STJÆR AVIS
med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe
Nr. 28 – 7. årgang

½ februar, marts, april, ½ maj 2009
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Hvor meget fyrer vi for gråspurvene?
Hvad betyder det for vores CO2 fodaftryk?
Billederne her afslører, hvordan Stjær forsamlingshus ser ud, når man fotograferer det med et
temperaturfølsomt kamera. De billed-områder som ligger højt på farve-temperaturskalaen viser, hvor der tabes mest
varme, fra bygningen. Man kan se hvordan varmen siver ud, især under tagudhænget og i kippen. Billede 1 og 2.
Det er en effekt af, at loftet i forsamlingshuset er forholdsvis ringe isoleret. Samtidig kan man se varmetab fra soklerne
af bygningen, bill. 1, (lidt kamufleret af bevoksningen foran huset). De varme sokler er en effekt af graden af isolering, af
gulvet. På billede 3, er der en synlig kuldebro ved tilbygningen. Over-vinduet i anretter-rummet, er kun enkelt-lags glas,
hvilket tydeligt ses, som en rød plet. Billede 4.

Vil du vide hvordan varmeudslippet fra dit hus ser ud?
Du kan nu få termograferet dit hus billigt, så du bliver i stand til at se, hvor pengene er givet bedst ud, når du vil forbedre
huset, i forhold til energi, CO2 - og din varmeregning. Borgerforeningen har fået et godt tilbud! Læs mere på side 11.
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. 26. april 2009. Avisen udkommer i weekenden den 15.-17. maj 2009
Indlæg modtages på mail adr.: stjaeravis@stjaer.net Avisen kan læses i farver på http://www.stjaer.net

Indhold:
s.3 8.marts kvindernes internationale dag, stillingsopslag
s.4 generalforsamlinger i vandværk, brugs, borgerforening, boldklub
s.5 rollespil, fællesspisning, fastelavn/-.soldater, pileflet, Slut sult nu!
s.6 Cirkus Stjærne, Stjær Børnehus’ Forårsudstilling
s.7 Indvielse af Stjær Børnehus - Vesterbro
s.8 Stjær Sogns Borgerforenings årsberetning
s.9 Kommunikation med kommunen, Sponsorer, forsamlingshus
s.10 Nyhedsbrev fra Dagli’Brugsen
s.11 CO2-fodaftryk og termografering
s.12 Boligudbud og beboersammensætning i landdistrikterne
s.13 - forslag til Kommuneplan 2009
s.14 Forandring fryder
s.15 Livet i de store skove......
s.16 Kirkeliv/ Gudstj. og aftensmad, fastelavn, Slut sult, konfirmation
s.17 kirkehøjskole, kirkemusikhøjsk., eftermiddagsmøder, overblik
s.18 Storring/ Når julen ender i kongernes fest, fællesspisning
s.19 Storring/ FOREDRAG i Forsamlingshuset, Café i Forsaml.huset
s.20 Søballe/ Referat af genforsamling, Lysthusets forårsprogram
s.21 Søballe/ Fastelavnsfest/ -soldater, gen.fors., slædehundesport
s.22 Høver/ Fastelavn, FOREDRAG, gen.fs, fæl.spis, loppem., 100år
s.23 Nøglepersoner i Stjær, Søballe, Høver
s.24 Nøglepersoner i Storring, ÅBENT GALLERI, Avisens sponsorer
s.25 Avisens sponsorer
s.1-11 Flaskeposten

Stjær/aktiviteter
februar
21. 13.30 Fælles-Familie-Fastelavns-gudstj. i Storring Kirke og fs.hus
21. og 22. Fastelavnssoldaterne går!
23. 19.00 Fastelavnssoldaternes fest i Forsamlingshuset
27. 9.30-12.00-13.30 Indvielse, reception i Stjær Børnehus—Vesterbro
marts
1. Folkekirkens indsamling: Slut Sult Nu
2. 17.30 Fællesspisning med børn i forsamlingshuset
7. 10-15 Pilelauget inviterer til Flet med levende pil til krukker!
8. 11.00 Champagnebrunch for alle kvinder i Stjernholm Mejeri
10. 19.30 Vandværk generalforsamling i BaseHouse/ fs.huset
11. 17.00 Aftensgudstjeneste og Aftensmad, Stjær kirke og fors.hus
21. 13.00 Stjær Boldklub generalforsamling i Hallen
april
1.-2. Børnehusets forårsudstilling i forsamlingshuset
16. 19.00 Generalforsamling i Stjær Brugsforening
18. 11.00 Rollespil i Bakkeskoven
23. 19.00 Fællesspisning for voksne i BaseHouse/ fs.huset
27. 17.30 Fællesspisning med børn i forsamlingshuset
28. 18.00/ 19.15 Borgerforening generalforsamling i fs.huset
Generalforsamling i
maj 16. 13.30 Cirkus Stjærne ved Klubhuset

Søballe / aktiviteter
februar
21. 13.30 - fastelavn i Søgården
22. fastelavnssoldater
26. 19.00 ”Søballe Villaby” generalforsamling
marts
19. generalforsaml. i Søballe vandværk

Storring/aktiviteter
februar
21. 13.30 fastelavnsgudstjeneste i Kirken
21. 14.00 vi slår katten af tønden i forsamlingshuset
marts
1. Sogneindsamling: Slut Sult Nu
6. 18.00 Café i Forsamlingshuset
8. 17.30 fællesspisning i forsamlingshuset
11. 19.00 FOREDRAG: Rasmus Krath: Rejsen til Afghanistan i fs.hus
april
19. 14.30 Fællesspisning i konformandstuen

Høver/aktiviteter/ Lørdag den 6. juni fylder beboerhuset 100 år
februar
22. 14.00 fastelavn i beboerhuset
marts
12. 19.00 FOREDRAG i BEBOERHUSET: Arne Nielsen, Sydafrika
20. 18.30 Fællesspisning
april
14. 19.00 Generalforsamling i beboerforeningen
25.-26. 13-17 og 11-15, STORT LOPPEMARKED I BEBOERHUSET

Kirkeaktiviteter og -arrangementer se Kirkeliv side 16-17

Stjær Avis
udgives af Stjær Boldklub
og Stjær Sogns Borgerforening
Redaktionens adresse: Møllevejen 7, Stjær, 8464 Galten,
stjaeravis@stjaer.net/ 8695 0825
Avisen bliver husstandsomdelt 4 gange om året i Storring-, Stjær-,
Høver- og Søballe-området, til ca. 750 husstande.
Du kan købe ekstra aviser i Dagli’Brugsen i Stjær, for 10 kr.
Deadline for stof til næste Avis er Søndag den 26. april
Avisen udkommer i weekenden den 15.-17. maj
Deadline-tidspunkt udsendes på Stjær-net - 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!
Redaktion:
Høver/ Mogens Kjærskov/ foto/ kjaerskov@mail.dk/ 86 94 55 95
Søballe/ Ingeborg Larsen/ foto/ going@anarki.dk
Storring/Michèle Nielsen/ foto/ michele@storring.dk/ 86 95 09 90
Francisco Mansilla/ Storring/ franciscomansill@hotmail.com
Storring/ foto/ Per Reipurth/ reipurth@email.dk/ 40 97 87 19
Flaskeposten/ Ellen Møller/ fa.moeller@os.dk/ 86 95 02 36
Erhverv/ sponsorer/ distribution/ trykning / Bjarne Schøler/
bss@netdesign.dk / 86 95 08 08
Layout/ Roy Blüthgen/ webmaster@stjaer.net / 86 24 02 26
Layout/ foto/ Christina Monrad Andersen/ cmajla@privat.dk
Foto/ Flemming Kristensen /flemmings_mailbox@yahoo.dk
Artikler/ foto/ Nina Møller-Nielsen/ nmmn@slog.dk
Artikler/Mette Brandi/ brokbrandi@hotmail.com
Artikler/ Tina Krøyer/ foto/ kroyer@email.dk
Artikler/Anja Veldt/ foto/ anja.veldt@get2net.dk
Ansvarshavende./foto/illustr./ Pil Brudager/ 86 95 08 25
pil@stjaer.net, eller stjaeravis@stjaer.net

Stjær Avis’ økonomiske liv/ - 2009 er hjemme!
På trods af krise og smalle tider, er det lykkedes Stjær Avis at
fastholde mange sponsorer – og endda supplere med et par nye.
Det betyder, at avisens økonomiske liv er sikret, i 2009.
Æren for dette, er alene Bjarne Schølers vedholdenhed, i at fastholde kontakt til sponsorerne.
Tak til alle Jer sponsorer, der økonomisk, gør det muligt at lave
avisen – og tak til Bjarne!

Stjær Avis’ redaktionelle liv/ - redaktøren holder!
Efter i 7 år at have lavet Stjær Avis, 4 gange om året, holder jeg
som ansvarshavende redaktør. Om et års tid, regner jeg med at
vende tilbage, med friske øjne - ikke for at være ansvarshavende,
men for at være free lance skribent på avisen.
Der kommer, i denne anledning, til at mangle hænder, der kan
varetage nogle af de blækspruttefunktioner, jeg har udført. Skulle
du, der læser dette, ha’ lyst til at indgå i et spændende team, omkring helt lokalt avisarbejde – så læs vores stillingsopslag på næste side. Vi håber inderligt, der kan findes nye eller ”gamle” i
byen, der kunne tænke sig at medvirke til, at føre avisen videre.
Se stillingsopslag side 3.
Indtil medio maj 2009, Pil Brudager, ansvarshavende redaktør

”Champagnebrunch”
for alle glade, friske kvinder i Storring, Stjær, Høver og Søballe
Søndag d. 8. marts kl. 11.00
hos Art Jamming i Stjær, Vesterbro 23 B
Temaet er: Sundhed for krop og sjæl
Formiddagen byder på en brunch-buffet samt festlig og lærerig underholdning
fra lokale og udenbys kvinder. Ifør dig gerne hat eller anden sjov/smart hovedpynt!
Spontane indlæg og kort orientering om aktuelle emner er meget velkomne!
Der er plads til 50 fantastiske kvinder
Tilmelding til janne@stjaer.net eller tlf.: 2810 4322
Prisen er 80 kroner, som betales på dagen.
For pengene får du brød, smør, drikkevarer såsom kaffe,
the, juice og champagne.
Medbring en ret til brunch-buffeten!
Vi glæder os til en dejlig formiddag
Planlægningsgruppen

Planlægningsgruppen 2009

Stillingsopslag:

