
 

 

STJÆR AVIS 
      med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe  

Nr. 25 – 7. årgang  ½ maj, juni, juli, august, ½ september  2008 

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. 24. august 2008. Avisen udkommer i week-enden den 12.-14. september 
Indlæg modtages på mail adr.: stjaeravis@stjaer.net    Avisen kan læses i farver på http://www.stjaer.net 

Cirkus Stjærne 
17.5. kl. 13.30 

Rollespil  
18.5. kl. 10 - 14.30 

ForårsPlanteMarked 
17.5. kl. 10 - 13 

Nattergaletur 
22.5. kl. 20.30 

”Muligt fugletårn ved Tåstrup Sø”…… s. 8     Vi følger 0’de årgang 2008….. s. 13 

Der var så dejligt ude på landet……….nede i de grønne enge blev jorden vendt………og midt i det 
hele gik storken og snakkede ægyptisk, for det havde den lært af sin mor…………s. 27 

mailto:stjaeravis@stjaer.net
http://www.stjaer.net
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Stjær Avis 
udgives af Stjær Boldklub  
og Stjær Sogns Borgerforening 
 
Redaktionens adresse: 
Møllevejen 7, Stjær, 8464 Galten, 
stjaeravis@stjaer.net/   8695 0825 
 
Avisen bliver husstandsomdelt 4 gange om året i Storring-, 
Stjær-, Høver- og Søballe-området, til ca. 750 husstande. 
Hvis du ikke modtager avisen, kan du købe én i Dagli’Brugsen  
i Stjær, for 10 kr. 
 
Deadline, stof til næste Stjær Avis: 
Stof indsendes til redaktionen senest: 
Søndag den 24. august 
Avisen udkommer i week-enden den 12.-14. september 
 
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! 
 

Redaktion: 
Høver/ Mogens Kjærskov/ foto/ kjaerskov@mail.dk/ 86 94 55 95 
Søballe/ Ingeborg Larsen/ foto/ going@anarki.dk  
Michèle Nielsen/ foto/  michele@storring.dk/ 86 95 09 90 
Storring/ foto/ Per Reipurth/ reipurth@email.dk/ 40 97 87 19 
Flaskeposten/ Ellen Møller/ fa.moeller@os.dk/ 86 95 02 36 
Erhverv/ sponsorer/ Bjarne Schøler/  
bss@netdesign.dk  / 86 95 08 08 
Layout/ Roy Blüthgen/ webmaster@stjaer.net  / 86 24 02 26 
Layout/ Christina Monrad Andersen/ cmajla@privat.dk 
Foto/ Flemming Kristensen /flemmings_mailbox@yahoo.dk 
Artikler/ Tina Krøyer/ foto/ kroyer@email.dk 
Artikler/Anja Veldt/ foto/  anja.veldt@get2net.dk  
Ansvarshavende./foto/illustr./  Pil Brudager/ 86 95 08 25 
pil@stjaer.net,  eller  stjaeravis@stjaer.net  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

STJÆR 
 
Aktiviteter i maj 
22. kl. 20.30 Nattergaletur 
 
Aktiviteter i juni 
1. kl. 15.00 Fællessang i forsamlingshuset 
4.- 8. Sportsfest 2008 – Årets Byfest i Stjær! 
14. kl. 13 Strik i det fri dag – i Tåstrup 
14. kl. 15.00 – Le Mans-storskærm i forsamlingshuset 
20. kl. 19.00 Fællesspisning-afslutning, Stjærvej 114 
23. 18.00  Skt. Hansaften i Præstegårshaven i Storring 
29. kl. 14.00 Genfors. I Ejerlav for Tåstrup Sø 
 
Aktiviteter i august 
20. kl. 18.00 Motionscykelløb i Galten! 
26. kl. 19.00 Voksenspiseklub i BaseHouse 

STORRING 
 
Aktiviteter i juni 
22. kl. 10.30  Friluftsgudstjeneste Præstegårdshaven 
23. kl. 18.00 Skt. Hansaften i Præstegårdshaven 
 
Aktiviteter i august 
24. kl. 15.00 Fangekoret i Storring kirke 
 

HØVER 
 
Aktiviteter i maj 
18. 11.00 ”Træf Høver” i Høver Beboerhus 
30. 18.30 Fællesspisning i Høver Beboerhus 
 
Aktiviteter i juni 
23. 17.30 Børne-Skt. Hans på legepladsen 
23. 20.30 Skt. Hans bål på legepladsen 
 
Aktiviteter i august 
 1. 18.00 Byfest i Høver, Cykeltur til Ravnsø 
 2. 12.00 Byfest i Høver, Sjov på legepladsen 
 2. 18.30 Byfest i Høver, Fest ved Beboerhuset 
 

Indhold: 
 
s. 3    Tillykke til årets konfirmander 
s. 4    Sportsfest, Skt. Hans 
s. 5    Le Mans 
s. 6    Stjær Sogns Borgerforening 
s. 7    Sangens År – fællessang 
s. 8   Fangekoret, Tåstrup Sø 
s. 9   De spanske soldater, Seniorboliger? 
s. 10  Brugsens byggeri 
s. 11  Nyhedsbrev fra Dagli’brugsen 
s. 12  Børns adfærd – de voksnes ansvar 
s. 13  Vi følger 0’de årgang 2008 
s. 14  Niels og kattene 
s. 15  Hvordan skriver man et rollespil? 
s. 16  Spejderliv i Stjær 
s. 17  Referat fra en kvindefest…. 
s. 18-19 Hilsen fra Katrine i USA 
s. 20-21 En af de japanske haver i Stjær 
s. 22-23 Opslagstavlen med lidt af hvert 
s. 24-25 Nyt fra Høver 
s. 26-27 Nyt fra Storring 
s. 28  Nyt fra Søballe 
s. 29 Stjærs foreninger, grupper mm. 
s. 30 Storrings foreninger mm. og avisens sponsorer 
s. 31 Avisens Sponsorer 
s. 32-33 Kirkeliv 
s. 34 Lokalenergi’s Motionscykelløb 
s. 35-44 Flaskeposten 
 

 
 
2008 blev året, hvor der var formandsskifte i byens to 
store foreninger: Boldklubben og Borgerforeningen. 
Her læser Henning Røgen den sidste årsberetning op, 
efter 10 år som formand for Stjær Boldklub.  

Tænk allerede nu 
over, hvad du vil 
skrive om i 
septemberavisen – 
og send det til 
avisen, i løbet af 
sommeren! 
 

mailto:stjaeravis@stjaer.net/
mailto:kjaerskov@mail.dk/
mailto:going@anarki.dk
mailto:michele@storring.dk/
mailto:reipurth@email.dk/
mailto:bss@netdesign.dk
mailto:webmaster@stjaer.net
mailto:cmajla@privat.dk
mailto:kroyer@email.dk
mailto:anja.veldt@get2net.dk
mailto:pil@stjaer.net
mailto:stjaeravis@stjaer.net


3 

 

 

Tillykke til årets konfirmander! 
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Onsdag den 4. juni – søndag den 8. juni 

Sportsfest 2008 
Årets byfest i Stjær! 

 

Vi starter med at sætte telt op onsdag kl. 18.00. Kom og vær med! 

Vend bladet og læs program for alle dagene, i Flaskeposten! 

Stjær Boldklub 

 

Mandag den 23. juni 

Skt. Hans aften 
- i Præstegårdshaven i Storring 

 

Traditionen tro er der fællesspisning, underholdning, hoppepuder og båltale. 

Grillen tændes kl. 18.00. Bålet tændes kl. 21.00. 

Se program side 33. 

 

Præsten og 
Menighedsrådene 
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Le Mans 2008  
i Stjær Forsamlingshus 

 
Lørdag den 14. juni kl. 15:00 

 

 

 

Skal det igen lykkes for Tom Kristensen og Audi teamet? 
 

 

Så er det igen tid til at finde den indre drengerøv frem! (gælder også for piger...;-)) 

Kom og vær med til at heppe på Tom Kristensen, Jan Magnussen og alle de andre danske kørere, 
der stiller op i dette års Le Mans. 

Vi stiller storskærm med tilsvarende lydanlæg op, og sørger for rammerne til den helt rigtige racer-
stemning. 

Løbet starter som bekendt kl. 16:00, og vi kører selvfølgelig igennem, helt til afslutningen søndag kl 
16:00. 

Billet til ”Stjær - pitten” koster 100,- og for det, får du en kanon oplevelse, 1 øl eller vand samt pizza 
lørdag aften. 

Derudover kan der købes øl, vand og kaffe til venlige priser. 

Tilmelding til Geert Jensen, 8695 0474, eller via e-mail til: geert_jensen@hotmail.com 

 

Venlig hilsen 

Stjær Sogns Borgerforening 

mailto:geert_jensen@hotmail.com
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Generalforsamlingen 2008 
Dette års generalforsamling blev noget af et tilløbsstykke 
– 27 fremmødte inkl. bestyrelsen. Dejligt med en sådan 
opbakning fra medlemmerne! 

Dirigenten Henrik Lomholt ledede slagets gang på for-
træffelig vis, og minsandten om ikke der næsten var 
kampvalg til bestyrelsen! Da hverken kassereren eller jeg 
selv ønskede genvalg, var det nødvendigt med nye be-
styrelsesmedlemmer. Derfor glæder det mig meget, at 
kunne byde velkommen til Thomas Toft, Jesper Lumbye 
Andersen og Anette Johansen, der alle blev valgt ind i 
bestyrelsen. Referat fra generalforsamlingen kan ses på 
www.stjaer.net 

Jeg har valgt at stoppe nu, da jeg synes, Borgerforenin-
gen trænger til nye kræfter. 

Det har været spændende, at være med i Borgerforenin-
gen, og jeg er glad for at kunne overdrage et forsamlings-
hus i god stand og med en sund økonomi til den nye be-
styrelse. Og jeg er helt sikker på, at de vil sørge for at 
passe godt på Forsamlingshuset og holde gang i Borger-
foreningen. 

Jeg vil gerne bringe en stor tak til alle de, som har hjulpet 
os på den ene eller anden måde. Ingen nævnt-ingen 
glemt. Vi ved godt, at vi til tider render jer lidt ofte på dø-
rene, men derfor er det ekstra dejligt, at vi altid bliver 
mødt med stor hjælpsomhed fra både virksomheder og 
private. 

På vegne af Bent Skovsende og jeg selv vil jeg hermed 
sige tak for denne gang, og god vind fremover til den nye 
bestyrelse. 

Bjarne Schøler   

Referat fra generalforsamlingen 
 
Den nye bestyrelse: 
Roy Erik Blüthgen , Jens Bølling, Geert Jensen, Thomas Toft , 
Annette Johansen , Jesper Lumbye Andersen, Gunnar Bonde 
Jensen, suppleant., Jeanine Bonadies, suppleant.  
 
Det blev besluttet at bestyrelsens kommende formand får 2 
stemmer ved afstemninger for at kompensere for det lige antal 
bestyrelsesmedlemmer i den nye bestyrelse. 
 
Revisor: 
Jens Moth Andersen, Anja Veldt, suppleant. 
 
Kontingent: 
200 kr. pr. husstand og 100 kr. for enkeltpersoner.  
 
Indkomne forslag: 
Forslag til ændringer af §2 og §3 i borgerforeningens vedtægter 
gennemgået. Vedtægtsændringerne enstemmigt vedtaget af 
generalforsamlingen. Gå ind på stjaer.net, for at se opdaterede 
vedtægter: Vedtægter for Stjær Sogns Borgerforening 
 
Eventuelt: 
Anja Veldt informerede om igangværende aktiviteter i landsby-
samvirket i Skanderborg kommune. Hun opfordrede til at Stjær-
borgere bruger hende som talerør overfor kommunen mht. 
landsbyudvikling i Stjær. Pil Brudager foreslog, at den nye be-
styrelse kunne reservere nogle dage om året til "frit brug" af 
forsamlingshuset for borgerne i byen, til gode formål (huset 
lånes billigt). Bestyrelsen har beføjelserne til at beslutte, hvilke 
kulturelle arrangementer der støttes af borgerforeningen i form 
af reduceret husleje o.l. Børge Engelbrekt påpegede, at deposi-
tum fra udlejninger bør betales tilbage hurtigere. Bestyrelsen 
bekræfter, at der har været knas med procedurerne - men der 
arbejdes på sagen. Henrik Lomholt foreslog, at der blev bygget 
et halvtag udenfor ved bænken, så rygerne kan stå eller sidde i 
tørvejr når det regner. Jeanine Bonadies informerede på vegne 
af kulturgruppen (fhv. børnekulturgruppe) om kommende arran-
gementer.  

Stjær Sogns Borgerforening 

”Fællesspiserne” foreviget i forsamlingshushaven d. 28. april 2008—inden maden! 

 Stjær Sogns Borgerforening 
 
Formand: Afventer bestyrelsens konstituering 
 
Kontingent: 200 kr. for en husstand – 100 kr. for enlige. 
Betales på Giro-kort, der udsendes hvert forår. 
 
Læs mere om Borgerforeningens arbejde og opgaver 
på:www.stjaer.net  
- under Foreninger & grupper > Borgerforening. 
Her er også et link til indmeldelse i Borgerforeningen. 

Stjær Forsamlingshus 
Udlejning: Lene Andersen – tlf. 2925 2665  
eller send e-mail til forsamlingshus@stjaer.net 
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 over-
natningsmuligheder kan du læse mere om på:  
www.stjaer.net/forsamlingshus  

www.stjaer.net
www.stjaer.net
mailto:forsamlingshus@stjaer.net
www.stjaer.net/forsamlingshus
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Sangens år 2008 
 
At synge giver kroppen energi! Vi skal genfinde 
glæden ved af synge og ved at synge sammen. Det 
er formålet bag et samarbejde mellem 
Undervisningsministeriet, Kulturministeriet, DR og 
flere andre institutioner, der er gået sammen om 
projektet "Sangens År 2008".  
 
”Sangens år” har særlig fokus på, at: 

1) Hjælpe børn og unge med at opdage, hvor 
dejligt det er at synge! At synge sammen 
med andre giver en dejlig fornemmelse af, at 
vi hver især bidrager til et fælles projekt. Vi 
skal have fællessangen tilbage på skolerne 
med fornyet energi, og i en ny og 
tidssvarende form. 

2) Sangen skal ud selv i de mindste kroge af 
landet, og vi skal ikke være bange for at vise 
vores glæde ved at synge alle vegne. 
Virksomhederne opfordres til at holde 
morgensang, og vi skal i højere grad som 
enkeltpersoner benytte os af lejligheden til at 
vise vores sangglæde både i kor og ved at 
synge i hverdagen. 

3) Det at synge er en enestående mulighed for 
at møde hinanden på tværs af kulturer.  Når 
vi synger sammen, skaber vi noget sammen 
og alle yder en indsats til et fælles projekt. Et 
fællesskab, der kan give en større forståelse 
for hinanden, og på den måde være med til 
at lette vejen for en bedre integration. 

 
Du kan læse mere på hjemmesiden: 
www.sangensaar.dk, der bl.a. løbende opdaterer en 
kalender med sangarrangementer spredt over hele 
landet. 
 

 
 
Sangens År i Stjær 
Kulturgruppen i Stjær vil i anledningen af Sangens 
år stå for flere sang-arrangementer i løbet af 2008. 
Det bliver meget forskellige arrangementer, men 
fælles for dem er, at vi selv skal deltage og mærke 
glæden ved sangen og glæden ved fællesskabet.  
 
Initiativet I Stjær støttes økonomisk af 
Kultursamvirket i Skanderborg, der dækker en del af 
udgifterne til instruktører m.v. Det første 
arrangement løber af stablen 1. juni. 

 
 
Fælles sang d. 1. juni  
 
Har du altid haft lyst til at synge og arbejde med 
stemmen, men aldrig rigtig haft modet eller tiden til 
at synge i kor? Kunne du tænke dig at synge 
sammen med andre og mærke den euforiske glæde 
det giver, at skabe noget sammen med andre 
sangglade Stjær-boere?  
 
Så har du muligheden nu!  
 
Heidi Gargulak Andersen samler en flok sangglade 
mennesker fra Stjær og opland - unge og gamle, 
tykke og tynde  - og introducerer os til, hvad det vil 
sige at synge. Vi vil synge både kendte og ukendte 
sange, og måske begive os ud i noget med flere 
stemmer! 
  
