rækkerne efterhånden som der høstes. ”sikke
nogle vidjer”.
Hvert medlems ansvar
Hvert medlem har fået tildelt ansvaret for 7 rækker. Disse
rækker skal holdes rene, og de skal høstes. Nogle af pilearterne er meget kraftige, og disse høstes med buskrydder. I
dagens anledning er der medbragt flere ægtemænd til dette

Det lokale pilelaug har sat hinanden stævne på laugets mark
denne januardag. Det er nemlig tid til høst. Hvert år ved denne
tid klippes næsten alle pilebuskene ned til jorden. Marken
består af fem typer pil,
som lyser op i farver
spændende fra brunt
over i rødt og
limegrønt.
Grenene/vidjerne, der
klippes af, tørres og
gøres klar til næste
vinter, hvor de i
fællesskab flettes til
kurve, stativer,
foderhuse og meget
mere. Nogle af
buskene får dog lov til
at stå. Enten fordi man
har besluttet at de skal
have lov til at vokse et
år til, og derved blive
endnu længere, eller
fordi de skal bruges til
fletning af levende pil,
og derfor høstes et par
måneder senere.
Pilelauget er et par år
gammelt. Efter en del
udskiftning i starten, er
der nu en fast kerne af
kvinder der mødes
med regelmæssige
mellemrum. En af medlemmerne, Kirsten Gade, fik nys om at
der stod en pilemark uden ”brugere”. Hun og Lene trommede
nogle kvinder sammen og de blev enige med mark-ejeren om,
at de skulle overtage pasningen. Og således opstod lauget. I
dag er det en ”rigtig” forening med årlig generalforsamling,
kontingent osv.
Marken er ca. 15 x 70 mtr, og der står ca. 4-5000 planter. Lige
nu er der 11 medlemmer, og de har regnet ud, at der er plads til
10-14 personer. Det svarer til ca. 500 planter pr. person, og det
er hvad man ca. skal bruge hvis man hver især skal have nok at
flette af.

arbejde. Resten klippes med grensaks eller segl. Det er hårdt
arbejde, men med tanke på de mange sysler der ligger forude,
arbejdes der igennem.
Herefter skal den enkelte sortere pilen i længder, bundte og
navngive dem. De køres til et fælles opbevaringssted hos én af
laugets medlemmer. Og så er der nok til de kreative dage de
arrangerer i fællesskab, på skift hos dem der har plads.
De vidjer der bliver stående på marken skal enten vokse et år
mere, eller de bliver høstet i marts. Så kan de nemlig stikkes i
jorden igen og spire. Således kan man lave en levende grøn
hytte, et levende hegn eller små piletræer, som kan flettes og
plantes i krukker.
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Kom og lav et piletræ
til terrassen

…det er frokosttid på marken. Én har tændt et bål, og nu
kommer der en kæmpe gryde på. Den fyldes med hjemmelavet
hønsekødsuppe som varmes op til fælles nydelse. Selvom det
er en mild dag, og der arbejdes hårdt, er det godt med noget
varmt. Der er en skøn stemning på marken denne formiddag.
Vidjerne er flotte, vejret er dejligt, selskabet er hyggeligt!
Tak til Connie, Kirsten, Lene, Gitte, Susanne, Mette, Bodil og
Ingrid, som alle var i marken denne formiddag. (nogle incl.
ægtemænd!)

Lørdag den 1 marts kl 10.00 -16.00 er der
mulighed for at lege med pil.
Vi fletter med levende pil til vores sommer krukker.
Vi mødes ved pilemarken, hvor du skal selv høste
den pil du skal bruge.
Vi har nogle inspirations-bøger med, men egne
ideer er også velkomne.
Medbring:
Madpakke/Drikkevarer
Varmt tøj (vi står midt i pilemarken)
Pilesaks/god skarp havesaks,
Snor eller piberensere (til fletning)
en spand sand med en diameter svarende
til din(e) krukke(r)
evt. en havestol.

Hvorfor står der en pilemark dér?
Det er Henning Rasmussen der ejer marken, som grænser op til
en mose fyldt med fugleliv, bl.a. gæs og isfugle.
For ca. 8 år siden blev han af venners venner spurgt, om de
måtte anlægge en pilemark på en del af hans ubrugte jord. Det
var Keld Slot (havebogsforfatter og tv-vært) der spurgte, hans
kone skulle bl.a. bruge pilen til kurser i pileflet.
Marken blev anlagt med plast imellem alle stiklingerne, så de
ikke skulle kæmpe med ukrudt. Denne plast ligger endnu. For
nogle år siden flyttede Keld Slot fra området, og tilbød at pløje
marken op. I første omgang lod Henning dog marken stå, og
forærede en del pile-vidjer til kolleger og venner, men der er
MEGET pil, så da han faldt i snak med Kirsten Gade om
marken, var det kærkomment at der var nogle der ville
overtage pasningen og brugen af den.

Prisen for hele dagen er 50 kr.
Pilemarken ligger op ad præstegårdsskoven på
vejen imellem Storring og Søballe.
Ang. parkering, henstilles det til at der parkeres så
langt ind til venstre side af vejen som muligt, så der
kan komme en bil forbi.
Nærmere besked følger ved tilmelding til Kirsten
Gade, tlf 8695 0705 eller på mail
kirstengade@storring.dk
På Pilelaugets vegne
Kirsten Gade
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TEMA – PIL - TEMA – PIL - TEMA – PIL - TEMA – PIL - TEMA
PIL SET I STJÆR:
Connie Andersen, som haveredaktionen besøgte i forrige
nummer af Stjær Avis, er medlem af Pilelauget.
Herunder ses eksempler fra hendes have på anvendelsen af
tørret pil.

Hos Ann og Peter
på Tujavej havde de
gennem nogen tid
kæmpet med en busk
af fladpil der var meget
vildtvoksende.
En dag begyndte Ann
at flette de nederste
grene sammen.
Efterhånden er
det blevet en hel
skulptur i haven.

Mathias, også på Tujavej, har et levende ”belgisk” hegn
ved terrassen. De lange vidjer stikkes i jorden i marts, og
grenene flettes ind i hinanden i harlekin-mønster.
Hurtigt slår pilen rod. Efterhånden bliver hækken tæt, men
skal klippes mindst tre gange i løbet af en sommer, da den
vokser meget villigt. God til hurtig afdækning. Samme
metode kan bruges hvis man vil lave en hytte.
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af Mogens Kjærskov

Fællesspisning

Fredag d. 29. februar kl. 18.30
Så er tiden kommet for årets første fællesspisning,
der løber af stablen fredag d. 29. februar, kl. 18.30 i
Høver Beboerhus.
Mød op og få en hyggelig aften med god mad og
dejligt samvær med naboer og venner.
Menuen er sædvanen tro en
velbevaret hemmelighed, men
mon ikke vi, som ved de tidligere
fællesspisninger,
vil
blive
glædeligt overrasket.
Så skal der igen handles i Høver, når årets store
loppemarked løber af stablen, d. 12. og 13. april.

