
 

 

STJÆR AVIS 
      med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe  

Nr. 27 – 7. årgang       november, december, januar, 3/4 februar 

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. 1. februar 2009. Avisen udkommer i weekenden den 20.-22. februar 2009 
Indlæg modtages på mail adr.: stjaeravis@stjaer.net    Avisen kan læses i farver på http://www.stjaer.net 

Stjær Brugsforening anno 1898 alias Dagli’Brugsen Stjær 2008 - udvidet/ stor ny vuggestue - hejset på plads/ 
lys på kirken 120 børn og voksne til Bibelshistorie-fortælling og boller i karry i kirke og forsamlingshus/ 

nybyggeri mod syd og nord/ romantisk omdøbning af Hårbyvej/ kollektiv trafikdiskussion/ - der er vildt gang i Stjær!  
Vil du være med til at præge udviklingen af vores landsby, i årene fremover, læs side 12-13. 

Alle tanker, al viden og alle ideer ”skal på banen”. Det er nu! 



 

 

 

 

 

Stjær Avis          
udgives af Stjær Boldklub  
og Stjær Sogns Borgerforening 
 
 

Redaktionens adresse:         Alle læsere ønskes  
Møllevejen 7, Stjær, 8464 Galten,                  en rigtig god jul - og 
stjaeravis@stjaer.net/   8695 0825                 et velsignet nytår! 
 
Avisen bliver husstandsomdelt 4 gange om året i Storring-, Stjær-, 
Høver- og Søballe-området, til ca. 750 husstande. 
Du kan købe ekstra aviser i Dagli’Brugsen i Stjær, for 10 kr. 
 

Deadline, stof til næste Stjær Avis: 
Stof indsendes til redaktionen senest: 
Søndag den 1. februar 2009 
Avisen udkommer i weekenden den 20.-22. februar 
 
Der bliver mindet om deadline-tidspunkt på Stjær-nettet og på 
Brugsens opslagstavle, tre uger før deadline.  
Send gerne stof til avisen i god tid. Det letter ”avisbrygningen”. 
 

Copyright! 
Kopiering er kærkomment - med angivelse af kilde! 
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Stjær/aktiviteter 
november 
24. 17.30 Fællesspisning i fs.huset 
26. 19.00 Henning Toft Bro fra Tørfisk i forsamlingshuset 
28. Alle børn - hæng sokker op i Brugsen!!! 
29.-30. Julemarked i Ruth’s Garage 
29.-30. Juleudstilling hos Art Jam i Stjernholm Mejeri 
30. Brugsens og byens Juletræer tændes, se opslag i Brugsen 
Uge 48-49 /landsbygrupper/landsbysamvirket - repræsentanter fra 
landsbyer i hele kommunen, mødes med politikerne 
december 
??   Årets julestue/se opslag i Brugsen 
7. 10-17 Julebanko i Forsamlingshuset 
14. 16.00 TakeNote koret synger Julekoncert i Storring Kirke 
21. 18.00 Syng julen ind i Missionshuset 
januar 
13. 19.00 Fællesspisning for voksne 
16. 18.30 Spis langt ude i skoven, Bakkeskoven 
marts 
8.  International kvindedag i Stjernholm Mejeri, mere i februar avisen! 
 
 
18. april 2009/ Rollespil i Bakkeskoven 
17.oktober 2009/ Rollespil i bakkeskoven 
 
Kirkens arrangementer: Se KIRKELIV side 16-18 

Storring/aktiviteter 
december 
7. fællesspisning 
januar 
11. fællesspisning 
februar 
1. fællesspisning 
 
Kirkens arrangementer: Se KIRKELIV side 16-18 

Høver/aktiviteter 
november 
23. 10-16 julemarked 
december 
14. 13.00 Juletravetur 
31. 24.00 Nytårsaften i beboerhuset 
januar 2009 
10. 18.30 Tøsefrokost i beboerhuset 
22. 19.00 Foredrag i beboerhuset, Jørgen Bonnichsen 
februar 
22. 14.00 Fastelavn for børn og voksne i beboerhuset 
 
lørdag den 6. juni 2009 Høver Beboerhus fylder 100 år  

Søballe / aktiviteter 
 

24. november/ Fællesspisning arr.: Venge 
30. november/ 16.00 Juletræet tændes på legepladsen 
26. Januar/fællesspisning arr.: Veteranerne 
23. februar/fællesspisning arr.: Nr. Vissing 

  

Tænker du på at få en au-pair? 
 
Vi vil gerne have en au-pair.  
 
Som en almindelig travl børnefamilie tror vi, at det er et kæmpe-
plus, at få hjælp til den daglige husholdning og i tilgift få et spæn-
dende pust fra de fjerne egne. 
Tænker du det samme, så kontakt os, så kunne vi hjælpe hinan-
den med at lave et lokalt netværk. 
 
Au pair betyder 'på lige vilkår'. Formålet med et au pair-ophold er  
således, at personen skal indtage en familiær stilling i værtsfamili-
en. En au-pair må maksimum arbejde 5 timer om dagen, have 
eget værelse og skal modtage minimum 2.500 kr. i lommepenge 
pr. måned. 
 
Helene Thorup / Stjær / 24255772  / helene@simoni.dk 
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Onsdag den 26. november kl. 19.00 
Foredrag i Stjær Forsamlingshus, med Henning Toft Bro fra Tørfisk  

- og søn 

 
 
 

 
 
 
”Jeg stammer fra Thyborøn. Er født og opvokset ved havet på 
den smalle landtange der skiller Limfjord fra Vesterhav. Født 
med ryggen mod fjorden og blikket rettet mod havet. Det har 
gennem alle årene præget min måde at leve og tænke og skri-
ve på. Det med at skrive sange og viser tog fart, da jeg i be-
gyndelsen af 80´erne kom med i Tørfisk.  
 
Gennem årene er det også blevet til nogle bogudgivelser, ek-
sempelvis en salmeantologi og "Fortællinger fra en havvendt 
kyst". Bogen er et strejftog gennem sind og sogne i den vestli-
ge del af Jylland. 

 
Når den sparsomme fritid tillader, holder jeg foredrag 
om folkelige og kirkelige emner, og  
vise-fortælleaftener om skæve eksistenser, herlige 
episoder, underfundige miljøer og selvfølgelig om den 
barske og blæsende natur, som kendetegner den jy-
ske vestkyst.               
 
Henning Toft Bro ” 

Storring-Stjær-Høver Sogns foredragsudvalg: 
 
Foredragsudvalget består af en person fra hver af 
de tre byer i sognet: Høver, Storring og Stjær, plus af 
en repræsentant for menighedsrådet og af præsten. 
Der holdes tre foredrag om året, et i hvert forsam-
lingshus. Forsamlingshuset står for det praktiske ar-
rangement – og menighedsrådet betaler foredrags-
holderen. Derfor er det gratis at deltage i foredraget. 
Man lægger 25 kr. for kaffe, te og kage. Overskuddet 
af disse penge går til det respektive forsamlingshus.                      
       red. 

 Alle er velkomne, det er gratis. 

Hilsen foredragsudvalget  

 
 
 
 
 

Årets julestue 
i forsamlingshuset 

 
Der julehygges i Stjær forsamlingshus for 

pensionister og seniorer. 
 

Vi byder på kaffe/the og kage - lidt under-
holdning i julens tegn - og ikke mindst, den 

populære pakkeleg. 
 

Se dato på opslag i Brugsen, 
hvor der også vil være information  

om tilmelding. 
Husk at medbringe pakke værdi max. 20 kr. 

 
På hyggeligt gensyn, Julestueudvalget under 

Stjær Borgerforening 

 
 
 
 
 

Julebanko 
I forsamlingshuset 

 

Søndag den 7. december 
Børnebanko fra kl. 10 - 11.30 

Voksenbanko fra kl. 14.00 – 17.00 
 

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

Forsamlingshuset! 
 

Der kan købes kaffe/te, kage, øl, vand & slik. 
 

Alle er velkomne til begge arrangementer! 
 

Vi glæder os til at se Jer :-) 
Stjær Sogns Borgerforening  
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Julemarked i Ruth’s garage 

       Julemarked i Ruth’s Garage 
Nygårdsparken 23 i Stjær – kom og kig! 

 

Lørdag d. 29. og 
søndag d. 30. november 

kl. 10-16  
  

Vi har håndlavede nisser, kalenderdekorationer, 
adventskranse, kirkegårdskranse, smykker, dør-

pynt, papirklip, troldhasselgrene o.m.a. 
Æbleskiver, gløgg og saftevand kan købes. 

Stor julehilsen Conny og Ruth 

Opslagstavlen 

TakeNote koret giver Julekoncert i Storring Kirke 
 

Søndag d. 14. dec. kl. 16.00 
 
Det Århusianske Rytmiske kor TakeNote synger julen ind, 
ved en spændende og klangfyldt koncert. 
 
TakeNote synger a capella arrangements, af numre af blandt andre 
Lenoard Choen, Tori Amos og Seal, 
og dit møde med os kan være romantisk, i forbifarten, et genhør eller måske det møde der rykker dig et andet 
sted hen. 
 
Ved julekoncerten synger TakeNote dels kendte, smuk-
ke, klassiske julesalmer og dels rytmiske julesange, kryd-
ret med numre fra vores eget repetoire.  
 
Koncerten er gratis  hilsen menighedsrådet. 

Juleudstilling hos Art Jamming 
Lørdag d. 29. og søndag d.  30. november 

kl. 12 – 17 
 
Traditionen tro, er der Juleudstil-
ling hos Art Jamming på Stjernholm 
Mejeri 

  
I år kan du møde: 
• Ulla Blæsbjerg - filt til boligen 
• Lizzie Duedal Rasmussen - ovnformet glas – 

www.glizzart.dk  
• Helle Bach Andersen - smykker og strik 
• Dorte Steffensen - pileflet til ude og inde 
• Mette Morell – smykker  
• Christian A Jensen – natur fotografier – 

www.caj-art.dk  
• Eva Madsen – tasker, bælter og punge 
• Susi Nyholm – skulpturer i metaltråd 
• Tina Kolding - med malerier, bøger og kort - 

www.artjamming.dk og www.tinakolding.dk 
   

Alle er velkomne – gratis adgang  
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Fællesspisning 
  

Årets sidste og mest velsmagende 
fællesspisning er 24.11.! 

  
Kære alle! 

vi nærmer os julemiddagen til fællesspisning. Og hvis 
det er som det plejer, og hvad vi også rigtig godt kan li, 
ja, så står menuen på flæskesteg med rødkål og masser 

af sovs , måske en ris á la mande til dessert  !!! 
  

I løbet af året har vi gumlet os igennem kilovis af grønt-
foder, så ørerne stritter på os alle, for der er ingen græn-

ser for, hvor sunde vi er her i Stjær. 
Nu er det så tid til et rigtig godt og solidt måltid i fælles-

skab med hinanden. 
  

Vel mødt mandag den 24. november kl. 17.30 
i Forsamlingshuset. 

  

Efter jul spiser vi sammen den: 
2. marts, 27. april , 12. juni (fredag) 

 
Har du lyst til at være med til fællesspisning, 

så kontakt mig. 
  

Mange hilsener Heidi G. Andersen, 86950650,  
heidi@gargulak-andersen.dk  

Fællesspisning for voksne 
 

Tirsdag den 13. januar 2009 
kl. 19.00 

  
 
Man møder blot op i BaseHouse, i Stjær For-
samlingshus medbringende en ret til buffeten 
under den ene arm og noget drikkelse, taller-

ken, bestik under den anden.  
 

I pungen ca. en tyver til husleje. 
.....og så går snakken... 

  
Ring eller mail til Hanne med info om, hvor 

mange I kommer og hvad der 
medbringes til buffeten. 

  
Tlf. 44 952 823 / hanne_jens@get2net.dk 

  
Det er superhyggeligt...og buffeten er rigtig 
god. Indtil nu er der kommet nye hver gang 

..... og du er også meget velkommen! 
  

Vi ses den 13. januar. 
Flemming, Janne, Jens og Hanne.  

Opslagstavlen 

”Syng julen ind!” 
 
hedder et arrangement, som er ved at ligne en tradition, i missionshuset i Stjær. 
 

Det foregår den 4. søndag i advent (21. december) kl. 18 - ca. 21 
 
og består af et bredt repertoire af kendte og mindre kendte julesalmer og -sange.  
Nogle af dem synger vi i fællesskab, men vi skal også undervejs lytte til både solister og 
et til lejligheden sammensat kor, som har indøvet flere julesange i flotte, flerstemmige 
udsættelser. Det er trænede sangere, så kvaliteten er høj. Stilen spænder vidt, lige fra 
det velkendte klassiske til noget, der er mere i den rytmiske gospel-stil. 
  
Bordene er opstillet på café-vis, og under hele forløbet er der mulighed for 
at forsyne sig med diverse snacks og julesmåkager samt kaffe/te. 
  
Und dig selv et musikalsk pusterum lige ind under jul og kom i dejlig jule-
stemning.  

 
Alle i Stjær og omegn 
er velkomne! 
  