Kom som du er, det kræver ingen særlige 
forudsætninger at deltage, kun at du er nysgerrig og 
er klar til at udforske dig selv med musik og sang! 
  

Sangseancen finder sted i: 
Stjær Forsamlingshus 
søndag d. 1. juni kl. 15  
 
Priser: 40 kr. pr. voksen  
  10 kr. pr. barn  

 
Tag familien under armen og få en dejlig og 
befriende oplevelse! 
 
Med venlig hilsen 
Kulturgruppen 

kultur@stjaer.net  
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Det er lykkedes Menighedsrådet i Storring/Stjær, i samar-
bejde med kulturgruppen, at få en koncert med 
"Fangekoret" til Storring Kirke. 

Fangekoret er, som navnet antyder, et kor bestående 
af indsatte i Vridsløselille statsfængsel. Voksne mands-
stemmer, hærdet af livet, som gennem en årrække har 
formået at videregive budskabet om livsglæde og troen 
på en fremtid gennem deres store fælles interesse - san-
gen!  

Koret fungerer som regulært kirkekor hver 
søndag i fængslet, og har herudover begej-
stret publikum rundt om i landets kirker med 
deres nærværende fortolkninger af gospel-
numre, salmer og endog nydigtede sange 
om eget liv. 

Kom og få en gribende og anderledes mu-
sikoplevelse. Sæt kryds i kalenderen. 

Nærmere information: se det kommende 
kirkeblad, opslag samt Galten Folkeblad i 
august måned.  

"Fangekoret" i Storring kirke  
”Fangekoret” i Stor-

ring kirke  

Søndag d. 24. august 
kl. 15 i Storring kirke.  

Gratis entré. 

Ejerlav for Tåstrup Sø indkalder til generalforsamling i 
henhold til foreningens vedtægter søndag d. 29. juni kl. 
14.00 på Nygård, Stjærvej 114, Stjær – Formandens bo-
pæl. Generalforsamlingen afholdes i haven om vejret 
tillader det.  

Inden generalforsamling vil vi udsende orienteringsbrev 
med opkrævning af kontingent 2008. Det er stadigt me-
get vigtigt at støtte op om foreningens arbejde.  

Hvis vejret tillader det og der er interesse for det vil vi gå 
en tur til søen for at se på mulighederne og problemstil-
lingerne. 

Aktuelt arbejder vi på at etablere et grønt partnerskab 
med hjælp fra Skanderborg Kommune. Det er vigtigt at 
holde fast i det oprindelige mål med foreningen – at sikre 
adgangsveje til Tåstrup Sø. Efter Højesterets afvisning 
af, at foreninger som vores kan tale på vegne af en større 
samling af lodsejere er vi naturligvis tvunget til at etablere 
samarbejde med den centrale partner når vi taler om ad-
gange og anvendelse af naturområder; den lokale offent-
lige myndighed Skanderborg og Århus kommune. I Tå-
strup er Tåstrup Søvej stadig den naturlige vej til fods til 
søen, det håber jeg mange nyder i dette skønne forår. 
Fra Stjærsiden er adgangen meget mere besværlig, men 
vi har jo oplevet god velvilje fra flere lodsejere ved søen 
og vi arbejder på at finde en god og enkel vej til søen. 
Friluftsrådet har bevilget os 30.000 kroner til dækning af 

et halvt fugletårn. Det vil vi jo gerne kunne rejse i kanten 
af rørsumpen, men det kræver hjælp og aktiv støtte fra 
såvel myndigheder som interesseorganisationer. Netop 
det er kernen i ideen om et grønt partnerskab. For nær-
mere oplysninger herom se http://www.skovognatur.dk/
Service/Tilskud/groennepartnerskaber/  

Vel mødt til generalforsamlingen. Har du kommentarer 
eller spørgsmål så kontakt blot formanden Jakob Thule-
sen Dahl. Email: jd@skanderborg-gym.dk  

Tåstrup Sø – Generalforsamling 

Tåstrup Sø set fra Stenskovvej …. maj 2008 

http://www.skovognatur.dk/
mailto:jd@skanderborg-gym.dk
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af Mads Høg, Stjær 

Få dage efter det spændende møde i forsamlingshuset 
om spaniolerne i Bakkeskoven, modtog jeg et brev fra 
Bente Rytter, formand for Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske 

Forening. Bente havde 
i en kirkebog fra 1809 
fra Linå set, at der stod 
om en pige der havde 
fået et barn med en 
”spanioler der lå ind-
kvarteret i Stjær”. Her-
med er det altså godt-
gjort at der har været 
indkvarteret, i al fald 
én spansk soldat i 
Stjær. Så nu kan både 
de der holder af histo-
rien og de der går op i 
historie forenes i  

 

en fælles oplevelse i Bakkeskoven - det er da dejligt. 

Øverst på siden ser du kopi af teksten fra kirkebogen. 
Der er skrevet med gotisk håndskrift  

Kirsten er fra Linå, derfor er hun anført i kirkebogen der, 
men tjente mest i Stjær. Besvangringen af Kirsten må 
være sket 8-9 måneder før den 25. januar 1809, hvilket 
vil sige april-maj 1808, hvilket igen ligger inden for perio-
den marts-august 1808, hvor spaniolerne var i Danmark. 

Lokalhistorisk arkiv i Galten er orienteret og har fået kopi 
og de viste stor interesse herfor - tak for det. 

NB. Det kunne være sjovt, her i 200 året for den spanske 
soldat Marcus’s ophold i Stjær, om Marcus bliver årets 
drengenavn i Stjær - så kan vi om nogle år se et helt hold 
fastelavnssoldater, der jo næsten går i spanske unifor-
mer, og som alle så hedder Marcus.  

Citat fra kirkebogen: ”Linaa: Kirsten Jensdatters uægte pige barn født den 25. januar og ved hjemmedåb kaldet Ane til 
barnefader er udlagt en spaniol der laa indkvarteret i Stjær, hvor hun tjente, navnlig: Marcus”. 

 

Nedenstående er frit refereret, fra en i artikel i  
GALTEN og omegns FOLKEBLAD, uge 19. Red. 
 

”Flyt i tide og gør livet lettere. Begynd tidligt at overveje, 
hvordan du vil bo i din seniortilværelse. 

Opfordringen kommer fra formanden for Ældrebolig-
rådet, tidl. finansminister Palle Simonsen – og fra EDC 
AROS i Galten. 

Socialt netværk, aktivitetsmuligheder og en overskuelig 
og praktisk indrettet bolig, er på listen over emner, der 
skal tænkes ind i beslutningen.  

For de fleste vil det være en god idé, at begynde at over-
veje, hvordan man vil bo i sin seniortilværelse, allerede i 
55-60-års alderen. Vi lever længere og derfor er det tæn-
keligt, at vi kunne have fordele af at bo på en anden må-
de, i den sene del af livet. 

Flyt mens I er sammen, siger EDC-mægleren. Erfaringen 

er, at de fleste værdsætter, selv at have truffet valget om 
at flytte, inden det er blevet akut. Mens man stadig er 
rask og frisk, er det meget lettere at få etableret et godt 
nyt netværk, omkring den nye bolig.  

I 2004 viste en opgørelse fra Danmarks Statistik, at de 
ældre i Danmark, er den gruppe, der har flest kvadratme-
ter til rådighed. Faktisk boede en dansker, der var fyldt 
80 år, på et næsten dobbelt så stort boligareal, som al-
dersgruppen 20-29 år. 

Den udvikling skal meget gerne vendes, så flere seniorer 
flytter fra de store huse, til en bolig, der passer bedre til 
deres ønsker og behov.  

En forudsætning for, at flere vil flytte fra de store huse er, 
at der er et fornuftigt udbud af egnede seniorhuse – og 
det mangler der mange steder i dag. Gode seniorhuse 
kan eksempelvis være lejligheder eller rækkehuse med 
fælles haveanlæg, der passes af en gartner. Palle Si-
monsen opfordrer til, at kommunerne prioriterer boliger af 
denne slags.”  

Afsløring…..og det er ganske vist. 

Hvordan vil vi bo i Stjær – når vi bli’r gamle? 

 

Marcus…….? 
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Billeder fra byggeriet 

Byggemøde i april 2008 
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Foråret er langt om længe kommet til byen, og rundt om-
kring er der hektisk aktivitet i folks haver, for at få den 
gjort sommerklar. 

Ved Dagli`Brugsen  er der også fuld gang i den. Vores 
længe ventede byggeri er nu i fuld gang. 

Bestyrelsen og jeg valgte det lokale firma Harald Røgen 
og Sønner, til at klare vores ombygning. Dette valg er vi 
indtil videre godt tilfredse med. 

Inden vi kunne starte med at grave udenfor, var vi nødt til 
at få fjernet de gamle køle- og frysemøbler inde i butik-
ken. De var nemlig drevet af et kompressoranlæg som 
stod lige der hvor den nye del af butikken skulle bygges. I 
stedet for har vi lige nu nogle midlertidige køle-møbler, 
som gør at vi har en ”fantastisk” temperatur inde i butik-
ken. Disse møbler skal vi have indtil de nye kan blive 
monteret i den nye butik. 

Da det gamle kompressoranlæg så var fjernet udenfor 
kunne håndværkerne endelig komme i gang med at for-
berede byggeriet.   

De er nu i skrivende stund i gang med at støbe soklen til 
den nye del af butikken, og i løbet af ca. 2-3 uger, ( sidste 
del af maj) skulle der gerne komme tag på. 

Det medfører desværre også lidt gener for jer kunder. 
Det kan til tider være lidt svært at komme til på parke-
ringspladsen, og inde i butikken både larmer det, og der 
kommer også en del støv på varerne. ( Støvet koster ikke 
ekstra, bare rolig!) 

Jeg håber meget at I kære kunder fortsat kommer til os, 
trods gener her i byggeperioden, for vi skulle jo gerne 
kunne holde vores omsætning oppe. 

Sidst i maj måned, start juni forventer vi, at vi skal til at 
begynde at renovere inde i den gamle del af butikken.  

Lige nu arbejder jeg på at få den nye indretning af butik-
ken helt på plads. Det er utrolig spændende for persona-
let og jeg, at få dette på plads. 

Når den endelige tegning af indretningen er på plads, vil 
den blive hængt op i butikken, sådan, at I kan øve jer i at 
finde rundt i butikken. 

På Stjær Brugsforenings generalforsamling, 8. april, blev 
hele bestyrelsen genvalgt, og efter bestyrelsen havde 
konstitueret sig, fortsatte Svend Sørensen som formand. 

Som jeg nævnte i nyhedsbrevet i september 2007 om-
kring postbutikken, faldt antallet af giroindbetalinger hele 
tiden og derfor bliver vi sat ned i betaling af Post Dan-
mark. Denne kedelige udvikling er fortsat ind i 2008, hvor 
vi er sat yderligere ned i betaling for at drive postbutik-
ken. Jeg har holdt møde med Post Danmark omkring 
dette, men meldingen er klar fra dem. Jeg kan ikke få 
flere penge for at holde liv i Postbutikken, og her i forbin-
delse med ombygningen vil de heller ikke investere i nyt 
inventar eller nyt edb.  

Rent økonomisk kan jeg ikke holde liv i postbutikken me-
re, hvor end jeg gerne vil. Vi får ca. 1.800kr. om måne-
den for at modtage og håndtere girokort, og dette kan 
slet ikke hænge sammen. 

Til gengæld stiger antallet af pakkepost som udleveres 
fra butikken. Denne service vil vi selvfølgelig gerne fort-
sætte med at klare. 

Der er IKKE truffet en endelig beslutning om dette endnu, 
da jeg venter på et sidste udspil fra Post Danmark. 

Når den endelige beslutning er truffet, vil jeg informere 
om dette. 

Til sidst vil jeg gerne ønske jer alle et godt forår. 

Vi mødes på ”byggepladsen” 

 

Med venlig hilsen 
Arne Mogensen 
Uddeler  
 

Nyhedsbrev fra Dagli`brugsen Stjær  
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Her i sommer var jeg på ferie i Kroa-
tion, i en lille by ved Adriaterhavet 
med mange børnefamilier som turister 

Feriestedet er karakteriseret ved, at 
der stort set ikke findes moderne un-
derholdning til voksne og børn. 

Konsekvensen var at børnene og for-
ældrene var overladt til hinanden med 
boldspil, havet, luftmadrasser, gummi-
ringe, brætspil, samtaler og nærvær.  

Sjældent har jeg set så mange glade 
børn og forældre. Ofte så man foræl-
dre og børn lege i flere timer. Børnene 
nød situationerne med forældrenes 
opmærksomhed. Et særligt indtryk 
gjorde en far og søn(ca.5år). De sad i 
en aftensamtale i ca. 1,5 time samti-
dig med at de kikkede på månen og 
havet. Der var åbenlyst tale om en 
dybsindig samtale om mange af uni-
versets komplicerede fænomener. 
Ovennævnte og mange lignende situ-
ationer var præget af to væsentlige 
psykologiske fænomener som frem-
mer børns udvikling: Opmærksomhed 
og kontakt. 

I bogen "Børn og opmærksomhed" 
hævder professor Mogens Hansen, at 
opmærksomhed simpelthen er grund-
laget for at lære - og børn lærer op-
mærksomhed af nysgerrige og nær-
værende voksne. Den type voksne 
gør en række ting når de er sammen 
med børn. De samtaler og fortæller 
om livet og verden. De fortæller om 
mange ting: Om dyrene, planterne, 
havet, universet og menneskene, om 
hensyn, sammenhold og venskab. 

På ferieturen fik børnenes indbyrdes 
konfliktløse lege og næsten konfliktlø-

se samvær med forældrene mig til at 
tænke på mobningsdebatten i Dan-
mark. Senest hævdes mobning nu at 
være et problem i børnehaverne. 

Problemet skønnes at have et sådant 
omfang, at socialministeriet har taget 
initiativ til at udarbejde  en publikation 
om, hvordan man undgår mobning i 
børnehaverne. Problemet er ifølge 
fagfolk mere og mere synligt i vores 
daginstitutioner - og handler bl.a. om, 
at nogle børn ikke vil sidde ved siden 
af eller lege med et et bestemt barn. 
Et andet eksempel kan være, at hele 
pigegruppen fra en bestemt stue bli-
ver inviteret - undtagen én.   

En del børnehaver har allerede taget 
initiativer for at forebygge dette uvæ-
sen. Ca. 35% af børnehaverne i Dan-
mark har købt undervisningsprogram-
met Trin for Trin. Et amerikansk inspi-
reret undervisningsprogram til læring 
af social adfærd for børn i 4-10 års 
alderen. Programmet bygger i sit 
grundsyn på adfærdspsykologien
(Behaviorismen).  Det er altså børne-
ne, der skal rettes til.  

Det rejser efter min opfattelse nogle 
grundlæggende etiske, pædagogiske 
og kulturelle overvejelser. 

Er problemet gemt i børnenes natur? 
Eller skal problemet snarere søges i 
vores kultur? Vores måde  at være 
sammen på, vores tendenser til at 
udelukke mennesker som er anderle-
des end os selv, vores tendenser til at 
fokusere på os selv og ikke på med-
mennesket. Jeg tror mobning er et 
kulturelt fænomen. Når børn mobber 
og udelukker hinanden, så er det fordi 
de ser voksne mobbe og tillade ude-
lukkelse af mennesker, der er ander-
ledes end en selv. Det er de voksne, 
der er problemet.  

Det er givetvis velment, at mange 
skoler - og nu også børnehaver indfø-

rer sociale træningsprogrammer for 
børn. Men løser det problemet med 
mobning og anden asocial adfærd? 
Jeg tror det ikke. Men det giver os en 
fornemmelse af at noget bliver gjort. 
Jeg tror, at vi skal huske på de gamle 
ord: Børn gør ikke som de voksne 
siger, men gør det de voksne gør. 
Derfor er det en ringe hjælp, at løse 
problemet med mobning med pæda-
gogiske adfærdsregulerende teknik-
ker.  

Børn er disponeret til at være sociale. 
Nogen børn lærer noget andet - af de 
voksne! Børn som er sammen med 
nysgerrige, hensynsfulde og opmærk-
somme voksne mobber ikke andre 
børn i børnehaver og skoler.  