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

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

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

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

Tilmelding skal ske senest tirsdag d. 26. februar til en
af kokkene:
Bent tlf. 86 94 60 54
Peter tlf. 86 94 36 84

Aftale om afhentning
henvendelse til:
Peter
Rasmus
Jimmy
Mogens

GENERALFORSAMLING
i Høver Beboerforening
tirsdag d. 8. april 2008,
kl. 19.00
i Høver Beboerhus

86
86
86
86

94
94
94
94

62
38
66
55

lopper

kan

ske

ved

85
75
46
95

Arbejdslørdag
Lørdag d. 26. april kl. 09.30
Så er tiden kommet hvor vi skal have forårsklargjort
legepladsen, så den er klar til nok en
sommer til glæde for både børn og
voksne.

DAGSORDEN:









tlf.
tlf.
tlf.
tlf.

af

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

Vi
starter
med
kaffe
og
rundstykker kl. 9.30. Derefter skal der
slås græs, klippes græskanter, m.m. Og så
trænger der nok til lidt maling
hist og pist.
Der skal ryddes op, og borde og bænke
skal stilles frem.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen
skal være formanden i hænde senest en uge før
generalforsamlingens afholdelse.

Mød op og giv en hånd med,
så vores legeplads kan tage sig
pænt ud til sommer.

MØD OP OG GØR DIN INDFLYDELSE GÆLDENDE.

Medbring selv redskaber.
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varsel fremskaffede og nedstøbte et jernrør der
kunne bære det store juletræ.

Søballe-siden

Vi har i 2007 fået 5000,- kr. fra Venge Sogns
Sparekasse fond, og som det vil kunne ses af
regnskabet blev pengene brugt på legepladsen og
muliggjorde større udgifter end oprindelig
budgetteret.

Red. Ingeborg Larsen

Borgerforeningen holdt generalforsamling
d. 30-1-08
Formandens beretning:
En ny tradition blev indført den 1. december – nemlig
at tænde lysene på byens juletræ efterfulgt af
æbleskiver og varm kakao i Søren og Lenes garage.
Fantastisk dejligt så mange der var mødt op selvom
vejret viste sig fra den rigtig dårlige side.
Tak til Hans for det flotte træ – håber vi også de
næste mange år vil kunne få sponsoreret et træ –
indtil det træ vi også plantede den 1. december har
vokset sig rigtigt stort.

I Borgernes Hus hvor vi jo traditionelt ”hører til” har
man oprettet et aktivitetsudvalg, hvor
beboerforeningerne også er repræsenteret. Udvalget
har en rådgivende funktion og skal komme med ideer
og tiltag til arrangementer i huset.
Landsbysamvirket, hvor Borgerforeningen har haft en
repræsentant med til nogle af møderne, er meget
aktiv i vores nye kommune.
30% af befolkningen i kommunen bor udenfor
Skanderborg, Galten, Hørning, Ry, Stilling og Låsby. Så
formår man at stå sammen i landsbyerne, er vi en ikke
uvæsentlig politisk faktor.
I øvrigt kan oplyses at Søballe end ikke er en Landsby
da definitionen på en sådan er at der bor mere end
200 cpr. numre. Hvad vi så er kunne jo være
spændende at vide….
Skanderborg kommune består af:
6 byer
15-16 landsbyer
34 beboelser.
Foreløbige planer for det nye år er:
Maling af legetårn færdiggøres.
Opstregning af baner på betonarealet.
Endestykke på den store rutchebane.

Mange kom for at
se byens juletræ
blive tændt, selv om
det regnede ned i
stænger.....

Kim Elgaard
Landsbysamvirket
Torsdag den 31. januar 2008, kl. 19.30 – 22.00
holdt Landsbysamvirket stiftende
generalforsamling i Borgernes Hus på Søballevej
6A i Veng. Samvirket arbejder for landsbyerne
og de mindre lokalsamfunds fremtid i den nye
store kommune.
Landsbysamvirket vil…..
 Levende landsbyer og liv på landet
 Bæredygtig udvikling af landsbyerne og det
Veng-Søballes
åbne land Fastelavnssoldater gik, som
sædvanligt,
deres
rute fastelavnssøndag,
og de havde
 Tættere
samarbejde
mellem Kommunen
og
landsbyerne
en god
dag. Nr. Vissing havde den tungeste pengepose
Fastholdelse
og retten
udvikling
afgå
deførst
enkelte
i år, og
vandt dermed
til at
ind til
landsbyers
kendetegn
og
karakteristika
indmarchen. Stort tillykke, Nr. Vissing.
 Dialog og udveksling af ideer og erfaringer
Soldaterfesten var i Borgernes Hus, fredag d. 8. 2.
på tværs af landsbyerne i Skanderborg
kl. 19-22.30.
Kommune.

Mange har gjort en indsats, men Henrik skal have en
særlig tak, da han altid er villig til at påtage sig de lidt
specielle og krævende opgaver. I år var et tydeligt
bevis den flotte basketkurv der endda kan
højdeindstilles. Det var også Henrik der med få dages
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Lysthuset i Nørre Vissing’s program
for foråret 2008
2/2 Fernisering kl. 14.30
Maleren Marlene Kjær og keramikeren
Lisbeth Poulsen udstiller.
Trioen ”Timian” underholder.
3/2 Fastelavnsfest kl. 14-16
I samarbejde med beboerforeningen
afholdes der tøndeslagning på
legepladsen og efterfølgende fest i
Lysthuset.
4/2 Den internationale folkedans
starter op kl. 19.45
Kom og vær med til at danse til Lysthusets
folkemusikorkester.
Generalforsamling
i Søballekl.
Vandværk
20/2 Generalforsamling
19.00
Kom
og
vær
med
til
at
give
ideer
Afholdes på Venge Klosterkro, torsdag d.til
13. Marts kl.
lysthusets programmer, og få en hyggelig
19.00
aften med
etVedtægterne
dejligt ostebord, og
Dagsorden
iflg.
musikunderholdning.
8/3 Cafe Karoline kl. 19.30
En festlig aften med cabaret og
serveringsteater. Tilmelding
29/3 Fernisering kl. 14.30
Maleren Johanne Ryge Kjær og billedskærer
og skulptør Poul Kjær udstiller
4/4 Gunna Knudsen kl. 19.30
Lysthuset får Gunna Knudsen på besøg.
Denne gang er emnet: ”Den danske sang
gennem 700 år”. Det bliver desværre nok
sidste gang Lysthuset får fornøjelsen af
Gunna Knudsen som foredragsholder, da
hun trækker sig tilbage efter denne sæson.
Derfor bliver der gjort noget specielt ud af
denne aften. Tilmelding.
4/5 Søndagsmatine kl. 14.30
Lysthusets jazzorkester, BjarneHaahr ,
koret ”mixit” samt Lysthusets folkedansere
medvirker. Tilmelding
17/5 Fernisering kl. 14.30.
Maleren Ellen Margrethe Hylander ,
keramikeren Aase Obel og glasskulptør
Anders Beck-Rasmussen udstiller deres
værker.
25/5 Kunsttur til Mols.
Glasmuseet, Bregnet Kirke og Knebel Kirke.
Tilmelding
30-31/5 samt 1/6 Malerkursus.
Tilmelding.
15/6 Kanotur.
Der sejles på Silkeborgsøerne. Tilmeld Jer
og hør nærmere om planerne for turen.