Stjær Avis søger ny aviskoordinator!
Da den gamle redaktør/koordinator mm. holder op, søger vi en ny ”blæksprutte” – til at indgå i avisens arbejde.
Arbejdet er frivilligt og lønnen er sjove, dejlige timer, i kontakt med mange forskellige mennesker, i området, på
mail og telefon mv. - plus et givende og hyggeligt samarbejde med avisens ”stab”.
Avisen udkommer fire gange om året.
Inden hver avis, holdes et redaktionsmøde for hele ”staben” (se hvem, på side 2) – hvor idéer, temaer og kræfter
samles. Dette møde indkalder koordinatoren til. Det holdes i BaseHouse i forsamlingshuset.
Arbejdet som koordinator er endvidere: Udsende reminder om deadline, tre uger før denne. Modtage, diskutere,
læse korrektur, koordinere og fremme indlæg til avisen - og videresende til Christina Monrad, som laver layout.
Være Christinas sparrings-partner i layout-processen.
Give instrukser til Flemming Kristensen, vores fotograf, om relevante ting, der skal fotograferes, i forhold til indkommen tekst.
Udarbejde side 2 og forsiden – i samarbejde med Christina.
Opdatere foreningssiderne. Folk melder selv om forandringer.
Alt efter hvad dine lyster og evner er, kan du udvikle denne ”blæksprutte-stilling”.
Som den der sidder i centrum, får man mange idéer og impulser – så der er rige muligheder for at skrive artikler,
gode ord, små klummer, fotografere, illustrere mm., hvis man har den lyst. Dette er ikke et must, da vi er mange
om at skrive avisen – og den idé du får, som koordinator, kan sikkert ”sælges” til en af de andre, på redaktionen.
Tiltrædelse skal gerne ske i forbindelse med september-avisen 2009, dvs. engang i slutningen af august.
Det vil være bingo, hvis du som læser dette - og tænker, det kunne være noget for dig - vil bruge nogle timer i
maj måned og følge noget af processen med majavisen, som er den sidste avis, Pil medvirker til.
Skriv til Christina og Pil på stjaeravis@stjaer.net eller ring på mobil 2991 0825. Vi håber inderligt, en ny, eller
”gammel”, i byen – kunne tænke sig at overtage dette spændende job – eller måske dele af det!
Christina Monrad og Pil Brudager
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Stjær Boldklub

Stjær Sogns Borgerforening

Generalforsamling afholdes i cafeteriet i Hallen
LØRDAG DEN 21. MARTS KL. 13.00
Da rigtig mange i Stjær Boldklub spreder sig over mere
end én idrætsgren, afvikles de forskellige afdelingers årsmøder, denne gang, sammen med hovedbestyrelsens
generalforsamling.
Efter den alvorlige del skal der leges, der skal danses
squaredance, på bløde såler!
Der er hyret en professionel call’er.
Efter dansen er boldklubben vært med vin og ost,
i cafeteriet.

Indkalder til Genforsamling i
Forsamlingshuset
Tirsdag den 28. april 2009
Kl. 18.00 er der mulighed for at få stillet sin
sult, idet bestyrelsen serverer Gule ærter og
en enkelt øl/vand til de medlemmer, der måtte ønske det. Skulle nogle have lyst til en enkelt snaps, vil en sådan kunne købes til behagelig medlemspris.
Kl. 19.15 starter generalforsamlingen med
dagsorden i henhold til vedtægterne.
Indkomne forslag skal være formanden i
hænde senest d. 21/4. Eventuelle ændringsforslag til vedtægterne skal være formanden i
hænde senest d. 31/4.
Alle indkomne forslag vil blive opslået på
Stjær byportal (www.stjaer.net) samt i
Dagli'Brugsen.

Se program for dagen i Flaskeposten side 7
Vel mødt! Bestyrelsen

Af hensyn til planlægningen, vil vi gerne have
en tilkendegivelse om, hvorvidt du/I ønsker at
deltage i fællesspisningen.
Dette bedes givet senest d. 21/4 enten via
email til: formand@stjaer.net eller telefonisk
på 44 952 823.

Stjær Vandværk
indkalder til generalforsamling:
Tirsdag d.10. marts kl. 19.30 i BaseHouse
(Stjær Forsamlingshus)
Dagsorden iflg. vedtægterne:

På gensyn - Jens Bølling
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Regnskab for 2008
4) Budget for 2009
5) Indkomne forslag
5a) Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne,
således at Stjær Vandværk I/S kan omdannes til et andelsselskab: Stjær Vandværk AmbA. Årsagen er, at Skat kræver CPR
nummer for samtlige intressenter i et I/S. De nuværende og nye
vedtægter kan ses på Vandværkets sider på www.stjaer.net.
6) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Bjarne Schøler og René Bruhn, der begge
modtager genvalg
7) Valg af 1 suppleant
På valg er: Geert Jensen
8) Eventuelt
Efter generalforsamlingen byder Stjær Vandværk som sædvanlig
på en ”bid brød og en kop kaffe”.
Bemærk: for at forslaget om ændring af vedtægterne skal kunne
vedtages, siger vedtægterne:
Vedtægtsændringer kan kun finde sted på ordinære generalforsamlinger, hvor mindst 50% af interessenterne er mødt, og
mindst 75% stemmer for. Er dette ikke tilfældet, kan der indvarsles til en ny generalforsamling, der da er beslutningsdygtig uanset
de fremmødtes antal, ved almindelig stemmeflerhed.
Da vi ikke forventer, at der møder 150-200 medlemmer op til generalforsamlingen, vil forslaget – hvis det vedtages på generalforsamlingen – derfor blive fremlagt til endelig godkendelse på den
ordinære generalforsamling i 2010. Der indkaldes således ikke til
ekstraordinær generalforsamling.
Bent Skovsende

Generalforsamling i

Stjær Brugsforening
Der indkaldes til generalforsamling:
TORSDAG DEN 16-4-2009, KL. 19.00
I STJÆR FORSAMLINGSHUS.
Generalforsamlingens dagsorden:
Valg af ordstyrer og stemmetællere
Bestyrelsens beretning og orientering om
fremtidsplaner
Forelæggelse af årsregnskab, herunder bestyrelsens meddelelse om anvendelse af
årets overskud.
Forslag fra bestyrelsen
Indkomne forslag. ( Forslag skal meddeles
formanden skriftligt, senest 14 dage før generalforsamlingen.)
Valg af medlemmer og suppleanter.
Eventuelt.
Efter Generalforsamlingen vil der være et let
traktement.
Med venlig hilsen
bestyrelsen for Stjær Brugsforening
Dagli’Brugsen Stjær
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Til Jer, som har en mavesur ork eller en tapper ridder
gemt under vesten – så er chancen der igen!

Fastelavn

Rollespil i Bakkeskoven

Fælles Familiegudstjeneste for Stjær og Storring

Lørdag den 18. april kl. 11.00

Lørdag 21.2 kl. 13.30 i Storring Kirke.

Har du spørgsmål, idéer eller har du lyst til at hjælpe til,
eller deltager du for første gang, så kontakt
kulturgruppen på kultur@stjaer.net

Efter gudstjenesten er der tøndeslagning i Storring
Forsamlingshus.
Børnene opfordres til at komme udklædt i kirken.
Alle er velkomne. Læs mere på kirkesiderne!

Fællesspisning for voksne

Fastelavnssoldater

Torsdag den 23. april kl. 19.00

Traditionen tro vil fastelavnssoldaterne igen i år samle
penge ind til deres årlige fest.
Indsamlingen vil foregå i Stjær og opland
Lørdag d. 21. og søndag d. 22. Februar 2009

Man møder blot op i BaseHouse, i Stjær Forsamlingshus med en ret til buffeten under den ene arm og noget
drikkelse, tallerken, bestik under den anden.
I pungen ca. en tyver til husleje.
.....og så går snakken...

Samtidig inviteres alle til den store fastelavnsfest i

Stjær Forsamlingshus
mandag den 23. feb. kl. 19.00

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

I løbet af aftenen vil soldaterne gå march og danse
polka. Derudover er der tøndeslagning og der serveres
kaffe og fastelavnsboller.

Det er super hyggeligt og buffeten er rigtig god.
Indtil nu er der kommet nye hver gang......... og du er
også meget velkommen!

Vi håber, at rigtig mange vil møde op til festen og samtidig være med til at holde den snart 100 år gamle tradition i hævd.

Vi ses den 23. april, Jens og Hanne.

Hilsen fastelavnssoldaterne

Byens fællesspisning med børn
i forsamlingshuset

Pilelauget: Søballe-Storring-Stjær inviterer
igen i år til

Mandag den 2. marts kl. 17.30
Mandag den 27. april kl. 17.30
Vi er 60-70 mennesker, 51% børn, resten voksne, der
spiser sammen ca. 6 gange om året!

Flet med
levende pil
til krukker!

Hvis I er nye i byen, så meld Jer til hos mig:
Heidi G. Andersen, 86950650,
heidi@gargulak-andersen.dk

Lørdag den 7. marts kl. 10-15
- ved pilemarken.
Pilemarken ligger ved skoven mellem Søballe og
Storring.
Medbring: Varmt tøj, madpak, drikkevarer, skammel, en spand med sand og en beskærer saks.

”SLUT SULT NU”
Folkekirkens nødhjælps indsamling

Vi høster pilen direkte på marken, finder et sted
med læ og solskin (håber vi).
2-3 medlemmer af pilelauget er behjælpelig med
fletterierne.

Søndag den 1. marts 2009

Pris: 50 kr.
Tilmelding ikke nødvendigt – bare kom!
Spørgsmål kan besvares ved henvendelse til

Vil du være med som indsamler,
så kig på kirkesiderne!

Kirsten Gade, tlf 8695 0705.
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Cirkus STJÆRne
Glæd jer til lørdag
den 16. maj kl. 13.30.
Traditionen tro - det er nu 10. gang Cirkus
STJÆRne kommer til Stjær.

På det grønne område ved klubhuset og Stærekassen.
Når Cirkus Stjerne traditionen tro kommer til byen er byens øvrige borgere også velkomne.
Entre´ 30 kr. for voksne - børn er gratis.
Kl. 13.30
Kl. 14.30 –17.30
Kl. 17.30

Cirkus Stjærne giver forestilling i teltet på Sportspladsen.
Cafe´ og tombola i teltet.
Dagen vil blive afsluttet med at vi tænder grillen for dem der har lyst til at blive. Der skal
selv medbringes mad og drikkevarer.

Der er fri adgang for byens borgere til cafeen fra kl. 14.30.
Fredag den 15. maj 10.00 holder vi generalprøve for dagplejebørnene, børnene fra Vesterbro, Storring børnehave og børnehaveklassen i cirkusteltet på boldbanen ved klubhuset.

Med venlig hilsen
Stjær Børnehus – Østerbro.

Stjær Børnehus inviterer til Forårsudstilling
i Stjær Forsamlingshus - den 1. og 2. april 2009
Onsdag den 1.april er der fernisering fra kl. 14.30-17.00
Udstillingen er desuden åben torsdag 2. april kl. 9.00-13.00.
Dagplejen, Storring Børnehave, 0-klasse og kommunens øvrige
børnehaver er specielt inviteret denne dag.