Hilsen Ellen Højlund Wibe 

Nogen der synger julesange … og nogen der danser om juletræ … Jonas 6 år 
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Pulterkammeret 

Sælges  
Technics Stereo Casette RS-BX606 
Technics CD Player SL-PG500A 
Technics Stereo Synthesizer Tuner ST-T350 
Technics Stereo Integrated Amplifier SU-VZ220 
 
Potentiometeret i forstærkeren er en smule slidt,   
men ellers er alt i god stand og velfungerende. Samlet 
kr 600,- 
 
Sælges 
Adventure World nr 1-43 
Samlet kr 250,- 
 
Sælges 
Henry Klos "Model One" FM/AM radio  
Sort/sølv, aldrig brugt Kr 1400,-  
 
Søges 
Barnepige til Jacob, 4 år, til at hente i børnehave og 
aften, efter behov.  
 
Kontakt Nina på nmmn@slog.dk, eller SMS 2277 
7271  
 

Spis langt ude i skoven… 

fredag den 16. januar kl. 18.30 

Ud af fællesspisningens grillbål er udsprunget et 
ønske om at spise endnu længere ude - og på 
årets koldeste tid..... 

 

 

Vi er derfor nogle stykker som vil samles fredag den 
16. januar ved aftentide i Bakkeskoven -
forhåbentligt bliver det starten på en god & lang  
vintertradition.  

I bålets skær og under fuldmånen, vil vi spise 
en kæmpestor gryde med russisk Bortch og alt dertil 
hørende.  

Til dessert rister vi pandekager over bålets gløder…. 

Tag dit varmeste tøj på, medbring tæpper, termoun-
derlag, pelshuer, regnslag, tallerkner, bestik 
og drikkevarer.  

Vi mødes ved spejdernes bålplads i Bakkeskoven.        
ALLE - børn & voksne er velkomne.                                                                      
Vi deler udgiften til maden mellem de voksne.            
Meld til på mail: "astridogkjartan@mail.dk, senest       
tirsdag den 6.1.                                          Kjartan 

Benjamins cykel, som blev efterlyst i sidste num-
mer af avisen, blev fundet i Søballe, af nogle 
rare mennesker.                                   red. 

Pulterkammeret 
  
 
 

Opslagstavlen og ”pulterkammeret” 

 

Skal Stjær Avis ikke have  
en  ungdoms-redaktion? 

 

Vi på redaktionen synes, det kunne være spæn-
dende at have et par unge tilknyttet redaktionen, 
som free-lancers. 
 

Vi er sikre på, Stjær og omegn godt kunne tænke 
sig at læse lidt om hvad i går og laver, samt delag-
tiggøres i nogle af Jeres tanker. 
 

Efter Katrine Koldings artikel fra USA, fik vi af man-
ge at vide, at det var interessant læsning for unge. 
Denne succes vil vi gerne gentage, med nogle af 
Jer som skribenter. 
 

Vores søgekriterier er brede -  du kan være alt lige 
fra folkeskoleelev til ung, på vej ud i livet. 
 

Skriv eller ring til redaktionen/-tøren: 2991 0825 
mail: stjaeravis@stjaer.net  
Vi håber at høre fra nogle...                             Pil 
 
PS: Tak Sofie, for hjælp med teksten! 

Kostalden 

Der var en lind 
strøm af gæster i 
Kostalden, til 
Åbent hus i sep-
tember. Her er 
nogle gæstema-
lere i gang. 
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International Kvindedag 
8. marts 2009 

 
i Stjernholm Mejeri i Stjær  

 
Vi gentager sidste års succes, med at markere den 
internationale kvindedag i Stjær Avis’ distrikt. 
 
Alle kvinder indbydes til en festlig brunch og kvinde-
hygge, i Art Jammings atelier i Stjernholm mejeri. Vi 
glæder os til en underholdende og spændende dag, 
med Kvinder i alle aldre. 
 
Hvis du har lyst til at deltage i planlægningen, eller 
har gode ideer til dagens program, kontakt da ven-
ligst Tina på tina@artjamming.dk 
 

Sæt allerede nu X i kalenderen 
den 8. marts 2009!  

 
Hilsen Anja, 
Janne, 
Jeanine, 
Lis (Storring) 
Pil, 
Tanja (Søballe), 
Noto (Søballe) 
og Tina 

Noelia’s kæmpe-kage til 8. marts 2008 

 
                     De spanske soldater vil ikke slippe os…. 

 
            Der kom en mail fra Ikast: 

          Angående spanske soldater i Stjær, så må der være  
          noget om snakken - og nogle efterkommere.  
          Her er et klip fra Linå kirkebog.      
          Mvh. Hardy Jensen, Ikast 
 

Den 25.januar 1809: 
Linaae: født Kiersten Jensdatters uægte barn og ved hjemmedåben kaldet – Ane – til barnefader udlagt en Spa-
niol der lå ??????? Krat i Stjær, hvor hun tjente navnlig Marius, udlæggelsen af jordemoderen Wardinghuus? og 
Jens Laursens hustru Berte Fogeds i Linaae. (død). 
 
Den ???? 1809: 
Haarup: Mads Jacobsens kone Kirsten Jørgensdatter, som havde ladet sig besvangre i sin Mands fraværelse, 
som ligger med folkene i Holbæk i Sjælland som gevorben Soldat, ved en Spaniol i Aarhus, Andres kaldet, hen-
des uægte drengebarn – Jørgen – kaldet ved hjemmedåb den 5 januar, til kirke den 16. April. Udlæggelsen af 
fader Jørgen Roed og Ane Marie Jensdatter, begge i Haarup. 
Faddere: Moderens fader Jørgen Roed, Niels Skræd-
der og Søren Donis? Enke – alle af Haarup. 

 
Disse 2de uægte børn er i februar indberettet til Amtet.  

 

 

Stjær Vandværk 
har sendt elever, lærere og øvrige 
medarbejdere på Stjær skolen på 

Vandvognen 

Stjær Vandværk, der forsyner ca. 400 husstande i 
Stjær by og opland med frisk vand har opstillet en 
vandkøler på Stjærskolen. 
 
Sammen med vandkøleren er der blevet uddelt en 
½-liters drikkedunk til alle elever og lærere på sko-
len, således at alle på Stjærskolen nu kan få frisk 
koldt drikkevand. 
 
Det har været vandværkets mål, at alle unge – der 
har deres daglige gang på skolen – skulle have ad-
gang til friskt, koldt vand uden at skulle benytte di-
verse importerede ikke altid lige hygiejniske gen-
brugs flasker og dunke, den uddelte drikkedunk 
tåler ugentlig maskinopvask, og kan mindst holde et 
skoleår. 
 
Alle ved, at vi har behov for mindst et par liter vand 
dagligt for at kroppen kan fungere optimalt. Men i 
dagligdagen kan det undertiden være ”svært” at 
huske på at drikke tilstrækkeligt med vand – vi kon-
sumerer måske i stedet et par sodavand el. lign. – 
og det er nok ikke det mest optimale, hvis vi skal 
tænke på sundhed, herunder de overvægtsproble-
mer, der så småt er begyndt at vise sig i Danmark, 
også blandt helt unge. 
 
Vi håber at dette initiativ kan bidrage til at elever og 
lærer på Stjærskolen, får deres væskebehov dæk-
ket på en fornuftig, og ikke mindst sund måde. 
 
Hilsen Stjær Vandværk  
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Ny vuggestue som del af 
Stjær Børnehave 
 
Torsdag d. 6.11 blev en pavillon på 264 m2 flyttet fra Ry og til græsarealet ved boldklubben – 
Vesterbro 32. Pavillonen bliver Stjærs nye vuggestue, som samtidig midlertidigt kommer til at fun-
gere som integreret institution—dvs. en institution hvor børn kan blive indtil de skal starte i skole 
og SFO. 
 
Bygningen og legepladsen bliver klargjort i løbet af november, så den bliver klar til åbningen d. 8. december, hvor de 
første 12 vuggestuebørn starter. Personalet fra Vuggestuen i Ry følger med, og de har uge 49 til at få indretningen på 
plads i den nye institution. 
 
I januar starter de resterende børn med 3 i hver uge. Som det ser ud nu er der 20 børn 1. februar og i løbet af foråret vil 
der starte yderligere 4 børn. 
 
Presset på børnehaven har været stort i 2008 både før og efter sommerferien, og derfor kan der ikke optages flere 3 
årige i de eksisterende rammer på Østerbro frem til næste sommer. 
 
Pavillonen på Vesterbro skal derfor midlertidig både løse de manglende pladser for de 0-3 årige men også de manglen-
de pladser for børnehavebørn. Der er plads til i alt 25-28 børn alt efter alder. 
 
Overflytning til Østerbro vil ske så snart der er plads. Umiddelbart som det ser ud nu, vil der ikke ske overflytning før 1. 
juli, og dermed vil der blive en gruppe store børn i vuggestuen. Der er planer om et tæt samarbejde med Stærekassen 
for at give de store børn alderssvarende udfordringer. 
 
Det er planen at der skal bygges en ny integreret institution i Stjær (ca. 100 børn) til ibrugtagning sommer 2011. 
 
          Leder af børnehaven og vuggestuen i Stjær 
          Kirsten Andersen 

 

     /VuggestueVuggestueVuggestueVuggestue    

Sk rALd eJA M 

Som det sidste af Kulturgruppens arrangementer i 
forbindelse med Sangens År 2008 var forsamlings-
huset søndag d. 2. november fyldt med tunge ryt-
mer og fede attituder ..  

RytmeXpressen fra Brabrand fik de fremmødte 25 
børn og 15 voksne til at rocke med på We Will, We 
Will, Rock You .. Der blev spillet rytmer på tomme 
vandflasker og murerbaljer i alle størrelser - og der 
blev øvet attituder og små danse. 
Efter lidt øvelse rappede drenge og piger frejdigt 
om kap i et battle med fingertegn og attitude: 
Pigerne:            Drengene: 

Hva' sååh ?  
Så deet ! 

Hvis I vil ha' mer' af det fede, 
er I færdi' med at sidde, 
på den flade, 
og den lade 
- og bare sige "hvaaad ?" 

men far her, 
ka' ikke klar' mer', 
jeg siger fraa her, 

og råber argh …dér ! 
 

Efter en lille pause var der gang i murbalje-
trommerne og de hjemmelavede køller og sticks.  
Igen var det We will, we will, rock you, der var 
grundrytmen, men hurtigt blev vi så stabile i slage-
ne, at vi kunne klare brakes  
 
med 4 slag, 8 slag, små rappende rim - og som kulmi-
nationen, den store "runde", hvor de 4 taktslag blev 
fordelt på 4 grupper med hver sin takt, hvert sit råb 
og hver sin bevægelse .. 
 
Der var  meget lyd - og enkelte børn måtte have en 
lille lyd-pause, men kom dog hurtigt ind i salen igen  
- det var bare for spændende … 
Som et ekstra lille kuriosum, er vi nu nogle foræl-
dre, der ikke længere får lov at smide dåser, kasser 
og tomme flasker ud …!!   av 
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Det er en 
fredag mor-
gen en gan-
ske alminde-
lig skoledag. 
Det er sidst i 
oktober, og 

det er knap blevet helt lyst endnu, da skoletasken sidder 
på ryggen af pigen på vej til skole. Der falder nogle små 
regndryp på den, og det blæser, så bladene nogle gange 
hvirvles helt op på skoletasken. Pigen hopper af sted. 
Det er lige efter efterårsferien, og hun er rigtig glad for at 
være tilbage i skolen. 

### 

I skolen bliver madpakken taget ud og lagt i køleskabet, 
og skoletasken bliver omhyggeligt placeret imellem 
skamlens fire ben. I klasseværelset er der lunt og de nye 
lamper, der lige er sat op, lyser med mange watt. Snart 
kommer børnehaveklasselæreren, Jeanette, og klapper 
et klap på fire takter, der snart bliver besvaret af alle 28 
børn. Klap, klap……klap, klap. Alle børnene er musestil-
le. På tavlen er skrevet skoledagens program, og på skift 
”læser”/gætter børnene, hvad der står. Først er det for-
tællerunde, derefter bogstavsbogen og så et frikvarter. 
Bagefter talbogen og så endnu et frikvarter. Så er der 
madpakker, så igen legetid inden det er farvel for i dag. 

### 

”Cirkus starter altså med S” siger en pige med fletninger. 
”nej, det gør i hvert fald ej” siger en fyr i stribet striktrøje, 
der sidder ved siden af. ”Jo, det kan du jo høre ssssssss-
irkus” gestikulerer pigen overbevisende. ”Jamen, sådan 
er det altså ikke i virkeligheden, modsiger drengen hende 
en anelse fortvivlet. Heldigvis bliver deres uenighed brudt 
af Jeanette, der fortæller, at nogle bogstaver er vikarbog-
staver for S, og at det er det, der gør sig gældende i dette 
tilfælde.” Skoletaske starter med et almindeligt S” siger 
Jeanette¨, som hun får øje på skoletasken under skam-
len. På den måde hjælper hun børnene videre i deres 
jagt på S-ord. 

### 

Alle børnene har travlt med at sætte kryds ved de bog-
staver, der starter med S i deres bogstavsbog.  Hjemme-
opgaven til weekenden er at finde ud af, hvor mange i 
deres familier, der har S i deres fornavne. Efterhånden 
som børnene er færdige, går de glidende i gang med at 
lege. De siver ud i det store klasseværelse, hvor der 
modsat de andre klassseværelser på skolen er meget 
legetøj. Nogle går i gang med at spille labyrint, andre 
finder kassen med klodser frem. En dreng er godt i gang 
med geomag. ”Se - det er en lysende elpære”, udbryder 
han stolt. Snart er elpæren forandret til en farlig slange, 
og sekunder efter er slangen på vej til at blive solgt i en 
restaurant, som han hurtigt får bygget op ved at skubbe 
nogle køkkenelementer sammen. Hans brune øjne lyser 
tiltagende glade og lattermilde, som hans leg udvikler sig. 