Veng-Søballes Fastelavnssoldater gik, som
sædvanligt, deres rute fastelavnssøndag, og de havde
en god dag. Nr. Vissing havde den tungeste pengepose
i år, og vandt dermed retten til at gå først ind til
indmarchen. Stort tillykke, Nr. Vissing.
Soldaterfesten var i Borgernes Hus, fredag d. 8. 2.
kl. 19-22.30.

Fastelavn i Søballe
Traditionen tro blev katten slået af tønden
i Søgårdens lade. I år var det den 2. februar
og det var koldt, det sneede faktisk hele
eftermiddagen, så det var rart med dejlig varm kaffe
og the, sammen med fastelavnsbollerne.
Se billeder på hjemmesiden, www.søballe.dk

Vengkoret

- er et firestemmigt blandet kor, og vores
dirigent er fløjtenisten Thorkild Dalsgaard,
der leder os med faglighed og humor.
Vengkorets første øveaften i forårssæsonen
2008 er tirsdag d. 22. januar kl. 19.15.
I foråret vil vi arbejde frem mod en koncert
d. 27. maj, hvor vi i anledning af ”sangens
år” synger sammen med et andet lokalt kor,
½ Sød.
Så hvis du har tone i livet og vil være med
til at synge din livsglæde ud, er du
velkommen hos os.
Når du ikke med til de første gange, så
fortvivl ikke.
Ring til Inga Friis 86950468 så finder vi en
ordning.

Generalforsamling i Søballe Vandværk
Afholdes på Venge Klosterkro, torsdag d. 13. marts
kl. 19.00
Dagsorden iflg. vedtægterne

For yderligere oplysninger og
tilmelding ring til Aase og Anders på
tlf. 86943769/ kridthuset@mail.dk
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Tekst og fotos:
Per Reipurth og
Michèle Nielsen.

100 % rabat

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

Den farlige rabat på Klankvej
mellem Klank og Storring er
blevet repareret med adskillige
tons stabilgrus.

Foredrag

Hvad ER der galt, spurgte vi i
forrige nummer af avisen i
artiklen om de mange
færdselsuheld på Klankvej
umiddelbart uden for Storring.

I Storring Forsamlingshus.
Onsdag den 5. marts 2008 kl.
19.00 får Forsamlingshuset
prominent besøg, nemlig af
Bjarne Nielsen Brovst, forfatter,
foredragsholder og
højskoleforstander for Rude
Strand Højskole.

– Indenfor ganske få hundrede meter af vejen
tager flere og flere bilister den barske tur ud
gennem rabatten og ind på marken, og selv om det
i flere tilfælde så meget alvorligt ud, var der
tilsyneladende ikke sket de helt alvorlige
personskader.

Bjarne Nielsen Brovst er en levende fortæller, som
med en blanding af humor og alvor fastholder de
gamle grundtvigske foredragstraditioner. Bjarne
Nielsen Brovst har modtaget Limfjordegnens
Litteraturpris 2005.

Om det ligefrem er artiklen i avisen der har formået
de kommunale folk at rykke ud er nok tvivlsomt,
men ikke desto mindre er der i dagene omkring 1.
februar blevet kørt grus ud, så rabatterne er levet
repareret.

Han har senest udgivet bogen "For unge til at dø.
Morten Nielsen og Kim Malthe-Bruun” (2005). Før
den udkom "Den unge Grundtvig og en
familietragedie" (2005).

Der er kørt mange kilometer
og langt mange tons
stabilgrus ud med de
særlige maskiner, der
doserer, planerer, retter til
og tromler fladt, så det igen
bliver lidt mere sikkert at
færdes på vejene – også
selv om man skulle være så
uheldig at få et hjul eller to
ud i rabatten.

Mon ikke foredraget kunne ske at handle om et af
disse emner ? Morten Nielsen er især kendt for sit
digt om Tykke, der bliver grint ud i skolen og tager
hævn ved at blive nazist. Digtet kan læses
andetsteds på siderne.
Foredragsforeningen i Storring-Stjær-Høver har
arrangeret, og der er fri entre. Brød og kaffe kan
købes til rimelige priser.

Fællesspisning

Storring Forsamlingshus

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

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

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.

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.

Mad og kaffe laves på skift af to - tre familier pr.
gang.
Nye medlemmer er meget velkomne. Man kan
godt være med "på prøve", så betaler man bare for
maden. Det kræver dog tilmelding pga.
madlavningen.

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

Kontingent til Forsamlingshuset

Planlagte datoer i den kommende tid:
Søndag 9/3, søndag 13/4 og endelig fredag 22/8,
hvor næste sæson planlægges under grill-festen i
præstegården.

Der opkræves kontingent til Storring
Forsamlingshus i ugerne 10 og 11.
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Tekst og fotos:
Per Reipurth og
Michèle Nielsen.

Denne del af byggeriet er dog først klar senere; i
øjeblikket venter Brugsen på en byggetilladelse til
denne del af byggeriet.

Prisen for medlemskab er stadig 300 kr. for par og
125 kr. for enlige og pensionister.

Cafe Drop Ind

Den store vaskehal er allerede så færdigbygget, at
det er muligt at studere prislisten. Men mon ikke
der bliver et par billige tilbudsdage i forbindelse
med åbningen?