Alle interesserede bydes
velkommen.
Med venlig hilsen
Stjær Børnehus
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Indvielse/reception fredag den 27. februar af
Stjær Børnehus – Vesterbro.
Program:
Kl. 9.30 - ca. 10.30 Festligheder for børnene på det grønne område ved
Stærekassen. Ud over Stjær Børnehus´s egne børn
inviteres dagplejebørnene og Storring Børnehave.
Kl. 12.00 - 13.30:

Reception for samarbejdspartnere og andre interesserede. Der er mulighed for Stjær borgere at kigge
indenfor.

Med venlig hilsen
forældrebestyrelsen
Stjær Børnehus.

Stjær Børnehus – Vesterbro.
Vesterbro med vuggestue og børnehavebørn er nu kommet godt fra start. Vi holdt tidsplanen, således at de første 13
børn kunne starte i nymalede og hyggelige lokaler den 08.12.08.
Vi har løbende fået nye børn og vil pr. 1. marts have 26 børn.
Vi er en personalegruppe, som har arbejdet godt sammen i Ry, hvor bygningen lå placeret før.
Efter malerarbejdet var færdigt, rykkede personalet ind og fik i løbet af en uge indrettet de indvendige rammer med
inventar, legetøj m.m.
Rundt om huset har vi fået belagt med fliser, hvor børnene kan køre på scooter og cykle. Der er lavet nyt halvtag til
sovebørnene og et nyt vindfang ved indgangen.
Legepladsen skal vi i gang med til foråret. Vi skal have lagt rullegræs, lavet scooterbane rundt om den lille høj, rutsjebane, sandkasser, hængekøjer, bålplads og beplantning. På bagsiden af huset laver vi en lille fodboldbane.
Vi glæder os alle til at få en spændende og udfordrende legeplads, som børnene kan boltre sig på.
Hilsen
Personalet fra
Stjær Børnehus – Vesterbro.
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Borgerforeningens bestyrelse januar 2009. Fra venstre mod højre: Jesper Lumbye Andersen, Jens Bølling (formand),
Geert Jensen (næstformand), Thomas Toft , Annette Johansen, Roy Erik Blüthgen

Stjær Sogns Borgerforening
Nu er vi allerede kommet et stykke ind i det nye år, og forårets komme er forhåbentlig lige om hjørnet. Jeg håber, at alle
har fået god start på det ny år og ønsker alle et fortsat Godt Nytår.
Mange mennesker gør status ved et årsskifte, og bestyrelsen er da heller ingen undtagelse. Der har gennem 2008 været afholdt en række arrangementer til støtte for Borgerforeningens frivillige arbejde. I december afholdt vi det traditionsrige Julebanko, hvor opbakningen bag Borgerforeningen og vort forsamlingshus kunne vises. Vi må erkende, at borgerforeningens julebanko ikke kan måle sig med de store banko- og bingospillesteder. Bestyrelsen mener heller ikke, at
dette er meningen, men at vort arrangement er en mulighed for at yde en støtte til Borgerforeningens arbejde med huset
og som et socialt arrangement, hvor man ud over muligheden for at få gevinst, også får mulighed for at tilbringe nogle
timer i hyggeligt selskab med naboer og andet godtfolk. Af samme årsag skal vore priser på plader og lotterier heller
ikke sammenlignes med hvad der betales andre steder, men være tilpasset de omkostninger og forventninger til indtægter som Borgerforeningen har.
Alle sponsorer der ydede et bidrag til denne begivenhed takkes hermed for bidraget, og Borgerforeningen kan kun opfordre vore medlemmer og Stjær Avis' læsere til at læse vor sponsorliste (se side 9) igennem og så planlægge indkøbsturen efter denne.
Af øvrige arrangementer i sidste kvartal af 2008 skal nævnes foredragsforeningens indslag med Henning Toft Bro i november. Nu var Henning ikke mødt op helt alene, idet han havde medbragt sin søn, som med sin guitar og musik var
med til at fornøje de fremmødte. Netop de fremmødte var der ikke så mange af, da foredragsforeningen desværre kun
kunne få Henning til at komme en onsdag, hvor alle i Stjær øjensynligt har andre aktiviteter, der ikke denne ene gang
kunne tilsidesættes. Der var derfor ikke så mange tilhørere, men til gengæld fik de der mødte frem en på opleveren,
hvad enten det var historien om de to små piger ved begravelsen, eller det var et alternativt syn på tandstikkere og deres brugere.
I 2009 vil vi naturligvis også afholde lignende arrangementer. Dog starter vi i den formelle afdeling med årets generalforsamling, som afholdes d. 28/4-09. Vi håber her på så stor en opbakning fra medlemmerne, at vi bliver nødt til at tage
den store sal i brug. Mød blot op og gør din indflydelse gældende, der er kun meget lidt risiko for at blive tildelt et tillidshverv, men insisterer du, skal vi nok finde en løsning på det. Endvidere anbefaler bestyrelsen, at man friholder d. 13/6
og d. 14/6. Borgerforeningen arrangerer for medlemmerne her en weekend med drøn på, masser af fart og råhygge for
alle motorsportsinteresserede. Det kommer ikke til at gå stille for sig, så glæd dig og følg med på "stjaer.net" og på opslag i bl.a. Dagli'Brugsen. Men husk – arrangementet er kun for medlemmer af Borgerforeningen. Er du ikke medlem, så
skynd dig at blive det.
Med hensyn til vedligeholdelse af vort hus kan vi oplyse, at der skal foretages reparation og maling af gavlene samt
sternbrædder og vindskeder. Sternbrædderne er ved at være så nedslidte af vejr og vind, at vi er heldige, at de ikke er
blæst ned i en af de storme, vi har haft. Endvidere skal hoveddøren rettes op og tætnes. Det er et af de steder, hvor vi
virkelig kan spare nogle penge på opvarmningen. Endelig skal vi have foretaget en opdeling af el-, varme- og vandforbruget, så vi kan fordele udgifterne mellem vor lejer og foreningen rigtigt samt overholde lovens krav om individuel afregning for udlejningsenheder til privat benyttelse. Der
er rigeligt at tage fat på, og bestyrelsen håber på stor
deltagelse fra medlemmerne på de arbejder, hvortil der
ikke kræves autorisation.
Med disse ord vil jeg ønske alle læsere et godt forår og
på gensyn i byen.
Jens
Hoveddøren trænger til at blive tætnet - varmen siver ud foroven
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Det mener Borgerforeningen og har derfor skrevet til
Skanderborg kommune:
"I Stjær er der gennem de senere år foretaget et par nye
udstykninger, som har medført en pæn tilflytning til byen af
bl.a. familier med børn i den skolesøgende alder.
Stjær Sogns Borgerforening ser naturligvis positivt på, at
kommunen gennem lokalplaner sikrer, at de enkelte udstykninger har en infrastruktur med oplyste gader og fortove, som gør, at alle kan færdes sikkert inden for udstykningen i såvel biler som på cykel og til fods. Borgerforeningen
mener, at det desværre halter lidt med at få udstykningerne til at hænge sammen med resten af byen, på en måde
der gør at både børn og voksne, der færdes til fods efter
mørkets frembrud gør klogt i at medbringe en lygte. Da der
endvidere ikke er et regulært fortov til den ene af de nye
udstykninger, fristes man her til at benytte kørebanen som
gangareal, i stedet for det ujævne jordstykke, der er udlagt
til fortov. Endvidere betyder det for bl.a. børn, der ofte færdes på cykel og ofte glemmer, at det er mørkt når de skal
hjem, at de må færdes på uoplyste gader, med den risiko,
der er for at blive overset af en bilist.

Det svarede
kommunen:
"På Stjærvej er der i 2008 opsat nye gadelamper.
Hvis der skal opsættes yderligere lamper på Stjærvej
ved Granatvænget må det komme med på en prioriteret ønskeliste over gadelys. Vi har nu registreret jeres
ønske, men kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse
om der bliver afsat midler i 2010.
På Kirkestien er der i 2008 opsat 2 nye lamper. Da det er nye lamper,
sker der ingen ændringer i belysningen.
På Stenskovvej er Galten Elværk blevet bedt om at opsætte 5 lysmaster bag fortov på strækningen fra Tåstrupvej til Flintevænget. Galten
Elværk vil udføre dette arbejde i februar - marts 2009."

Sidste nyt:
På Kirkestien i Stjær er det besluttet at udskifte 2 armaturer til
Iridium. Udskiftningen foretages ved lejlighed af Galten Elværk.”
- Og lysmasterne på Stenskovvej er igang!

Det er årsagen til, at Stjær Sogns Borgerforening gerne ser, at kommunen sikrer, at der langs Stenskovvej fra Tåstrupvej til Flintevænget bliver opsat gadelamper. Ligeledes ser Borgerforeningen gerne at adgangsforholdene til Granatvænget bliver udbygget med
et flisebelagt fortov langs Stjærvej fra Vesterbro til Granatvænget, som naturligvis er forsynet med en tilstrækkelig gadebelysning.
Endelig vil vi gerne, at kommunen sørger for at gadebelysningen på Kirkestien ændres, således at denne ikke er rundstrålende og
skinner ind i de omkringliggende boliger, men i lighed med de øvrige gadelamper der er opsat i Stjær, koncentrerer lyset på den offentlige gade."
Jens Bølling

Sponsorer til Stjær
Sogns Borgerforenings Julebanko 2008.
Alt til Dyr
Artjamming
Autogrisen
Bodil Brandt
Caffe Corner
Centrum Tøj
Cook Unlimited
Dagli'Brugsen Stjær
Dahlberg
Danske Bank, Galten

Den Græske Terverna
Det Blå Varehus
Diedrich lys
Erik Nielsen
Erling Hansen
Erwin Stæt Andersen
Fleur Bodywaer
Flügger; Galten
Galten Radio TV
Gi' Gaven
Gods & Guld
Hans Dam
Harald Røgen A/S
Harlev Bageri
Harlev Pizza

Harlev Plantecenter
Hauge Blomster
Helge Jensen A/S
Home, Galten
In-mail
Keld Hansen
Koi-Team Enghavegård
Kresten Krab Thorup
Murer Finn Nielsen
Nomex
Nordea, Galten
Ole Clausen
Pinds Mølle Put and Take
Salon Laila
Shell, Galten

Stjær Sogns Borgerforening

Sicom
Skanderborg Taxa
Skovby El
Sparekassen, Galten
Sportsmaster, Galten
Statoil, Harlev
Stjær Anlægsgartner, Henrik Clausen
Stjær Pizza
Stutteri Skovlund
Tåstrupgård
Viggo Ravn
Århus Charter

Stjær Forsamlingshus

Formand: Jens Bølling/ jb.dk@mail.dk / 44952825

Udlejning: Lene Andersen – tlf. 2925 2665
eller send e-mail til forsamlingshus@stjaer.net
Kontingent: 200 kr. for en familie – 100 kr. for enlige.
Udlejningspriser (fra fredag til søndag) inkl. rengøring:
Indbetalingskort udsendes hvert forår. Medlemskab er gra- •
Medlemmer: kr. 2000,tis, det første år!
•
Ikke-medlemmer: kr. 2600,Læs mere om Borgerforeningens arbejde og opgaver
•
Børnefødselsdage på hverdagseftermiddage: kr.
på:www.stjaer.net
400,- under Foreninger & grupper > Borgerforening.
Kontakt til kokke, kogekoner og tjenere samt lokale overHer er også et link til indmeldelse i Borgerforeningen.
natningsmuligheder kan du læse mere om på:
www.stjaer.net/forsamlingshus
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Nyhedsbrev fra Dagli`Brugsen Stjær, februar 2009
Finanskrise, nedgangstider, fyringsrunder, konkurser og
betalingsstandsninger. Alle sammen en masse kedelige
ord, som vi hører og læser om dagligt i disse tider. Hvad
har det så med Dagli`Brugsen Stjær at gøre, vil nogen
måske sige??