Strategier til løsning af mobning i bør-
nehaver og skoler bør derfor tage af-
sæt i de voksnes holdninger og være-
måder. Når der er tale om mobning i 
børnehaver og skoler, så indkald for-
ældrene til et møde for at få talt sam-
men om menneskesyn, samværsfor-
mer,  respekt for forskellighed og fæl-
lesskab. En anderledes voksenhold-
ning vil hurtigt smitte af på børnene. 
Børn mobber ikke, hvis de voksne 
ikke gør!   

Jens Andersen 
Psykolog på 
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 
i Århus 

Børns adfærd -  
de voksnes ansvar. 

Tirsdag d. 22. april var der forældremøde i Stjær Børnehave. Jens Andersen, 
der er psykolog på Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning i Århus, fortalte om 
opdragelse, og omtalte i den forbindelse også mobning.   

Håbet med følgende artikel, der er skrevet af Jens Andersen, er at skabe lidt 
debat omrking mobning, idet det let kan blive et problem i en lille landsby som 
Stjær. Venlig hilsen Nina Møller-Nielsen 

Mobning i tal: 25 procent af dan-
ske børn mellem 11-15 år har væ-
ret udsat for mobning. Til sammen-
ligning har kun seks procent af 
svenske børn været udsat for mob-
ning. (Fra Helse nr. 4, April 2008) 

Men det er ikke kun de 11-15 årige 
der udsættes for mobning. Derfor 
optræder mobning også i Stjær bør-
nehaves værdigrundlag: "Det er 
værdifuldt at forældre og personale 
er særlig opmærksom på at samar-
bejde omkring mobbesituationer". 

DR og Undervisningsministeriet kø-
rer her i foråret kampagnen 
"sammen mod mobning". Kampag-
nen omfatter bl.a. TV-udsendelse, 
webside og undervisningsmateriale 
til skolerne. Du kan klikke ind på 
www.sammenommobning.dk og 
læse mere om projektet. (Fra Helse 
nr. 4, April 2008) 

www.sammenommobning.dk
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27 håbefulde børnehavebørn med 
deres ligeså håbefulde forældre var 
på besøg i 0'te klasse i Stjær Skole 
torsdag d. 10. april. Det var en stor 
ting, selv om de fleste af børnene 
kendte hinanden fra børnehaven. Alle 
er de indmeldt i 0'te klasse til august 
og de glæder sig! 

Nogen har større søskende på skolen 
og kender både skolen, den faste 
0'te-klasselærer Jeanette og flere af 
de store børn på legepladsen - de 
føler sig godt hjemme og er vældig 
kry! Andre kender ikke skolen endnu 
og skal derfor samle mere mod til sig. 

Skoleinspektøren Nils kom på hastigt 
visit i klassen og hilste børnene vel-
kommen på skolen. Nogle af børnene 
havde allerede mødt ham på indskriv-
ningsdagen De heldige havde allere-
de dengang hilst på Nils eller hans 
sekretær og fået et hæfte, en blyant 
og et æble. Meget betydningsfuldt for 
et kommende skolebarn.  

Jeanette bød velkommen og skrev 
alle børnenes navne op på tavlen. De 
kvikke unger fandt hurtigt ud af, at 
pigernes navne var skrevet med lilla 
og drengenes med hvidt - så var det 
let at tælle hvor mange, der er af hver. 
16 piger og 11 drenge - lidt for mange 
piger syntes Victor, men det så nu 
ikke ud til at være så slemt som det 
lød! 

Børnene måtte hjælpe Jeanette med 
at stave deres navne rigtigt - og lære 

at kende forskel på flere børn med 
samme navn. Hvem er nu Laurits K 
og Lauritz M?, og hvem er Kasper O 
og Kasper K? … K fordi Kasper star-
ter med K...For slet ikke at nævne 
Jonas L og Jonas ”2”…. fordi der jo 
var en i forvejen….Der bliver virkelig 
noget at holde styr på!! 

Da Jeanette spørger børnene, om de 
ved, hvad de skal lave i 0'te klasse, 
stryger fingeren i vejret hos Astrid. 
Begejstret svarer hun, at de skal lave 
lektier! Det gør storebror — og det 
ser MEGET spændende ud. Andre af 
børnene glæder sig til at lære at reg-
ne og at læse. 

Børnene fik hver en mappe med op-
gaver og sange i. Sangene var fyldt 
med billeder, så man kunne lære san-
gene ud fra billederne. Børnene lærte 
hurtigt den nye sang om de tre små 
grise og ulven. 

Så blev forældrene sendt uden for 
døren til kaffe og småkager, mens 
børnene muntrede sig med opgaver i 
klasseværelset.  

Inden børnene ved middagstid sagde 
farvel og på gensyn til Jeanette, var 
der samling med sanglege i fælles-
rummet.  

Sangen om de tre små grise og ulven 
blev fundet frem igen sammen med to 
andre nye sange og den mere kendte 
sang "en kort en lang", som børnene 
lærte nogle gode fakter til. Endelig var 

der trommedansen, hvor børnene 
blev forvandlet til forskellige dyr og 
skulle ligge helt stille ind imellem. 

Vi vil løbende her på redaktionen føl-
ge med i hvad der sker med 0’te klas-
se årgang 2008. 

 

    Anja Veldt 

Kommende 0'de klasse på 
besøg i Stjær Skole 

Det kan være svært at ligge HELT stille! 

100% opmærksomhed! 
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Vi stjærboere har mistet en personlighed i bybilledet. Vi 
har indtil i marts måned i år set Niels komme trækkende 
med sin gamle herrecykel i enten sin blå kedeldragt eller 
sit olivengrønne regntøj alt efter, hvad vejret bød af på-
klædning. De fleste har også slået en sludder af med 
ham i Brugsen. 
Sidste år i maj lavede jeg et portræt af ham på et skrive-
kursus. I samråd med Niels’ familie og for at huske os 
alle på, at der er umådelig mange måder at leve sit liv 
på, kommer portrættet nu i vores avis.  

:::::::::::::::::::::::::: 

 

Niels tager den med ro i carporten i parcelhuskvarte-
ret. Her tilbringer han størstedelen af sin vågne tid, 
og her lever han med sin last og sine elskede katte, 
der mere har valgt ham end omvendt. 

 

Det er sidst på eftermiddagen en hverdag først i maj. 
Endnu en af de varme forårsdage, hvor luften er lun og 
fortættet af blomsterdufte. I 70`er parcelhuskvarteret har 
den nye generation af forældre travlt med at hente og 
bringe deres børn. De har travlt med at få arrangeret det 
kommende aftensmåltid og udvekslet aftaler om det ene 
og det andet. 

Man kunne være gået forbi træerne i hjørnet yderst i 
kvarteret uden at tro, der boede nogle. Men det gør der. 
Godt gemt inde bag træerne ligger et gult parcelhus med 
punkterede ruder. Det er ikke inde i huset, Niels opholder 
sig mest – nej, det er ude i carporten, hvor der er luft og 
lys. Og så er det jo også der, alle kattene holder til. 

”Man skal passe godt på maden, for ellers ta`r kattene 
den” si`r Niels og smiler bredt, mens han lukker postkas-
sen op. Her ligger tre håndmadder godt beskyttet og han 
kommer lige nede fra Brugsen med en nyindkøbt frisk 
leverpostej. Han stikker hånden ind under en stor bunke 
af reklamer og fisker en plastikkniv frem.  

Det sker i løbet af et splitsekund. En lille raslen med le-
verpostejen, og frem springer den ene kat efter den an-
den. Det er Usak, Beta, Red Nose, Miza, Fifi og Black 
Nose, forklarer Niels stolt. Jeg har 10 katte nu. På et tids-
punkt havde jeg 18. Leverpostejen fordeles retfærdigt 
mellem alle kattene. På jorden i carporten ligger to sæk-
ke kattefoder smidt til fri spisning, hvis en kat skulle blive 
sulten imellem de mere lækre måltider. 

Niels og lasten. 

Niels har ikke travlt. Han tager den med ro. Normalt tager 
han cyklen frem og tilbage til Brugsen, men han cykler 
ikke. Han trækker cyklen fordi, han så slipper for at bære 
varerne tilbage. Niels er klar til at fortælle. Han sidder i 
sin blå kedeldragt og med strikhuen sat på sned. Hans 
lange skæg vipper, og de meget blå øjne stråler og glim-
ter, når han fortæller.  

”Jeg har en last,” begynder han. ”Jeg skal helst læse 2-3 
aviser om dagen. Måske er det derfor, jeg ikke når så 
meget andet. Jeg er jo lidt af et rodehoved, ved jeg godt”. 
Niels slår en latter op og peger rundt på de mange rekla-
mer og aviser, der ligger i stakke rundt i carporten. Selv 
som hynde i stolen ligger der en lille stabel aviser. 
”Engang overvejede jeg at melde reklamerne fra, men så 
spurgte jeg to forskellige postbude, der begge sagde, at 
det måtte jeg endelig ikke gøre, fordi så mistede postvæ-
senet deres indtjening. Og det går jo ikke!” 

”Jeg klarede mig rigtig godt i skolen. Sluttede af med et 
UG minus.  Jeg ville egentlig gerne have været lærer og 
søgte ind på seminariet i Gedved, men jeg hørte aldrig 
fra dem. Jeg tror min far havde en finger med i spillet. 
Han ville gerne, at jeg skulle overtage købmandsgården, 
men det ville jeg ikke. I stedet blev jeg automekaniker. 

”Jeg kan egentlig bedst li` hunde”  fortsætter Niels. ”De 
store schæferhunde har altid været min lidenskab, men 
jeg blev syg, og så turde jeg ikke anskaffe mig en ny, da 
min 13-årige hund døde.  Kattene valgte på en måde 
mig: Jeg havde i en længere tid døjet med mus, og jeg 
kunne ikke slippe af med dem. Det var efter, at min kone 
og vores tre børn var flyttet. Hver gang en mus var gået i 
fælden, cyklede jeg ud på marken og slap den fri, men 
der blev alligevel ved at være mus.” 

Mor-Mis flytter ind. 

”Så en mørk  stormfuld aften krøb en kat ind under vind-
fanget”,  si`r Niels og peger hen mod døren, hvor det ne-
derste af træværket i døren mangler. ”Jeg blev mægtig 
bange, for hun lignede en tasmansk djævel – hun var 
hvid, sort og purpur i pelsen. Jøses, tænkte jeg og fandt 
en af de aflange makreldåser frem, jeg heldigvis havde. 
Makrellen tog hun i en mundfuld” Og sådan åd hun tre af 
mine dåser.” 

Niels og kattene 
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”Hun flyttede ind. Jeg tror nogle folk bare har sat hende 
af på parkeringspladsen her bag ved. Katten og jeg blev 
gode venner, og jeg kaldte hende for Mor-Mis. Hun kom 
op til mig og ville kæles, når jeg sad og læste avis. Efter 
hun flyttede ind, havde jeg ikke flere mus. Hun var også 
hidsig. En dag jeg var ved at forberede lørdagskylling 
sprang hun op i hovedet af mig og satte sig fast med klø-
erne. Bagbenene gik som trommestikker på min hage. 
Og det strømmede med blod ned ad mit ansigt. Lang-
somt gjorde jeg dens kløer fri og satte den roligt og me-
get bestemt ned på gulvet, mens jeg kort skældte den ud, 
som en hund, der har gjort noget forkert. Katten gjorde 
det aldrig igen.” 

Mit liv blev reddet 

”Faktisk så reddede den også mit liv engang. Jeg havde 
noget mad i ovnen, som jeg havde glemt at slukke for, 
fordi jeg var så træt efter arbejde. Dengang arbejdede 
jeg stadigvæk. Jeg vågnede, fordi Mor-Mis om natten 
kom og pirkede kraftigt til mig med poten. Hele huset var  
fyldt med røg. Det kunne være endt meget galt. Men jeg 
kravlede langs gulvet og nåede ovnen og fik bremset 
røgudviklingen. Jeg er Mor-Mis meget taknemmelig.” 

”Derfor var jeg også meget ulykkelig den dag, jeg havde 
givet nogle børn lov til at lege med Mor-Mis. De kom til-
bage og fortalte, at den var blevet kørt over, og at de alle-
rede havde begravet den. Den dag glemmer jeg aldrig,” 
si`r Niels og bliver en anelse våd i øjenkrogen. Men man-
ge af de andre katte er efterkommere af hende. GP og 
Miza er hendes killinger. Lige som Niels fortæller det, 
dukker GP, som Niels ikke har ikke set nogle dage, op. 
Den har strejfet rundt, men GP er uden tvivl en venlig kat, 
for Niels har set fugle sidde på maven af den, uden den 
har gjort dem noget. 

 En underlig kanalje 

”Jeg ved godt, at jeg er en underlig kanalje, siger Niels 
og slår en høj latter op. Jeg kan sidde her inde i carpor-
ten og betragte hele Verdenen. Og ikke ret mange ved, 
at jeg sidder her. Og faktisk kan jeg også, hvis jeg sidder 
med siden til se i genspejlet i ruden, hvem der kommer 
gående ude på vejen. Jeg elsker naturen, og det her er 
min naturplet.” 

Niels finder en pakke jordbær frem i en pose bag sig. Et 
øjeblik lader en enkelt kat sig narre til at tro, at det er 
endnu en pakke leverpostej. Men den forsvinder snart 
igen. Katten GP ligger og slænger sig i solskinnet. På en 
bøjle i carporten hænger vinterjakken godt beskyttet i et 
lag plastik. Fuglene synger, solen skinner, roen sænker 
sig, hos Niels er der ingen stress og jag – det er godt at 
være kat hos Niels. 

    Mette Brandi maj 2007  
  Illustrationer: Jonas 5 år, Rasmus 3 år 

Hvordan skriver 
man et rollespil ? 
 

Spilmestrene fra Plot42, som designede og styrede rolle-
spillet d. 6. april i Bakkeskoven, har hjulpet os med at 
designe rollespillet d. 18. maj.  

 

Lørdag d. 3. maj var 15 voksne og større børn samlet til 
en workshop i Stjær for at lære at designe og styre et 
rollespil. Plot42 delte ud af deres erfaringer om, hvordan 
man bygger et rollespil op med flere lag og flere mindre 
plot i en overordnet historie. 

Desuden viste Niels os, hvordan man selv laver et godt 
rollespilssværd, der ikke flækker i spidsen. Der blev der-
for savet, klippet, syet og tapet i stor stil. 

Vi har stadig rester af materialerne, som vi også kan få 
suppleret.  

Så, har du fået lyst  
til at lave dit eget rollespilssværd,  

så skriv til kultur@stjaer.net 

Hvis der er tilstrækkelig interesse for det, vil vi efter som-
merferien lave en dag, hvor vi laver remedier til rollespil.   

 Sværdfabrikation 

 

mailto:kultur@stjaer.net
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Spejderliv i Stjær! 
Hos KFUM-spejderne i Stjær byder vi det lune forårsvejr 
velkommen ved at rykke flere af vores aktiviteter udenfor 
igen. Efter jul har spejderne bl.a. været ved at smede i en 
hjemmelavet esse på spejdernes bålplads. På en flot, om 
end lidt kølig, januaraften fik spejderne mulighed for at 
prøve at opvarme og derefter hamre jernet til, som de 
ønskede det, og det fik de en masse kreative produkter 
ud af.  

På de lidt koldere aftner har vi desuden ’leget’ med Lego. 
Vi har anskaffet to sæt Lego Mind Storms, og spejderne 
har været godt i gang med at bygge med disse, og få 
deres konstruktioner til at udføre forskellige funktioner. 
Denne indendørsaktivitet har været godt prioriteret på 
årstidens mørke og kolde tirsdag aftener, så Hytten har 
været vores faste tilholdssted i disse måneder. 

De sidste par møder har vi brugt nede i Krestens skov, 
hvor vi har lavet bål, hygget og spist hvad end vi kunne 
finde på at lave over bål. Vi har også været på besøg på 
Skanderborg brandstation, hvor spejderne fik prøvet 
hvordan det er at sprøjte med vandslangerne. 