På grund af sygdom er der desværre ingen cafe
i foråret.
/Storring Forsamlingshus

Motorvejs-tanken snart en realitet

Skæbne
Af Morten Nielsen, der blev henrettet i 1944 – 22 år
gammel.
Hurtige lyse stemmer der hvirvlede ud i det blå ...
du var ulykkelig, Tykke, men det ku' vi ikke forstå.
Svedig, fed og dum ... Helvede satte på spring
og væltede dig og cyklen. Vi stod og lo omkring.
Du sad på den forreste bænk ... græd ikke, nej glo, glo,
glo!
når en bange og vittig vikar spørger om to og to.
Vikarer i første mellem frelste en tynd disciplin
ved at vende det hele mod dig, der forsvarsløs blev til
grin.

Her kort før udgivelsen af avisen, er de mange
håndværkere ved at lægge allersidste hånd på
byggeriet af den store OK tank ved frakørslen til
motorvejen

Og da det omsider blev forår for os, der var femten år,
og træerne stod og lyste over pigernes bløde hår
og du kom, forsigtigt, alvorligt – da skete det værste af
alt:
At den, der lo højest af os, var hende det hele gjaldt.

Avisens udsendte har talt med uddeler Brian
Kamper, der fortæller, at den seneste tidsplan
omkring færdiggørelsen af tanken ser ud til at
holde stik – medmindre vejret ændrer sig
voldsomt. Det betyder, at de første blister vil være i
stand til at tanke fra uge 8 – nærmere bestemt
omkring 18. februar.

Nu ta'r du hævn! Nu går du med skrårem og støvler på,
du løfter en arm, og det skinner i øjnenes blege blå.
For had hån og trusler, det kan et menneske ta' –
men ikke det, nej aldrig: Det og grines a' ...
Nu er du noget, Tykke! Mand og partikammerat.
Og hvis vi en dag skal til muren, så er din hånd parat.
Parat til at smadre et knojern ind i min mund, når du slår,
for nu vil du dræbe, Tykke, alle de onde år.

Måske er det mere korrekt at kalde byggeriet for et
tankanlæg, idet der ikke er tale om en ”traditionel”
tankstation med videoudlejning, fotokopiering og
dagligvareudbud som en mindre brugsforretning.

Fremlysning

Tanken bliver en ubemandet selvbetjeningstank –
dog er det meningen at der skal bygges en mindre
grillbar/pølsevogn i forbindelse med OK tanken.

I den seneste tid har et antal mountainbike cykler
været ”parkeret” forskellige steder, som deres
ejermænd tilsyneladende ikke er klar over.
Hvis der mangler en cykel eller to i carporten, er
det derfor en god ide at kikke godt efter på
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Tekst og fotos:
Per Reipurth og
Michèle Nielsen.

billeder. Det kan jo også være, der er nogle
efterkommere, som jeg er i familie med, der stadig
bor i jeres område.” Skriver Fie i sin første mail.

strækningen mellem Stjær og Storring. Her ligger
der midtvejs – eller har i hvert fald gjort det kort før
udgivelsen af denne avis – et par cykler i højre
side af vejen i retning mod Stjær.

Redaktionen har taget handsken op og sender
hermed den varme kartoffel videre til avisens
læsere.
I de kommende numre af Stjær Avis, i Galten
Folkeblad og på stjaer.net vil du kunne se flere af
Fies fotos.
Besøg også hendes hjemmeside:
http://www.lindenstrom.dk/page11.html

På strækningen mellem Storring og Klank ligger
eller har også ligget, mountainbikes på begge sider
af vejen cirka 500 m uden for Storring.

Ansigter fra tidligere tider
Kan I hjælpe ?
Sådan spurgte Fie Lindenstrøm efter at have læst
nyhedsmailen fra stjaer.net om de ”tabte cykler” på
vejen. (Få nyhedsbrevet her:
http://stjaer.net/user.php?op=register&module=NSNewUser).

”Børnene her har jeg to fotos af, og jeg forestiller mig, at det er
Edith Marie Holmskov f. 1913, Anders Christian Holmskov
f.1916, Niels Willy Holmskov 1918 og babyen Lilly
Holmskov 1919. Ole og Margrethe fik en datter mere Else Betty
Holmskov født 1925.

Fotoet er lavet som postkort. Bagpå står der: ”Til
Hr Anton Jensen, Glarbo pr Rye (min oldefar),
Storring 8/3-34
Du bedes komme til Mesing paa søndag i
anledning af hushandlen. Med hilsner O.
Holmskov.”

Hvem mon er på fotoet. Hvilket hus mon de bygger?
Fie abonnerer på både Stjær Avis og
nyhedsmailen, fordi hun stammer fra området her
(Storring-Stjær, Jeksen, Mesing, Adslev).
Hun har arvet mange fotos efter sin familie her i
området og vil meget gerne vide, hvem de
forskellige personer på billederne er, eller hvilke
bygninger, der er afbildet.,

Min Tipoldemor Petrea Marie Nielsen Sandberg
gift Jensen døde d 27-9-1933, så det er nok salget
af hendes og Anders Jensens ejendom/hus i
Mesing der er tale om.”

”Jeg vil være meget taknemmelig hvis det kunne
lade sig gøre da de "gamle" i min familie er døde
og ikke kan fortælle, hvem der er på de gamle

Ole og Margrethe Holmskov samt sønnen Anders
ligger på Storring Kirkegård
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Foreninger, grupper, råd, udvalg og institutioner

med nøglepersoner…

STJÆR
Stjær Sogns Borgerforening
Bjarne Schøler Sørensen
8695 0808 / bss@tdc.dk
Udlejning af forsamlingshus:
tlf: 2925 2665 eller
forsamlingshus@stjaer.net
Stjær Medie-Gruppe
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

Dagplejen
Karin Beyer-Pedersen/ 8695 0656
kwrabp@gmail.com
Og Ruth Hildebrandt Schmidt/ 8695 0514
Børnehaven
Kirsten Andersen/: 8695 0499
stjaer.boernehave@skanderborg.dk
Stjær Skole 8695 0300
Tina.Haslev@skanderborg.dk
Niels.Vangkilde@skanderborg.dk
stjaerskolen@skanderborg.dk
Hjemmeside: www.stjaerskolen.dk

Frokostklub
Per Reipurth/ 40978719

Stjær Fællesbibliotek
Laila Bach / 8695 0172
stjaerfaellesbibliotek@galten.dk

Netcamp-gruppe
netcamp@stjaer.net
Helle Fårup / 8695 0360

SFO
Lone Borgkvist/ 86950574
lone.borgkvist@skanderborg.dk

Kultur-Gruppe
Anja Veldt/ 3513 5226
Jeanine Marie Bonadies/ 8695 0594
kultur@stjaer.net