### 

Der sidder en pige i sofaen og er meget koncentreret. 
Hendes blå øjne følger vedvarende, hvad hendes små 
energiske fingre foretager sig – hun er ved at fingerstrik-
ke. Hun har lige fisket det op af skoletasken. ”Jeanette, 

Jeanette jeg skal skifte farve nu”. Men Jeanette er travlt 
optaget med at hjælpe en anden pige helt færdig med 
bogstavopgaven. Pigen kigger sig lidt fortvivlet rundt ind 
til hendes øjne fanger en pige med brunt hår, der også 
sidder og fingerstrikker. ”Vil du hjælpe mig? Jeg har ikke 
prøvet at skifte farve før.” siger hun stille. Den anden pige 
udbryder kækt: ”Det vil jeg rigtig gerne. Min storesøster 
har lige lært mig, hvordan man gør det. Prøv lige at se 
her” De to piger sætter sig ved siden af hinanden i sofa-
en. Snart går snakken om disneysjov, fredagsslik og om, 
hvad de skal lave i weekenden. 

### 

Under skamlens fire ben står skoletasken. Hver dag er 
den vidne til, alt det som sker i 0.A. Dagen i dag forløber 
uden de helt store gnidninger. Børnene har det rart med 
hinanden. Andre dage er de hurtigt oppe at toppes og 
skal ha` meget hjælp af Jeanette til at redde trådene ud. 
Skoletasken er en vigtig en del af den lille piges liv og vil 
være med på sidelinjen, når de forskellige emner skal 
læres for første gang. Børnene bliver til stadighed udfor-
dret og når de knækker koden til et nyt bogstav, et rim 
eller en ny fællesleg, er det som stoltheden stråler ud af 
dem. 

### 

Nu er klokken blevet halv et. Skoletasken bliver løftet op 
på bordet. Nu bliver alle skolebøgerne, penalhuset, post-
mappen og fingerstrik pakket hurtigt ned igen – ja de bli-
ver nærmest proppet derned. Skoletasken når lige at 
glæde sig til at den skal hjem og hænge i huset på sin 
knag. Men nej, dagen er ikke omme i skolen endnu. Øje-
blikket efter bliver den båret ind i skolefritidsordningen og 
placeret i et rum. Her må den vente. Her kan den ikke 
følge med på samme måde, som inde i klassen. Den ta-
ger sig en lur og glæder sig - ligesom den lille pige - til 
næste uge i 0.A.  

Mette Brandi 

 Skoletasken  0.A årgang 
2008 



10 

 

 
Kære kunder!!! 
Tusind tak for jeres store opbakning og alle jeres positive 
tilkendegivelser, omkring vores nye butik. Det er utroligt 
dejligt for os ansatte i butikken, at I kære kunder er til-
fredse med resultatet, for så har det været hele 
”besværet” værd. 
 
Efter den fantastiske åbningsfest lørdag den 20. septem-
ber, kan vi se, at der er kommet flere ”nye” kunder i butik-
ken, og vores omsætning går den rigtige vej igen. Men vi 
kan sagtens klare meget mere omsætning!!. Så kender 
du nogen som mangler en god butik at handle i, så få 
dem til at køre til StjærJJ. 
 
Og er der noget du selv står og skal bruge i større 
mængder, eks. vin til festen, så sig til. Jeg laver gerne et 
godt tilbud. 
Apropos gode tilbud, vil jeg gerne gøre opmærksom på 
www.nettorvet.dk nu vi nærmer os juletiden. Der er mas-
ser af gode ting og tænk på al den tid du sparer på jule-
gaveindkøbene.  
 
Er der nogen som skal bruge firmagaver, vil vi også rigtig 
gerne hjælpe til. Kom ind i butikken og fortæl mig om di-
ne ønsker, så vil vi forsøge at opfylde dem. 
 
Vores sidst afholdte arrangement med ”græskarhoved 
udskæring” gik også rigtig godt, selvom vi var nødt til at 
rykke indendørs i år på grund af regnen. Det var lidt 
trangt ude på vores lager, men det gik!!  
Jeg synes, det var en rigtig hyggelig eftermiddag med 
rigtig mange deltagere igen i år.  
 
I år bliver der desværre ikke afholdt vinaften, da vores 
byggeri har taget al min tid. Og da jeg kom til at tænke på 
vin, var det desværre for sent at skaffe en foredragshol-
der. Jeg beklager meget, fordi det også er en aften, jeg 
gerne vil have lavet til en fast tradition. Men bare rolig - 
jeg kommer stærkt tilbage næste år!! 
 

Det næste arrangement er vores årlige juletradition. DEN 
SKAL IKKE BRYDES!! 
Vi skal have tændt vores juletræ. Det bliver i år søndag 
den 30. november om eftermiddagen. Tidspunktet vil bli-
ve ophængt i butikken. 
Men husk nu, at få sat kryds i kalenderen. Børnehaven 
har igen i år lovet at sørge for julepynten. Stor tak for 
det!! 
 
Ingen jul uden julesokker i Dagli`Brugsen Stjær. Til alle 
børn i Stjær og omegn!! Har du lyst til igen i år, at få din 
julesok hængt op i butikken, så kom ind med den (HUSK 
FORNAVN OG EFTERNAVN I SOKKEN) senest FRE-
DAG DEN 28. NOVEMBER.  
Så sørger vi for, at der hver søndag i advent er en lille 
overraskelse i sokken. HUSK NU at få tømt den hver 
søndag.  
Jeg håber, at der igen i år, er rigtig mange som har lyst til 
at være med. Sidste år havde vi ca. 150 julesokker. Lad 
os se, om vi ikke kan slå den rekord i år!! 
 
Omkring uge 49-50 vil vi i samarbejde med Viby handels-
gymnasium lave en kundeundersøgelse som jeg her, 
meget gerne vil opfordre jer kunder at deltage 
i. Undersøgelsen vil blive lavet i butikken. Men der vil nok 
også blive mulighed for at I kan deltage i den på nettet. 
Der vil også blive informeret ud på nettet om hvornår det 
bliver. 
 
Til sidst vil jeg gerne ønske jer alle en rigtig glædelig jul, 
samt et godt nytår. 
 
Mit eget juleønske i år er, at I kære kunder, vil hjælpe os 
med en rigtig god julehandel. Trods rentekaos og finans-
kriser rundt omkring i verden, er der stadig masser af 
varer og gode tilbud i Dagli`Brugsen Stjær. 
 
Rigtig mange julehilsener 
 
Arne Mogensen 
Uddeler  

Nyhedsbrev fra Dagli`Brugsen Stjær, november 2008.  
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Borgerforeningens arbejde har siden sommerferiens 
afslutning været præget og hæmmet af, at vi endnu 
ikke har fundet en kasserer. Bestyrelsen annoncere-
de i sidste nummer efter en der ville tage sig af job-
bet som kasserer. I min naivitet troede jeg, at der 
blandt foreningens godt 300 medlemmer var blot en, 
der kunne tænke sig at gøre en ekstraindsats for 
fællesskabet, men ak – jeg er åbenbart for naiv. Jeg 
ved godt, at mange har taget en tørn i foreningen før 
jeg kom ind og at mange synes, at andre må tage 
sig af det, for de har travlt med andre gøremål, men 
hvis vi alle siger sådan, så har vi jo ingen forening og 
intet fællesskab. Bestyrelsen kan jo også vælge at 
tage medlemmernes passivitet som et klart signal 
om, at sådan noget skal man betale sig fra. Det bli-
ver måske løsningen, men da vi pt. kører med en 
meget stram likviditet, håber bestyrelsen stadig på, 
at en eller anden sjæl i foreningen melder sig. Så 
endnu engang:  

 

Vil du gøre en ekstra indsats, så meld digsom kasse-
rer til borgerforeningen.  

 

Skaderne på forsamlingshusets tag, der gjorde, at der 
kom vand ind, viste sig at være en inddækning, der ikke 
længere kunne holde. Gad  vide hvor gammel den var, 
og hvor al det bly den oprindeligt bestod af, er forsvundet 
hen. Der er nu foretaget en reparation, og inddækning 
samt al træværk med ansats til råd er fornyet. Desværre 
var det ikke det eneste, der trængte til reparation. Gulvet 
i lejlighedens køkken gyngede fælt, og indikerede at der              

var noget galt med den bærende konstruktion. Endvidere 
var døren og dørkarmen til lejlighedens terrasse så råden 
i bunden, at en hver form for reparation var udelukket og 
en udskiftning måtte til. En ny dør blev indkøbt, malet af 
bestyrelsen og monteret af tømreren. Da den var sat i, 
blev der holdt et lille statusmøde på lejlighedens træter-
rasse, så man samtidig kunne nyde den nye dør. Det var 
mere end træterrassen kunne bære, og vi kan kun prise 
os lykkelige over, at ingen kom til skade, da den brast. 
Stor tak til de der hjalp med at køre den væk. Køkkengul-
vet var ikke helt så slemt som frygtet, og det er nu muligt 
at gå på det uden at blive søsyg.  

 
Med hensyn til udlejningen, har vi ændret på betingelser-
ne. Hidtil har man kunnet leje forsamlingshuset langt 
frem i tiden, og så få sit depositum retur såfremt man 
afbestilte det senest 1 måned før lejedatoen. For at sikre 
at foreningen ikke taber penge i en sådan situation, har vi 
ændret reglerne, så vi forbeholder os ret til at opkræve 
følgende i forbindelse med en afbestilling: 

 Mere end 6 måneder: kr. 200,- 

 Mellem 6 og 3 måneder: kr. 800,- 

 Mellem 3 og 1 måned 50 % af lejen 

  Mindre end 1 måned før 100 % af lejen 

Samtidig er betalingsbetingelserne ændret, så depositum 
nu skal betales senest 8 dage fra fakturadato, og hele 
lejen skal være indbetalt senest 3 måneder før lejedato-
en. Sker betaling ikke rettidig, slettes lejen uden yderlige-
re varsel, og huset frigives, så andre kan leje det den 
pågældende dag. jb 

Stjær Sogns Borgerforening 

 

Stjær Sogns Borgerforening 
 
Formand: Jens Bølling/ jb.dk@mail.dk / 44952825 
 
Kontingent: 200 kr. for en familie – 100 kr. for enlige. Ind-
betalingskort 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  
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Udviklingskatalog for Stjær landsby 
 
 

Otte repræsentanter har ved en rundbordssamtale 
d. 4/9 2008 og et efterfølgende møde d. 8/9 2008 i 
BaseHouse peget på en række temaer, som vi føler, 
er vigtige at få gennemført for at bevare og styrke 
byen som en attraktiv og aktiv landsby at bo i og 
være en del af. 
 
Disse temaer omhandler: 
Bosætning og erhverv 
Veje og stier 
Naturområder 
Kultur/miljøer 
 

Særlige kendetegn ved Stjær, som gør 
landsbyen til et attraktivt sted at bo 
 

Aktivt sportsmiljø 
Aktivt kulturliv 
Smuk natur 
Stjær Avis 
Stjær internetportal 
Etablerede åbne netværk for alle aldersgrupper 
Stor tilflytning - mange småbørnsfamilier 
God pasning og aktivering af børn under skolealder 
God skole og institutioner for skolesøgende børn  
Rigt sogneliv 
God Dagli' Brugs 
Lokalt bibliotek  
Aktive landbrug 
Eget forsamlingshus 
Let adgang til hoved- og motorvejsnettet 
Offentlig transport til Århus og Galten om end den er 
begrænset. 

 

Stjær samarbejder med og dyrker aktiviteter 
i en række af vore nabobyer 
 

Avis: Storring, Høver og Søballe 
Kirkeligt: Storring, Høver 
Sport: Harlev (svømning) 
 Skanderborg (svømning) 
 Ridning (Hørning) 
Musik: Ry, Skanderborg, Galten, Skovby 
Folkedans: Galten 
Spejder: Storring 
 

 

Stjær om 12 år 
 
Ud over at de nuværende kendetegn for Stjær bevares, 
ønsker vi: 
 
Seniorboliger m. fælles faciliteter 
Beskyttede boliger 
Sikre cykelstier og fortove 
Begrænset tung trafik 
Hastighedsbegrænsning med lavere maks. hastighed 
end der haves i dag. 
Byplads – torv 
Bondegårdsbørnehave 
Spor i landskabet 
Sundhedsklinik 
Kontorhotel 

Bosætning og erhverv 
 
Kontorhotel for liberale erhverv 
Fælles sekretær, reception, mødelokaler og hjælp til bog-
føring. Der findes i Stjær en lang række enkeltmandsvirk-
somheder, hvor et lokalt kontorhotel kan være nøglen til 
vækst.  
 
Let industri og erhverv 
Tænkes udviklet øst for byen mellem Tåstrupvej og Kol-
lens Møllevej. Der skal her være plads til mindre virksom-
heder inden for servicefagene, mindre handels- og agen-
turvirksomheder samt liberalt erhverv. Der kan i lighed 
med kontorhotellet også her være fælles faciliteter i form 
af kantine/frokoststue, mødelokaler m.m. 
 