 

I første uge i sommerferien tager vi på sommerlejr på 
Moselund Spejdercenter i Hinnerup, hvor vi kommer til at 
møde en masse andre spejdere, og prøve en masse 
spejderaktiviteter. 

Vi har også kunnet byde en ny spejderleder velkommen i 
gruppen. Jan Møller fra Stjær dukkede op efter jul, og 
ville meget gerne være med i spejderarbejdet, hvilket vi 
alle er meget glade for! 

Hvis du har lyst til at blive ulv eller spejder, eller kender 
nogen der har, er du velkommen til at kontakte en af le-
derne, eller dukke op til et møde og snakke med os. 
Spejderne holder møde hver tirsdag aften fra kl. 19.00 til 
kl. 21.00, i Hytten i Stjær. Ulvene holder møde om man-
dagen. 

 

Spejderhilsen Jan, Kresten, Kjartan, Jan og Karen 
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På kvindernes internationale 
kampdag d. 8. marts var der 
ingen kampråb i Stjær Forsam-
lingshus - der var fest - kvinde-
fest! 

Det var en fest for at skabe glæde, 
hygge, snak, smil og latter, sang og 
nye venskaber. Og det blev der! 
Snakken gik lystigt omkring bordene - 
så meget, at vi næsten ikke havde tid 
til de mange små indslag i løbet af 
aftenen.  

Og vi fik grinet - ikke mindst når vi i 
fællesskab fik testet både koordinati-
onsevne og reaktionsevne i Ellen Mik-
kelsens gymnastik-kvarter. 

Undervejs var der smukke musiske 
indslag af både Pia Spillemose og 
Katrine Holm med to af hendes venin-
der fra efterskolen.  

Heidi Gargulak Andersen fik os til at 
synge fælles kor. Det var en fantastisk 
oplevelse at turde synge igennem, og 
så at finde ud af, at det faktisk lød 
super godt.  

Solveig styrede os rundt i fælles dans.  

Som et underholdende og lærerigt 
indslag udefra, kom en kvindelige 
”professor” fra Galten revyen for at 
fortælle os om de sidste nye opdagel-
ser om forskellene på mænd og kvin-
ders hjerner. Det var bestemt ikke 
kedeligt!  

Som et fælles projekt fik vi i løbet af 
aftenen skabt et billede fyldt med små 
hilsner og poetiske sætninger om livet 
og livets værdier.  

Middagen sørgede vi selv for. En buf-
fet sammensat af lækre små retter, vi 
hver især havde medbragt - og så 
ikke mindst Noelia’s fantastiske des-
sertkage pyntet med kniblinger og 
skønne lyserøde roser.. 

Et hyggeligt og godt initiativ, der vil 
blive taget op igen næste år - og de 
første har allerede meldt sig til festko-
mité 2009!  Anja Veldt 

8. marts - kvindefest i Stjær Forsamlingshus! 

Områdets kvinder i færd med at teste koordinationsevnerne 

Skøn musik og sang leveret af Katrine Holm og veninderne Fælles-billede 

”Professoren” fra Galten Kvindekage 
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Fra Katrine Kolding i USA, har vi mod-
taget dette brev: 

Den 2. August 2007 satte jeg mig i et 
fly for at opleve det, jeg så mange 
gange havde set på tv - USA. Det 
havde altid været min drøm at gå på 
High School, og da muligheden bød 
sig, var jeg hurtig til at gribe den. Men 
det var dog ikke uden tvivl, at jeg sat-
te mig i flyveren. Jeg husker tydeligt 
hvordan jeg sagde farvel til mine for-
ældre og tænkte, at det ville være 
tusind gangere lettere at blive hjemme 
hos alle dem jeg elsker. Men jeg er 
ubeskrivelig glad for, at jeg ikke blev 
hjemme, for mit liv I USA har været 
fantastisk. Jeg har lært og set så me-
get. Jeg har mødt utrolige mennesker 
og oplevet ting, som jeg aldrig ville 
have oplevet, hvis jeg var blevet 
hjemme.   

Det hele startede med, at jeg læste en 
artikel i “Vi unge” om en pige. Hun var 
lige var kommet hjem efter at have 
været udvekslingsstudent i USA. Jeg 
gik hjem til min far og mor og fortalte 
dem, at nu vidste jeg godt, hvad jeg 
ville efter Folkeskolen. Jeg tror ikke 
helt, de troede, at jeg virkelig ville ta-
ge af sted. Men jeg begyndte at søge 
på internettet, for der er mange for-
skellige organisationer, der sender 
udvekslingsstudenter til udlandet. Jeg 
faldt så over en organisation der hed-
der YFU (Youth for understanding). 
Jeg skrev en ansøgning til YFU i sep-
tember 2006, og i oktober blev jeg 
kaldt ind til et interview og en sprog-
test. En uge senere fik jeg svar, jeg 
var blevet accepteret!  

Det var først i maj måned, at jeg fik 
det længe ventede brev fra YFU om-
kring min værts familie. I brevet stod 
der, at jeg skulle til Lake Havasu, Ari-
zona. Jeg vidste ikke noget som helst 
om Arizona, dem som har gået i skole 
med mig ved vidst godt, at geografi 
ikke er min stærkeste side. Så jeg 
begyndte at researche om Lake Ha-
vasu og fandt hurtigt ud af, at det vist 
var rimelig varmt der. Lake Havasu 
ligger midt I ørkenen, 3 timer fra Las 
Vegas.  

Så et par dage inden min afrejse, 
smed jeg alt mit sommertøj i en kuf-
fert, sagde farvel til gamle klasse 
kammerater, bedste venner og familie 

og så tog jeg af sted. 

I flyveren mødte jeg allerede min før-
ste ven Leoni, som er tysk udviklings-
student. Hun skulle bo i den samme 
by som mig, faktisk på vejen overfor.  

Jeg landede i Las Vegas, hvor mine 
værtsforældre hentede mig, og jeg 
kan huske, at jeg tænkte “hvor er de 
bare amerikanske.” Min værtsmor 
havde korte shorts på og tårn høje 
klip klappere, så det lignede, at hun 
havde 2 store klodser spændt på fød-
derne.  

Da vi gik ud fra lufthavnen, føltes det 
som om, jeg var blevet ramt af en he-
debølge. Da jeg nævnte det for min 
værtsmor, sagde hun “this is nothing.” 
Hun havde ret.  

Så snart jeg var hjemme ved min 
værtsfamilie følte jeg mig tryg. Min 
vætsmor Cindy er meget åben og fik 
mig til at føle mig hjemme lige fra star-
ten.  

Den første weekend i Lake Havasu 
var vi ude på vandet hele tiden. Cindy 
og Rich (min værtsfar) har en båd, 
men det bliver man næsten også nødt 
til at have i Lake Havasu, for det er 
virkelig varmt. Lige nu, hvor jeg sidder 
og skriver denne artikel, er der 40 
grader udenfor. 

Efter min første weekend i Havasu 

startede jeg i skole. Den første måned 
var hård, men det blev lettere efter, at 
jeg havde vænnet mig til skolen. Det 
var en stor omvæltning at komme fra 
Stjærskolen med 250 elever til Lake 
Havasu High School med 2000 ele-
ver.  Den første ting jeg skulle vænne 
mig til var, hvor stor skolen er. Der er 
7 forskellige "halls" eller gange + sto-
re idrætshaller, adskilt af en stor sko-
legård. Man har 5 minutter mel-
lem hver time til at komme fra det ene 
klasseværelse til det andet, som sag-
tens kan være i den anden ende af 
skolen. Så det var helt klart det stør-
ste, jeg skulle vænne mig til. Så snart 
jeg fandt ud af, hvor mine klasser var, 
og hvordan jeg lettest kom derhen, 
blev det hele meget bedre. Nu virker 
skolen faktisk ligeså overskuelig som 
Stjærskolen.  

En anden ting jeg skulle vænne mig til 
var, at man ikke bader efter idræt. Jeg 
har aerobics hver dag i 2. time. Det vil 
sige, at jeg stadig har en lang skole-
dag foran mig, når jeg er færdig. Men 
selvom man dyrker 40 minutters hård 
idræt, så er der altså ingen tid til at 
bade. Derfor fik jeg hurtigt lært at 
medbringe en deodorant og noget 
parfume i min taske.  

Jeg har 6 fag hver dag, så jeg er i 
skole fra kl. 8 til 15. Mit skema er det 
samme hver dag. Jeg har matematik i 
den første time, det er rimelig let sam-
menlignet med det matematik vi laver 
i Danmark. Prøverne er multiple choi-
ce, så hvis du ikke er helt sikker på 
hvad svaret er, kan du altid gætte, og 
du skal ikke vise nogle mellemregnin-
ger. Efter matematik har jeg aerobics, 
det er et af de bedre fag. Vi stepper, 

Udvekslingsstudent…. 

Katrine er nr. 2 fra venstre i grøn galla 



19 

 

løfter vægte og løber. Så har jeg en-
gelsk. I starten var det lidt svært at 
skrive opgaver, fordi jeg havde svært 
ved at formulere mig, men det er ble-
vet lettere. De opgaver vi skal skrive 
er ikke særlig svære, og vi får lang tid 
i skolen til at arbejde på dem. Efter 
engelsk har jeg student government. 
Det er ligesom elevråd, men de laver 
meget mere. De arrangerer alle sko-
lens fester og "pep assemblys" (lidt 
ligesom elevsamling men tusind gan-
gere sjovere). De står for at godkende 
nye klubber på skolen og en masse 
andre ting. Efter student government 
har jeg frokost i en halv time. Vi må 
ikke forlade skolen i frokost pausen, 
så vi spiser i skolens cafeterie. De har 
mexikansk mad, burgere, pizza, sand-
wich og salat. Jeg har spist salat lige 
siden jeg kom, så kan ikke udtale mig 
om, hvordan deres andet mad sma-
ger, men deres salatbar er god. Efter 
frokost har jeg billedkunst, det er også 
et godt fag. Vi laver et nyt projekt ca. 
hver måned. Vi maler, laver ting i ler 
og papmache og tegner. Mit sidste 
fag er historie. Historie herovre er til 
gengæld meget sværere end i Dan-
mark. Jeg tror, at jeg ved mere om 
USA's historie end Danmarks. 

 Det fede ved High School er, at alle 
går vildt meget op i skolen og skolens 
sportshold. Vi har 4 store fester om 
året, og i ugerne op til festerne har vi 
"spirit weeks." I Spirit weeks er der 
forskellige temaer for hver 
dag (student government vælger 
dem), og så klæder alle sig ud efter 
temaet. Vi har haft pirat dag, punk 
dag, pingvin dag osv. Fredag er altid 
guld og lilla dag, fordi det er skolens 
farver. Fredag inden en fest mødes 
hele skolen i idrætshallen i en time. 
Skolens cheerleadere danser, skolens 
band spiller og der er en masse lege, 
hvor lærerne bliver ydmyget.  
  
Efter den 2. uge i skole blev jeg med-
lem af skolens cross country hold. Det 
var hårdt, fordi det var så varmt, og 
jeg ikke var vant til at løbe hver dag. 
Men jeg mødte nogle gode venner 
der. Man bliver rigtig gode venner 
med folk, når man er på skolehold, 
fordi man er sammen til træning fem 
dage og kampe eller stævner en dag 
om ugen. Cross country sluttede i 
november. Jeg meldte mig ikke til en 
vinter sport, for jeg havde brug for en 
lille pause. 

Tiden flyver afsted som udvekslings-
student. Så jeg er glad for, at jeg har 
skrevet dagbog for nogen gange, kan 
jeg slet ikke huske, alle de ting jeg har 
oplevet. 

Jeg har været heldig og haft mulighe-
den for at rejse en masse. Cindy's 
søster bor i Las Vegas, så vi kører tit 
derud. Californien er kun 6 timer væk, 
og der har jeg været 3 gange. Jeg har 
også været i Hollywood og San Fran-
sisco, hvor vi var ude og se Alcatraz. 
Alcatraz er en ø, der engang blev 
brugt som fængsel hvor berømte kri-
minelle, som Alcapone har været in-
despærret. Det var meget interes-
sant.  
I sidste måned var jeg i New York 
med en masse andre udvekslingsstu-
denter, det var virkelig fedt. 

Jeg kan slet ikke forstå, at det allere-
de er maj. 

Jeg er begyndt på skolens tennis 
hold. Mellem tennis og lektier føles 
dagene alt for korte.  
Her midt i Arizonas Ørken, er vejret 
rigtig godt, så jeg nyder at ligge ude i 
solen i weekenden. Det bliver nok 
koldt, når jeg kommer hjem 
til Danmark igen.  
  
Jeg skriver til jer, fordi jeg virkelig vil 
opfordre jer, som syntes, et år i 
et udland kunne være spændende, til 
at tage afsted. Det er en helt fanta-
stisk oplevelse. Det har været et af de 
bedste år i mit liv.   

 

Katrine Kolding - lige fyldt 17 - gik ud 
af 9. klasse på Stjærskolen sidste 
sommer! 

Katrine og hendes amerikanske mor Cindy 

På tur i Grand Canion 

Aerobicholdet 

Jet ski 
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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 har haveredaktionen besøgt en have der er anlagt med stor fokus på æstetik og gammel japansk 
mytologi…… 
            

Den japanske have
 

I Pebbel-
parken, lige 
ved siden af 
legepladsen, 
ligger et 
anderledes 
hus.  
Husets 
forhave er 
indrettet i 
japansk stil.  
 
 
Her bor Monica Sengenge 
og Knud Clemmensen. 
Haven består af tre meget 
forskellige dele: forhaven, 
baghaven og gårdhaven. 
 
Knud lavede forhaven for 
5 år siden. Han er arkitekt, og æstetikken i de japanske haver 
fascinerede ham, derfor var det nærliggende selv at lave én. 
Han kendte en ekspert i japanske haver, som inspirerede ham 
til at gå i gang. Desuden er en japansk have smuk hele året 
rundt, og når den først er anlagt, er der ikke meget arbejde ved 
den. Dette passer meget godt til Knud og Monica, der ikke har 
tid til at gøre meget ved haven i det daglige. 
 
 
Iflg. Knud består en japansk have af tre 
ting: granit, planter og vand.  
 
Granitten 
Der er mange regler at overholde, hvis det skal være en rigtig 
japansk have, og Knud har gjort meget for at sætte sig ind i 
disse. F.eks var det vigtigt at det var rigtig granit i haven, og 
ikke bare sten ude fra marken. Granitten ses som store sten og i 
den knuste granit der ligger i gange og på større arealer…. 

I alt blev der kørt 18 ton norsk granit ind i haven. Den største 
enkeltsten ligger i selve græsplænen, og er en krabat på 2,5 ton 
alene. Det er vogterstenen. Iflg. gammel japansk mytologi skal 
der være en vogtersten som ligger og holder øje med ånderne. 
De selvsamme ånder er årsag til, at ingen sten må ligge lige på 
række, der SKAL være uregelmæssighed, ellers er det for nemt 
for dem at finde ind…..altså iflg. mytologien. Det tog en hel 
dag med en kran, at placere de tunge sten. 
 
Planterne 
De planter der er valgt, er alle typiske for den japanske have, 
men også i høj grad valgt, fordi de er stedsegrønne, og derfor 
lette at passe...og så er der azaleaerne: De blomstrer flottest 
sidst i maj, og allerflottest er den knald-orange azalea, som 
endnu ikke er sprunget ud ved avisens deadline. Der er kun to 
træer der taber bladene, en røn og en gingko biloba. Resten er 
stedsegrønt.  
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Planterne omkring den lille sø er alle surbundsplanter: azalea, 
løn, lyng m.fl. og så er der massevis af bittesmå trædebregner.  
Bagved bassinet og den knuste granit ligger græsplænen med 
vogterstenen og dens to makkere. Plænen er kortklippet og har 
store buler, som om det var små bakker. Igen er det ånderne der 
ikke må have for nemt ved at finde vej…. 