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

Teater-Revy-Gruppe
Marianne Andersen/ 8695 0677
mba@justsen.dk
Fællesspisning i Forsamlingshuset
Heidi Gargulak Andersen/ 86950650
heidi@gargulak-andersen.dk

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

Kræftens Bekæmpelse
Repr. I Stjær:
Susanne Røgen/ 86950414
Det Danske Haveselskab
Repr. i Stjær: Conny Andersen
8695 0581/ mo-a@mail.tele.dk
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 er blevet nedlagt
ved kommunesammenlægningen.
Se på dette link, hvordan det nye erhvervsråd ser ud:
http://www.llgruppen.dk/side5776.html
Ny gruppe i Stjær
Fællesspisning for voksne i forsaml.huset
44 952 823 / hanne_jens@get2net.dk

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

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

Skanderborg Kultursamvirke
Heidi Gargulak Andersen/8695 0650
heidi@gargulak-andersen.dk

Indre Mission
Repr. i Stjær: Karen Marie Boye
8695 0470

Grundejerforeningen
Søballe Villaby
Dorthe Villefrance / 8695 0603

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

Stjær Vandværk
Bent Skovsende/ 8695 0478
FEJLMELDING: Peter Gabriel
2343 5083/ vand@stjaer.net

Grundejerforeningen Gyvelhøj
Rasmus Lübech Christensen/ 86950904

De Voksne Quinders Klub
(DVQK) Vibeke Ottosen
8695 0142/ oot@mail.dk

SØBALLE
Søballe vandværk/ Gorm Larsen
gorm.larsen@get2net.dk 86950484

Søballe Borgerforening
Kim Elgård / 8695 0546

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

HØVER

Bordtennis i forsamlingshuset
henv. til Henning Røgen/ 8695 0414
henning@rogen.dk

Pebbelparken Grundejerforening
John Matthiasen/ 8769 5050
john.matthiasen@mail.dk

Høver Beboerforening
Peter Nordheim
86 94 62 85 / pno@aarsleff.com

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

Nygårdsparken Grundejerforening
Annette Thorsted/ 8695 0495

Høver Vandværk
Rasmus Laursen/ 86 94 38 75
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Foreninger, grupper, råd, udvalg og institutioner
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

med nøglepersoner…

StorringFællesspisning:
Formand: Linda Due Kaiser
36 98 76 71/ linda@duekaiser.dk

Storring Vandværk
Formand: Leif Christoffersen
86 95 03 67/ solhoej@storring.dk

Gymnastik:
Instruktør: Ellen Mikkelsen
86 95 02 15

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

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

Nu graves der igen, fibernettet skal ned....

Forårshaven i februar

Travlhed på byggepladsen

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

www.gefibernet.dk
- hele fremtiden i ét kabel

Tlf. 96 94 38 99

www.galtensparekasse.dk

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

Opstandelsen – Jeg begriber det ikke!

For nu er deres eneste chance, at deres afdøde fars eller
mors familie tager dem til sig. Hvis ikke, må den ældste i
børneflokken blive voksen i en frygtelig fart og
påtage sig ansvaret for de mindre søskende.

Jeg begriber det ikke, det der med Opstandelsen.
Hvordan skulle en død kunne opstå fra de døde –
nej vel ?

Tænk lige over, at det også ville være vores
situation, hvis ikke vi havde overskud og midler
til medicin og bekæmpelse.

Men måske kan det være
en hjælp at tænke på, at
Evangeliet om
Opstandelsen – hvad
enten det er Jesu
Opstandelse eller din og
min opstandelse engang –
slet ikke er noget, vi skal
begribe. Det forholder sig
nemlig helt modsat.

Men der er lyspunkter derude. I form af voksne,
som tager et ansvar som plejeforældre,
besøgsvenner i ’børnefamilierne’ og
klubmedarbejdere, der lærer børnene at tage
hånd om sig selv, både fysisk og psykisk.
Og det er de ildsjæle der skal hjælpes! Tag
rigtig godt imod indsamlerne den 2. marts.

Det handler ikke om at
begribe Opstandelsen,
men om at lade sig gribe af
den.

Vil du bruge et par timer på at hjælpe med at samle ind,
så henvend dig meget gerne til:
Leif Christoffersen, solhoej@storring.dk , 86 95 03 67 for
Storring og
Bendt Kristensen, Stjær:bendtk@mail.dk/ 86 95 09 85

Da bliver det nemlig helt af sig selv sandsynligt, at døde
kan opstå, og at Jesus gjorde det påskemorgen – som
den første af mange!

/Menighedsrådene

Konfirmation – hejs flaget !

Det handler med andre ord om at give slip og give sig
hen, om at slå ørerne ud og lytte. For troen – også
på Opstandelsen – kommer af det, der høres.

Jeg vil gerne opfordre til, at vi alle igen følger vores nye
tradition med at flage på konfirmationsdagen.

Det er nemlig ligesom med kærligheden, den er heller
ikke til at begribe. – At min kone elsker mig f.eks,
men når hun hvisker mig det i øret, griber hendes ord mig
med en sådan kraft om hjertet, at jeg ikke et øjeblik er i
tvivl, OGSÅ selvom jeg ikke forstår det.

Det er en stor og betydningsfuld dag for både
konfirmanderne og deres familier, og jeg synes, de unge
fortjener, at vi fejrer dem på flotteste måde.
– Og FLOT, det er det, når hele området lyser i rødhvide farver !!!

I øvrigt er det så underfuldt at høre de ord, at det på en
måde kan sammenlignes med en hel opstandelse. For
ved de ord vælder og bobler og bruser liv og glæde rundt
i en!

Vi holder altid konfirmation den første søndag i maj.
– I år således 4. maj.
/Carsten Marvig

/Carsten Marvig

Sogneindsamling
Søndag den 2. marts samles der i Stjær – Storring –
Høver igen ind til Folkekirkens Nødhjælp.
Det bliver fra søndag middag indsamlerne går rundt og
beder om et bidrag til de ildsjæle, der ude i tredjeverdens
lande kæmper for at give verdens børn en fremtid uden
aids.
Har vi ikke hørt dette før, vil du nok sige. Jo, såmænd,
men sygdommen har også til nu taget flere end 15
millioner børns forældre – og dermed barndom. Det må
ikke fortsætte!
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Kirkeliv
Klik ind på
http://www.storring-stjaer.dk/

Eftermiddagsmøder
Foregår i konfirmandstuen i Storring.
Tirsdage kl. 14-16.15.
Jørns Busser kører fra Galten Rutebilstation kl. 13.30 og
fortsætter over Høver, Stjær til Storring.
11.3.2008
Poul Joachim Stender, præst og forfatter underholder os
med et humoristisk foredrag om:
Livets højde frem for længde.