Ingen tung industri 
Der ønskes ingen form for tung industri, eller industri der 
er afhængig af tung trafik. 
 
Seniorboliger med fællesfacilliteter 
Der ønskes opført et antal boliger i byen, der er begræn-
set i størrelse, og som er velegnede til at blive gammel i, 
så man kan blive boende i Stjær. Vi ønsker at  seniorer, 
der gerne vil flytte til et mindre hus, kan blive i byen – og 
at mange af de store huse, bliver ”frigjort” til nye børnefa-
milier, så vi kan bevare børnegrundlaget for  børnehave 
og skole.  
 
Beskyttede boliger 
Der ønskes opført et antal beskytte boligenheder, så per-
soner med større plejebehov ligeledes kan blive boende i 
byen, i stedet for at skulle flytte til andre byer i kommu-
nen. Evt. kunne man opføre sådanne boliger på Pebbel-
gaardens tomt, samtidig med at lokalplanens krav om 
bevarelse af landsbymiljøet så kunne opfyldes.  
 
Sundhedsklinik 
Et sundhedshus/-klinik, der udøver forbyggende virksom-
hed, i hele området, ønskes indrettet i den del af forsam-
lingshuset, der for tiden er lejet ud. Sundhedshuset kun-
ne være åbent/ bemandet, måske fast nogle timer, et par 
dage om ugen, eller mere, hvis der er behov for det. En 
slags satelit til kommunens sundhedscenter. Er beskre-
vet på www.ideoffensiv.dk 
 
Udbygningstakten af byen bør ske med maksimalt i alt 
100 nye boliger frem til år 2030. 
For at kunne sikre, at tilflyttere kan ”integreres” i landsby-
en, er det vigtigt at takten holdes på et passende niveau.  
 
Udstykning af byggegrunde. 
Der forligger pt. 3 ansøgninger om tilladelse til opførelse 
af beboelse. Disse områder er beliggende hhv. nord for 
byen mellem Nymarksvej og Stjærvej fra indkørslen til 
skolen og ned til Stjærvej nr. 70, ved Vesterbro nr. 32 
samt syd for byen mellem Jeksenvej og Grønlundgård. 
Udvalget umiddelbart godt acceptere dette. 
 
Bondegårdsbørnehave 
For at sikre at børn på landet får et naturligt forhold til dyr 
og landbrug, vil vi gerne have etableret en gårdbørneha-
ve. Der skal for børnene være mulighed for at se og pas-
se dyrene, så de den vej igennem får et kendskab til at 
have dyr og det ansvar, der følger med. Vi forestiller os, 
der skal være et samarbejde med interesserede borgere 
fra byen, om at passe dette sted.  
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Veje og stier 
 
Cykel-gangsti langs Vesterbro mellem Stjær og Søbal-
le 
Denne strækning må i dag anses for at være særdeles 
farlig at færdes på for bløde trafikanter. Der er en del 
tung og lettere trafik på denne strækning og oversigtsfor-
holdene er ikke alle steder lige gode, ligesom bilister des-
værre ofte ikke samme opfattelse af forholdene som fod-
gængere.  
 
Cykel-gangsti langs Tåstrupvej fra Stjær og ud til Stil-
lingvej. 
Denne strækning har yderst vanskelige oversigtsforhold. 
Det kan derfor være overordentligt vanskeligt at se cykli-
ster og fodgængere på grund af bakkerne. En cykelsti på 
denne strækning vil binde Stjær sammen med cykelom-
råderne omkring Brabrand Engsø. 
 
Sikre skoleveje fra alle boligområder 
Der skal etableres overgange på ”hovedvejene” i Stjær. 
Det skal således være muligt for børn og unge at kunne 
færdes sikkert il og fra skole, spejder, sport m.m. Samti-
dig vil disse overgange kunne begrænse gennemsnitsha-
stigheden på disse veje. 
 
Udbygning af fortove. 
Der ønskes fortove så det er muligt at spadsere på disse 
langs alle veje inden for byskiltene. Det er underforstået, 
at alle fortove af hensyn til barnevogne, rollatorer og kø-
restole skal føres til gadeniveau, hvor der er behov for at 
kunne passere en tværgade. 
 
Generel fast hastighedsbegrænsning på 40 km/t inden 
for byskiltene 
Der er i dag en hastighedsgrænse på 50 km/t inden for 
byskiltene, men byens gader, bakker og bebyggelse gør 
oversigtsforholdene meget vanskelige så selv en hastig-
hed på 50 km/t ofte er alt for høj. 
 
Omfartsvej nord for byen mellem Stjærvej og Tåstrup-
vej 
Vejen ønskes etableret for at flytte trafikken fra Toftkjær-
vej, der i dag anvendes som gennemfartsvej når man 
skal fra Galten til Skanderborg og omvendt. Der er her en 
del tung trafik, som jo ikke har den store tidsbesparelse 
ved at køre ekstra km på motorvej. 
 

Naturområder 
 
Spor i landskabet 
Der ønskes etableret trampede stier langs markskel og 
naturlige hegn, så det er muligt at gå rundture i stedet for 
som nu hvor en spadseretur ofte går først den ene vej og 
så samme vej tilbage. 
 
Skovrejsning 
Der ønskes skovrejsning omkring grusgravene syd og 
syd-øst for byen. Skoven vil give et pænere syn, når man 
kommer til byen.  
 
Kultur/miljøer 
Der ønskes etableret en form for et bytorv. 
Bytorvet tænkes som en del af en sivegade og et fod-
gængerområde fra Stjærvej ad Østerbro til Jeksenvej.  
Der skal ikke være markant forskel på belægningen på 
dette stykke af Østerbro, ligesom der på denne strækning  

 
ikke skal findes fortove. Der skal af hensyn til Dagli’ Brug-
sens kunder være mulighed for at kunne parkere i rimelig 
afstand til denne.  
Har du andre temaer, eller ønsker du at kommentere de 
listede, kan jeg kun opfordre at man giver sin mening til 
kende. Temaerne vil indgå som grundlag i den egentlige 
udviklingsplan for byen.  
 
Hvis du er interesseret i Stjærs udvikling og måske kunne 
tænke dig, at  være med i  landsbyudviklings-gruppen, så  
kontakt Jens Bølling, 44952823, mail:  jb.dk@mail.dk 
Allerede i uge 48-49 skal vi mødes med kommunens folk,  
til en første drøftelse. Alle ideer og indlæg til snakken om 
fremtidens Stjær, modtages med stor glæde.   / Jens B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fra borgermøde om nye busruter.  
Høver, 3. november 2008 
Af Jesper Lumbye 
  
I gennem længere tid har Forsynings- og Miljøudvalget i 
Skanderborg Kommune arbejdet på at skabe en struktur i 
den kollektive trafik, som får den ny Skanderborg Kom-
mune til at hænge bedre sammen end blot ved at fort-
sætte som hidtil og overtage driften af de eksisterende 
busruter. De eksisterende busruter er i høj grad centreret 
omkring hovedbyerne i de gamle kommuner.  
  
Skanderborg Kommune har fået udarbejdet en analyse 
og en rapport, hvori det forslås at lave en "kvik-cirkel", 
som forbinder de større byer i kommunen med busser 
hver halve time i myldretiden og en gang timen ellers. 
Forslaget går bl.a. på at køre til midnat alle ugens syv 
dage. Der er tre ruteforslag, som alle går gennem Stor-
ring og Stjær. Der er endvidere tre forskelige scenarier 
for, hvor meget busserne i praksis vil blive benyttet. Alle 
de ni forskellige forslag vil øge de årlige driftsudgifter 
med cirka fire milioner kroner om året. 
  
På borgermødet den 3. november blev analysen præsen-
teret, og et panel bestående af politikkerne fra Forsy-
nings- og Miljøudvalget svarede på borgernes spørgs-
mål. Alt tyder på, at rute 109 som vi kender den idag vil 
forsvinde, og det vil nok betyde, at rejsende til Viby og 
Århus skal skifte bus eller til tog i Hørning eller Stilling. 
En ting, der dog synes at stå klart efter borgermødet er, 
at der vil blive ved med at køre bus gennem Storring og 
Stjær i fremtiden. 
  
Forsynings- og Miljøudvalget skal i starten af december 
præsentere et konkret forslag til førstebehandling i byrå-
det. 



 

 

Så har Bakkeskoven igen været invaderet af væsner fra en anden 
tidsregning - og fra hinsides egne, som alle har glemt eksisterede...! 

 
Lørdag d.18. oktober kæmpede orker, sortelvere, elvere, dværge, troldmænd, hekse, 

tyve, konger, dronninger og krigere i alle afskygninger om verdens beståen - om livskraften i det 
hvide livstræ. Der blev brygget eliksirer, kæmpet med sværd, gravet guld, løst gåder samt fundet 
kister og nedgravede bøtter med mystisk indhold – og der kom bud fra fjerne egne ved 2 ædle 
ryttere…. 

Til jer som har en tapper ridder eller en mavesur ork gemt under vesten – så er chancen 
der igen i 2009:   

Sæt kryds allerede nu: d. 18. april og d. 17. oktober 2009 
 

   ���� 
 

Det 5. rollespil arrangeret af Stjær Kulturgruppe havde rekordhøj deltagelse, idet ca. 90 
børn fra 9 forskellige landsbyer deltog i efterårsferiens rollespil. Rollespilsarrangementerne har i 
foråret 2008 fået støtte fra Skanderborg Kultursamvirke og arrangeres fremover primært på 
forældrebasis. 

Inden hvert rollespil afholdes en workshop for særligt interesserede - hvor vi producerer 
rekvisitter og kostumer samt forbereder og udvikler spillet. Alle er velkomne til at deltage. 

Har du spørgsmål, idéer eller har du lyst til at hjælpe til, eller deltage for første gang, så 
kontakt Kulturgruppen på kultur@stjaer.net.  
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Forandring fryder 

Parcelhuse som dem der ligger i Nygårdsparken, er bygget i begyndelsen af 70’erne og de sidste 30 år har efterladt 
mange spor. Årstidernes skiften og årene der er gået ses tydeligt i haverne. Træerne rækker mod himlen, og hækkene 
er vokset op og har givet beboerne privatliv. Set fra vejen ligner mange af husene stadig sig selv, mens andre har fået 
en ansigtsløftning.  
 
I den kommende tid vil vi sætte fokus på forandring. Bor du i huset som det var dengang du byggede det, har du bygget 
om, eller til? Hvad har du gjort ved dit hus’ facade, dit badeværelse eller din have?  Send dine før -og efter billeder til 
redaktionen, og en historie om hvornår du flyttede ind, hvad du har gjort – og hvorfor.  
 
Nedenfor kommer min historie.           Nina Møller-Nielsen 
 
  

Jan og jeg købte vores hus for 2½ år siden, i 2006. 
Svend Aage Pedersen, den tidligere ejer, havde boet i 
Nygårdsparken siden hu-
set stod færdigt i 1975. Det 
var i oprindelig stil, men 
bestemt ikke et håndvær-
kertilbud. Alt var meget 
velholdt ude som inde, 
men det trængte ikke desto 
mindre til, at blive ført op i 
det 21. Århundrede.  
Inden vi flyttede ind lavede 
vi en prioriteringsliste over 
opgaverne. Vi lagde ud 
med at male hele huset 
indvendig og skiftede gulv-
tæpper på værelserne. 
Dernæst var planen, at 
køkkenet skulle have en 
tur. Vi havde snakket med 
flere køkkenfir-
maer, både før 
og efter vi flytte-
de ind, men det 
blev alligevel 
ikke rigtigt til 
noget. I stedet 
fik vi lagt nyt 
gulv og vand-
skuret vægge-
ne i stuen og 
jeg fik en bræn-

deovn. Vi væltede en ydermur i det mørke alrum og sat-
te et stort vinduesparti i. Vi lagde indkørslen om og væl-

tede de små læmure om-
kring terrassen mod vest... 
alt imens haven voksede 
til. Vi har efterhånden lært 
vores begrænsninger at 
kende, og har valgt at 
nedlægge nogle bede og 
fjerne en del buske. Vi har 
inddraget en del af den 
oprindelig køkkenhave 
nord for huset til tørre-
plads, har bygget højbede 
og har netop afsluttet 
”projekt morgenterasse”.  
Og midt i det hele var der 
så rotterne der betød, at vi 
skulle have nyt badevæ-

relse.  
 
Vi har stadig 
ikke fået nyt 
køkken, men 
kommer t id 
kommer råd...                                                  

Foroven: badeværelse før og efter….. 
Forneden: spiseplads før og efter….. 

Nina og Jan’s indkørsel før ….      og efter…. 
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Kirkeliv 
Klik ind på  

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

Stien i 
Skoven 

 

 DIN sti i DIN skov ! 
 

Som det kan læses andetsteds på kirkesiderne, 
har vi lavet en vandresti rundt i præstegårdssko-
vene. 
  

Pæle med farvede skilte markerer de 3 ruter, og 
der er lavet kort og en folder med oplysninger om 
natur og dyreliv i skovene. 
 

Både skov og sti er din og min og vo-
res, så brug dem endelig !!! 
 

Læs mere på www.storring-stjaer.dk 

Gudstjenester 
Pga. pladsmangel har vi valgt ikke at 
bringe tidspunkter for vinterens guds-
tjenester her. 
Find dem som altid i Kirkebladet og på 
http://www.storring-stjaer.dk/
Gudstjenester_Vinter_2008 

 Anders Fogh på Kirkevæggen i Stjær. 