 
Vandet 
Vandet i forhaven risler ned ad stenene, og havner  i det lille 
bassin. Her svømmer små guldfisk rundt, på 4. år. De bliver 
aldrig fodret og selvom bassinet kun er 30-40 cm dybt 
overlever de vintrene og har gjort det de sidste 4 år. De kan 
gemme sig under nogle store sten og er meget nøjsomme. 
Bassinkanten flader ud op imod granitten, som en strandkant, 
hvilket har resulteret i et voldsomt fugleliv, da fuglene kan 
soppe i kanten. Bassinets lave dybde blev valgt, da forhaven 
skulle være så åben ud mod vejen. 
Man ville ikke risikere at børn løb 
ind og faldt i et meterdybt bassin. 
Forrest mod fortovet ligger et areal 
med sten på ca. 5-10 cm i diameter. 
De er også tænkt som en slags 
”stopklods” for små børn. 
Et japansk bassin skal også have en 
bro. Knud valgte en bro hugget i 
granit, frem for en træbro. Den var 
smuk og vedligeholdelsesfri, og 
passede præcis til det sted hvor den 
skulle ligge. 
Længere omme i haven står en 
tsukubai, en sten til at skylle fingrene i, som konstant får vand 
fra en ”pumpe” af bambus. 
 
Gårdhaven 
Forhaven er meget åben og synlig for alle. En anden del af 
Knud og Monicas have er helt skjult for forbipasserende. Det 
er gårdhaven. Den er placeret som en lille gryde, integreret i 
husets arkitektur.  Omkring den er mure og halvhøje 
stedsegrønne, tuja, cypres og taks, som skærmer for indkig. 
Her er næsten middelhavsklima, og under træerne er et 
skovbundsbed, som er så afskærmet og beskyttet af mure, at 
det næsten er frostfrit. Selv fuchsia’er, som normalt skulle 
tages ind, har overvintret her i flere år. Midt i gårdhaven ligger 
endnu et bassin, hvis svage rislen er en perfekt lydkulisse. Da 
gårdhaven er helt lukket, og der ikke er fremmede børn der kan 
”forvilde sig ind”, er bassinet meterdybt, og også her svømmer 
guldfisk rundt.  Monica og Knud tilbringer mange timer her om 
sommeren, og om vinteren med at kigge derud. Lige nu 
overvejer de at bygge mere glas på huset, så de om vinteren 
kan sidde endnu længere ude i gårdhaven, og om sommeren 
skyde glasset helt til side, så de stadig har den store terrasse… 
 

For Knud betyder det meget, at haven både skal være køn at se 
på året rundt, men også døgnet rundt. Derfor har han trukket 
ledninger overalt, og haven er således oplyst om aftenen. Han 
har regnet ud, at det koster dem 1000 kr. om året at have lys på 
den, men at pengene er godt givet ud, da de begge nyder at 
kunne se ud på haven også i den mørke tid. 
Det er tydeligt, at det er æstetikken og den nemme have der er i 
højsædet. Der er kompenseret for den manglende tid, ved at 
plante nemme planter der ikke skal klippes, ingen blade skal 
rives sammen, ingen stauder der skal trimmes. Dette samtidig 
med, at den japanske tanke er ført igennem, fra materialer og 
planter til havens øvrige elementer. 
 
Baghaven 
…og så er der baghaven. ”Den har været forsømt i nogle år” 
erkender Knud, men nu er Monica gået i gang med at gøre den 
til en køkkenhave igen. Hun har i dette forår gravet 40 m2 ud 
til kartofler og afrikanske bønner, med en såkaldt Jembe, og to 
af højbedene er klargjort til såning. Måske skal der salat i, 
selvom det bliver i skarp konkurrence med dræbersneglene om, 
hvem der skal spise det.  
Dræbersneglenes indtog har taget lidt af lysten til 
køkkenhaven, men nu overvejer de at sætte sneglehegn op på 
højbedene, og se om det virker. Der ligger træ klar til flere 
højbede, men det må blive når der er tid, engang.        TIK 

 
 

Monica , der er læge, er oprindelig fra 
Tanzania, uddannet i Rusland og bor nu i 
Pebbelparken.  Sidst hun var hjemme i 

Tanzania, tog hun en Jembe [’djæmbe] med 
hjem. Det er en slags spade sat omvendt på 

skaftet. Den fungerer ved at man trækker  
i stedet for at skovle. 
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Strik i det fri 
Vil du være med ? 

 

Så mød op på  
legepladsen i Tåstrup   

Den 14. Juni kl. 13:00 

Medbring foruden dit 
 strikketøj 

Et tæppe/klapstol 

Kaffe/te og hvad du ellers 
har behov for. 

Mere information hos  
Bente Weithøft/ 

2bw@mail.tele.dk   

Nattergaletur 
til  

Tåstrup Sø 
Torsdag den 22. maj 

Nattergaletur til Tå-
strup Sø med Peter 

Lange/51557484 

Mødested: P-
pladsen ved Stjær 

Skole kl. 20.30   

Storring-Stjær-Høver Sogns 
Foredragsudvalg 

- er et udvalg, sammensat af en repræ-
sentant fra hvert af de to menighedsråd 
plus en repræsentant fra hver forsam-

lingshusbestyrelse.  

Udvalget står for at arrangere foredrag, i 
vintersæsonen, i de tre forsamlingshuse: 
Høver, Storring og Stjær.  Den stedlige 
Hus-/Borger-forening arrangerer og står 

for det praktiske arrangement.  

Foredragsudvalget er garant for indhold, 
kulturel kvalitet og lødighed – og menig-

hedsrådene betaler! 

Vi modtager meget gerne forslag om 
spændende foredragsholdere til efterårs-

sæsonen, NU! 

På foredragsudvalgets vegne –  Pil/ 8695 
0825 - pil@stjaer.net  

Opslagstavlen 

Voksenfællesspisning  
i Stjær. 

Hyggeligt... 

Dejligt mad... 
Sidst var vi 10 personer... 

Snakken gik... 
Alle er velkomne... 

Send blot en mail el. ring til Hanne... 
Medbring service, drikkelse og  

mad til fælles-spisnings-bordet... 
Vi sørger for brød... 

Ha' en tyver i lommen - til husleje. 
 Vi glæder os til at se dig  

tirsdag den 26. august kl. 19   
i forsamlingshuset. 

  

Stor hilsen 

Flemming, Hanne, Jens & Janne 

 Tilmelding: hanne_jens@get2net.dk  

mailto:2bw@mail.tele.dk
mailto:pil@stjaer.net
mailto:hanne_jens@get2net.dk
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Historisk video, fra de go-
de gamle dage! 

 

En video, filmet af Henning Herman-
sen, om dengang de byggede bold-
klubbens hus, i Stjær, er dukket op. 

Det er en smalfilm, der er sat på 
DVD! 

Den kan lånes eller erhverves hos 
Orla Hermansen, Bækken 6, tlf.: 

86950406.  

    

Sangens år i Stjær 

Fællessang d. 1. juni 
Sangseancen finder sted i: 

 
Stjær Forsamlingshus 
søndag d. 1. juni kl. 15  

 
40 kr. pr. voksen  

10 kr. pr. barn  

Kom som du er—det kræver ingen 
særlige forudsætninger! 

Fællesspisning 
 

Afslutning, fredag den 20.6. kl. 19.00, 
vi griller, medbring selv kød, 

 madholdet laver salater og brød! 

Sted: Jakob og Marlenes Have, 
Stjærvej 114.  

Nye i byen er hjertelig velkomne!  

I skal lige tilmelde Jer hos Hei-
di@gargulak-andersen.dk / 8695 

0650 

Le Mans 2008  

i Stjær Forsamlingshus 
Lørdag den 14. juni  

kl. 15:00  
 

Tilmelding til Geert Jensen, 8695 
0474, eller via e-mail til: 

 geert_jensen@hotmail.com 

Grib Tiden 
Motionscykelløbet 

 
onsdag den 20. august 

2008 kl. 18.00 

Tilmelding: Super Brugsen i Galten 
og Kvickly i Odder fra 30. maj 

Pris:50 kr. pr. person (børn under 12 
år gratis). Ved tilmelding på dagen: 

65 kr. pr. person 

”Fangekoret” i  

Storring kirke  

Søndag d. 24. august  

kl. 15  

i Storring kirke.  

Gratis entré. 

Læs mere side 8 

mailto:di@gargulak-andersen.dk
mailto:geert_jensen@hotmail.com
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Generalforsamling i 
Høver Beboerforening 
 
Høver Beboerforenings årlige generalforsamling blev 
afholdt d. 8. april med et fremmøde på knap 20 
deltagere. 

Formandens beretning ved Peter Nordheim gav ikke 
anledning til den helt store diskussion, hvilket heller 
ikke var tilfældet efter kasserer Mogens Kjærskovs 
aflæggelse af regnskabet. 

Tonny Jessen og Jane Byskov blev nyvalgt til 
bestyrelsen, som derudover består af Peter Nordheim, 
Kay Henriksen, Mogens Kjærskov, Ralf Brun og Søren 
Erik Jørgensen. 

Umiddelbart efter generalforsamlingen, konstituerede 
den nye bestyrelse sig med Peter Nordheim som 
formand, Kay Henriksen som næstformand og Mogens 
Kjærskov som kasserer. 
 
 

Stort loppemarked i Høver 
Traditionen tro afhold Høver Beboerforening det store 
årlige loppemarked i weekenden d. 12. – 13. april.  

Der var i år indsamlet så mange lopper, at det var 
nødvendig, udover Beboerhuset og P-pladsen, at tage 
nabogårdens lade i brug for de mange lopper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Straks fra åbningen lørdag kl. 13.00 var der stor 
trængsel overalt, og der var en livlig handel, både i 
Beboerhuset og i laden, hvor fortrinsvis alle møbler og 
andre større ting var samlet. 

Det store fremmøde gav også trængsel i den 
hyggelige cafe, hvor Beboerforeningen serverede lune 
frokostretter og det store ta’ selv kaffebord. 

Søndag var der suppleret op med nye lopper, og 
skønt der sædvanen tro, var knap så travlt, var der 
en hel del mennesker, der lagde søndagsturen forbi 
loppemarkedet, så der blev også denne dag lavet 
mange gode handler.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traditionen tro blev der lørdag afholdt auktion over de 
bedste lopper, og i år havde formand Peter Nordheim 
sørget for god støtte i arbejdet som auktionarius. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

af Mogens Kjærskov 

På grund af de 
mange lopper, var 
det nødvendigt at 
tage både party-
telt og lade i brug 
på årets 
loppemarked.  

Allerede en halv time før åbningen lørdag, var 
der stor kø foran beboerhuset, og trængslen 
fortsatte stort set hele lørdag. 
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”Træf Høver” 
Søndag d. 18. maj kl. 11.00  
I januar 2006 afholdt vi ”Store billeddag” for ”gamle 
Høverboere”, og den oplevede vi som en stor succes, så 
derfor prøver vi igen. 
Den 18. maj 2008 har vi igen inviteret ca. 50 ”gamle 
Høverboere” til ”Træf Høver” i Høver Beboerhus. 
Folk medbringer gamle billeder og andre minder fra 
Høver og snakken går. 
I år er dagen særligt festlig. Lokale Tage 
Sørensen har nedskrevet sine 
erindringer fra barndom og ungdom i 
Høver. Disse fortællinger er samlet i 
bogen ”Høver Krøniken” 
Borgmester Jens Grønlund kommer, 
og klokken 11.00 åbner han den første bog. 
Mon ikke borgmesteren også giver bogen et par ord 
med på vejen. 
Bogen kan derefter købes og Tage Sørensen signerer 
efter ønske. 
Udover bogudgivelse vil der være et åbent hus 
arrangement. 
Frokost og kaffe kan købes, men tilmelding er 
nødvendig hos: 
Søren Erik Jørgensen, 8694 3863 
Dorrit G. Andersen, 8694 6285 
  

Fællesspisning 
Fredag d. 30. maj. 2008 kl. 18.30 
Så er der tid for forårets sidste fællesspisning, når der 
fredag d. 30. maj kl. 19.30 igen er dækket op i Høver 
Beboerhus til en hyggelig aften med god mad og dejligt 
samvær med naboer og venner. 
Menuen er sædvanen tro en 
velbevaret hemmelighed, men mon 
ikke vi, som ved de tidligere 
fællesspisninger, vil blive glædeligt 
overrasket.  
Prisen for at deltage vil som 
sædvanlig blive på ca. 60-80 kr. 
Børn ½ pris. 
For at vores frivillige kokke kan 
købe ind, samt dække op til det 
rette antal, er bindende tilmelding 
nødvendig. 
Tilmelding skal ske senest tirsdag d. 27. maj 2008 på 
telefon 86 25 30 02, 86 94 49 62, el. 86 18 55 64. 
 

Børne-Skt. Hans i Høver 
Mandag den 23. juni 2008 
Vi mødes på legepladsen i Høver fra  
kl. 17.30, hvor vi laver pølser  
og snobrød på børnebålet. 

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

Det store bål tændes kl. 20.30 

Vel mødt til en hyggelig aften! 

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

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

Indtil videre ligger følgende fast: 
 

Fredag d. 1. august kl. 18.00 
starter vi traditionen tro med den 
tilbagevendende cykeltur for hele 
familien til Ravnsø, hvor vi hygger 
os ved søens bred med de 
medbragte madpakker, og mon 
ikke de små også i år kan køre 
turen i Søren Eriks hestevogn. 

Har du badetøjet med, er der også  
                              mulighed for en dukkert i søen. 
  
Lørdag d. 2. august starter vi på legepladsen kl. 
12.00 med årets fodboldturnering, hvor alle kan være 
med, både små og store, piger og drenge og unge og 
ældre. Holdene dannes blandt de fremmødte. 

For børnene vil der fra kl. 12.00 være opstillet borde på 
pladsen til børneloppemarked, hvor børnene kan 
sælge/købe/bytte medbragte effekter. Så her er der 
alle tiders chance for børnene til at få ryddet op i 
legetøjet, og få gjort plads til noget nyt. 

Alle børn opfordres endvidere til at møde op med deres 
kæledyr til årets børnedyrskue. 

Senere på eftermiddagen vil der 
være forskellige aktiviteter på 
pladsen for både små og store, samt 
den spændende kåring af årets kage i 
Høver, efterfulgt af den traditionelle 
koskidningskonkurrence.  

Og så skal vi jo nok også have kåret årets 
Høvermester i petanque. 

Eftermiddagen afsluttes med en gang traditionel 
æggekast. 

Byfesten afsluttes sædvanen tro med stor fest foran 
Beboerhuset lørdag aften kl. 18.30, og da 
Beboerforeningen i år har eksisteret i 20 år, skulle det 
ikke undre, om bestyrelsen har en overraskelse gemt i 
ærmet til denne aften.  

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

Vel mødt til Byfest i Høver, Danmarks rareste byfest. 
 
 
 



 
 

 
 

Tekst og fotos: Michèle Nielsen. 
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Konfirmation og store flagdag 
Søndag den 4. maj. Danmarks Befrielse og årets 
konfirmationer i Storring og Stjær. 

 
1 Flaget i Træet - et nyt koncept måske? 
 
Byen lå badet i sol fra en skyfri himmel, og 
Dannebrog vajede fra toppen af næsten alle 
flagstænger. Hyggeligt så det ud, selvom det 
meget af dagen var svært at se det, fordi der var 
så vindstille, at flagene var svære at få øje på. 
 
Det lykkedes dog at finde et øjeblik, hvor nogle af 
dem vajede frit i vinden. Resultaterne af 
fotografens solbadede anstrengelser ses rundt 
omkring på siderne.  
 

 
2 Et kort vindpust - så blafrer flagene for en stund. 
 
 

Fællesspisning 
Fællesspisningen i Storring består for øjeblikket af 
10 familier, der mødes ca. en gang om måneden i 
løbet af skoleåret. 
 
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. 
 
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. 
 
Næste sæson planlægges som sædvanlig under 
grill-festen i præstegården. Det sker fredag 22/8. 
 
Ugedage og måden, vi mødes på, besluttes fra år 
til år, så kom gerne uanset hvilke ugedage, der 
passer bedst til din familie. 
 
Formand eller (–quinde): 
Linda Due Kaiser 
Stjærvej, Storring 
Tlf. 36 98 76 71 
Mail: linda@duekaiser.dk 
 

 
3 Fredag i august 2006. IGEN godt vejr til grillen. 
 
 

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

Yrsa Nielsen 
Lilleringvej 5 
86 95 01 12 / 
40 58 70 65 

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

mailto:linda@duekaiser.dk


 
 

 
 

Tekst og fotos: Michèle Nielsen. 
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4 Storring Forsamlingshus set fra Møllemarkstien . 