Vi åbner eget ”bageri” i
Dagli’Brugsen!
Senest 1. marts forventer jeg, at vi er klar med en ny
”Bake off ” afdeling i butikken. Således kan vi tilbyde jer
kunder friskbagt brød og kager løbende hele dagen. Forestil jer duften i butikken af friskbagte kanelsnegle eller
varme franskbrød lige fra ovnen, når I kommer hjem fra
arbejde.

Danskernes forbrug er i den grad blevet sat på vågeblus,
og det kan vi også mærke. Efter årets første måned, kan
vi ved at læse de tørre tal konstatere, at der er et stykke
op til budgetmålene for vores nye butik. Vi kan dog fastholde omsætningen fra sidste år - men det er bare ikke
godt nok. Vi har investeret mange penge i den nye butik.
For at finansiere dette, kræver det vækst i butikken.
Væksten skulle gerne komme fra kundernes fortsatte
opbakning og støtte af vores lokale butik. Jeg håber og
tror på, at der vil komme rigtigt gang i butikken igen, når
nu I er kommet jer over nytårsslankekuren”, og vi går de
lyse tider i møde.

FARVEL til at komme hjem til Dagli`Brugsen og ikke kunne få sit franskbrød, og GODDAG til mange nye fristelser
i Stjær Brugsforening. Jeg glæder mig rigtig meget til, at
kunne tilbyde jer denne mulighed i Dagli`Brugsen Stjær.
Jeg håber, at I vil tage godt imod vores nye tiltag.
En anden ting jeg rigtig gerne vil have jeres hjælp til er, at
få jeres meninger/holdninger til os at vide.

En stor og kedelig udfordring fik jeg, lige op til nytår, da
vores bagerleverandør meddelte os, at han pr. 1. januar
ikke mere ville tage bagerbrød retur. Det har, som mange
sikkert har bemærket, medført et mere begrænset udvalg
og mængde af bagerbrød sidst på dagen. Mange kunder
er derfor gået forgæves efter franskbrød. Vi har selvfølgelig forsøgt at holde mængden af ”ikke solgt” brød nede,
fordi det er penge lige ud af vinduet. Den ”halvtomme”
bagerdisk medfører også en faldende omsætning og dårlige kundeoplevelser - det er det sidste jeg ønsker at give
jer!!!!

Jeg har et projekt i gang med en klasse fra Viby Handelsgymnasium. De vil gerne lave en forbrugerundersøgelse
for Stjær Brugsforening. Der vil være mulighed for at besvare den på Stjærnettet, hvor den vil være tilgængelig
fra uge 9. For jer som ikke har mulighed for at besvare
spørgeskemaet på nettet, vil der være mulighed for at
møde de unge mennesker fra Handelsgymnasiet i butikken i løbet af uge 10 eller 11. Når tidspunktet er fastlagt
vil jeg informere om dette med et skilt i butikken.

Hvis jeg lader denne udvikling fortsætte, vil det betyde en
forringet indtjening i Stjær Brugsforening på mindst
100.000 kr. om året. Dette vil medføre døden for os som
selvstændig Brugsforening.
Det kan og vil jeg ikke lade ske!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jeg håber rigtig meget på, at I vil gøre jer den ulejlighed
at besvare det. Det vil give mig en masse muligheder for
at tilpasse butikken endnu bedre til jeres ønsker og behov.
Med disse ord, vil jeg ønske alle kunder et rigtig godt forår, samt et stort ønske og håb om jeres fortsatte opbakning til Stjær Brugsforening.

Derfor vender jeg denne trussel til en ny og spændende
mulighed for os:

Med venlig hilsen uddeler Arne Mogensen
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Vil du medvirke til at mindske vores CO2-fodaftryk….?
Så har du muligheden nu!
Stjær Sogns Borgerforening har taget initiativ til, at alle i
området kan få termograferet deres hus – så vi kan finde
ud af, hvor meget vi fyrer for gråspurvene!
Som I kan se på forsiden, er forsamlingshuset blevet
”afsløret”.

Så der er penge at spare – plus de reducerede varmeudgifter, år efter år, når man har udbedret de steder, termografiet anviser.
Læs i øvrigt mere om termografering af boliger og råd om
varmebesparelser i boligen på denne hjemmeside:

Termografering går ud på at fotografere huset med et
special-kamera, som er følsomt overfor infrarød stråling –
dvs. varmestråling. Et foto taget med termografikamera,
viser med farver, hvor der siver varme ud. Det kan eksempelvis være ved et utæt vindue eller fra et sted på huset,
hvor isoleringen er dårlig eller utilstrækkelig. Du kan med
andre ord se på fotoet, hvor der er CO2 og penge at spare,
ved at tætne eller isolere, så varmeudslippet mindskes.

http://www.bolius.dk/viden-om/el-og-belysning/artikel/brugtermografi-til-at-undersoege-hvor-varmen-slipper-ud-af-dithus
Så, hvis du er interesseret i at få termograferet dit hus, kan
du tilmelde dig via energi@stjaer.net eller alternativt lægge
en seddel i postkassen hos Jesper Lumbye, Østerbro 10.

En termografering kan foregå udefra, så du behøver ikke at
være hjemme den dag det foregår.

Borgerforeningen sender opkrævning ud. Husk derfor at
skrive: Navn, adresse og gerne en e-mailadresse hvortil vi
kan sende regning og billeder.

Stjær Sogns Borgerforening står for at koordinere tilmeldinger og betalinger - og videresende til Lokalenergi, der udfører termograferingen.

Din tilmelding skal være registreret af os,
senest den 1. marts 2009.

Da Stjær Sogns Borgerforening udfører al administrativt
arbejde i forbindelse med termograferingen, har vi været i
stand til at forhandle os til en virkelig attraktiv pris, som blot
forudsætter, at der er min. 20 interesserede husstande.
Normalprisen for en sådan termografering ligger på op mod
kr. 5.000,-. Stjær Sogns Borgerforening tilbyder det til kr.
495,- og for ikke medlemmer kr. 595,-.

Vi håber på rigtig mange tilmeldinger, så Stjær og omegn
kan blive en mindre plet på CO2-verdenskortet!
Stjær Sogns Borgerforening

Farveskalaen til højre for hvert billede viser hvad der svarer til hhv. varmt og koldt. På de varme steder er der et større
varmetab end på de kolde. Vinduesruder vil altid være varmere end eksempelvis mur. På billederne her ses til venstre at
der er varmetab ved overkanten af vindue og under udhænget. På billedet til højre ses at forsamlingshuset har varme
sokler - og dermed relativt større varmetab gennem soklerne af huset end gennem murene.
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Et andet element omkring bosætning og muligheden for
dette:

Følgende sider er resultatet af Stjærs
deltagelse i Skanderborg kommunes invitation
til borgerne, om at medvirke i udarbejdelse af
forslag til Kommuneplan 2009,
for landdistrikterne, i Skanderborg kommune.

Zoneforholdene omkring en række af landsbyerne skal
revurderes, da der må skabes mulighed for, at der kan
ske udbygning i en takt, som kan sikre grundlaget for
fastholdelse af de eksisterende landsbyskoler, som et
godt og positivt alternativ til de store skoler i centerbyerne. De mindre skolers overskuelige, rolige miljø og rammer, giver en tryg skolestart og dermed et godt grundlag
for de følgende års skolegang i de store byskoler.

Tema: Boligudbud og beboersammensætning
I temagruppen var der folk fra Tåning, Hylke,
Voervadsbro, Mesing, Jeksen og Stjær.

Vi har valgt, at arbejde med tre forskellige scenarier, da
landsbyerne i Skanderborg Kommune har meget forskellig størrelse og derfor også har behov for forskellige boligudbud. Nogle af landsbyerne er allerede, i forbindelse
med planstrategi og kommuneplan, udmeldt til at være
lokalcenterbyer. Det er Låsby, Gl. Rye, Virring, Stjær,
Tebstrup, Herskind, Voerladegård, og Hylke (dvs. byer
med lokal service, herunder skole, børnepasning og dagligvarehandel, samt en god trafikal beliggenhed.)

Januar 2009
Med baggrund i de udviklingsplaner der er udarbejdet af
landsbyerne i efteråret 2008 og med inspiration fra andre
landsbyer i Danmark, er det besluttet, at der skal udarbejdes en overordnet beskrivende vision for, hvordan boligudbuddet i Skanderborg Kommunes landsbyer kan gøres
mere attraktivt og understøtte beboersammensætningen.

Der er arbejdet på scenarier og helhedsbilleder
(ét eller flere) der kigger 12 år frem i tiden!

De tre scenarier er efter vores opdeling:
• Store landsbyer – de kommende lokalcenterbyer,
der skal udvikles til bæredygtige enheder
• Små landsbyer – de mindre landsbyer med op til
ca. 400 indbyggere
• Bebyggelser – ”små landsbyer” med op til ca. 50
indbyggere.

Mulighederne for bosætning i landsbyerne er et tema, der
skal arbejdes med, i forhold til Kommuneplan 2009. Mange vil gerne have god plads, kunne bruge naturen og
muligheden for mindre hobbydyrehold. De som bosætter
sig i landsbyerne og landområderne kan opdeles i to
grupper:
• Den ene er aktive erhvervsfolk eller velhavende pensionster, som drømmer om et fristed på landet.
• Den anden gruppe er børnefamilier, der fravælger det
stressede liv. De drømmer om lys og luft til børnene, et
par heste og gerne mere tid til hinanden.