Anders Fogh i egen høje person på væggen i 

Stjær Kirke ! Hvad laver han mon lige der ? 

Og hvad har han til fælles med en fattig og 

ringeagtet enke, der giver sine sidste skillin-

ger i kirkebøssen ?  

Eller med Jim Morrison eller Kim Larsen ? 

Jo, de er alle forbilleder !  

Og forbilleder var temaet for BUSK-gudstjenesten i Stjær 

Kirke søndag den 26/10. En gudstjeneste, hvor KFUM og -

K spejderne fra Stjær spillede en meget aktiv rolle. Både 

tekster, prædiken og salmer bar tydeligt præg af det unge 

publikum.  

Johannes Højlund Wibe 

og Filip Hagelskjær spil-

lede på hhv. orgel og 

bas, da de for en stund 

overtog Christian Spille-

moses plads foran or-

gelet.  

Præludiet – The Groover – af Jürgen Müller kan i sig selv 

være en kæmpe udfordring, men …. på et orgel ?! DET 

skulle opleves, og de gjorde det både dygtigt og overbevi-

sende.  

Det samme gjaldt for deres akkompagnement til den første 

salme, ’Måne og Sol’, som så til gengæld var en udfordring 

til bassen.  

En veloplagt menighed og en lige så veloplagt sognepræst. 

– Carsten Marvig talte om forbilleder, og om hvor svært det 

kan være at leve op til de forbilleder, selvom man prøver. 

Det er svært at gøre som enken og sætte sig selv og egne 

behov til side for at hjælpe andre. Også når man oplever 

f.eks. mobning.  

Lad dem lege i livstræets krone 

Lad dem føle, at livet er stort  

lad dem skue de blå horisonter  

og himmelhvælvingens port.  

”Som Paulus siger: ”Det gode vi vil, det gør vi ikke, og det 

onde vi ikke vil, det gør vi. Det er vores bagside!”  

Men det glædelige er, at selvom Gud kender både vo-

res for- og bagside, så holder han ikke op med at elske 

os. For vi er jo alle hans børn. Og han vil derfor også 

mere end noget hjælpe os til at bliver bedre til at gøre 

det gode og det rigtige.  

Det er bl.a. derfor han gav os Je-

sus, og Biblen for at vi ved se på 

Ham, høre og læse om Ham, kan 

se hvordan det er vi bør handle og 

være overfor hinanden. 

Og ved at åbne os for det, ved at 

bede til Gud om hjælp til det, ja så 

bliver det faktisk også lettere at gø-

re det gode, og selv være forbilleder 

for andre.”  

Lad os gøre, som Gud vil gerne have os til: Gå frimodigt 

ud i livet og gøre dét gode, vi kan, for at så mange som 

muligt kan få lov at ’lege i livstræets krone’.  

Spejderkoret sang ulveungesangen. 
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Kirkeliv 
Klik ind på  

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

Nyt tag på Storring Kirke. 
Skifer fra Wales, træ fra Letland og frem-
over mønster på hele taget. 
 

Læs mere på www.storring-stjaer.dk/Tag 

 

Ord skaber, hvad de nævner – 

Ord skæbner 

Vores kendte teolog, K. E. Løgstrup, siger et 

sted: ”Kun en nidding tager livsmodet fra et 

barn.” 

Og den advarsel skal tages meget alvorligt – for at tage 

modet, troen og håbet fra et menneske, hvad enten det er 

et barn eller en voksen, ved at bilde det ind, at det ikke 

hører til, at det intet er værd, at Gud ikke elsker det. Det 

er synden over alle synder, som Jesus siger det et sted.  

Når Jesus taler om barnet, en af sine mindste små, så 

mener Han også det voksne menneske, for vores forhold 

til Gud er altid barnets.  

Og selvom vi måske ikke bryder os om at vedgå det, så 

må vi jo indrømme, at vi alle jo – uanset alder – er små og 

sårbare som det lille barn overfor de magter, som livet er 

fuldt af, og som pludselig – som lyn fra en klar himmel – 

kan ramme os. Magter som ulykker og sygdomme, for 

ikke at tale om døden.  

Men det gælder jo også – og ikke mindst – overfor den 

magt og fortræd, vi mennesker kan udøve mod hinanden, 

både fysisk og med ord. Vi er hele livet i Ordenes skæb-

ne, som jeg ofte har fortalt det ved dåb her i kirken. 

Vi er livet igennem dybt afhængige af, om vi bliver mødt 

med gode og livgivende ord eller med dumme og livsøde-

læggende ord.  

For ord kan jo være rene mord, når de bliver brugt på en 

dum måde. De kan såre og tage livsmodet fra et menne- 

 Menighedsrådsvalg 

Afstemning aflyses 

Der indkom kun én liste Storring og Stjær 

Sogne, så afstemningen er aflyst, og  

kandidaterne på dén ene liste er valgt. 

Vores nye pastoratssråd ser derfor  

således ud fra 1. søndag i advent : 

Storring - Stjær Pastoratsråd: 

Storring: Birgit Nielsen, Leif Christoffersen, 

Jørgen Bækgaard og Per Reipurth. 

Stjær: Rita Joseff, Connie Jantzen, Kirsten Madsen, 

Bendt Kristensen og Søren Bonde. 

ske. Ja, de kan tage troen fra et menneske, troen på frem-

tiden eller troen på, at det er noget værd, at det ikke er 

elsket, ej heller af Gud. 

Der er ingen, der som H.C. Andersen har haft blik for, hvor 

livsødelæggende ord kan være, Måske fordi han selv hav-

de oplevet det ? I historien om Den Grimme ælling siger 

Andemoderen til den grimme ælling: ”Gid du var langt bor-

te”, og den grimme ællings søskende siger: ”Gid katten tog 

dig”. Langsomt bliver de andres nedvurdering til den grim-

me ællings selvforagt. 

 

Den grimme ælling slutter sig på et tidspunkt til nogle vild-

ænder. De bliver skudt, og den grimme ælling søger ned 

på vandet. Jagthunden sendes ud efter den. Den grimme 

ælling er sikker på, at dens sidste time er kommet, men 

jagthunden opgiver at bide den ihjel, og så tænker den: 

”Jeg er så styg, at selv hunden ikke gider bide mig!” 

 

Det er næsten det sørgeligste sted i historien. Det hedder i 

det psykologiske sprog ’interaktion’. Det betyder, at hvis 

alle har sagt, at man er forkert, så ender man med selv at 

tro det.  

Jo, vi er i ordnes skæbne – dybt afhængige af, om vi mø-

des med gode og livgivende eller med livsødelæggende 

ord. Ja, vi er alle små og sårbare – også over for ordenes 

magt, for om nogen elsker os og møder os med gode ord, 

er jo heller ikke noget, vi altid selv kan bestemme, det kan 

vi kun håbe på, ligesom vi også kun kan håbe på, at folk 

vil tilgive os, hvis vi har svigtet, forrådt og såret. 

K.E. Løgstrup siger et sted i sin berømte bog ”Den Etiske 

Fordring” at i mødet med et andet menneske bærer jeg 

altid et kæmpe ansvar i mine hænder, ja jeg bærer et med-

ansvar for, at det menneskes liv må lykkes, for jeg kan 

nemlig så let med min afvisende attitude eller mine nedgø-

rende ord, få det til at føle sig fortabt og udenfor. 

Jo, det skal visselig tages alvorligt, for Gud vil ikke, at en 

eneste af Hans menneskebørn skal miste modet og føle 

sig fortabt. 

/Carsten Marvig, sognepræst 
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Kirkeliv 
Klik ind på  

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

Kirkehøjskoler i efter-
året 
Onsdag den 19. november kl. 
19.00 i Skivholme Kirke.  
Poul Joachim Stender : 
Kirke – Kend din Krop. 
 

Torsdag den 22. januar kl. 19.00 
Skovby Kirke. Biskop Kjeld Holm : 
Mit venskab med Johannes Sløk. 
 

Tirsdag den 17. februar kl. 14.00 
Storring Kirke. Kirkehistoriker, fhv. 
lektor og forfatter Jørgen I. Jensen : 
Det tredje øjeblik – om Grundtvig og Kierkegaard. 

Eftermiddagsmøder – vinter 
Tirsdag den 2. december 2008  
Kl. 14 - 16.15 i Konfirmandstuen. 
Den Gode Historie. v. forfatter Elsebeth Egholm. 
 

Tirsdag den 13. januar 2009  
Kl. 14 - 16.15 i Konfirmandstuen. 
Selma Lagerlöf – "Fra Mårbacka til Jerusalem." 
v. Lisbeth Weitemeyer 
 

Se mere om eftermiddagsmøder i kirkebladet og på: 
www.storring-stjaer.dk/Eftermiddagsmoeder_2008 

GÅ, så går det hele nok ! 
"Hvem siger, at ikke bare en gåtur i f.eks. præste-
gårdsskoven også med lige ret kunne kaldes en 
pilgrimsrejse ?"  
 

"For det der basalt set karakteriserer en pilgrimsrej-
se – kort eller lang, alene eller sammen med andre 
– er, at det også er en vandring med Gud, hvor man 
giver sig tid til at fundere over livet, med sindet og 
alle sanser åbne for det, der møder os og kommer 
til os på vejen. 
 

Og lad det være mit ønske, at den nye vandresti i 
præstegårdskoven også for rigtig mange må blive 
en pilgrimsrejse med Vor Herre, til udvidelse af hori-
sonter og større indsigt i livet, så vi kan sige som 
Kierkegaard;  
”Her går jeg mit velbefindende og mine bedste tan-
ker til, og ingen tanker er så tunge, at jeg ikke her 

kan gå fra dem, for på min vandring finder 
jeg sundhed og frelse.” 
 
Med det for øje, skal min opfordring til jer 
være: Gå, så går det hele nok. Amen." 
 
Sådan blev vores allesammens fælles skov-
sti, indviet efter alle kunstens regler.  
 
Stien er blevet til i et samarbejde mellem 
præstegårdsudvalget, Skovdyrkerforeningen 
og frivillige fra sognene, og ca. 50 efterkom-
mere af de barske vikinger havde trodset de 

truende vejrudsigter og var kom-
met for at indvie den nye sti. 
 

 

   Rigtig god travetur !  

   – Også med klapvogn. 

   Og HUSK vandtæt fodtøj. 

 

 
 

På: www.storring-stjaer.dk/Sti_Aabning kan du bl.a. læse 

Carstens tale, hente sti-folderen og se fotos fra dagen. 

Lys på Stjær 
Kirke 
ENDELIG !!!  
 

Efter mange genvordighe-
der fik vi lys på Stjær Kir-
ke. 
 

– Og et FLOT lys. Stor tak 
til Klaus Mai for en meget 
smuk lyssætning. 
 

Efterårsopbyggelse  
Bladene falder, hvirvles langt omkring, 

som visnede i himlens fjerne haver; 

de falder, vægrende, med store sving. 
  

Om natten falder jorden tung og stum 

fra stjernerne til ensomhedens rum. 

Vi falder alle. Denne hånd vil falde. 

Se på de andre, se: Det er i alle. 
 

Dog er der én, og altings falden ender 

uendeligt forsigtigt i Hans hænder. 

(Rilke / Bjørnvig) 

Julekoncert  
Take Note leverer årets julekoncert. 
Det sker den 14. december kl. 16.00 

i Storring Kirke.  
 

Læs annonce andet-
steds i avisen. 

Kjærlighedsstien 
Tag din elskede under armen, og gå en tur ad 
Kjærlighedsstien. 
 

Sæt jer et øjeblik på bænken mod syd, og nyd 
udsigten – sammen ! 

Vidste du ? 
… at Søballevej kun er ca. 100 
år gammel. Førhen gik turen til 
Søballe ad stien langs præste-
gårdsmarken, gennem Gammel-
dam, og videre gennem skoven 
mod Søballe. 
 

Tænk, at vores græsbegroede 

markvej var den gamle hoved-

færdselsåre mellem de to byer. 

Kender du ? 
Den lidt drabelige historie, 
om kraniet af den unge pige, 
som blev fundet for nu man-
ge år siden ? 
 
Hun menes at have druknet 
sig selv i mosen efter at væ-
re blevet overfaldet af den 
daværende præst (!!!) i Stor-
ring Præstegård. 
 
Nu ER det et par dage siden. 

Det hele skal have fundet 

sted engang i 1600-tallet, 

men … vi hører gerne mere 

om både denne og andre 



19 

Søballe-siden  
 

Fællesspisning 
Alle kan deltage i fællesspisning i Borgernes hus! Det 
er ren afslapning og hygge at deltage, og så er det 
billigt!  Man møder op senest kl. 18.00, sætter sig til 
bords, får en hyggesnak med borddamer og -herrer, 
og nyder den gode mad. Der startes altid med en 
fællessang. 
Tilmelding og betaling er senest onsdagen før. 
I Søballe kan man enten lægge sin kuvert med lige 
penge og oplysning om antal deltagere i postkassen på 
Græsballe 10, eller man kører selv i Borgernes Hus og 
ordner det i kiosken hos Søster, onsdagen før, mellem 
kl. 19 og 19.30.  
 

OBS. Nye priser:         Drikkevarer: 
Børn til og med 6 år Gratis Sodavand: 7 kr. 

Børn 7 - 15 år 20 kr. Øl:          12 kr. 