 

Medlemskab af Forsamlingshuset 

Der blev opkrævet kontingent til Storring 
Forsamlingshus i ugerne 10 og 11. 
 
Ca. 80-85 husstande er nu medlemmer. 
Forsamlingshuset vil gerne takke for den fortsat 
store opbakning. 
 
Er du en af de få, der endnu ikke er medlem, og 
har du lyst til at blive det ? Så er det bestemt ikke 
for sent. Henvend dig blot til Yrsa (se ovenfor), så 
klarer hun paragrafferne. 
 
Prisen for medlemskab er stadig 300 kr. for par og 
125 kr. for enlige og pensionister. 
 
 

Cafe Drop Ind 
Vi håber, at cafeen ”genopstår” til efteråret. 
 
/Storring Forsamlingshus 
 

 
5 Dannebrog og ny-udsprungne træer. 
 

Storke på træk besøgte Storring  
Ikke mindre end 6 hvide storke på en og  samme 
pløjemark!!!  DET kræver en nærmere 
undersøgelse. 

 
6 Desværre var de kun på træk (Foto: Kurt Pedersen) 

 
Men synet bragte minder tilbage om en ferie i 
Litauen for et par år siden. DER var storke i store 
mængder. Ofte to reder med unger i den samme 
lille landsby på 10-15 huse.  
 
Jo, de er heldige på nogen områder, er de ovre i 
Baltikum. Forhåbentlig lærer de af vores fejl, så det 
kan vare ved. 
 
Man kunne så ønske, at vi vidste, hvilke fejl, de 
skulle lære af, men det vides faktisk ikke med 
sikkerhed, hvorfor vi pludselig ikke længere har 
ynglende storke af betydning i Danmark. 
Læs mere på www.dof.dk 

 
(Foto: Kurt Pedersen) 
ER det i øvrigt ikke utroligt, som vores fugle- og 
dyreliv er helt fortrolige med landbrugsmaskiner? 
 
Storke, rådyr, ræve, harer og mange andre 
spankulerer rundt lige foran dem uden at være det 
mindste generede. Så længe motoren går vel at 
mærke.  
 

Ansigter fra svundne tider 
Fie Lindenstrøm leder stadig efter aner her i 
området. Klik ind på hendes hjemmeside og se, 
om der er nogen, du kender. 
http://www.lindenstrom.dk/page11.html  

http://www.dof.dk/
http://www.lindenstrom.dk/page11.html
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Søballe-siden  

                                                 Red. Ingeborg Larsen 
 
Grundejerforeningen Søballe Villaby 
skulle d. 12-3 have afholdt generalforsamling i 
Sognehuset, Veng, men p.g.a. en, iflg 
vedtægterne for sen indkaldelse, valgte 
ordstyreren at suspendere generalforsamlingen. 
De fremmødte kunne så spise ostemadderne, 
drikke en øl/sodavand, og gå hjem igen. 
   Bestyrelsen måtte så indkalde til 
ekstraordinær generalforsamling, denne gang til 
d. 3. april, hvilket jo er endnu mere for sent....! 
Men, denne gang lykkedes det at gennemføre 
generalforsamlingen.  
   Den ny bestyrelse består af: Ove Holm, Gurli 
Nissen, og Dorthe Villefrance.  
De to indkomne forslag vedr. at arbejde videre 
på at etablere gadebelysning og kantsten på 
Græsballe blev nedstemt. 
 
Grundejerforeningen Gyvelhøj 
Har afholdt generalforsamling. Der var ikke de 
store emner på dagsordenenden, og bestyrelsen 
er uændret, dvs.: 
Formand: Rasmus Lübech Christensen,  
Sekretær: Søren Mikkelsen. 
Kasserer: Jan Bardino,  

 
Storke på fransk visit.. 
Torsdag d. 24. april, ved 10-tiden om 
formiddagen, mens han var igang med 
markarbejde, spottede Knud Gammelgård disse 
to storke. De spankulerede fredeligt rundt på 
marken ved siden af og lod sig ikke forstyrre af 
traktoren. Det sker ikke så tit at der kommer 
storke på besøg her i Søballe, så nu venter vi 
spændt på resultatet...! 
 

 

 

 
 
Store skraldedag i Søballe 
Danmarks naturfredningsforening havde, søndag  
den 13. April, iværksat en landsdækkende 
kampagne, som gik ud på at få så mange 
mennesker som muligt til at gå ud og samle affald 
op langs landevejene i deres nærområder. 
   I Søballe mødte 9 voksne og 5 børn op på 
legepladsen, friske og veloplagte, kl. 10.00. 
De blev delt op i 4 grupper, iført gule veste, og 
fik udleveret hver en stor sæk hvorefter de drog 
afsted ud på Søballes  4 indfaldsveje. Ca. 1 time 
senere mødtes de igen, for at sortere, glas skulle 
for sig og dåserne skulle tælles. 
   Der var fra Danmarks naturfredningsforening 
lagt særligt fokus på at få samlet øl -og 
sodavandsdåser ind, da de er specielt 
problematiske at få nedbrudt i naturen.  
I Søballe og omegn blev der indsamlet over 150 
dåser. 
Det blev til i alt 5 store sække affald, plus en 
campingstol. 
 

 
 
Men, hvor er det nedslående at se at nu, 1 måned 
senere, ligger der igen masser af affald, ikke 
mindst mange øldåser, og flyder langs vejene... 
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STJÆR 
 
Stjær Sogns Borgerforening 
Indtil videre: Jens Bølling 
hanne_jens@get2net.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 
 
Frokostklub 
Per Reipurth/ 40978719 
 
Netcamp-gruppe 
netcamp@stjaer.net  
Helle Fårup / 8695 0360 
 
Kultur-Gruppe 
Anja Veldt/ 3513 5226 
Jeanine Marie Bonadies/ 8695 0594 
kultur@stjaer.net 
 
Teater-Revy-Gruppe 
Marianne Andersen/ 8695 0677 
mba@justsen.dk 
 
Fællesspisning i Forsamlingshuset 
Heidi Gargulak Andersen/ 86950650 
heidi@gargulak-andersen.dk 
 
De Voksne Quinders Klub 
(DVQK) Vibeke Ottosen 
8695 0142/ oot@mail.dk 
 
Stjær Folkedansere 
Søren Kristensen/ 
86 94 33 41  /  marso@mailme.dk 
 
Skanderborg Kultursamvirke 
Heidi Gargulak Andersen/8695 0650 
heidi@gargulak-andersen.dk 
 
Stjær Billedmagere/ Art-Jam 
Tina Kolding/ 8695  0630 
tina@tinakolding.dk 

  
Stjær Boldklub 
Henrik Møller/ 8695 0175 
mollers@email.dk  

Hjemmeside: www.stjaerboldklub.dk 
 
Ny gruppe 
Løbeklubben 
Jesper Notlev / jno@juno.dk 
 
Motions-Vandreture-Nørkleklub 
Fra/i klubhuset/ Susanne Røgen 
8695 0414  

 
 
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 
 
Stjær Fællesbibliotek 
Laila Bach / 8695 0172 
stjaerfaellesbibliotek@galten.dk 
 
SFO 
Lone Borgkvist/  86950574 
lone.borgkvist@skanderborg.dk 
 
Klubberne Værestedet 
Mini-, Junior- og Ungdomsklub 
Kirsten Pedersen/ 86950497 
Klubberne.vaerestedet@skanderborg.dk 
www.vaerestedet.dk  
 
KFUM Spejderne i Stjær 
Kjartan Einarson 
86 95 07 07 / astridogkjartan@mail.dk 
 
Kirken: Carsten Marvig 
8695 0074/ cma@km.dk 
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 
 
Ejerlav for Tåstrup sø 
Jakob Thulesen Dahl/ 86950027 
jd@skanderborg-gym.dk 
 
Pebbelparken Grundejerforening 
John Matthiasen/ 8769 5050 
john.matthiasen@mail.dk 
 
Nygårdsparken Grundejerforening 
Annette Thorsted/ 8695 0495  
 

 
 
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 er-
hvervsråd 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 
 
 
 
SØBALLE 
 
Søballe vandværk/ Gorm Larsen  
going@anarki.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 

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

 

mailto:hanne_jens@get2net.dk
mailto:forsamlingshus@stjaer.net
mailto:stjaeravis@stjaer.net
mailto:pil@stjaer.net
www.stjaer.net
mailto:webmaster@stjaer.net
mailto:netcamp@stjaer.net
mailto:kultur@stjaer.net
mailto:mba@justsen.dk
mailto:heidi@gargulak-andersen.dk
mailto:oot@mail.dk
mailto:marso@mailme.dk
mailto:heidi@gargulak-andersen.dk
mailto:tina@tinakolding.dk
mailto:mollers@email.dk
www.stjaerboldklub.dk
mailto:jno@juno.dk
mailto:kwrabp@gmail.com
mailto:stjaer.boernehave@skanderborg.dk
mailto:Tina.Haslev@skanderborg.dk
mailto:Niels.Vangkilde@skanderborg.dk
mailto:stjaerskolen@skanderborg.dk
www.stjaerskolen.dk
mailto:stjaerfaellesbibliotek@galten.dk
mailto:lone.borgkvist@skanderborg.dk
mailto:Klubberne.vaerestedet@skanderborg.dk
www.vaerestedet.dk
mailto:astridogkjartan@mail.dk
mailto:cma@km.dk
www.storring-stj
mailto:kirkestien2@post.tele.dk
mailto:heidi@gargulak-andersen.dk
mailto:vand@stjaer.net
mailto:jd@skanderborg-gym.dk
mailto:john.matthiasen@mail.dk
mailto:mo-a@mail.tele.dk
mailto:mo-a@mail.tele.dk
mailto:peterlan@post6.tele.dk
mailto:bodil@brandt-metal.dk
mailto:02715@coop.dk
http://www.llgruppen.dk/side5776.html
mailto:hanne_jens@get2net.dk
mailto:going@anarki.dk
mailto:pno@aarsleff.com
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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: Linda Due Kaiser 
36 98 76 71/ linda@duekaiser.dk 
 
Gymnastik: 
Instruktør: Ellen Mikkelsen 
86 95 02 15 
 
Folkedans: 
Lillering Folkedansere 
Formand: Hans Jørgensen 
86 94 16 05 
 
Storring-Stjær-Søballe-Høver Pile-
laug 
Kirsten Gade/ 8695 0705 
kirstengade@storring.dk 

 

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

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

  
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! 

 
 

 
 

 
          rengøring 
 

tlf.   70200103 
 

ole.vraa@mail.dk 
 

 

AUTOGRISEN 
 

 
 

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

 

Kjællingdalsvej 1 Søballe, tlf. 2160 9549 
 

 

 
 

 
 

 
Massør Karen Hove 

Vesterbro 8, Stjær - tlf. 86 95 04 20 

Granatvænget i Stjær, forår 2008 

mailto:morten@storring.dk
mailto:viktor@mail.dk
mailto:linda@duekaiser.dk
mailto:kirstengade@storring.dk
mailto:solhoej@storring.dk
mailto:ring.boernehave@skanderborg.dk
www.storring-stjaer.dk
mailto:solhoej@storring.dk
mailto:ole.vraa@mail.dk
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Stjær Avis Sponsorer! 

 

Hartmanns Trafikskole 
 

Tilbyder kørekort til alm. bil kat. B 
samt generhvervelse af kørekort. 

Opstart af nye teorihold en gang om måneden. 
 

Kåre Hartmann 
Tlf. 28 13 68 99  

 

 

 

 

 

 

Vi finder drømmebilen til dig ! 
www.eucars.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlf. 96 94 38 99     www.galtensparekasse.dk  

 

 

www.gefibernet.dk 
 

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

 

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

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

 

www.eucars.dk
www.galtensparekasse.dk
www.gefibernet.dk
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Konfirmation  

Årets konfirmander pynter med glade miner og flag andre 
steder i avisen. 

Som det ses flagede også Storring Kirke for at fejre 
konfirmanderne, og det lykkedes endda vinden at folde 
Dannebrog så meget ud, at det kunne ses i korte glimt.  – 
Et af dem er fanget her. 
 

Pinse i Præstegårdshaven 
Den fælles Friluftsgudstjeneste for 
det gamle Galten afholdes i år i 
Præstegårdshaven i Storring.  

 
Det sker mandag den 12. maj –  
2. pinsedag – kl. 14.00 

 
Tag familien og naboen under 
armen, og deltag i en anderledes 
gudstjeneste. 

 

Sommermøde 
Som altid afholder vi Sommermøde i Storring 
Præstegård  i forbindelse med Skt. Hans. 

Som altid kommer både store og små på besøg i 

haven i flere omgange.  

Både Storring og Stjær Børnehaver besøger 
hoppepuderne i dagene omkring Sankt Hans.  

Det gør dagplejerne naturligvis også. 

Som altid bliver der sikkert behov for en velfortjent 
pause af og til, for det er hårdt arbejde med sådan en 
hoppepude. 

 

Der bliver også spist madpakker i bolsje-teltet. 

Og der skal bages snobrød til den helt store 
guldmedalje. 

 

Hold øje med 
Kirkeblad og 
dagspresse, 
hvor de 
præcise 
tidspunkter 
annonceres. 
 

 

 

 

 

 

 

Kirkeliv 
Klik ind på  

http://www.storring-stjaer.dk/  

http://www.storring-stjaer.dk/
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Skt. Hans aften 
Selve Skt. Hans aften mødes vi i haven. 

ALLE er velkomne, og vi tør godt allerede nu love, at 
der vil blive rig 
mulighed for at få rørt 
lattermusklerne op til 
flere gange i løbet af 
aftenen. 

Bl.a. kommer Abdul som 
altid og jonglerer med 
børn og voksne, mens 
både ”ofre” og tilskuere  
griner så tårerne 
springer. 

 
Program 

• 18.00 Grillen er klar til fællesspisning. 
Tag madkurven med og nyd den under 
trækronerne. 

• 19.00 Abdul 

• 19.45 ”De tre tenorer” 

• 20.45 Båltale 
v. Jens Grøn tidl. forstander på Østbirk 
Højskole 

• 21.00 bålet tændes 

Som altid er der også fællessang, hoppepuder, 
snobrødsbål, mulighed for at købe pølser, øl og 
sodavand til rimelige priser, SAMT ikke at forglemme 
naturligvis godt vejr.  

Friluftsgudstjeneste 
I æblelunden i Præstegårdshaven 

Som altid er der i forbindelse med sommermødet 
Friluftsgudstjeneste i æblelunden.  

I år ligger den søndag den 22. juni kl. 10.30. 

Vil du være med til at håndtere 
2,7 mio kroner? 

Det er blandt andet opgaven for det nye fælles 
menighedsråd i Storring/Stjær/Høver. 

Men rådet skal først vælges, og det sker til efteråret. 
Formelt den 11. november, men reelt den 10. og 11. 
september i henholdsvis Stjær og Storring. 

Går det som sædvanligt, bliver der nemlig kun stillet én 
liste, der så automatisk er valgt, og dermed bortfalder det 
formelle valg den 11. november. 

Så hvis du vil have indflydelse på, hvem der vælges, og 
måske selv endda kunne tænke dig at stille op, så er det 
den 10. og 11. September, der skal afkrydses i 
kalenderen. Der vil komme flere påmindelser om 
datoerne senere, men kryds alligevel af allerede nu. 

Udover de 2,7 mio kroner er der naturligvis en masse 
andet at tage sig af for det nyvalgte råd, og det vil der 
blive orienteret om de to dage. Ellers prøv at kontakte et 
nuværende rådsmedlem; se www.storring-stjaer.dk 

/Valgbestyrelsen  

  

Kirkeliv 
Klik ind på  

http://www.storring-stjaer.dk/  

www.storring-stjaer.dk
http://www.storring-stjaer.dk/
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Grib Tiden Motionscykelløbet ruller igen 
Onsdag den 20. august kl. 18.00 
For 5. år i træk inviterer vi til Grib Tiden Motionscykelløbet. Cykelløbet er for alle. Tag invitationen 
med til naboen, skoleklassen eller på arbejde og saml et hold, eller tilmeld dig selv. Tilmeld jer på 
www.gribtiden.dk, i Super Brugsen i Galten eller Kvickly i Odder. Tilmelding starter den 30. maj. 
Sidste tilmelding på www.gribtiden.dk er 12. august 2008, herefter på dagen. 
Der er 3 forskellige ruter fra ca. 10 km til ca. 50 km, så hvad enten du er til en hyggetur eller 
en længere og mere kuperet rute, kan du blive udfordret. Se ruter og billeder fra tidligere år 
på www.gribtiden.dk 
Find cyklen frem og tilmeld et hold. Der er en gavepose og et diplom til alle deltagere. 
Vi glæder os til at byde jer velkommen til løbet. 
 