Store landsbyer (feks. Stjær)
I forbindelse med udarbejdelse af scenariet, er det forudsat, at store landsbyer indeholder følgende:
• Skole m/bibliotek
• Borgerservice & Sundhedsservice/ Sundhedsfremmende klinik. Der er et ønske om, at disse funktioner
varetages fra et fast sted i landsbyen, f.eks. døgnplejens ”kontor” eller tilhørssted. Dette tilhørssted kunne
f.eks. være i forsamlingshuset, på skolen eller i et lokale, i tilknytning til en anden kommunal institution i
landsbyen. (Begrebet Sundhedsfremmende klinik,
ønskes udviklet.)
• Offentlig transport – mange daglige ankomster og afgange.
• God infrastruktur – i form af gode og fremkommelige
veje, cykelstier, rekreative stiforbindelser og vandreruter.
• Børnehave m/tilknytning til naturen – det skal være
muligt, at fokusere på f.eks. naturen i børnehaverne i
landsbyerne og udnyttelsen af det ”rum”, de er en del
af og som vil være anderledes end det, som er muligt i
de store centerbyer. Bondegårds- skov- vandrebørnehaver. Hvis ikke børnene på landet skal kende dyr,
natur og jord, hvem skal så?
• Kombinere vuggestue og dagpleje. Det vil i de små
samfund være muligt at tænke alternativt i forbindelse
med børnepasningen og samtidig vil det her være
muligt, at skabe en rød tråd i børnenes liv, fra deres
første leveår til de forlader 6. klasse i landsbyskolen.

I forbindelse med bosætningsstrategien bør der være
mulighed for jordparceller, på i gennemsnit 5000 m2, til
hobbydyr i henhold til lovgivningen på området. Det skaber plads til at bygge fremtidens liebhaver ejendomme,
hvor drømmen om det gode liv på landet kan leves ud.
På den måde, kan vi imødekomme den forventede efterspørgsel efter plads og natur blandt storbyernes potentielle udflyttere, til landsbyerne og landdistrikterne. Vores
behov for udstykninger skal ikke indrettes efter samme
model, som villakvartererne i de større byer!
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•
•

•

Dagligvarebutik
Aktivt erhvervsliv i form af mindre virksomheder/
liberale virksomheder, som passer ind i et landsbymiljø og evt. et kontor-hotel/kontor-fællesskab om
revisor mm., til små enkeltmandsfirmaer.
Der skal være et varieret størrelses udbud af byggegrunde i landsbyerne.

Bebyggelser
Det forudsættes, at bebyggelser indeholder følgende:
• Samlingssted / Legeplads
• Offentlig transport – med flere daglige ankomster og
afgange
• God infrastruktur – i form af gode og fremkommelige
veje, cykelstier, rekreative stiforbindelser og vandreruter. Det er vigtigt at sikre ekstra gode, ”børnesikre” stiforbindelser til den lokalcenterby, landsbyen har tilknytning til.

Beboersammensætning:
•
0 – 100 år.
Boligudbud:
•
Boligudformning og –størrelse skal tage udgangspunkt i det eksisterende og det ”udtryk” boligerne i
landsbyen har.
•
Beskyttede boliger som tæt lav bebyggelse..
•
Seniorboliger m/fælles faciliteter. Fordelingen mellem lejer- og ejerboliger skal modsvare efterspørgslen - og vi skal arbejde på, at gøre de almennyttige
boligselskaber interesserede i at bygge, i de store
landsbyer. Husstørrelsen skal variere, så man tiltrækker både børnefamilier og seniorer til samme
bolig område.
•
Parcelhuse (1½ etage) / Jordbrugsparceller
•
Tæt/Lav.
•
Boliger til unge m/fælles faciliteter / Almennyttige
boliger

Beboersammensætning:
• 0 – til man vælger at flytte.
• Man skal være ’selv-hjulpen’.
Boligudbud:
• Parcelhuse (1½ etage) / Jordbrugsparceller

Projekteksempler
Vi vil gerne tænke store tanker, følgende eksempler kan
være til inspiration.
• Eksperimenterende udstykninger som f.eks. 0-energi
(Brædstrup – solby)
• Friland – Rønde
• Andelstankegangen – Hjortshøj
• Halmhuse – Torup v/Hundested.
• Boligfællesskab med forskellige husstørrelser, så man
både tiltrækker seniorer og børnefamilier. (set i Haarlem i Holland)
• Gamle uudnyttede landbrugsejendomme, ønskes udnyttet til beboelse eller liberalt erhverv. Hvis de er tjenlige til nedrivning, ønskes de erstattet af nye bygninger, med samme bygningsstil, der tager hensyn til det
oprindelige landsbymiljø.

Små landsbyer (feks. Storring, Søballe og Høver)
I forbindelse med udarbejdelsen af scenariet er det forudsat, at de små landsbyer indeholder følgende:

•
•

•
•

•

Samlingssted, legeplads / boldbane
Borgerservice & Sundhedsservice – der er et ønske
om, at disse funktioner tilbydes i form at f.eks. en
’Borger- og sundhedsbus’, som kommer til landsbyen f.eks. én gang i måneden.
Offentlig transport – flere daglige ankomster og afgange
God infrastruktur – i form af gode og fremkommelige
veje, cykelstier, rekreative stiforbindelser og vandreruter. Det er vigtigt at sikre ekstra gode, ”børnesikre”
stiforbindelser til den lokalcenterby, landsbyen har
tilknytning til.
Dagpleje – 0-3 år.

Dette skrift er afleveret som Forslag til kommuneplan
2009 - og vi ved, dele af det, er kommet med.
De andre temagrupper har endnu ikke færdiggjort deres
arbejde, så det bringes på et senere tidspunkt.
For Temagruppen boligudbud og beboersammensætning/
Aase Andersen og Pil Brudager, Stjær

Beboersammensætning:
•
0 – til man vælger at flytte.
•
Man skal være ’selv-hjulpen’.
Boligudbud:
•
Ældrevenlig tæt/lav
•
Parcelhuse (1½ etage) / Jordbrugsparceller
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Forandring Fryder
valgt at indsætte moderne Dannebrogsvinduer, men
Kresten og Helene, der indrømmer at de er en smule
nørdede på det punkt, valgte i stedet at montere såkaldte
koblede vinduer der har stor lighed med de kitfalsvinduer, der blev produceret og monteret i Danmark i
næsten 250 år fra 1700-1950.

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 din husfacade,
dit badeværelse eller din have? Send os dine før- og
efter billeder, og en historie om, hvornår du flyttede ind,
hvad du har gjort – og hvorfor.
Nedenfor er Kresten og Helenes Thorups historie.
Når man kommer kørende nordfra mod Stjær, kan man
ikke undgå at lægge mærke til Stjær Enggaard, som den
ligger på bakken omgivet af mark og skov med udsigt
over Storring og Galten. Gården var oprindeligt opført i
røde mursten og stråtækt. Som en lille fin detalje var
hovedhusets fuger hvidmalede. Men da Kresten og
Helene flyttede til Stjær i oktober 2004 med deres to børn
var gården renoveret af flere omgange. Hovedhuset var
malet gult, de originale sprossede vinduer var udskiftet
med brune thermoruder mod gården og bondehusvinduer
mod haven, og taget var udskiftet med grå eternit.

De smalle kittede sprosser tillader et bedre lysindfald og
så kan man glæde sig over de smukke detaljer i form af
synlige hjørnebåndshængsler og rumpestabler.
Mens den indvendige renovering er udført af professionelle har Kresten selv været i gang udenfor.
Bindingsværket er tjæret i ’svenskrød’, mens tavlerne,
altså stenene mellem træværket, er kalket i ’engelskrød’.
Modsat plasticmaling reflekterer kalken solens stråler og
giver et flot og levende farvespil afhængig af hvilket
tidspunkt på dagen man ser bygningen.
Efter godt et år på gården tog Kresten og Helene fat på
en omsiggribende forvandling. Stuehuset blev renoveret
fra A til Z - men ikke uden hensyntagen til gårdens
historie. De har gjort et grundigt forarbejde og har stukket
næsen i mere end blot lokalarkivets støvede samlinger.
De har haft besøg af en tidligere beboer, Ruth Petersen,
der blev født på gården i 1940’erne. Inden den blev solgt
og nedlagt som landejendom i 1971 havde Stjær
Enggaard været i hendes families eje i tre generationer. I
det lyse køkken-alrum fortæller Helene om de tidligere
ejere og lejere, og om de skudhuller, der minder om den
brogede fortid som rockerborg.
Ved indflytningen stod loftsrummet uudnyttet og huset
var domineret af mange mindre mørke rum. Det eneste,
der var tilbage af det oprindelige hus i 2004 var
ydermurerne, de gamle loftsbjælker, fyldingsdøre og en
gammel bageovn. Disse blev bevaret, mens tømreren
stort set pillede resten ned. Renoveringen var
omfattende. En af de større opgaver var udskiftning af
bundremmen i bindingsværket, der bl.a. betød, at alle
murstenene i konstruktionen blev pillet ud, remmen
skiftet og huset muret op igen. Alt imens boede familien i
en campingvogn på gårdspladsen og først da det meste
af et år var gået kunne de, kort før Niels blev født, flytte
tilbage i huset.

Kresten og Helene har også moderniseret stuehusets
udtryk. Bl.a. mod vest og nord, hvor tavler og vinduer er
fjernet til fordel for to store vinduespartier, der tillader
lyset at strømme ind i boligen. Vinduespartierne er
konstrueret af limtræsbjælker og beklædt med egetræ,
følger og ligner det oprindelige bindingsværk, men i
stedet for at fylde tavlerne ud med mursten, blev der
monteret glas direkte i bindingsværket.
Kresten og Helene har stadig mange projekter på
bedding. Disse relaterer sig primært til den gamle ko- og
hestestald og laden. Svinestalden, der grænser op til
skoven mod vest, får indtil videre lov til at stå som den er,
med kaninerne Plet og Stampe som de eneste beboere.

Det var vigtigt i det store hele at føre huset tilbage til dets
oprindelige udtryk, i hvert fald udvendigt. En vigtig detalje
i denne forbindelse var husets vinduer. Man kunne have

Nina Møller-Nielsen e-mail: nmmn@slog.dk
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Livet i de store skove…

Stenskoven

Et 25 meter højt bøgetræ, i Stenskoven, med 125 år på
bagen, havde påkaldt sig Poul Hansens opmærksomhed.

ind fra forhug til midten af træets hjerte.
4) Så laves fældesnit i begge sider og et stykke bagtå og
fældekammen (det træet vipper over, når det vælter) lades
For ti år siden brækkede en stor gren af, havde Poul obser- urørt, modsat faldretningen.
veret – og der blev sprængt så mange fibre i stammen, ved 5) Tilsidst saves bagtåen over – og træet falder, forhåbentden lejlighed, at nedbrydningen begyndte.
lig i den rigtige retning.
Nu, i 2009, var han sikker på, træet var begyndt at trøske –
og så følger forrådnelsesprocessen, tænkte Poul. Træet
må fældes, hvis ikke det skal blive til fare for mennesker,
der færdes i skoven!

Og det gjorde det! Så kunne årringene tælles, kun de lyse,
fordi sommer og vinter laver henholdsvis lyse og mørke
ringe, så der er to ringe for hvert år. Der var 125 lyse ringe
– så 125 gange, har træet været med rundt om solen. Sikken rejse!

Nu fælder man ikke lige sådan en gammel kæmpe.
Der skal gives tilladelse af ejeren – og naboerne må involveres, for det er farligt.
Men alt dette blev klaret, og her får I billederne af et
af Stenskovens kæmpers sidste tid. Tænk det træ blev
plantet i 1884. Det må ha’ oplevet og set mange ting. Bare
det havde kunnet fortælle!