Voksne 40 kr. Vin:         60 kr. 

 
 

Fællesspisning Vinterhalvåret 08-09: 
 
 29. september 2008 
 Høstfællesspisning. Arr.: HIK 81  
 Kontaktperson: Jane Bjerrisgaard, 86 54 54 11 
 
 27. oktober 2008 
 Arr.: MIX-holdet 
 Kontaktperson: Per Andersen 86 94 69 19 eller 
 25 54 26 56 
 
 24. november 2008 
 Arr.: Venge 
 Kontaktperson: Vibeke Møller 86 94 45 09 
 
 26. januar 2009 
 Arr.: VETERANERNE 
 Kontaktperson: Else Rathcke 86 94 44 96 
 Eller 29 91 44 96 
 
 23. februar 2009 
 Arr.: Nørre Vissing 
 Kontaktperson: Tove Skrumsager 86 94 53 58  
 Eller  61 71 53 58 
 
 30. marts 2008 
 Arr.: Hårby 
 Kontaktperson: Jan Nielsen 87 69 30 08 

 

Hvem mangler en cykel? 
Den er hvid og af mærket Ragazzi. Den har ligget 
på legepladsen i Søballe i ca. 1 måned. Ejeren kan 
henvende sig på tlf.  25764378. 
I sidste nr. af Stjær Avis blev en anden cykel 
efterlyst. Den var taget fra boldklubben i Stjær, 
og blev mærkeligt nok, også fundet efterladt på 
legepladsen. MEGET  MYSTISK! 
 

 
 

Byens juletræ skal tændes 
-det er blevet en tradition i Søballe.... 
Alle der har lyst, mødes på legepladsen søndag d. 
30. november kl. 16, hvor det til lejligheden 
indkøbte og plantede juletræ bliver midtpunkt for 
en stund. 
Når træet er tændt, bliver der mulighed for at 
varme sig med en kop gløgg og et par æbleskiver i 
Lene og Sørens garage. 
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 Tekst  og  fotos: Michèle  

KVALITET – er det noget vi bruger ? 

- En weekend-Fars bekendelser 1 

Når man nu har sin yngste søn sådan på halv tid, vil man jo 
gerne være aktiv sammen med ham, når han er her og 
have noget – jeg tror nok, det hedder ”KVALITETSTID” 
sammen. 

Nu er jeg så heldig, at det ligger helt fast, hvornår junior er 
her hos mig i week-enderne, så man kan jo ikke komme og 
sige, at jeg ikke har tid til at planlægge alle de der 
KVALITETSTING, vi nu skal lave sammen. 

For KVALITET skal det jo være – det er vigtigt, siger 
pædago´erne, lærerne i skolen og alle de andre møg-kloge 
hoveder, man ellers sådan går og omgåes til dagligt. 

Hmmm – nu er der jo forskel på KVALITET for en knægt – 
altså om han er 3 eller som i min søns tilfælde lige nu – lige 
knapt 9 år. Men det bør jo da ikke være så svært for én, 

som har gået i skole i næsten 20 år, og som selv er vokset op som den ældste i en søskendeflok på 5 at finde ud af.  

Det bør jo være noget, som bare kommer af sig selv… I den før omtalte 3-års alder var det uligt noget nemmere. Et par 
legoklodser, en drikkedunk med noget sødt og så een af de utallige parabol-tegneserier kørende i baggrunden – så var 
den klaret.  

Alle var glade og faderen kunne ligesom godt klare andre af 
de forefaldende opgaver, uden hverken at skulle høre på 
skrig og skrål og/eller blive ramt af dårlig samvittighed.  

KVALITETEN måtte jo være til stede – for knægten skreg jo 
ikke. Men det har ændret sig siden, skulle jeg hilse at sige. 

Nu prøver man på bedste beskub at planlægge, hvad man 
nu skal foretage sig af KVALITETSTING sammen med den 
håbefulde pode, når han længselsfuldt bliver afhentet i 
skolen fredag eftermiddag.  

Ja – det vil sige afhentet og afhentet – nej det er noget, 
ungerne selv har noget at skulle sige om. For det er da klart, 
at fredag, når far kommer og henter dig tidligt og har 
forberedt alverdens KVALITETS aktiviteter, ja så skal 
knægten jo partout lige lege med Christian fra skolen, indtil 
Fritteren lukker – for det havde de aftalt sådan lige den 
fredag altså ... Så meget for faderens planlægning. 

Nå – det rykkede så lige det planlagte besøg hos en 
kammerat – som har 2 KVALITETS-hunde, som junior er 
meget begejstret for – det må vente. Fredag aften – pizza, 
Disney Sjov og Talent 2008 – SÅ kører KVALITETEN bare 
derud af... 

Nå, men så var det jo altså, at lørdag skulle vi jo både køre 
med nitrobil, OG ud at fiske ... det var jo, hvad husets 
overhoved havde planlagt – i KVALITETENs 
altoverskyggende navn. Ja – godaw mand økseskaft. 

Fællesspisning 
Fællesspisningen i Storring består lige nu af 10 
familier, der mødes ca. en gang om måneden i lø-
bet af skoleåret. 
 
Vi har valgt som noget nyt at mødes om søndagen 
om aftenen i Forsamlingshuset — spisning kl. 
17.30 – og om eftermiddagen kl. 14.30 i konfir-
mandstuen, hvor vi drikker kaffe og får lidt hjemme-
bag. 
 
Mad og kaffe laves på skift af tre familier pr. gang. 
Vi er primært børnefamilier, hvilket ind imellem kan 
mærkes på støjniveauet, men alle er velkomne til 
at være med. 
 
Nye medlemmer er altid velkomne. Man kan godt 
være med "på prøve", så betaler man bare for ma-
den. Det kræver dog tilmelding pga. madlavningen. 
 
Planlagte datoer for resten af vinteren: 
Søndag den 7/12 (eftermiddag), 11/1 (aften), 1/2  
(aften) og 8/3 (aften). 
 
Formand eller (–quinde): 
Linda Due Kaiser 
Stjærvej , Storring 
Tlf. : 36 98 76 71 
Mail: linda@duekaiser.dk 



21 

 

 

Cafe Drop 
Ind – 5 års 
fødselsdag Tekst  og  fotos: Michèle 

Nielsen og Per Reipurth 

Senior havde skruet og regeret det meste af natten for at 
få juniors nitro-racer klar til lørdagens udfordringer – og 
hvad sker der så ? Da vi endelig var kommet ned på ba-
nen i Skanderborg, kørte han ca. 30 sekunder – så gik 
skidtet i stå ...  

– Et mere bebrejdende udtryk end min søns i dette øjeblik, 
skal man lede længe efter ... nå – farmand undskylder, 
skruer og bakser 5 minutter med dyret – og så kører den 
igen ... 30 sekunder mere ... BBLLLAAAMMM – så var den 
gal igen. Sjovt nok kunne den ( altså bilen ), ikke lide at 
køre frontalt ind i en væg med en 40 – 45 km/t ... så måtte 
junior jo låne ”den gamles nitro-bil”... uha-da-da – for køres 
nitro-bil, det skulle der – koste hvad det koste ville. 

Lad mig sige det på denne måde: Voksne mænd har et 
andet forhold til legetøj end børn ... for os er det jo ikke 
legetøj – det er en hobby – en måde at bruge KVALITETS-
TID på – sammen med ungerne naturligvis.  

Nå – tilbage til juniors harsardkørsel med sin kære faders 
elskede hobbyobjekt: Den sagde også BBLLLAAAMMM.... 

Så jeg tror jeg vil skrive et brev til fabrikanten og fortælle 
ham, hvilket fortræffeligt KVALITETS produkt han sælger 
og vedlægge et par billeder af: 1 stk. Smadret karosseri, 1 
stk. bukket styre-servo, 2 defekte støddæmpere, et knæk-
ket hjulophæng og en utæt brændstoftank ... godt klarer på 
små 10 minutter – ikk `? 

Nå – så var det meste af den lørdag jo ligesom gået ... 
Søndag måtte det så blive, at vi skulle ud at fiske – ja – det 
måtte bestemt kunne lade sig gøre.  

Men så var det jo lige søndag formiddag, at først een, så 
to og så tre af juniors lokale bedste venner og legekamme-
rater sådan lige dukkede op. 

Nu bliver det jo så rigtig svært: Et er at planlægge og finde 
på med 1 stk. på 9 år, men når der så er 3 ? – Hjælp hvad 
gør vi så ? Vi skal jo have presset noget KVALITET ind i 
denne her søndag ? 

Men det gik heldigvis sådan, som det altid gør med børn – 
de leger bare sammen og hygger sig. 

”Hva’ laver I ?” – ”Ikk´ noget”. ” Er der noget, I har lyst til at 
lave ? ” – ” Næææhhh – bare se en film.” ”Jamen skal vi 
tage ud at fiske?” – ”Skal det være lige nu Far – vi leger 
lige så godt ?” 

Nu sidder man så lige her ved ”hjemmealteret” og funderer 
lidt over DEN week-end ... hvad blev der lige af KVALITE-
TEN ? 

Tja – min søn sagde, da jeg afleverede ham søndag hos 
hans mor:  ”Jeg elsker dig Far” – og så fik vi da økologisk 
mælk til morgenmaden. 

/Niels Vangsøe 

DET GRØNNE OMRÅDE 

I Storring er der i årets løb næsten gået sport i at fælde 
træer og skabe udsigt, og fællesarealet stod også for tur. 

I juni måned gik arbejdet i gang med at rydde skråningen 
ud mod solhøjparken og fjerne stensætningen og trappen. 
Der blev fældet træer og buske og gravet rødder op til den 
store guldmedalje. Til slut blev skråningen sået til med 
græs, og en sti til legepladsen blev etableret. 

Der blev afholdt en arbejdsdag i august med en rigtig god 
opbakning. På arbejdsdagen blev der ryddet op, og fældet 
flere buske og træer.  
Den jord som var tilovers fra skråningen, blev brugt til at 
lave en fin kælkebakke. Resultatet af det store arbejde er 
et lyst og åbent grønt område, som forhåbentlig vil blive 
brugt af alle i byen. 

En sidegevinst ved arbejdet var den udsigt, som blev gen-
skabt, for de omkringliggende parceller.  

Med det gode resultat in mente, håber vi at kunne holde en 
arbejdsdag igen til næste år, med den samme gode opbak-
ning, hvor legepladsen skal have et tiltrængt løft.   

/Brian Nielsen, Formand for Storring Grundejerforening 

Storring Forsamlingshus 
Kontakt Yrsa Nielsen på telefon 86 95 01 12. 

Stor investering i Vandværket 
Storring Vandværk står over for en større investering og 

renovering. Helt primært skal udføres en ny boring 3 til 

erstatning for værkets ældste boring 1 fra 1952. 

Vandværket har fået udarbejdet en tilstandsrapport der 
godtgør, at den gamle boring næsten ingen vand giver og 
dermed ikke udgør nogen forsyningssikkerhed til værkets 
anden boring 2. 
 
Den ny boring regnes etableret i efterår / vinter og place-

res på arealet nord for vandværksbygningen. Ved samme 

lejlighed skal udføres nyt udpumpningsanlæg og udskift-

ning af en del rørledninger på vandværksgrunden samt 

andre påkrævede arbejder.  

Boringen indledes som en prøveboring, der først udbygges 

hvis der findes vand og dette er egnet og i tilstrækkelige 

mængder. Der udføres desuden overbygninger til såvel 

den ny boring som den eksisterende boring 2. 

Det bliver en betydelig bekostning for vandværket, og pro-

jektet vil dræne de økonomiske reserver markant.  

Da vandværket dermed bliver uforsvarligt sårbart over for 
pludselige hændelser, skal reserverne genopbygges og 
det vil nødvendigvis betyde en øget vandpris i Storring. 
 

Storring Vandværk 
Leif Christoffersen 

formand 
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Juletravetur 
Søndag d. 14. dec. Kl. 13.00 
 

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

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

Efter traveturen slutter vi af med julehygge i 
Beboerhuset, hvor juletræet står pyntet, så der 
kan danses om juletræet og der er gratis 
slikposer til alle børnene?  

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Høver Beboerforening vil være vært ved en øl 
eller vand i Beboerhuset. 

I lighed med tidligere år, vil der være fælles 
affyring af fyrværkeri på legepladsen kl. 24.00 

Medbring dit eget fyrværkeri, så vi får en flot 
oplevelse ud af en fælles affyring. 

Beboerforeningen sørger for der er affyringsrør 
til raketterne.  

 

 

 
 
 
 
 

af Mogens Kjærskov 

H  U  S  K 

Beskyttelsesbriller til børnene 

SSøønnddaagg  dd..  2233..  nnoovveemmbbeerr  
FFrraa  kkll..  1100..0000  ttiill  kkll..  1166..0000  
SSnnaarrtt  nnæærrmmeerr  jjuulleenn  ssiigg  mmeedd  rraasskkee  sskkrriiddtt,,  oogg  ssaammttiiddiigg  ooggssåå  ttiiddssppuunnkktteett  
ffoorr  ddeett  ssttoorree  JJuulleemmaarrkkeedd  ii  HHøøvveerr,,  hhvvoorr  HHøøvveerr  BBeebbooeerrhhuuss  iiggeenn  vviill  vvæærree  
ffyyllddtt  mmeedd  nniisssseerr,,  jjuulleeggaavveeiiddeeeerr,,  jjuulleettrrææssppyynntt,,  ppaappiirrkklliipp,,  dduukkkkeerr,,  
ssmmyykkkkeerr,,  jjuulleeddeekkoorraattiioonneerr  oogg  fflleerree  aannddrree  ssppæænnddeennddee  ttiinngg..    