Grib Tiden Motionscykelløbet – onsdag den 20. august 2008 kl. 18.00 
Start: Galten Elværk (Galten) eller Østjysk Energi (Odder). 
Tilmelding: Super Brugsen i Galten og Kvickly i Odder fra 30. maj 
Pris: 50 kr. pr. person (børn under 12 år gratis). Ved tilmelding på dagen: 65 kr. pr. person 
 
Grib Tiden Motionscykelløbet arrangeres af Lokalenergi, Østjysk Energi 
og Galten Elværk i samarbejde med Odder Cykel Klub. 
Sidste år deltog 700 cyklister. 
 
* Ved tilmelding af hold på min. 20 personer gives der rabat på 5,- kr. pr. person. 
Ved 30 personer er rabatten på 10,- kr. pr. person 

www.gribtiden.dk
www.gribtiden.dk
www.gribtiden.dk
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HOVEDBESTYRELSEN: 
 
FORRETNINGSUDVALG: 
Formand:  Henrik Møller  86 95 01 75 
   Flintevænget 5 
                mollers@email.dk 
 
Kasserer:  Orla Hermansen  86 95 04 06 
   Bækken 6                

sbohe@sport.dk 
 

Sekretær:  Ellen Møller  86 95 02 36 
    Nygårdsparken 28             

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

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

Nygårdsparken 15 
lilian_laursen@hotmail.com 

 
FODBOLD: 
Formand: Thomas  Vixø  86 95 08 98 
  Thomas.vixo@mail.dk 
 
BADMINTON: 
Formand: Robert Lund  75 79 00 79 
  Nygårdsparken 34 
  Robert.lund@albint.dk 
 
BORDTENNIS: 
Formand: Vi har p.t. intet udvalg 
 
 
MOTION: 
Kontaktperson: Susanne Røgen  86 95 04 14 
  Jeksenvej 12 
  henning@rogen.dk 
 
GYMNASTIK: 
Kontaktperson Grethe Lund  75 79 00 79 
  Nygårdsparken 34 
  grethe.robert@lund.mail.dk 
 
 
DART/PRÆMIEWHIST: 
Formand: Erling Hansen  86 95 04 28 
  Nygårdsparken 4 
  e.t.hansen@mail.tele.dk 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FØLGENDE STØTTER FLASKEPOSTEN OG 
DERMED STJÆR BOLDKLUB: 
 

 
Sicom A/S 

Kollens Møllevej 9, Stjær 
70 20 84 22 

Pelikan sikkerhedslygter 
 

Verdens bedste lygter 
 
 

Viggo Ravns 
El-Forretning 

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

 
Vi klarer alle elektriske installationer 

 
 

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

KJ 
Bogtryk Offset 

 
Kildegade 25, 8300  Odder 

86 54 03 99 
 
 

 
 

mailto:sbohe@sport.dk
mailto:fa.moeller@os.dk
mailto:pfh@mail.dk
mailto:lilian_laursen@hotmail.com
mailto:henning@rogen.dk
mailto:e.t.hansen@mail.tele.dk
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Dagli’ Brugsen – Stjær 

 
ÅBENT HELE UGEN 

9.00 – 19.00 
OGSÅ SØN- OG HELLIGDAGE 

86 95 00 10 
 
 
 

Nordea 
Torvet 1 

8464 Galten  
 

 

 
Stjær Sten og Grus 

Harald Røgen & Sønner 
SAND, RAL, BETONVARER & FLISER 

ALT I MURERARBEJDE 
JORDARBEJDE OG SNERYDNING 

86 95 00 61 
 
 

Nyt Syn Galten 
Søndergade 19, 8464 Galten 

86 94 55 90 
Brug linser til sport. 

Kom og få en gratis prøveperiode 
 
 

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

 
 

Skovby El-Service 
Alt el-arbejde udføres 

Vi rykker ud med det samme. 
 

86 94 45 25 
 

 
 

 
 

Galten 
Knallert- og   

cykelværksted 
Smedeskovvej 24 

         86 94 33 82 
 
 

Bent Clausen 
Tømrermester 

Nygårdsparken 44, Stjær 
8464 Galten 

86 95 04 03/40 19 34 03 
 
 

Stjær  
Tømrer- & Snedkerforretning 

Thomas Vixø 
Totfkjærvej 15, 8464 Galten 

86 95 08 98 
 
 

Galten 
Installationsforretning 

Keld Hansen 
Søndergade 35, 8464  Galten 

86 94 37 33 
 
 

Salon Stjær 
Dame- og herrefrisør 

Bodil Brandt 
86 95 00 35 

Solen skinner på Tåstrupvej 24 
 
 

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

 
  ALT I MURERARBEJDE 

 



 

 

 
Stjær Boldklub – Skanderborg Festival 2008  

 
Det er for 8. år lykkedes Stjær Boldklub at få en standplads på Skanderborg Festival, der finder sted d. 7. til d. 10. 
august 2008. Standen er som i de sidste år helt og holdent boldklubbens egen, og vi har selvfølgelig bevaret navnet  
” Cafe Stjær*ne”.  -  Også i år er vi placeret ved Capri/Hovedindgangen. 
Vi har igen i år fået lov til at servere morgenmad, men i år er Spaghetti Bolognese afløst af … tja vi ved det ikke helt 
endnu, men måske bøf-, frikadelle- samt ribbenssandwich m.m. eller boller i karry. 
 
At vi igen i år har fået boden bidrager til, at vi kan sikre vores unge spillere gode oplevelser i fremtiden. Vi har flere 
gang haft vore ungdomshold til håndboldstævne i Sverige, og der arbejdes allerede nu på at lave en udlands tur i 2009. 
Vi håber derfor på stor opbakning blandt forældre, seniorspillere og andre interesserede. 
 
Vi henvender os derfor til jer i håb om, at du/I vil yde nogle timers arbejde og dermed støtte ungdomsarbejdet i 
boldklubben. Vær med og få en sjov og hyggelig oplevelse.  
Der skal bruges mange tilmeldinger, idet der for hver vagt skal bruges mellem 5 og 8 personer, alle over 18 år. – Nogle 
vagter kræver højere bemanding end andre. 
 
Arbejdet består i servering og salg over disken, dels morgenkomplet med kaffe/juice samt rundstykker, rugbrød og 
pålæg, dels diverse sandwich eller servering af boller i karry. Alt kød leveres færdigt fra slagter og skal bare varmes. 
Ansvarlige fra boldklubben er tilstede under hele vagtperioden. 
Transport fra Stjær til Skanderborg skal I selv sørge for. Der kan evt. aftales samkørsel med de andre fra vagtholdet. 
Standen ligger ved hovedindgangen lige overfor Capri. Kig efter ”Cafe Stjær*ne” 
Mødetid ved standen er 15 minutter før vagt, bortset fra morgenvagterne. 
 
Tilmelding må meget gerne ske nu ved aflevering af nedenstående til Ellen Møller, Nygårdsparken 28 -  Jørgen Bonde, 
Pebbelparken 26 - Henning Røgen, Jeksenvej 12, Henrik Møller, Flintevænget 5 eller Per Hedegaard, Pebbelparken 24. 
Der må gerne afkrydses flere vagter og alternative tidspunkter. 
 
Med venlig hilsen 
Stjær Boldklub 
 
Jeg har tilmeldt mig følgende vagt/er __________________________________________________  
 
 

TILMELDING 
Jeg vil gerne hjælpe til på Skanderborg Festival 2008 

 
 torsdag d. 7.8. fredag d. 8.8. lørdag d. 9.8. søndag d. 10.8. 
07.00 – 12.00     
12.00 – 17.00     
17.00 – 22.00     
22.00 – 04.00     
 
I år vil vi også meget gerne have besat onsdag fra klokken 07 ti 12 og 17 til 24, så… 
onsdag d. 6.8. 07.00 – 12.00  
onsdag d. 6.8. 17.00 – 24.00  
Sæt X ud for det tidspunkt du kan, har du tid og lyst må du gerne tage mere end en vagt. Sæt O ud for alternative 
tidspunkter. 
 
 
Navn _____________________________________– Telefon _________________- Mobil ______________________ 
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HJEMMEKAMPE – FODBOLD 

VESTERBRO STADION 
 
U12 DRENGE 
17.05. 12.30. BRABRAND IF 
22.05. 18.00 VRI 
24.05. 12.30 ACFC 
05.06. 12.30 GALTEN FS 
14.06. 12.30 HARLEV IK 
U14 DRENGE 
29.05. 18.00 HÅRBY IK 81 
12.06. 18.00 FC LANGELINIE 
 
U14 PIGER 
15.05. 18.00 FC LANGELINIE 
29.05. 18.00 GALTEN FS 
12.06. 18.00 ÅRHUS FREMAD 
 
U16 DRENGE 
15.05. 19.10. HØRNING IF 
29.05. 19.10 VIBY IF 
12.06. 19.10. LÅSBY IF 
 
U11 PIGER 
22.05. 18.00 IF LYSENG 
12.06. 19.10 STAUTRUP IF 
 
HERRER, SERIE 5 
22.05. 19.10. HÅRBY IK 81 
24.05. 14.00 HARLEV IK 
05.06. 14.00 SORRING/TOUSTRUP IF 
21.06. 14.00 HAMMEL GF 
 
HERRER – 7 MANDS 
13.05. 19.00 HUNDSLUND IF 
27.05. 19.00 FC SKANDERBORG 
03.06. 19.00 FÅRVANG IF 
10.06. 19.00 STILLING IF 
17.06. 19.00 SILKEBORG UNITED 
 
OLDBOYS 
14.05. 19.00 SKANDERBORG FC 
21.05. 19.00 BRABRAND IF 
04.06. 19.00 BMI 
18.06. 19.00 HÅRBY IK 81 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

STORT TILLYKKE 
TIL TO AF BYENS DRENGE, DER 

TIDLIGERE TRÅDTE DERES 
HÅNDBOLDSKO I STJÆR BOLDKLUB 

 
JESPER HEDEGAARD 

OG 
MIKKEL WESTERGAARD 

 
NU DANSKE MESTRE I DRENGERÆKKEN 

MED SKANDERBORG HÅNDBOLD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
 

SOMMERHÅNDBOLD 
Kun Stjærs damer er i år tilmeldt sommerturning i håndbold. 
 
Hjemmekampe i hallen, alle på torsdage: 
 
15.05.   19.00 STJÆR2 TST 
             20.15 STJÆR 1 TST2 
 
29.05.   19.00 STJÆR2 TEAM HØRNING 
             20.15 STJÆR 1 SOLBJERG 
 
12.06.   19.00 STJÆR2 IF LYSENG 
             20.15 STJÆR1 SABRO 
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Ny løbeklub i Stjær 

 
Onsdag d. 16. april var der indkaldt til møde i Stjærs nye 
løbeklub, oprettet under motion/gymnastikafdelingen i Stjær 
Boldklub.  
Der var pænt fremmøde med over 20 interesserede. 
 
En overvejende del var folk, der gerne ville i gang med at løbe 
regelmæssigt, men som syntes, at det var svært at komme i 
gang på egen hånd.  
Andre fremmødte var nogle der ofte brugte skov, vej og stier i 
forvejen, men blot kunne tænke sig at løbe sammen med andre 
eller forbedre distancen. 
 
Aftalen blev at: 
 

• Vi mødes hver torsdag aften kl. 19:30 ved 
klubhuset og løber ud derfra.  

• Løberne deler sig ind i 3 forskellige grupper.  
En for begynderne, let øvede og øvede.  
 

Der blev endvidere besluttet at tage kontakt til DGI for at få en 
instruktør ud at fortælle om løb, om teknikker, gode råd med at 
komme i gang, at forbedre sit løb, at komme i bedre form og få 
mere ud af sit løb med bl.a. interval-løb. 
 
Jesper Notlev, der er stifter af klubben, har endvidere taget 
initiativ til en hjemmeside, hvor man f.eks. kan finde 
løbepartnere på andre tidspunkter end den faste ugentlige dag.  
www.stjaer.net/motion  
 
Der er mange flere løbere her i Stjær & Storring, så hermed en 
opfordring til at møde op, såfremt det vækker interesse.  
 
Alle er velkomne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HUSK TORSDAGE 19.30 VED KLUBHUSET 
Et beskedent kontingent på 50 kr. betales første gang. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Humlebi Cup i Give 
Stjær sendte i år 4 hold af sted til Humlebi Cup, nemlig vores 
drengelilleputter, 2 drengepuslingehold samt vores pigepus-
linge. 
Ud over at det socialt var en rigtig god tur, så klarede holdene 
sig rigtigt godt. Puslingedrengene spillede sig i A-finalerne, og 
puslingepigerne fik en flot 2. plads i B-finalerne. 
 
Damejunior nr. 2 ved Midtfyns Stævne 
Også vores damejuniorer har været ude at vise Stjærs farver, og 
det gjorde de med bravour. Med seks sejre, bl. andet over  flere 
kredsvinderhold, stod de i finalen overfor KIF Vejens elitehold. 
Her blev overmagten dog for stor, og Stjærpigerne måtte takke 
af med sølvmedaljer. 
Flot flot præstation af pigerne gennem hele stævnet!! 
 
Håndboldpigerne til Strandby Elling 
I weekenden d. 26.- 27 april drog en blanding af årgang 93-94 
og 95 sammen med Finn og Lotte Nielsen på besøg hos SEIF, 
Strandby Elling i Frederikshavn. 
 
Ved turen til Partille Cup i 2006 boede Stjærs spillere på 
samme skole som spillerne fra SEIF. Her fik de det meste af 
”fritiden” til at gå sammen med hyggehåndbold og almindelig 
snak og socialt sammenvær. 
 
Kontakten er blevet holdt ved lige via sms og computer, og  
Ungdomsrådet – alias Hajerne – samt Finn Nielsen har 
efterfølgende arbejdet på at skabe flere bånd mellem de to 
klubber. 
 
Da pigespillerne – de kommende konfirmander – skulle på tur 
med præsten, og derfor ikke kunne deltage i HumlebI Cup, var 
der så her mulighed for at arrangere noget andet for dem. 
 
Beskeden af SEIF’s formand var, at vi var velkomne, og i 
fællesskab blev turen her planlagt. 
 
Efter en varm velkomst og indkvartering i hallen var der 
arrangeret en superlækker frokost. Efter lige at have kigget på 
faciliteterne og fundet nærmeste kiosk, gik vi i gang med lidt 
træning, og senere 2 kampe mod henholdsvis SEIF`s 2. og 1. 
hold. Med en sejr og et nederlag til følge.  
 
Der var dømt fællesspisning og aften hygge sammen SEIF, og 
en gang gæt og grimmasser samt lidt indendørs rundbold fik sat 
snakken på tværs i gang.  
 
Næste dag revanche mod SEIF`s første hold, som vi vandt. 
 