Bakkeskoven

Ofte kan sådanne træer bruges i møbelindustri eller anden
industri – men dette træ var for
medtaget, for trøsket – så det
bliver savet op til brænde, CO2
neutralt, skal lige bemærkes –
fordi træet har ”spist mere”
Fældningen:
CO2 i sine 125 år,
”Spis langt ude i skoven”
!) En stålwire sættes fast om træet ca. 5 meter oppe – og end der frigives, når det bliver
d. 16. januar, med russisk
fæstnes til et andet træ, der står i faldretningen.
brændt af.
bortch over bål, var en
Det må endelig ikke falde bagover .
stor succes - og bliver
2) Man laver et forhug i faldretningen
Fortælling fra skoven. pb
gentaget i januar 2010!!
3) I så stort et træ, laves der et hjertesnit, dvs. man saver
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Kirkeliv
Klik ind på
http://www.storring-stjaer.dk/

Sogneindsamling – Søndag den 1. marts
Vi bakker igen op om den landsdækkende indsamling til Folkekirkens Nødhjælp.
I år er temaet ”Slut Sult Nu” — det handler altså både om hjælp i nød, der allerede er opstået og hjælp til at forebygge nød
i fremtiden.
Vi har stadig plads til indsamlere og vil gerne høre fra dig, hvis du kan hjælpe.
Der skal bruges hænder og hoveder til det praktiske og fødder til at gå en tur med indsamlingsbøssen på en fastlagt rute.
Hvis det er noget for dig, kan du tilmelde dig ved at ringe på telefon 86 95 09 85 eller sende en mail til bendtk@mail.dk
/Bendt Kristensen

FASTELAVN ER MIT NAVN ...
Alle børn og barnlige sjæle inviteres – også i år –
til en rigtig god gammeldags fastelavnsfest med slaw i !!!
Som vi plejer, starter vi – udklædte – i Storring
Kirke med en familiegudstjeneste med deltagelse
af Storring og Stjær Børnekor.

Konfirmation – hejs flaget !
Jeg vil gerne opfordre til, at vi alle
igen følger vores nye tradition
med at flage på konfirmationsdagen.
Det er en stor og betydningsfuld dag for
både konfirmanderne og deres familier,
og jeg synes, de unge fortjener, at vi
fejrer dem på flotteste måde.

Efter gudstjenesten fortsætter vi i samlet trop til
Forsamlingshuset.
Forsamlingshuset lægger hus til, og Menighedsrådet er vært ved de sædvanlige bugnende borde
med fastelavnsboller, slik, tønde, der skal slås
ned , kåring af kattekonger, -dronninger samt
præmier til bedste og sjoveste udklædninger.
ALLE er som altid velkomne !!!
Tilmelding senest 18/2 til Gitte på 86 95 01 41.

– Og flot, dét er det, når hele området lyser i rød-hvide
farver !!!

Aftengudstjeneste og Aftensmad

Vi holder altid konfirmation den første søndag i maj.
– I år således 3. maj.

Vi udbygger succes’en.
Vores første forsøg med en
aftengudstjeneste med efterfølgende aftensmad var en
stor succes.

I år har vi desuden to andre konfirmationer, nemlig
Stjærskolens 7. b lørdag den 2. maj, og
Galten Friskole på Store Bededag den 8. maj.
Jeg vil gerne opfordre til, at vi flager for alle 3 hold konfirmander.

Nu prøver vi igen.
Onsdag den 11. marts 2009
Kl. 17.00 i Stjær Kirke

En sjælden lejlighed grib chancen og
tag med til konfirmation 2. og 8. maj.

Datoen ændres muligvis til 4. marts. – I givet fald kommer opslag.
Se flere detaljer i dagspressen og på http://
www.storring-stjaer.dk/Aftensmad.

Jeg vil også gerne opfordre jer til at komme og være med til
at festliggøre konfirmationsdagen i kirken, for det gøres nu
bedst i en fyldt kirke og da holdene er små, er der god
plads !
/Sognepræst Carsten Marvig

Naturligvis er alle velkomne og DENNE gang tør vi godt
love, at der bliver mad nok. ; -)
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Kirkeliv
Klik ind på
http://www.storring-stjaer.dk/

Kirkehøjskoler i foråret 2009

Eftermiddagsmøder – foråret 2009

Tirsdag den 17. februar kl. 14.00
Storring Kirke. Kirkehistoriker, fhv. lektor og forfatter Jørgen
I. Jensen :

Tirsdag den 17. marts 2009.
Kl. 14 - 16.15 i Konfirmandstuen.
Johnny Cash. v. Martin Brunsgaard.

Det tredje øjeblik – om Grundtvig og Kierkegaard.

Et foredrag om den nu afdøde musiker og sangskriver Johnny Cash og kristendommen.

2 af Danmarks største tænkere – og de elskede
mildt sagt ikke hinanden, men de kunne i det
lange løb heller ikke ignorere hinanden. Set i et
almindeligt historisk perspektiv strakte deres
sammenstød sig kun over et par år, indtil Kierkegaards død i 1855.
Men undervejs havde de fundet nye teologiske
spor. Ikke som et fælles projekt, men som synsvinkler, der næppe ville have vist sig, hvis de
ikke havde taget stilling til hinanden.
Torsdag den 26. marts kl. 14.00
Gudstjeneste i Galten Kirke ved sognepræst Betina Hjorth Præstegaard.
Dernæst foredrag i sognegården ved forfatter og
sognepræst i Mariehøj Kirke i Silkeborg Elof Westergaard:
Opstandelsens billeder – perspektiver på liv
og død
Opstandelsen kan ikke bevises, men mennesker
har gennem århundrederne tegnet og skrevet om
den.
Læs også om kirkehøjskolerne i kirkebladet, i
pressen og på: www.storring-stjaer.dk/
Kirkehoejskole_2008_Program

KirkeMUSIKhøjskoler i foråret:

Påskens gudstjenester:
Palmesøndag
Søndag den 5. april
Storring: 9.30
Stjær: 10.30

Læs også om eftermiddagsmøder i kirkebladet, i dagspressen og på:
www.storring-stjaer.dk/
Eftermiddagsmoeder_2008

Kirkeligt Overblik:

Skærtorsdag
Torsdag den 9. april
Storring: Ingen.
Stjær: 19.00

Fastelavnsgudstjeneste
Familiegudstjeneste
Lørdag den 21. februar
Kl. 13.30 i Storring Kirke

Langfredag
Fredag den 10.april
Liturgisk gudstjeneste
Storring: 10.30
Stjær: 9.30

Børnekoret deltager. Bagefter følges vi i
Forsamlingshuset og slår katten af tønden mv.

Påskedag
Søndag den 12. april
Storring: 9.00
Stjær: 10.30
Knud Albert medvirker
som altid på trompet.
2. påskedag
Mandag den 13.april
INGEN.

NY DATO !!! Søndag den 15. marts kl. 16.00
Koncert i Konfirmandstuen i Storring:
– Nordiske Toner Gennem Tiderne.
En koncert fyldt med lyse toner fra Norden.
Salmer fra Dalarne i Sverige fra før orgelet kom ind i Kirken. Grieg
Evert Taube og highlights fra den danske sangskat. – Nye som
gamle, kirkeligt som verdsligt. Sange af bl.a. Carl Nielsen og Kai
Normann Andersen. Naturligvis fri entre som altid.
Torsdag den 16. april kl. 17.00 i Galten Sognegård.
Min Fynske Barndom – Film, Fællesspisning og Fællessang.
Sammen ser vi “Min Fynske Barndom”. Erik Clausens smukke og
velkomponerede film fra 1994. Vi følger Carl Nielsens liv fra gåsedreng og trommeslager med landsbyens spillemænd til regimentsmusiker og komponist på tærsklen til verdensberømmelse.
Bagefter let aftensmad til alle. Aftenen slutter med en halv times
sang fra højskolesangbogen – alle med melodier af Carl Nielsen.
Læs også om kirkemusikhøjskolerne i kirkebladet, i pressen og på:
www.storring-stjaer.dk/KirkeMusik_2009_Program
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Stillegudstjeneste
Onsdag den 4.marts
Kl. 19.00 i Storring Kirke.
Aftengudstjeneste med Aftensmad
Dato usikker – 4. eller 11. marts
– Se opslag og dagspressen.
Kl. 17.00 i Stjær Kirke.
Efter gudstjenesten følges vi til Stjær
Forsamlingshus og spiser aftensmad.
Kirkemusikhøjskole
Søndag den 15. marts – NB NY DATO !
Kl. 16.00 i Konfirmandstuen i Storring.
Heidi Gargulak Andersen, Karsten (Elvis)
Holm og Christian Spillemose synger,
fortæller og spiller.
Fri entre. Se også omtale til venstre.
Eftermiddagsmøde – Johnny Cash
Tirsdag den 17. marts
Kl. 14.15 – 16 i Konfirmandstuen.
Midtuge-gudstjeneste
Onsdag den 25. marts
Kl. 19.00 i Stjær Kirke
Kirkemusikhøjskole
Torsdag den 16. april
Kl. 17.00 i Galten Sognegård.
Film, Fællesspisning og Fællessang.
Fri entre. Se omtale til venstre.
Konfirmationer
2.maj 9.30 og 10.45
3. og 8. maj kl. 10.00
Alle konfirmationer er i Storring Kirke.

Tekst og fotos: Michèle Nielsen
og Francisco Mansilla

Når julen ender i kongernes fest.

Muligvis er det derfor, at tempoet er anderledes ? Efter ca. en
uge med jul i HELE familiens tegn, så venter nu en uge, hvor
BØRNENE er de vigtigste. De har trods alt ferie i skolen helt op
til den 8. januar, så de kan fejre kongerne, og lege med deres
gaver en dag til.

Jul og nytår i de små hjem.
Her en beretning om en lidt anden måde at gøre det på.
Der er faktisk gået lang tid siden min første Jul i Danmark. Man
skulle tro, at det var i går, men nej …
Den gang sneede så meget, at jeg blev nødt til at fejre den 25.
december alene, på et mere end tomt kollegieværelse tæt på
Risskov, da ingen kunne køre forbi og hente mig. Den gang var
Julen hvid og kold, jeg kunne næppe sproget og alt var så nyt og
anderledes, at tanken om at gentage oplevelsen, nok var en utopi
…
Nu – 15 år senere – har en del forandret sig. Det er en del år
siden vi havde sidste hvide
jul, det sner i Madrid, og
min lille datter vil nok blive
Konge for en dag –
forvirret, hvis jeg skulle
eller mandel i ris à la
fortælle, at sådan var det
manden ?
ikke, dengang jeg var lille.
Vi fejrer Helligtrekonger,
Men heldigvis findes der en
som DK gjorde i ”Gamle
hukommelse, noget der
Dage” – næsten. Vi gør
bringer de mindste detaljer
som franskmændene. Marnærmere, så tydeligt, at
cipankage med indbagt
man næsten kigger på
Jesusbarn – forgængeren
dem, som om de var et
for den danske mandel.
levende billede fra en nylig
Finderen bliver konge for
fortid.
en dag.
Jeg prøver at forklare
hende, at Julen bestemt
ikke starter i november
med juleøl, til lyden af et gammelt Wham hit, og heller ikke i
køerne på de største butikker med alle deres lys og reklamer.
Tværtimod, Jul i Spanien starter nok omkring den 22. december,
uden en julekalender eller en adventskrans til at minde os om, at
den nærmer sig. I Spanien begynder det hele med en mere end
100 år gammel lotteritrækning. Hun tvivler. Mon Far lyver.