DDeerr  vviill  ssææddvvaanneenn  ttrroo  vvæærree  mmuulliigghheedd  ffoorr  aatt  nnyyddee  bbååddee  vvååddtt  oogg  ttøørrtt  ii  ddeenn  
hhyyggggeelliiggee  ccaaffee..    

TTaagg  ffaammiilliieenn  eelllleerr  nnaabbooeenn  mmeedd  oogg  ffåå  eett  ppaarr  hhyyggggeelliiggee  ttiimmeerr  ii  HHøøvveerr  
BBeebbooeerrhhuuss,,  RRyyvveejj  110077,,  HHøøvveerr..  

AArrrraannggeemmeenntteett  eerr  ååbbeenntt  ffoorr  aallllee,,  oogg  ddeerr  eerr  ggrraattiiss  aaddggaanngg..  
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Tøsefrokost 
Lørdag d. 10. jan. 2009, kl. 18.30 

Så er der igen blevet tid til den årlige tøsefrokost 
for alle kvinder i Høver. 
 
I år holdes festen hos Tove Enggård Rasmussen, 
Ryvej 115, Høver. 
 

Alle deltagere skal medbringe: 

• En ret til fælles buffet 

• Drikkevarer til eget forbrug 

 

Tag din nabokone under armen og 
medbring jeres gode humør, og 
deltag i en hyggelig aften sammen 
med byens andre kvinder. 
 
Festlige indslag er yderst velkomne. 
 
Giv besked om du kan komme, samt 
hvilken ret du vil medbringe til 

 

Tove tlf.: 86 18 55 64 

Foredrag 
Torsdag d. 22. jan. 2009  
kl. 19.00 i Høver Beboerhus  

Hans Jørgen Bonnichsen, 
forhenværende operativ 
chef for Politiets efter-
retningstjeneste. 

Han har blandt andet 
fungeret som terrorekspert 
for Danmarks Radio og 
udgivet bogen ”Hånden - 
en PET- og politikrønike ” 
hvori han beskriver sine 41 
år ved det danske politi. 

Hans Jørgen Bonnichsen har været en af de 
absolutte hovedansvarlige bag PET’s mere åbne 
væsen overfor det danske samfund. På baggrund 
af en filosofi om at et efterretningsvæsen og politi 
generelt ikke kan fungere uden bred opbakning 
hos befolkningen, har Bonnichsen været en af de 
ledende og mest indsigtsfulde kritikere af flere 
magtredskaber til politiet. Der er ikke efter 
Bonnichsens vurdering nemlig ikke behov for 
strammere terrorlove og udvidede beføjelser til 
politi og efterretningstjeneste. Han frygter at den 
tillid som politiet nyder bredt i det danske 
samfund undergraves derved. I en tid hvor 
frygten for terror udfordrer grundlæggende 
demokratiske rettigheder, har Bonnichsen således 
været med til at introducere en række effektive 
redskaber, som f.eks. de præventive samtaler. 

Disse samtaler mellem PET og radikaliserede 
individer har dels til formål at komme i dialog 
med personer på vej ud i ekstremistiske miljøer, 
og få dem ind på en sundere retning. Og dels at 
gøre disse personer opmærksom på, at der bliver 
holdt øje med dem. Bonnichsen var ligeledes 
initiativtager til et dialogforum med danske 
imamer. Udover sit arbejde ved politiet, har 
Bonnichsen taget en bachelorgrad i 
litteraturvidenskab med en overbygning i 
kunsthistorie. 

Foredraget er åbent for alle, og der er gratis 
adgang  

Arrangør: Foredragsudvalget i  
Storring, Stjær og Høver 

 

Høver Beboerhus 100 år 
Reserver allerede  
nu lørdag d. 6. juni  
2009, hvor vi  
med en kæmpe  
fest fejrer, at 
Høver Beboer- 
hus har 100 års 
jubilæum.  

6. juni 2009 
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STJÆR 
 
Stjær Sogns Borgerforening 
Jens Bølling 44952825 
jb.dk@mail.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 
 
 

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 
 

Fællesspisning 
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…  
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Storring  
 
Storring Forsamlingshus: 
Formand: Hans Jørgensen 
8694 1605 
 
Udlejning: 
Yrsa Nielsen/ Lilleringvej 5 
86 95 01 12 

 

Storring Grundejerforening:             

NY Formand:  Brian Nielsen  

86725454 , bin@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!Stjær Avis Sponsorer!Stjær Avis Sponsorer!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, november 2008 
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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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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 
  vixoe@12move.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@fiberhjem.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 
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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 Huse ApS 
Thomas Vixø 

 

Jeksenvej 7, 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 
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GYMNASTIK 
 

Sæsonen er fuld gang, og der er masser af aktivitet 
og bevægelsesglæde på alle hold.  
Vores 30 stepdamer og deres instruktør holder ved 
trods de trange kår i skolens fællesrum.  
 

Tak for det!  
 

Børneholdene er der også god opbakning til:  
Der er ca. 25 på både halfræsholdet og spilopperne. 
 

Voksen-barn holdet kan p.t. mønstre ca.15 små 
poder, men holdet vokser i takt med, at byens  
mindste borgere bliver så sikre på benene, at de kan 
være med.  
 

Inden vi får set os om er julen over os og det betyder 
en pause fra gymnastik. 
 

Sidste træning inden jul: 
Halfræs  05.12.2008.   
Spilopper  15.12.2008.   
Voksen-barn  11.12.2008.  
Stepdamer 15.12.2008.  
 

Alle hold starter op igen efter nytår i uge 2. 
 

Vi har planer om at gentage succesen fra sidste år 
med en lille opvisning, når sæsonen slutter.  
Datoen er ikke helt fastlagt, men den bliver meldt ud 
snarest. 
 
Venlig hilsen 
Gymnastikudvalget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
DISKOTEK MØ & MA OG DANSE-DAYSIES 

Vi fik til årets sportsfest ikke takket af til vores 
gennem årerne trofaste deltagere.  
Grundet mandefald måtte vi i sidste øjeblik skuffe 
ungerne, og aflyse vores sidste ”optræden”, hvilet 
var lidt trist, idet vi – som før skrevet – nu har 
trukket os tilbage fra showbusiness… ☺ 
 

For flere af os, er selv vores yngste børn i stedet 
deltagere ved lørdagens fest, og det betyder, at vi 
efterhånden ikke længere kender vores publikum. 
Dette minimerer morskaben en anelse, både for os 
selv og børnene. 
 

Det har været super sjovt, og vi vil gerne opfordre 
andre til at tage over, så der stadig er noget ved 
sportsfesten, som udelukkende er til ære for vore 
mindste medborgere. 
Der er naturligvis intet krav om, at skulle følge helt i 
vores aparte fodspor, men det er absolut en fordel, 
hvis der er flere om opgaven. 
 

SÅ KÆRE SMÅBØRNS FORÆLDRE!!  
 

KONTAKT ELLEN HVIS I HAR LYST TIL AT 
OVERTAGE TJANSEN SOM DJ TIL NÆSTE ÅR. 
 

KOM UD AF BUSKEN!!! 
LAD DET INDRE LEGE-
BARN KOMME UD AT 
LUFTES!! 
Kjærlig hilsen 
Connie, Shila, Ellen & Gitta 
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EN ILDSJÆL – HENNING RØGEN 
 

At Stjær Boldklubs tidligere formand aldrig blev 
indstillet til vores gamle Galten Kommunes skyldes 
kun én ting: En hyperaktiv ildsjæl!! 
 

Ud over tjansen som formand i boldklubben, havde 
han også posten i Folkeoplysningsudvalget. Da dette 
udvalg jo er medbestemmende omkring, til hvem 
priserne skal gives, kender vi Henning godt nok til, 
at han aldrig ville stemme på sig selv. 
 

Officielt og med kommunens våbenskjold kan vi 
ikke, men vi kan så opfinde Stjær Boldklubs eget... 
 

 
 

 

 

DIPLOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

HENNING RØGEN 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ud over boldklubben og folkeoplysningsudvalget 
ved de fleste jo, at Henning også sad som formand i 
skolebestyrelsen over en lang årrække.  
Og i DGI, Galten Erhvervsforening… o.s.v.-o.s.v. 
Måske var det nemmere at nævne, at han har aldrig 
siddet i bestyrelsen i Dansk Ishockey Union.. ☺ 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Som ældste søn efter en anden af Stjær Boldklubs 
ildsjæle, faldt æblet ikke langt fra stammen, og 
Henning startede i det frivillige foreningsliv i en 
ganske ung alder. 
 

Det startede med trænergerningen på fodboldbanen, 
i 1972 startede han med udvalgsarbejde i fodbold-
afdelingen, og i 1978 blev han formand for Stjær 
Boldklub første gang. 
 

Arbejdet bølgede frem og tilbage i boldklubbens 
forskellige afdelinger, ikke mindst havde fodbolden 
stor plads i Hennings hjerte og virke. 
Og der var der jo også fodboldpigen Susanne…. 
 

Fyh… den slags er ikke tilladt. Godt det var før alle 
regler blev nedfældet på papir. Det havde nu nok 
ikke hjulpet meget, for fodboldtræneren var ramt!!  
 

Vi ved jo alle hvordan det endte, Røgen familien 
blev udvidet, og 3 arvinger kom til, Dan, Mia og Isa. 
 

Der venter jer en tung arv, kære børn, hvis I skal 
fortsætte Røgen navnets gerninger !!  ☺ 
 

Nu skulle man jo tro, at det nedsatte aktivitets 
niveauet lidt i arbejdet med boldklubben, men nej!! 
Henning fortsatte ufortrødent arbejdet i boldklubben, 
og sluttede først med udvalgsarbejdet sidste år, hvor 
han gik af som formand efter over 10 år på posten. 
 

Er det så slut med arbejdet i boldklubben, næh-nej!! 
Formandsposten er ganske vist overdraget i sikre 
hænder til Henrik Møller, men det betyder ikke, at 
Henning nu læner sig tilbage og slapper af. 
 

Der er stadig en sportsfest, der skal stilles op og ned, 
en bod ved Skanderborg Festival, der skal ligeså, og 
mon ikke også, at Henning er at finde i hallen, når vi 
næste gang skal stable en koncert eller halfest på 
benene. Papirarbejdet er nedsat lidt, men ved den 
praktiske del, nyder vi stadig godt af Hennings 
arbejdsiver, samt, som det har været altid, diverse 
maskiner og biler fra familiefirmaet. - Der skulle 
sælges en del flere pølser ved sportsfesten, samt 
boller i karry ved festivalen, hvis ikke Harald Røgen 
& Sønner kvit og frit lagde maskinkraft til. 
 

STJÆR BOLDKLUB VIL HERMED GERNE 

SIGE TAK TIL BÅDE HENNING OG 

SUSANNE FOR DE UTALLIGE TIMER, DER 

BRUGES PÅ ARBEJDET I STJÆR BK !!!!!!!!! 
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HÅNDBOLD – HJEMMEKAMPE 2008 
 

 

Søndag d. 23.11.2008  

   

10.15 U-10 Drenge SB- Odder Håndbold  

11.00 U-14 Drenge SB - tst, Tilst 

11.45 U-16 Drenge SB - Hundslund IF 

12.45 U-18 Piger SB - Viby IF 2 

14.00 U-18 Drenge SB - Viby IF  

   

Søndag d. 30.11.2008   

   

11.00 Dr. puslinge SB - Kolt-Hasselager  

11.45 Pige lilleput SB - AGF, Århus 

12.30 Pige puslinge SB - Hasle KFUM 

13.15 Piger SB - AGF, Århus 

14.00 Serie 2 Damer SB - Hasle KFUM 2 

15.10 Serie 3 Herrer SB - AIA - Tranbjerg 3 

16.10 Serie 4 Damer SB - Hasle KFUM 4 

   

Søndag d. 07.12.2008   

   

11.00 Drenge pulje 03 SB - IK Skovbakken 2 

11.45 Herre ynglinge SB - AIA - Tranbjerg 2 

   

Torsdag d. 11.12.2008   

   

20.45 Serie 3 Herrer SB - Team Hørning 2 

   

Lørdag d. 13.12.2008   

   

13.30 Serie 4 Damer SB - TMS HK, Skødstrup 2 

14.30 Serie 2 Damer SB - Stautrup IF 

   

Søndag d. 14.12.2008   

   

10.45 Drenge Lilleput SB - TMG IF 2 

11.30 Pige puslinge SB - Viby IF 2 

12.15 Dr. puslinge, SB - Team Hørning 2 

13.00 Dame ynglinge SB - Odder Håndbold  

14.10 Herre junior  SB - Høgen HK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRÆNINGSTIDER HÅNDBOLD  
 
 
Stjær Hallen 
     

piger/drenge årg. 00 - 01 - 02 mandag kl. 16.00 - 17.00 

pigelilleput årg. 1998 - 99 torsdag kl. 17.30 - 18.45 

drengelilleput årg. 1998 - 99 tirsdag kl. 18.15 - 19.30 

pigepuslinge årg. 1996 - 97 tirsdag kl. 17.00 - 18.15 

drengepuslinge årg. 1996 - 97 tirsdag kl. 15.00 - 16,00 

    fredag kl. 15.00 - 16.00 

piger årg. 1994 - 95 mandag kl. 17.30 - 19.00 

    onsdag kl. 18.00 - 19.15. 

drenge årg. 1994 - 95 tirsdag kl. 16.00 - 17.00 

    fredag kl. 17.00 - 18.15 

damejunior årg. 1992 - 93 mandag kl. 20.00 - 21.00 

    onsdag kl. 18.45 - 20.00 

herrejunior årg. 1992 - 93 mandag kl. 19.00 - 20.00 

    torsdag kl. 19.00 - 20.45 

dameynglinge årg. 1990 - 91 mandag kl. 20.00 - 21.00 

    onsdag kl. 18.45 - 20.00 

herreynglinge årg. 1990 - 91 mandag kl. 21.00 - 22.00 

    onsdag kl. 20.00 - 21.00 

damesenior årg. 1989 og før tirsdag kl. 19.30 - 22.00 

    torsdag kl. 18.45 - 20.00 

herresenior årg. 1989 og før torsdag kl. 20.45 - 23.00 
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STORMØDE I STJÆRHALLEN 
GÅ IKKE GLIP AT EN INSPIRERENDE 
DAG I STJÆR BOLDKLUB!! 
 