Kirkehøjskole
Torsdag den 6. marts kl. 14.00
Gudstjeneste i Skivholme Kirke ved Thomas Frøkjær.
Sammenlægning af Menighedsrådene vedtaget.
På begge sognemøder blev sammenlægningen enstemmigt vedtaget. Læs mere i kirkebladet og på http://
www.storring-stjaer.dk/Enstemmighed

Derefter foredrag i sognegården ved Lisbeth
Smedegaard Andersen, cand. teol. et art, præst og
salmedigter .
Det åbenbarede ansigt.
Gud selv er skjult, men Kristus er Hans billede på jorden.

Koncert – "Elvis i kirken"
Storring kirke søndag d. 30. marts kl. 16.00.

Det er baggrunden for, at den kristne kirke har billeder af
ham.
Selvom ingen ved, hvordan Kristus så ud, har mennesker
skildret hans ansigt i århundreder, også i billeder der,
som f.eks. de byzantinske ikoner, nærmer sig egentlige
portrætter.

Under overskriften "Elvis i kirken" beskriver Karsten Holm
en side af Elvis, man måske ofte overser:
Hans nære forhold til gospels og spirituals.
Ved pilgrimsvandringen i Skanderborg kommune, i 2007,
sang Karsten et par af Elvis’ gospelnumre for
pilgrimmene i Storring kirke. ”Det gav mig ideen til at
lave en gospelkoncert med Elvisnumre.

Hvilke tanker og hvilken teologi ligger der i forskellige
tider bag sådanne billeder? Og hvorfor er det så svært at
male billeder af Kristus i dag?

Elvis sang gospel hele sit liv – i barndommen, med sine
forældre, til koncerter, på plader – og ikke mindst i
hjemmet i selskab med sine venner, The Jordanaires,
The Imperials, J.D. Sumner and the Stamps og andre fra
hans vokale backing.

Foredraget, der er et lysbilledforedrag, er en
gennemgang af Kristusportrætter helt tilbage fra kirkens
første århundreder og op til vore dages danske
kirkekunst.

De kunne synge sangene, og de gjorde det dagligt og i
mange timer af gangen. De spirituelle sange var som
healing for ham, en slags kompensation for at han ikke
kunne gå som anonym på gaden og i kirken ligesom
almindelige mennesker.
”Elvis i kirken” bliver et bekendtskab med Elvis’ musik,
som de fleste sikkert ikke kender særlig meget til. Musik
som jeg også skulle lære at synge for første gang, på
trods af at have sunget Presleys sange i næsten hele mit
liv.
Koncerten er nu parat – og Christian Spillemose og jeg
laver vores første prøvekoncert, for publikum i Storring
kirke.”
Interesserede, udklædte børn blandt 98 kirkegængere.

Alle er velkomne – der er som altid fri entre !
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HOVEDBESTYRELSEN:
FORRETNINGSUDVALG:
Formand:
Henrik Møller
Flintevænget 5
mollers@email.dk
Kasserer:
Sekretær:

Orla Hermansen
Bækken 6
sbohe@sport.dk
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 01 75

Sicom A/S

86 95 04 06

Kollens Møllevej 9, Stjær

86 95 02 36

Pelikan sikkerhedslygter

70 20 84 22

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

7

Galten
Knallert- og
cykelværksted

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

Smedeskovvej 24
86 94 33 82

Bent Clausen
Tømrermester

Nordea
Torvet 1
8464 Galten

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

Stjær Sten og Grus
Harald Røgen & Sønner

Stjær
Tømrer- & Snedkerforretning
Thomas Vixø

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

Totfkjærvej 15, 8464 Galten
86 95 08 98

86 95 00 61

Galten
Installationsforretning

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

Keld Hansen
Søndergade 35, 8464 Galten
86 94 37 33

Salon Stjær

Home - Galten
86 94 39 88

Dame- og herrefrisør
Bodil Brandt

Vi vurderer boliger,
så de bliver både
købt og solgt

86 95 00 35
Solen skinner på Tåstrupvej 24

Murermester
Erling Hansen

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

NYGÅRDSPARKEN 4
86 95 04 28/30 81 16 88

86 94 45 25

ALT I MURERARBEJDE

6

SPORTSFEST 2008
VANDRETURENE STARTER IGEN….
MED ELLER UDEN STAVE.

HUSK X I KALENDEREN
FRA ONSDAG D. 4. JUNI
TIL SØNDAG D. 8. JUNI,
HVOR VI I ÅR HOLDER
SPORTSFEST, HELT SOM
VI PLEJER.

Foråret nærmer sig, og motionsafdelingen starter
vandreturene igen onsdag d. 2. april 2008.
Vi mødes som vanligt ved klubhuset, første gang allerede kl.
18.30, så vi er sikre på at være hjemme, inden mørkets
frembrud.
Om vi fortsat skal gå om onsdagen, tager vi en snak om, når vi
mødes.

NYT FRA HÅNDBOLD

Kontingent 50 kr. betales på første tur, hvor man
deltager.

STÆVNEDELTAGELSE:
Den planlagte tur til Bornholm i uge 28 er blevet aflyst på
grund af for få tilmeldinger. Vi kom for langt ind i sommerferien, hvor ungerne var optaget af ferie med familien.
Der arbejdes i år stedet på deltagelse i nogle stævner i
Danmark, blandt andet:
Humlebi Cup i Give fra 11. til 13. april
samt udendørsstævnet
Danske Bank Cup i Bjerring Bro, søndag d. 25. maj.
Da vore pige- og drengespillere skal på tur til Viborg sammen
med sognepræst Carsten Marvig i Humlebi-weekenden,
arbejdes der på at sende dem på weekend hos Strandby-Elling,
i Frederikshavn.
Yderligere oplysninger om tid og sted kommer senere.
En tur til Partille Cup i Göteborg i uge 27 i 2009 er allerede
nu i støbeskeen
Placeringen ugen før gør, at vi har tidligere haft to gode ture til
Sverige, hvor der har været næsten 100% deltagelse.
Der vil naturligvis komme yderligere besked fra håndboldafdelingen sidst på året.