Vi fik også en god snak med lederne fra SEIF, som var meget 
imødekommende. SEIF`s spillere og ledere var meget positive 
overfor arrangementet og var også positive overfor et genvisit i 
Stjær i forbindelse med vores sportsfest den 7. juni.  
Så vi regner med at blive kontaktet i nærmeste fremtid. 
 

http://www.stjaer.net/motion
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Fodbold sæson 2008 
 
Drenge & Piger, Poder 03-02:   
Træning:  Onsdag 16.45-17.45 
Træner:  Michael Back  22992183  
 
 
Drenge & Piger, Mikroput 01-00:  
Træning: Tirsdag 16.00-17.00 
Træner:   Rene Domino  87695145  
  Jeanine Bonadies 
 
 
Drenge, Miniput 99–98 (U10):   
Træning:  Tirsdag & torsdag 16.00-17.00 
Træner:  Hans Henrik Jensen 86153949 
  Lars B. Overgaard 86950522 
  
 
Drenge, Lilleput 97-96 (U12):   
Træning:  Tirsdag & torsdag 17.00-18.30 
Træner:  Morten Schmidt  22795081 
  Morten Bonde  28696133  

 
 
Piger, Miniput 97–98 (U11):   
Træning:  Mandag & onsdag 17.00-18.00 
Træner:  Lars H. Overgaard  86950227 
  Brian Pedersen  86950998 
 
 
Piger, 93–94 (U14):  
Træning: Tirsdag & Torsdag 17.00-18.00 
Træner:  Ole Clausen  86950671  
 
 
Drenge, 94-95 (U14) & Junior 91–92-93 (U16). 
Træning:  Tirsdag & torsdag 16.30-18.00    
Træner:  Henrik Blæsbjerg  87547070 
  Claus Jensen  86950518 
 
Senior     
Træning:  Torsdag 19.00 – 20.30 
Træner:  Lars Bertelsen  86950375 
 
Oldboys     
Træning: Mandag 19.00 – 20.30 
 
Fodboldudvalget 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    

   HJÆLP!!! 
 

 VI SATSER PÅ, AT  
  STARTE  MED 

   SPINNING TIL AUGUST, 
  MEN VI MANGLER 
  INSTRUKTØRER.  

 
  SE FORSIDEN AF  
  FLASKEPOSTEN 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  O.B.S.  
 

  NY AFDELING I 
  STJÆR BOLDKLUB 

 
  LØB FOR ALLE 

 
   HVER TORSDAG 

 KL. 19.30 
  VED KLUBHUSET 
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APROPOS SAMMENHOLD…. Fortsat 
Vi har altid pralet af at være en stor klub i en lille by, og det er 
vi da heldigvis stadig. 
Men der er ingen tvivl om, at os, der er flyttet til byen efter 
1972 eller bare vokset op med klubhus og hal, som en fast 
bestanddel af bybilledet, kun kan måbe over den arbejdsind-
sats, der blev sat ind. Fra ide og tegning i 1970 til opførelsen af 
klubhuset udelukkende ved hjælp af samarbejde og frivillig 
arbejdskraft. Aften efter aften, weekend efter weekend i over et 
år brugte folk deres fritid, så boldklubben fik et klubhus…. 
Det er stort!!!! 

 
Vi lever i en tid, hvor mange tager boldklubben som en 
selvfølge. Den har jo altid været der, og som følge deraf er det 
ikke noget, der skal kæmpes eller arbejdes for. 
 
Men det er værd at kæmpe for! 
Venskaber er vigtige, og mange venskaber starter med holdspil 
i boldklubben.  Jeg frydes, når jeg ser unge som gamle dyrke 
deres sport, og ser det enten spirende eller fast sammentømrede 
sammenhold, når man arbejder sammen om en opgave. 
Holdspillet er socialt opbyggende, og for at tage en gammel 
kendt frase, så er intet hold bedre end den mindst dygtige 
spiller. – Du er intet uden dine holdkammerater! 
 
Derfor skal vi voksne skabe rammerne om dette sammenhold. 
Vi skal sørge for, at der en velfungerende klub med gode 
trænere og ledere, så ungerne får masser af positive oplevelser 
omkring det at være i et fællesskab. 
- Om man så cykler, vandrer, spiller håndbold eller fodbold, 
eller løfter jern sammen, det er sådan set  ligegyldigt. 
 
I 1957 stiftede ildsjælene boldklubben, i 70’erne byggede de et 
klubhus ved hjælp af frivillig arbejdskraft, de kæmpede for at 
få anlagt banerne, og i 80’erne kom hallen.  
Nu kæmper vi for en udvidelse af hallen, så vi har lokaler, der 
svarer til de krav, der stilles til motion nu og i fremtiden. 
 
Lad os kæmpe sammen for at skabe liv og udvikling i Stjær 
Boldklub, sætte fælles mål og føre dem ud i livet. 
Måske kan vi, uden at vi nødvendigvis selv skal i gang med 
mørtel og mursten, skabe noget lige så stort, som ildsjælene 
kunne dengang i 70’erne!!!!!                                            
EM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOSTALGI & LOKALHISTORIE 

 
Skulle det have interesse, kan DVD’en omkring opførelsen af 

klubhuset, spil på banerne og søndagsture til Bakkeskoven 
købes hos  

Orla Hermansen til kr. 50,00. 
 

Det var før Nygårdsparken m.m. kom til, det var mens banerne 
var lige så dårlige, som de er i dag, og det var helt bestemt den 

gang, hvor fodboldshortsene var korte og tætsiddende 

☺ 
Køb den før din nabo. 

Eventuelt overskud går naturligvis til ungdomsarbejdet i 
boldklubben. 

 
                      

TELTBAL 
KOM TIL GRÆSK AFTEN STJÆR 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
I år er der græsk stemning i teltet til sportsfesten lørdag aften. 
Menuen er taget fra det græske køkken, så kom og nyd en 
hyggelig aften med venner og naboer. 

 
Da vi igen i år har vores egen superkok, nemlig Søren 
Graversen og hans Smagsløg, kan der købes madbilletter helt 
indtil torsdag aften, men de kan allerede fra 15. maj købes i 
Brugsen i Stjær. 

 
HUSK!! Du er velkommen til at medbringe egen mad til 
fælles-spisningen i teltet. 
 
Pris for indgang, mad, musik KUN  kr. 125,00 
 
Entre uden spisebillet – kr. 50,00 (købes ved 
indgangen) 
 
Under maden vil jukeboksen spille i et behageligt leje, og 
når vi har spist, spiller IMITATORS op til dans. 
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GENERALFORSAMLING 2008 
 
Formandsskifte: Henrik Møller ny formand! 
Der kom flere mennesker til årets generalforsamling end vi har 
set tilsammen i mange år, og det var rigtigt dejligt at se så 
mange vise interesse for arbejdet i boldklubben. 
Trods det talrige opmøde endte det ikke med kampvalg, så 
bestyrelsens håndplukkede kandidat Henrik Møller blev valgt 
med bravour og klapsalver. 
Alle opmødte ved, at Henning Røgen gennem de sidste 10 år 
har ydet et kæmpe stykke arbejde i boldklubben, så han mødte 
naturligvis også stort bifald, da han takkede af. 
Heldigvis har Henning påtaget sig en opgave som medlem af 
arrangementsudvalget, så han forlader ikke arbejdet i 
boldklubben helt og aldeles. Det er vi mange, der glædes over!.  
Hovedbestyrelsens opdaterede medlemsliste ses andet sted i 
Flaskeposten. 
 
Stormøde 
Vi er i hovedbestyrelsen ikke blinde for, at det store opmøde 
også skyldtes, at der var indkaldt til efterfølgende stormøde, 
hvor fremtiden for Stjær Boldklub var på dagsordnen.  
Og skal fremtiden for boldklubben være lys og lykkelig, så er 
der brug for mange nye kræfter, og derfor var glæden over det 
store fremmøde åbenlys. 
Vi havde en god debat omkring ønskerne for fremtiden, og da 
det var tydeligt, at der i den grad er brug for alternativer til de 
traditionelle idrætsgrene som håndbold, fodbold og badminton, 
arbejdes der ihærdigt videre med planerne om en udvidelse af 
hallen . 
Henrik Møller, Henning Røgen og undertegnede har været til 
det første indledende møde med Skanderborg Kommunes 
embedsmænd, og selvom de måske nok synes, at de fremlagte 
ideer var vældig gode, så er det jo i sidste ende en politisk 
beslutning, som igen kommer til at handle om økonomi.  
– Og et byggeri som dette kommer til at koste mange millioner, 
så hvis vi skal gøre os forhåbninger om velvillighed fra det 
politiske liv, så er der nok ingen tvivl om, at boldklubben selv 
skal på banen og søge alle de puljer, fonde og sponsorer, som 
søges kan. Det bliver et stort og sejt træk, og selvom vi får al 
den hjælp, som DGI’s eksperter kan yde, så anmoder vi igen 
her om, at skulle nogle af jer gode læsere have evner og gode 
råd til den slags arbejde, så har vi brug for al den hjælp, vi kan 
få! 
 
Vi starter med spinning allerede nu! 
Uanset om planerne tilgodeses positivt af kommunens 
politikere, så skal vi ikke forvente, at en tilbygning står klar til 
brug, når efterårssæsonen starter op igen. 
Da vi kun har plads til en aktivitet af gangen, ligger cafeteriet 
ofte øde hen først på aftenen, og vi har derfor besluttet, at 
inddrage det meste af cafeteriet til spinning aktiviteter i stedet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vi indhenter i øjeblikket tilbud på 10 spinning cykler samt 
musikanlæg og mikrofon m.m., og planen er, at denne aktivitet 
skal tilbydes allerede fra 15. august i år. 
 
Intet hold uden instruktører! 
Da dette er en aktivitet Stjær Boldklub aldrig før har haft på 
programmet, råder vi naturligvis ikke over instruktører til dette. 
Her håber vi så endnu en gang på læsernes hjælp. 
 
Hvis du har lyst til at påtage dig en sådan opgave, så 
kontakt Henrik Møller eller undertegnede allerede nu. 
Du behøver ikke at være uddannet spinning instruktør, idet 
boldklubben naturligvis sørger for, at du vil komme på de 
nødvendige kurser for at varetage opgaven.  
Du skal bare have lyst, iver og energi til selv at trampe i 
pedalerne, og dermed sørge for, at deltagerne får en god og 
positiv oplevelse under anstrengelserne. 
- Altså forene din egen motion med at hjælpe & opildne 
andre. 
 
Da vi naturligvis gerne vil have cyklerne i gang så meget som 
muligt, får vi brug for flere instruktører, så  alle der har lyst: 
Meld jer under fanerne! 
 
I har en god klub, så værn om den! 
Dette var den afgående formands sidste ord i hans beretning. 
Hvis vi alle tager den sætning til efterretning, og bidrager til 
samarbejdet omkring vedligeholdelsen og udviklingen af 
boldklubben, så er jeg sikker på, at vi – eller vores børn og 
børnebørn kommer til at opleve et brag af et jubilæum i 2057! 
 

 
 

Ellen Møller 
 

 
APROPOS SAMMENHOLD…. 
Opførelsen af klubhuset ved Vesterbro Stadion 
Jeg har med stor fryd og fornøjelse siddet og set filmen fra 
opførelsen af Stjær Boldklubs klubhus på Vesterbro. Dels var 
det sjovt at se nogle af byen borgere samt mine kolleger fra 
Harald Røgen & Sønner i en noget yngre udgave!!, men 
derudover  rammes jeg af den fryd, det giver, når nogen står 
sammen om et projekt, så ideer, drømme og ønsker føres ud i 
livet og bliver en realitet. 
Det er stort!! 
 
Læs mere længere inde i bladet….. 
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FREDAG D. 06.  JUNI 
 
18.00 Bilorienteringsløb  
Det traditionelle bilorienteringsløb er igen på 
programmet, og har du lyst til en tur på et par timer i 
det østjyske med masser af svære køreordre og kort, 
så er det lige noget for dig. 
 
19.00-22.00 Børnediskotek 
Vi får igen i år besøg af Diskotek Mø. & Ma.  
De spiller fra klokken 19 til 22. 
Der vil være masser af 
konkurrencer, og i baren vil der 
være mulighed for at købe 
drinks, selvfølgelig uden 
alkohol. Gratis adgang. 
 
21.00 Burgerbaren åbner 
Naturligvis ingen sportsfest uden burgere fredag 
aften! Prøv dem! 
 
22.00 Bilisterne vender hjem 
Musikken fortsætter for de voksne 
 
LØRDAG D. 07.  JUNI  
 
08.30 Gratis morgenkaffe i teltet 
I teltet er der frisk kaffe, te, rundstykker…og en lille 
en til halsen 
 
10.00 Fodbold- og håndboldstævne 
 
10.00 Tombolaen åbner  
 
 
 

 
LØRDAG KL. 10.00 

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

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

 
MANGE TAK !! 

 
 
 
 

19.00 – 02.00   Teltbal og fællesspisning  
Efter maden spiller Imitators op til dans, så 
kom ud og få luftet danseskoene! 
 
SØNDAG D. 08.  JUNI 
 
Søndagens program er endnu ikke helt fastlagt, 
men her en ledetråd: 
 
11.00 Reparationssæt 
Hvad med en sildemad eller en med spegepølse…og 
en lille en til halsen. 
 
11.30 Hoppepuderne pustes op 
 
11.30 Oldboysturnering fodbold 
 
12.30 Lagkageløb m.m. 
 
14.00 Sportsfesten slutter 
 
TAK  FOR  DENNE  GANG 
 

DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER 
 
 
 
 

PRISER VED SPORTSFESTEN 
 
Fransk hotdog    kr.   20,00 
Frankfurter m. brød   - 25,00 
Pølser     - 10,00 
Pølsebrød    -   5,00 
Pizza     - 20,00 
Toast     - 15,00 
Kaffe m. småkage   -   5,00 
Fadøl     - 30,00 
½ liter sodavand på flaske  -           20,00 
Kildevand    - 10,00 
1/1 flaske rødvin   - 80,00 
1 glas rødvin    - 15,00 
1/1 flaske hvidvin   - 80,00 
1 glas hvidvin    - 15,00 
½ flaske snaps    -         125,00 
1 glas snaps    - 15,00 
1/1 flaske Gajol   -         400,00 
1 glas  Gajol    -           20,00 
Breezer m.m.    - 30,00 
Chips     -             5,00 
Rep. sæt søndag   - 30,00 
Entre lørdag                                        -           50,00  
Entre incl. middag og levende musik -         125,00 
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ONSDAG D. 04.  JUNI 
 
18.00 Teltet stilles op. 
Jo flere der giver en hånd med, jo tidligere kan 
festen starte. 
 
19.00 Oldboys - Turneringskamp 
 
19.00 Stjær*ne løb 
Endnu en gang bliver der aktivitet rundt omkring i 
Stjær, hvor børn og voksne deltager i årets Stjær*ne 
løb. 
Det kan endnu en gang foregå på cykel eller til fods, 
og der er både kort og længere ruter.  
 
Tilmelding ved klubhuset kl. 18.30 
 
19.00  Baren åbner 
 Hoppepuderne pustes op 
 Boderne åbner  
  
20.00  Præmiewhist 
 
TORSDAG D. 05.  JUNI  
 
 
12.00 Boderne åbner  
12.00 Hoppepuderne pustes op 
 
Fodbold – turneringskampe 
12.30 U12 drenge 
14.00 S5 Herrer 
 
19.00  Senior v/ Oldboys - Præcision 
Så er det nu, at vi en gang for alle kan få svar på, om 
old’erne er så gamle og afdankede, som ungdommen 
påstår? 
Om ungdommens brushoveder kan bevare roen? 
Om nogen i det hele taget har de talenter, der af og 
til prales med… ☺ 
Der dystes i præcisionsspark…. Eller kast. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Så fod- og håndboldspillere, Han- og hunkøn: 
Ud af busken og meld jer til. 
Ungdommen og de lidt ældre får lige mange 
kast/spark til sammen, så det er lige gyldigt, hvor 
mange der er på hvert hold. 
 
Ud over et års håneret ☺ vil der naturligvis være 
præmie til det/de vindende hold. 
 
Forhåndstilmelding ved Lars Bertelsen/Klaus 
Busch/Annette Thorsted.  
- Eller i baren inden kl. 18.00 
 
 
21.30 Orientering om bilorienteringsløb 
I klubhuset gives der orientering om reglerne for 
fredagens store 
bilorienteringsløb 
 
 
 
 
BEMÆRK ! 
Også i år har vi 2 hoppepuder til sportsfesten! 
Der vil være en pude forbeholdt børnene, der endnu 
ikke er startet i skole, samt en pude til de større børn. 
DETTE BEDES RESPEKTERET, SÅ VI 
FORHÅBENTLIGT UNDGÅR UHELD !! 
Da der stadig er stor aldersspredning på begge 
puder, skal der tages hensyn, når man boltrer sig på 
hoppepuderne. 

 
Pas på jer selv og hinanden! 

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