-”Kongerne? Mmmm, lige som i Juan Carlos, ham i Juleaftens
tale?”
-”Nej, nej lille skat, dem vi fejrer den 5. Januar – De Hellig Tre
Konger – Kaspar, Melchior, Baltasar, siger det dig ikke noget?,
-”Ikke helt, far”.
-”Så, skal jeg nok starte helt forfra. Mens vi her i landet giver
gaver den 24. december, så er den største dag for børn i Spanien natten fra den 5. til den 6. januar. Der fejrer vi de Hellige Tre
Konger. Kongerne bliver citeret i Mattæus Evangeliet (2, 1-12),
men ved du hvad, det var først mellem 4. og 5. århundrede at det
blev til netop TRE konger, og at deres navne blev til dem, vi kender nu.
Prøv at forestille dig, at indtil det sjette århundrede startede julen
den 6. Januar …Først derefter blev det ændret til den 25. december. Og selv her i Danmark beholder mange familier stadig julepynten oppe til kongernes fest. Helt op til det nittende århundrede
fik børn mad, grød og honning eller lignende, og derefter begyndte de at få legetøj.”
”– Ja, Far , men det er for mange år siden, hvordan var der så,
dengang du var lille…?”
Inden jeg begynder at fortælle hende om det, lukker jeg øjnene
og ser mig selv, ikke mere end 5 år gammel, klar til at komme ud
i kulden (der var nok ikke under 10 grader, men for os var det
koldt og mørkt nok dengang).
Mine forældre tager mig med og tæt på kl. 19 skynder os til et
bestemt sted, hvor vi møder mine venner og deres forældre.
En hel masse børn og ikke mindst ældre mennesker venter
spændt på den proppede gade. Der er stadig en time tilbage,
men det er ikke til at tage fejl, KONGERNE KOMMER !!!

Selvfølgelig er der lys og musik fra en masse højtaler og
massevis af mennesker, der prøver at finde de sidste ting, inden
de mødes for at spise den 24., men med ”el sorteo de
Navidad” (juletrækningen) tyvstartes julen. Stor set alle har et lod,
eller mere konkret en del af et nummer, da vi sender små dele af
vores lykketal til vores venner sammen med vores julekort…

I nogle byer på kamel, i andre på heste, nogle gange på begge

Fællesspisning

”Hvordan det?”, spørger hun så.
”Det er simpelt” svarer jeg, ”man køber numre til … lad os sige 25
euro og sender f.eks. 2 til hver af sine venner. Hvis man vinder,
gør de også, så alle deler lykken med hinanden.

Fællesspisningen i Storring består lige nu af 12 familier,
der mødes ca. en gang om måneden i løbet 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 konfirmandstuen, hvor vi drikker kaffe og får lidt hjemmebag.

Jeg fortalte hende det ikke, men jeg har aldrig vundet, og måske
gør jeg ikke i hele mit liv, men når man bor i et land med en
meget, meget høj arbejdsløshed, er håbet noget af det eneste,
der gør folk glade, og giver dem lyst til at fortsætte, selvom de
ikke har udsigt til andet.

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

Men så, går det løs. Man skynder sig hjem til familien, ligesom i
Danmark, og mere eller mindre alle spiser noget særligt, og nogle
får gaver den 24. og andre får det ikke. Man ser straks tydeligt, at
allerede efter den 25. begynder man at mærke forskellen mellem
Danmark og Spanien. For mange er den 26. en helt almindelig
arbejdsdag. Den 28. narrer vi folk, som I gør den 1. april, og den
31. mødes vi igen for at spise, – men sent, så vi kan nå at spise
druer præcis til midnat. Og så kommer 1. januar og mange har
tømmermænd og…

Nye medlemmer er altid velkomne. Man kan godt være
med "på prøve", så betaler man bare for maden. Det
kræver dog tilmelding pga. madlavningen.
Planlagte datoer for resten af denne sæson:
Søndag den 8/3 (aften), 19/4 (eftermiddag) og 21/8 (Grill
i præstegårdshaven kl. 17.30).
Formand eller (–quinde):
Linda Due Kaiser
Stjærvej , Storring
Tlf. : 36 98 76 71
Mail: linda@duekaiser.dk

-”Ja, men så er det lige som her, Far !!!” tilføjer min kloge datter.
-”Rolig skat, både og, for fra dén dag frem er det jer, børn, der
tager over.”
De voksne vender tilbage til deres liv, og børnene begynder at
drømme og ønske at dagene kunne vare få timer, så den 5.
januar kunne nærme sig hurtigere.
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Tekst og fotos: Michèle Nielsen
og Francisco Mansilla

dele – I de fleste i en stor vogn.
En halv time inden, kommer
først politiet, med deres blå blink
og deres sirene, så masser af
mennesker :

SLUT SULT NU !!!
Indsamling for Folkekirkens Nødhjælp
Brug et par timer som indsamler ???
Se mere på Kirkesiderne og: http://

Romerske soldater, kongernes
hjælpere med deres farverige
tøj, endnu flere vogne med folk,
der kaster slik i alle retninger,
(og det er nok især forældre og
pensionister, der får travlt, fordi
de fleste børn enten er i en mystisk trance, eller kan ikke konkurrere med snu forældre med
paraplyer åbnet som gigantiske
parabolantenner – enormt effektive til at fange slik, eller pensionister med faldende gebis og
bevæbnet med plastikposer).

www.noedhjaelp.dk/sider_paa_hjemmesiden/i_danmark/
kampagner/slut_sult_nu

Kagen indeholder en eller flere overraskelser. Nogle steder bliver
den, der finder overraskelsen konge/dronning for en dag. Andre
steder, er det sådan, at finder man overraskelsen, er man nødt til
at købe kagen året efter. Nu er festen så også forbi.
Efterhånden som man bliver ældre, begynder man nok at være
mere og mere opmærksom, at høre bedre, ikke mindst larmen af
en del elevatorer tæt på midnat og en masse andre børn på skolen, som siger, at kongerne nok ikke eksisterer, og at de ikke kan
være alle steder, og man mister nok sin fantasi og ønsket om at
tro… Men livet er jo heldigvis en form for cirkel, og på et tidspunkt skal denne vigtige hemmelighed fornyes og dine børn og
deres børn og dem, der kommer senere, vil nok også få at vide,
at kongerne er forældrene, eller er de…?
/ Francisco Mansilla

Til allersidst – de Hellige Tre Konger. Melchior og Kaspar – de to
hvide, og sidst Baltasar den sorte, som har en helt fortryllende
effekt – i det mindste på børn, og som absolut er deres yndling…
De kommer med en hel masse pakker, og vinker til alle, og der
bliver man lige pludselig mundlam, og tiden står stille, så de 5
minutter føles som en time …Men forældrene river jo så børnene
ud af deres fortryllede univers og beder dem om at skynde sig
hjem og gå i seng, så kongerne kan nå at aflevere gaver til alle i
den magiske nat.
Man kommer hjem og prøver at lade nogle få søde sager stå til
kongerne og deres kameler (som nok må være tæt på en kronisk
sukkersygdom hvis de skulle leve af dem). Nogle gange, skænker
man lidt sherry (som i barnets naivitet forhåbentlig minder om
æblejuice), og så går man i seng og husker at stille den ene sutsko lige udenfor værelsets dør. Og så sover man dybt – eller prøver, for man vil så gerne se dem, eller bare høre dem ... Efter
nogen tid, falder man endelig i søvn.

Storring Forsamlingshus
Lilleringvej 14, 86 95 01 32 (KUN tlf. svar.)
Udlejning og priser :
Kontakt Yrsa Nielsen 86 95 01 12/ 40 58 70 65, eller
kig i et tidligere nummer af avisen—evt. på stjaer.net

For de fleste starter næste dag meget, meget tidligt, måske kl. 7
(ja, ja, jeg ved godt at, ved 7-tiden er man i fuld gang med alt muligt her i landet, men er man i Spanien, er det næsten ulovligt at få
forældrene ud af sengen på en helligdag inden kl. 9). Man kommer op og kigger på sin sko, er den tom, er det nok alt for tidligt.
Har man fundet en lille gave, kan man godt gå hen og vække Mor
og Far og begynde at finde resten af gaven, for kongerne kan
godt finde på at gemme gaven over hele huset, selv der hvor man
skulle synes, at det ville være umuligt.

CAFE i FORSAMLINGSHUSET.
Fra kl. 18 spiser vi en lækker aftensmad til meget rimelige
priser, og bagefter fester og hygger vi med vore bysfæller
til den lyse morgen. ALLE er velkomne.
Cafeen ligger fredag den 6. marts, hvor det også er muligt at forny sit medlemskab af Forsamlingshuset.

Har man været lidt uartig, får man kul. I min barndom var det heldigvis en sød en af slagsen men længere tilbage var kullet mere
end ægte … Når alle har fundet deres gaver, spiser man
morgenmad, og traditionen tro, spiser vi ”roscon de
reyes” (kongernes snegl), en slags rund kage med syltet frugt på.

Rejsen i Afghanistan
Foredrag v. Rasmus Krath.
Onsdag 11/3 kl. 19.00 i Storring Forsamlingshus.

FASTELAVN

Der er som altid fri entre. Kaffe brød kan købes. Se i øvrigt dagspressen for flere oplysninger..

Slå Katten af
Tønden lørdag
21/2 kl.13.30

MEDLEMSKAB

– Et samarbejde mellem
Menighedsråd og Forsamlingshus.
Se mere på Kirkesiderne.

Kontingent opkræves uge 10-12.
Yrsa kommer rundt som sædvanlig. Hav gerne kontanter
liggende parat. Eller kom gerne i Cafeen, og betal der,
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Søballe-siden

Fibernet kommer til Søballe
Der har ikke været stor tilslutning til Fibernet i
Søballe, og det betyder at dem der vil have det skal
betale kr. 2500,- for at få det lagt ind, og dem som
har tilmeldt sig som passive medlemmer har fået
besked fra Galten Elværk at de i øjeblikket ikke kan
få tilbudt tilslutning.