____________________________

ALT DETTE VIL VI GERNE, MEN VI MANGLER
FOLK I HÅNDBOLDUDVALGET, HVIS DET SKAL
GENNEMFØRES!!!!!
HAR DU LYST TIL SJOVT, SPÆNDENDE OG
UDVIKLENDE UDVALGSARBEJDE, SÅ MØD OP TIL
HÅNDBOLDAFDELINGENS ÅRSMØDE, SÅ DER
FORTSAT VIL VÆRE HÅNDBOLD I STJÆR.
TID OG STED VIL BLIVE SLÅET OP PÅ STJÆRNET
I NÆRMESTE FREMTID

Træningstiderne m.m. er næsten parat, og der
vil i nærmeste fremtid kunne findes oplysninger
om de enkelte hold på StjærNet.

FODBOLD:
Sæson 2008 udendørs starter igen…

EVENTUELLE SPØRGSMÅL,
KONTAKT:
THOMAS VIXØ

thomas.vixo@mail.dk
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LANDDISTRIKTSPULJEN

INDENDØRS FODBOLD

Skulle vores ansøgning give gevinst, så er der det største læs
tilbage: Der skal rejses penge til projektet!!!

OLDBOYS
Stjærs veteraner er klar til Jysk
Mesterskab i indendørs fodbold.

Vi håber selvfølgelig på, at Skanderborg Kommune kan se det
nødvendige i en udvidelse, men selv med deres velvilje i
ryggen, skal der skal bruges mange midler, inden vi har et
færdig og brugbart motions- og sundhedscenter.

Efter en flot andenplads ved regionsmesterskaberne er en flok af Stjærs oldboysspillere klar til at endnu en udfordring,
nemlig Jysk Mesterskab, der afvikles til
marts i Skals.
Den lille skare har gennem flere år deltaget
i vinterturneringen, men det er første gang, de er nået
så langt.
Holdet har spillet sammen både inden- og udendørs siden de
skønne ungdomsdaw åh-ja, og det har både socialt og sportsligt
givet mange gode oplevelse.
Holdet består af Lars Bertelsen, Steen Jacobsen, Jørn Møller og
så de to unge opkomlinge Michael Bach og Jacob Toft.
De havde desværre ikke deres forældre med til at sørge for
forevigelse af holdet…

Selv tilbygningen er naturligvis den store og lidt uoverskuelige
post, men der skal jo også være penge til fitness maskiner,
massagebriks, nye redskaber, bookingsystem, cafeterieudstyr
m.m., hvis bygningen skal bruges som ventet.
Kommunen skulle gerne bidrage med hovedparten, men vi
kommer også selv til at skulle søge alverdens fonde og puljer,
hvis det skal lykkes at rejse penge nok.
Det bliver en spændende og udfordrende opgave, og har du
flair for den slags, så har vi brug for al den hjælp, vi kan få.


DEN YNGRE GENERATION KA’ OGSÅ!!
Regionsfinale for U-11/U-12 drenge i indefodbold
På billedet ses (fra venstre) Mads Benzon, Mads Bertelsen,
Emil Braad, Jens Andrup, Gabriel Engberg og Thor Sørensen
som deltog i regionsfinalen der blev afholdt i Odder. Det blev
til en 4. plads, efter 5 meget jævnbyrdige kampe. Et flot
resultat som afslutning på indendørsturneringen. Vi ser frem til
at starte op igen udendørs.
Med venlig hilsen
Trænerne

ØNSKER VI EN UDVIDELSE AF HALLEN???
MØD OP TIL STORMØDE, SÅ VI KAN FÅ EN
SAGLIG OG GOD DEBAT OM FREMTIDEN
FOR STJÆR HALLEN OG STJÆR BOLDKLUB!!
4

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter fra
Indenrigs- og Sundhedsministeriets
Landdistriktspulje for 2008

Vi vil også meget gerne have vores cafeteria ned i grundplan,
da det nu ligger på 1. sal, hvor kørestolsbrugere er afskåret fra
adgang. Tanken var så at anvende rummet til mindre
mødelokaler.
Med en ny og mere tidssvarende cafe, ville vi få mulighed for
at kunne tilbyde sunde alternativer til den franske hotdog, som
nu er den eneste salgsvare, vi kan tilbyde.
Cafeen ville også være stedet, hvor ventende forældre kan gå
på nettet, læse dagens avis m.m.

1. Projektets titel:

Vi vil også gerne kunne indrette et rum til fitness, så der bliver
mulighed for at booke ind, så man ikke er tvunget til at skulle
motionere på en fast dag. Alle undersøgelser viser, at faste tider
afholder mange fra at dyrke motion.

Opgradering Stjær hallen, bruger & facilitetesmæssigt
Stjær er et lille landsbysamfund, hvor der i forbindelse med
skolen er en idrætshal. En hal med et absolut minimum af
lokaler: To meget små omklædningsrum, hvilket er 4 for lidt,
og to meget små depotrum, der hurtigt bliver kaotiske, samt et
utidssvarende cafeteria på første sal.
Hallen benyttes af Stjær Skolen samt Stjær Boldklub. Den er
kommunal ejet, og der tilknyttet en fritidspedel, dog ikke på
fuld tid.

Ved at kunne tilbyde fitness og gymnastik, vil hallen blive et
samlingssted i byen; Forældre og ægtefæller kan tage en tur i
fitnesscentret , mens ungerne eller den bedre halvdel er til
håndboldtræning.
Vi arbejder sammen med DGI , Stjær Sogns Borgerforening
samt Stjær Skolen, der også vil få pladsproblemer, når alle
planlagte udstykninger bebygges.
Vi har endnu ikke inddraget Skanderborg Kommune på anden
måde end en ansøgning med ønske om udvidelse, idet vi først
skal have skabt et konkret projekt, der både er praktisk samt
økonomisk forsvarligt.

Stjær Boldklub har altid været en stor klub i en lille by, og vi er
en stor del af det sociale netværk for byens borgere.
Tiderne skifter og mange ønsker andet end den traditionelle
holdsport, men vil dog gerne være en del af klublivet. Dette
ønske vil vi meget gerne kunne være med til at opfylde ved at
kunne efterkomme borgernes ønsker om idrætstilbud.

Projektet skulle gerne blive til glæde for borgerne i Stjær,
Storring og omegn.