SÆT X I KALENDEREN D. 17.01.2009 
 

MØDET STARTER KL. 13.00 
 
Foredrag af Jason Watt ”Fordi jeg vil!” 
I 1999 var racerkøreren Jason Watt ude for 
en alvorlig ulykke. Nu fortæller han i et 
foredrag om sit liv som privatperson og 
sportsmand før og efter ulykken. Og han 
kommer bl.a. ind på de tanker, han gjorde 
sig, da hans verden med et slag blev en 
anden.... At have drømme, sætte sig mål og 
levere en 100% indsats i kampen for at nå 
dem er foredragets røde tråd. 
 
Fremtidens boldklub 
Visioner, debat, hvordan kan det gøres o.s.v 
 

Lørdag d. 17. januar fremlægges resultatet af den 
store brugerundersøgelse, som borgerne i Stjær, 
Storring og Søballe, samt medlemmer uden for 
nærområdet, har deltaget i. 
 

Her tages de gennemgående ønsker op til debat, og 
sammen ser vi på, hvilke muligheder vi har for at 
føre dem ud i livet. 
 

Vi håber, at rigtig mange, unge som ældre, vil finde 
vej til hallen denne dag, hvor der gerne skulle blive 
en livlig debat om fremtidens idrætstilbud, dagligt 
klubliv og eventuelle andre, eksempelvis kulturelle, 
tiltag i Stjær Boldklub. 
 

DGI har fantastiske konsulenter, og mens nogle 
assisterer ved mødet, vil andre kunne underholde de 
mindre børn, hvis det skulle knibe med at hyre 
barnepigen. 
De større børn vil vi naturligvis gerne se til mødet, 
så også de kan give deres besyv med! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
VI VIL GERNE HAVE EN IDE OM, HVOR 
MANGE DER KOMMER, SÅ VI ER SIKRE PÅ, 
AT DER ER FORFRISKNINGER NOK TIL ALLE. 
 

SEND EN MAIL TIL ELLEN eller HENRIK MED  
TILMELDING. 
 

Fa.moeller@os.dk  eller mollers@email.dk 
 

Vi glæder os til en på alle områder inspirerende dag, 
og håber at I vil møde talstærkt op, så vi får et godt 
afsæt til det fremtidige arbejde. 
 
Og skulle det vise sig, at ønsket om kano/kajak er 
brændende, laver vi naturligvis en afdeling for det. 
Dog må man forberede sig på, at transportere både 
sig selv og fartøj frem og tilbage til mere egnede 
områder end branddammen ☺ 
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JULESULET SKAL LØBES AF IGEN! 
STJÆRS U14 PIGER TAGER TIL THY CUP 
 

Der har ikke tidligere været tradition for deltagelse i 
julestævner i Stjær Boldklub, men det laver U14 
håndboldpigerne om på i år, hvor de drager nordpå i 
juleferien fra d. 27. til 30. december. 
 
Spillerne var med på ideen fra dag ét, ansøgningen 
til rejsepuljen blev godkendt, og heldigvis kunne 
forældrene overtales til at slippe pigerne nogle dage 
i juleferien, så tilmeldingen er sendt af sted, 
togbilletterne købt, og der er klar til afgang. 
 
I 2007 deltog ca. 2.200 spillere fordelt på 196 hold i 
julestævnet i Thy, så der skulle være rig mulighed 
for at møde ligesindede fra hele Danmark. 
 
Vi er hjemme igen d. 30.12. omkring kl. 20, og på 
Skanderborg Station står forældrene klar til at 
transportere pigerne videre hjem til hvile og en lang 
nattesøvn, så de er klar til nytårsløjerne dagen efter. 

 

Vi glæder os lige så meget som pigerne, og vender  
naturligvis tilbage med begivenheder fra turen i 
næste nummer af Flaskeposten. 
 
Frederik & Ellen 
 

 
 
 

BEHOVSANALYSE 
IDRÆTSTILBUD 

 
TAK TIL ALLE DER BRUGTE TID 

PÅ AT UDFYLDE SKEMAET. 
VINDERNE AF DE TRE GAVEKORT 

OFFENTLIGGØRES PÅ STJÆR NET SAMT 
I NÆSTE NUMMER 
AF FLASKEPOSTEN 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

HVIS DER IKKE  
ALLEREDE HER VED  
BLADETS UDKOMME 

 ER  FULD GANG I SPINNING I KLUBHUSET, 
 SÅ VARER DET IKKE LÆNGE!! 
HOLD ØJE MED NYHEDSBREVE 

PÅ STJÆRNET. 

 
 

 
VI MANGLER FLERE INSTRUKTØRER, SÅ 

GIV ENDELIG LYD, HVIS DU SKULLE HAVE 
LYST TIL AT HUNSE MED ET PAR 

CYKLISTER 
 

 

GF 
World  
CUP 
2008 
Dansk Håndbold Forbund har lavet en ny tre års 
aftale med Viby IF, om at stille hjælpere til rådighed 
i forbindelse med World Cup, landspokalfinaler og 
andre landskampe i NRGI arenaen i Århus. 
For Stjær Boldklub betyder det, at vort samarbejde 
med Viby IF forsætter, hvor vi så hjælper dem med 
at finde hjælpere til disse arrangementer. 
 

Senest har Stjær Boldklub passet 48 vagter i 
forbindelse med World Cup, der blev afviklet i uge 
42, og også denne gang havde et par af klubbens 
ungdomsspillere muligheden for at komme helt tæt 
på stjernerne, da de løb med holdene ind på banen til 
kampene mellem Rumænien og Norge, samt 
Danmark og Rusland. 
 

Den næste opgave er allerede klar, da vi skal stille 
med omkring 20 hjælpere til landspokalfinalerne, 
der afvikles lørdag den 27. december.  
Så skulle du have lyst til at give en hånd med kan 
du kontakte Conni eller John fra håndbold-
udvalget.  

 
SPINNING 
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FODBOLDAFSLUTNING, fra forsiden……. 

 
 
Fodboldafdelingen havde afslutning for børn og 
unge lørdag d. 25. oktober i Biohuset i Galten. 
Der mødte i alt 71 spillere op til en anden oplevelse 
end den, de har præsteret på grønsværen hele 
sæsonen.  
Afslutningen blev en kulturel oplevelse i selskab 
med filmen Kung Fu Panda.  
 

Inden filmen rullede over lærredet blev der uddelt 
pokaler til Årets spiller og Årets fighter for U11 
drenge og U13 drenge.  
 

Årets Fighter fra U11 blev Janus Thulesen Dahl, 
men han kunne desværre ikke deltage denne dag. 
 

De øvrige årgange har også fordelt diverse pokaler 
og medaljer, men i andre sammenhænge end lørdag 
d. 25.10. 
 
U15 piger: Matilde Brok Brandi 
 

U15 drenge: Mads Benzon 
 

U17 drenge: Mads Mortensen 
 

På de øvrige hold var der medaljer til alle spillere. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HERRESENIOR, SERIE 5 

 

Efter 4 år som træner vil jeg takke spillerne for deres 
opbakning og for alle de gode timer, vi har haft 
sammen.  
 

Jeg håber, at de forsætter med det gode spil, de viste 
i efteråret, for til foråret skal de spille om oprykning 
til serie 4. 
 

Vi blev nr. 1 med kun et nederlag i første halvdel af 
sæsonen. 
 

Igen i år har der været en fremgang af nye spillere, 
og klubben må håbe, at de snart igen kan stille med 
2 hold, som de kunne for nogle år siden. 
 

Jeg vil også gerne sende en hilsen til vores fanklub 
med tak for deres opbakning til hjemmekampene. 
Ved udekampene må denne hilsen især stiles til 
deres formand Jakob Sejr, som tit var den eneste fra 
fanklubben, der også deltog på udebane. 
 

Her ved slutningen af efterårssæsonen, blev følgende 
spillere kåret: 
 

 
                                    
Fra venstre: 
Årets fighter:   Tune Thatt,  
Årets spiller:  Morten Rohde 
Årets topscorer: Morten Bonde 
 

Held og lykke fremover!! 
Lars Bertelsen                                           
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MEDLEMSFREMGANG INDEN FOR ALLE 
IDRÆTSGRENE I STJÆR BOLDKLUB. 
ET POSITIVT PROBLEM  ☺☺☺☺  ☺☺☺☺  ☺☺☺☺  ☺☺☺☺  ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ 
 
Der bliver fuld gang i spinning cyklerne i 
klublokalet i klubhuset. 
Absolut ikke optimale forhold for hverken cyklister 
eller fodboldspillere, der er ikke lydisoleret, det er 
noget bøvl at rykke cyklerne frem og tilbage, 
ventilation/udsugning er der heller ikke meget af, 
der lugter lidt svedigt…  
Der er fuld gang i stepbænkene på skolen. 
Absolut ikke optimale forhold, rummet er for lille, 
stolperne er i vejen, det var sjovere hvis alle kunne 
være i hallen. 
Der er fuld gang i Stjærs Folkedansere - I Galten. 
Her kan man som end ikke klage over forholdene, 
men det var da rart, hvis man kunne blive i Stjær.  
Så kunne man også mødes med andre Stjærborgere, 
der nyder en forfriskning i cafeteriet efter træning. 
Der er fuld gang i fodboldspillet på banerne. 
Hyggeligt hvis deres omklædning foregik i hallen, så 
flere kunne mødes i cafeteriet efter træning. 
Der er fuld gang i løberne i og omkring byen. 
Hurra, en gruppe vi kan glæde helt uden 
pladsmangel! 
Der er fuld gang i ønskerne om at kunne servere 
en sund sportsbolle i cafeteriet. 
Vi har ikke plads og faciliteter til at håndtere andet 
end en stegt pølse.  
Der er fuld gang i ideerne om andre idrætstilbud 
i Stjær. 
Men hvordan skal vi føre ideerne ud i livet, når 
hallen i forvejen er fyldt til bristepunktet. 
 
Det er naturligvis dejligt, at der er fremgang i 
boldklubben, og vi vil meget gerne kunne leve op 
til folks ønsker for motion. 
 
Vi har fået lidt midler fra DGI samt Landdistrikts-
puljen til de indledende ting omkring en udvidelse, 
men der skal bruges tid, iver og ideer, og ikke 
mindst penge!!, hvis vi skal gøre os forhåbninger 
om, at kommunen vil gå ind og assistere os 
økonomisk i vores ønsker om udvidelse af hallen. 
 

SÅ DETTE ER ET RÅB OM HJÆLP!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vi mangler folk, der vil gå med i arbejdet omkring 
udvidelsen af hallen. 
 

Vil STARK give et beløb til materialer? Vil Bygma? 
  
Hvilke fonde kan vi ansøge? 
 

Hvordan laves udvidelsen mest praktisk? Og økono- 
misk ansvarligt? Er der en arkitekt eller lignende, 
der har lyst til at lave et rids? – Eller kender nogen, 
der kender nogen? 
 

Vi skal have udvidet vores hal-udvalg med en 
flok, der har lyst og iver til at gå ind i dette 
projekt, og vi kan ikke blive for mange!! 
 

I øjeblikket består dette udvalg af Henrik Møller og 
Ellen Møller, men da vi også skal varetage 
interesserne i den daglige drift at boldklubben, har vi 
akut brug for mange flere kreative tænkere, der også 
har mod på at forsøge at føre ideerne ud i livet. 
 

 
 
 
 
 
 
 

FODBOLD I STJÆR????  
HVIS DER FORTSAT SKAL 
KUNNE TILBYDES 
FODBOLD I STJÆR EFTER 
NYTÅR, SÅ SKAL DER 
FINDES FLERE FOLK TIL 
FODBOLDUDVALGET!!!! 
 
KONTAKT THOMAS VIXØ, 
HVIS DU VIL VÆRE MED 
TIL AT BEVARE 
FODBOLDAFDELINGEN 
I STJÆR BOLDKLUB!! 
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Husk du finder Stjær Avis ved at vende Flaskeposten om ! 

Årets spiller U13 
Thor Sørensen 

Årets spiller U11 
Jonathan  Andreasen 

Årets fighter U13 
Andreas Fårup 
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