Ønsket om opgradering af Stjærhallen bygger på et ønske om
at kunne tilbyde anden idræt end håndbold og badminton, der
nu fylder hallen ugen igennem. Da hallen også fungerer som
gymnastiksal for Stjærskolens elever, kan vi ikke tilbyde idræt
til byens pensionister i dagtimerne, og da hallen er fyldt med
håndbold- og badmintonspillere i eftermiddags- og
aftentimerne, kan vi ikke starte gymnastik og andre alternativer
til konkurrence sporten op. – Hvilket betyder, at vi ikke kan
tilbyde motion til de børn, unge og ældre, der ikke er til
boldspil og konkurrencesport.

Vi vil meget gerne selv drive Stjærhallen, så det ikke betyder
flere timer for kommunens halinspektør. Det vil sige, at
boldklubben selv sørger for at låse op og lukke hallen, så der
også kan tilbydes idræt i skolernes ferie m.m.
Reglerne i Skanderborg Kommune er således indrettet, at når
der er skoleferie, så er hallen lukket. Det er vores indstilling, at
hallen skal være åben ”365 dage om året, 24 timer i døgnet”
Med en halv hal/gymnastiksal vil hallen kunne bruges til alt fra
skolefester til flere idrætstilbud, og vil vi få ledige timer, vil
disse ryge i et bookingssystem, så hallen bliver brugt optimalt
Her tænker vi på et online booking system samt nøglekort.

Herudover betyder de kun 2 omklædningsrum, at de unge
mennesker foretrækker at springe badet over, frem for at tage
kampen op i totalt kaos på grund af alt for lidt plads.
Hvis vi får mere plads til omklædning, har vi aftale med en
massør, der så vil kunne bruge den ledige plads i hverdagene til
at tilbyde massage, både velværdsmassage samt
skadesforebyggende/helbredende.

Vi vil gerne gøre det rigtigt fra begyndelsen, derfor søger vi
midler til et projekt, der skal undersøge, hvordan vi kan bruge
de eksisterende faciliteter og en eventuel udvidelse af hallen
bedst muligt, når visionen er, at flest mulige brugergrupper kan
anvende hallen som aktivitets- og samlingssted. – Et middel til
at styrke sammenhængs-kraften i vores lokalsamfund.

Vi håber at kunne lave aftale med både fysio- og zoneterapeut,
samt massør m.m., så der på faste tider, kan være mulighed for
dette.
Et lille sundhedscenter i Stjærhallen!! Velvære, forebyggende
og helbredende…

Startskuddet til projekt Opgradering Stjærhallen skulle meget
gerne lyde primo 2008.
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HVAD VIL VI
MED STJÆR
BOLDKLUB???

SKAL STJÆR
BOLDKLUB
”SOVE” ELLER
VÆRE EN AKTIV
KLUB???
HVAD GØR VI
GODT??

ER
AKTIVITETSNIVEAUET
FOR HØJT??
I øjeblikket arbejder Stjær Boldklub med mulighederne
omkring en udvidelse af Stjærhallen, så der vil blive tid og
plads til forskellige nye tiltag. I øjeblikket rækker kapaciteten
stort set kun til håndbold og badminton, og det er alt for lidt.
Mange ønsker at dyrke en helt anden og langt mindre
konkurrence præget form for idræt, og det har vi slet ikke
mulighed for at tilbyde. Hvis vi skal følge tidens trend, skal der
være plads til blandt andet fitness og i det hele taget motion,
der ikke skal fastlægges alt for meget. Herudover vil vi gerne
kunne tilbyde motion for vore seniorer i dagtimerne, så både
unge som ældre får sig rørt..
Hvad er det egentlig, vi skal arbejde hen i mod? Hvad er
det folk ønsker!!”
HVOR SKAL VI
HEN???

SKAL DER
FORTSAT VÆRE
SPORTSFEST I
STJÆR???

HVAD KUNNE
VI GØRE
BEDRE OG
ANDERLEDES?
??

SKAL STJÆR
BOLDKLUB
VÆRE SYNLIG
I
KOMMUNEN??

HVORFOR ER DET
FEDT AT VÆRE
FRIVILLIG
LEDER/TRÆNER I
STJÆR BOLDKLUB??

HVIS VI HAVDE PLADS
I HALLEN, HVILKE
AKTIVITETER VILLE
DU SÅ GERNE HAVE???

..OG ER DET
EGENTLIGT SÅ
FEDT??

VOLLEY,
BASKET,
YOGA???

SPINNING, HOCKEY,
STYRKETRÆNING,
SENIORGYMNASTIK,
FLOORBALL???
OG MASSAGE, FYSIOOG ZONETERAPEUT???

SAMLINGSPUNKT,
LEKTIECAFÉ,
PENSIONISTKLUB,
INTERNETCAFÉ, DART,
POOL, FLIPPERSPIL OG
BORDFODBOLD???

Gennem de sidste mange år har man også kunnet deltage i
generalforsamlingen uden fare for at blive rodet ind i
bestyrelsesarbejdet, idet alle pladser var besat af gode folk, der
ønskede at tage en tjans mere.
Det fik ikke folk til at valgfarte til!!!

Efter mange års tro tjeneste takker Henning
Røgen til generalforsamlingen af som formand,
men heldigvis er afløseren allerede fundet, nemlig
Henrik Møller fra Flintevænget.
Så kom og giv en værdig afsked til en formand,
der har lagt et langvarigt og stort arbejde i
klubben!!
Og vis opbakning til Henrik Møller, så han får en
god start i sit nye virke!!

Selvom vi måske skal tolke det til, at vi gør et
godt stykke arbejde, så mangler vi inspiration og
synlig opbakning for at bevare virkekræft og
gejst
Der skal hele tiden trylles nye
og friske ideer frem, og hvis
det er de samme, der skal
trylle hver gang, forsvinder
magien og de gode ideer
kvæles.
Derfor ville vi gerne se en
masse Stjær og Storring
borgere, både de, der altid har
været her, og de nye i byerne.

Vi håber at se rigtig mange ledere, trænere,
idrætsudøvere, pensionister, forældre og
bedsteforældre, så der bliver opladet batterier til
fremtidig arbejde!!
VEL MØDT!!!
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HVIS DU
MANGLER
STJÆR AVIS,
SÅ VEND
BLADET…. 

DAGSORDEN
IFLG.
VEDTÆGTER

MØD TRYGT OP… HENNING, DER
ER PÅ VALG, HAR FUNDET SIN AFLØSER…..
MAN KAN IKKE BLIVE VALGT IND
I NOGET, MAN IKKE ØNSKER AT
DELTAGE I!!
KOM OG GIV DIN MENING TIL
KENDE, OG SPRED INSPIRATION
TIL DET FREMTIDIGE ARBEJDE!!!!!
FREMTIDIGE ARBEJDE!!!!!!!!!!!!!!
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