Uddrag af referatet fra
borgerforeningens generalforsamling, d. 21
januar 2009:
Fastelavn er som sædvanlig et godt arrangement med
rigtig mange deltagere. Vi håber på at se mange igen i
år den 21. februar i Søgårdens lade.
Aktivitetsdag på fællesarealet: Vi fik malet det
sidste af klatretårnet som vi ikke havde nået forrige
år, vi fik lavet et godt bålsted og flere andre ting.
Godt at se at der var en del der ville hjælpe med at
holde vores fællesareal ved lige, og god afslutning
med pandekager og pølser.
Sankt Hans ved den gamle vindmølle, er en fast
tradition, dog kommer der ikke længere så mange til
arrangementet.
Sommerfesten blev igen i år en stor succes med
mange gæster, for nogle blev det meget sent inden de
gik i seng.
Festudvalget var det samme som forrige år, tak for
indsatsen.
Der er blevet lavet et nyt festudvalg og der er
sommerfest igen den 15. august 2009
.For 2. år i træk var der juletræstænding på
fællesarealet den 1. søndag i advent, det er en
hyggelig tradition, og der var rigtig mange der havde
lyst at deltage, og vi fik alle en god snak
efterfølgende med gløgg og æbleskiver.
På Søballes hjemmeside, www.søballe.dk kommer der
jævnligt nye billeder fra vores arrangementer.

Lysthusets program for foråret 2009
Lørdag 7. feb. kl. 14.30. Kunstudstilling med
maleren
Anne Frang Larsen og glaskunstneren Mette Juul.
Musik ved Maatthias
Von Niessen
Mandag 9. feb. kl. 19.55. Den internationale
folkedans starter. De øvrige datoer er:
9/2+2/3+23/3+20/4+11/5 og 17/5
Søndag 22. Feb. kl. 14.00. Fastelavnsfest i
samarbejde med beboerforeningen
Fredag 27.feb. kl. 18.30. Opera- og sangaften med
spisning.
Onsdag 11. marts kl. 19.00. Generalforsamling .
Der afsluttes med lækkert ostebord og videoklip fra
Lysthusets 15 årige historie.
Torsdag 19. marts kl. 19.30. Datter af en
modstandsmand. Foredrag af Tove Uth.

Vi har de tidligere år fået støtte fra Hårby Brugs og
Venge Spare og Lånekasse, men de har begge udtømt
deres midler og kan ikke længere ansøges om støtte,
det vil betyde en ændring i foreningens regnskab, og
bestyrelsen foreslår derfor en forhøjelse af
kontingentet til kr. 350,- pr. år. Dette blev vedtaget.

Lørdag 28. marts kl. 14.30. Kunstudstilling med
maleren Inger Lise Aarup og skulptøren Anker
Jønsson. Musik ved duoen DuoBaduzz
Søndag 3. maj kl. 9.30. Kunsttur til Sydfyn. Vi
besøger Grimmerhus keramikmuseum og Fåborg
kunstmuseum.

Der var genvalg til alle 3 bestyrelsesmedlemmer, der
var på valg i år. Revisoren blev også genvalgt.

Søndag 17. maj kl. 14.30. Søndagsmatine. Jazz,
Bjarne Haar, Veng Koret ,dans og folkemusik

Eventuelt
Det pointeres at man skal rydde op efter sig, så:

Lørdag 13. juni kl. 9.30. Kanotur. Turen starter
ved Hotel Ludvigslyst i den vestlige ende af Julsø.

SÅ HUSK POSEN
NÅR DU GÅR TUR MED DIN HUND!

Yderligere oplysninger fås på:
www.lysthusetnrvissing.dk eller
Tlf. 86943769
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Grundejerforeningen ”Søballe Villaby”
indkalder til ordinær generalforsamling,
torsdag d. 26. Februar 2009 kl. 19.00 i
sognehuset i Veng. Dagsorden er omdelt til
medlemmerne.

Søballe borgerforening
indbyder alle børn, unge,
voksne, bedsteforældre og
børnebørn i Søballe og
omegn, til fastelavnsfest
i ”Søgården”s lade
lørdag den 21. 2. kl. 13.30

HUSK!
Generalforsamling i Søballe vandværk
torsdag d. 19 marts 2009. Oplysning om
tidspunkt og sted udsendes senere.

Der vil være 3 fastelavnstønder, en til mindre
børn, en til de større, og en til de voksne, helt
som der plejer. Bagefter bydes der på kaffe, te,
og fastelavnsboller. Sodavand og slikposer til
alle børn.

Veng og Søballes Fastelavnssoldater går
deres traditionelle march på søndag,
den 22 februar.
De samler penge ind til at holde en stor
fastelavnsfest for alle børn i området.
Tag godt imod dem

HUSK....sjove udklædninger
gør det hele endnu mere
festligt!

slædehundesport, som kaldes velo klasse 1. Den
dyrkes i forskellige specialhundeklubber rundt i
landet. Der findes også velo klasse 2, med 2 hunde
foran cyklen. foruden forskellige typer af vogne med
3 op til 12 hunde foran. Det er en anerkendt sport,
der findes nok små 100 udøvende i Danmark, og der
afholdes både DM, EM og landskampe.
De seriøse udøvere af sporten kører med et
gennemsnit på op til 25 km./t. over en strækning på
typisk 5-6 km. Konkurrencerne bliver oftest afholdt i
skove, i kuperet terræn.
Før hunden (og vi!) er klar til rigtige løb, skal der
være styr på kommandoerne højre og venstre, og
ikke mindst, STOP. Det er konditions-krævende for
begge parter, og det er en udfordring at få styret
rigtigt uden om sten og andre forhindringer.
Vandpytter kører vi bare lige igennem.
Hunden elsker at få lov til at trække. Det er gennem
racens avl nærmest blevet dens natur at ville det.
Slædehunde har en masse energi, og hvis de ikke får
mulighed for at ”brænde det af”, kan det godt være
problematisk at have sådan een i et møbleret hjem.
Når vi møder nogen på turene, sætter vi farten ned,
men forsøger at undgå at hunden stopper op, for den
er ”på arbejde”, og skal helst vænne sig til at
ignorere forbipasserende. Hvis I møder os, vil det
være bedst for os hvis I alle går ud til samme side og
bliver der til vi er kommet godt forbi.
Iben og Ingeborg

Hvis du møder denne ekvipage
på en markvej i omegnen af Søballe, og undrer dig
over hvad det nu skal gøre godt for, så komme her en
forklaring:
På mountainbiken sidder enten denne sides redaktør
eller datteren, Iben. Foran, i selen løber vores husky,
Chili. Vi træner med hunden, i håbet om at blive go`e
nok til at kunne deltage i konkurrencer i en slags
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NYT FRA HØVER

af Mogens Kjærskov

GENERALFORSAMLING
i Høver Beboerforening
tirsdag d. 14. april 2009,
kl. 19.00
i Høver Beboerhus

Søndag d. 22. feb.
kl. 14.00
i Høver Beboerhus

DAGSORDEN:

Så er alle
børn og voksne i Høver inviteret til at
slå katten
af tønden, søndag d. 22. feb. 2009,
kl. 14.00 i Høver Beboerhus.
Kom udklædte, der er præmier til den
udklædte, og selvfølgelig også til Kattekongen.

•
•
•
•
•
•
•
•

bedst

Foredrag

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

Torsdag d. 12. marts 2009
kl. 19.00 i Høver Beboerhus

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

Så er det lykkedes for Høver Beboerforening, at få
Arne Nielsen, Galten, til Høver Beboerhus, hvor han
torsdag d. 12. marts, kl. 19.00 vil fortælle om
Sydafrika, ledsaget af egne lysbilleder fra landet på
Afrikas sydspids.

MØD OP OG GØR DIN INDFLYDELSE GÆLDENDE.

Arne Nielsen er en blændende fortæller, der i årenes
løb har rejst i mange lande, og stadig efter han er
gået på pension, fungerer som rejseleder på
pensionistrejser til forskellige lande.
I pausen står Høver Beboerforening klar med det
berømte Høver kaffebord til rimelige priser.
Foredraget er åbent for alle, og der er gratis adgang.

Fællesspisning
Fredag d. 20. marts kl. 18.30
Så står fire piger klar med en kulinarisk oplevelse ved
næste fællesspisning i Høver Beboerhus fredag d. 20.
marts, kl. 18.30.
Prisen vil ligge på samme lave
niveau som tidligere, og børn under
16 år kommer med til halv pris.

Høver Beboerhus 100 år
Reserver allerede
6. juni 2009

For at kunne dække op til det rette
antal, er tilmelding nødvendig.

nu lørdag d. 6. juni
2009, hvor vi
med en kæmpe
fest fejrer, at
Høver Beboerhus i år kan fejre
100 års jubilæum.

Tilmelding senest tirsdag d. 17.
marts til en af pigerne:
Susanne tlf. 86 94 53 88
Oda tlf. 86 94 31 23
Eva tlf. 86 94 60 54
Lone tlf. 86 94 55 83
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Foreninger, grupper, råd, udvalg og institutioner

med nøglepersoner…

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

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

Frokostklub
Per Reipurth/ 40978719

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

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

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

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

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

Teater-Revy-Gruppe
Marianne Andersen/ 8695 0677
mba@justsen.dk
Fællesspisning i Forsamlingshuset
Heidi Gargulak Andersen/ 86950650
heidi@gargulak-andersen.dk
De Voksne Quinders Klub
(DVQK) Vibeke Ottosen
8695 0142/ oot@mail.dk
Stjær Folkedansere
Søren Kristensen/
86 94 33 41 / marso@mailme.dk
Skanderborg Kultursamvirke
Heidi Gargulak Andersen/8695 0650
heidi@gargulak-andersen.dk
Stjær Billedmagere/ Art-Jam
Tina Kolding/ 8695 0630
tina@tinakolding.dk
Stjær Boldklub
Henrik Møller/ 8695 0175
mollers@email.dk
Hjemmeside: www.stjaerboldklub.dk
Ny gruppe
Løbeklubben
Jesper Notlev / jno@juno.dk
Motions-Vandreture-Nørkleklub
Fra/i klubhuset/ Susanne Røgen
8695 0414

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: Leif Christoffersen
Børnekor/ Storring-Stjær:
Heidi Gargulak Andersen/8695 0650
heidi@gargulak-andersen.dk
Foredragsudv. Storr.-Stjær-Høver
Elisabeth Thorsen/ 8695 0600

Kræftens Bekæmpelse
Repr. I Stjær:
Susanne Røgen/ 86950414
Det Danske Haveselskab
Repr. i Stjær: Conny Andersen
8695 0581/ mo-a@mail.tele.dk
Hammel og omegns fjerkræklub
Racehøns
Repr. i Stjær: Mogens Andersen
8695 0581/ mo-a@mail.tele.dk
DOF Dansk Ornitologisk Forening,
lokalafd. Århus Amt. Lokal kontakt:
Peter Lange/ 86 95 03 41
peterlan@post6.tele.dk
Aarhus Aadals Golfklub, 8694 2677
repr. i Stjær: Bodil Brandt/ 8695 0035
bodil@brandt-metal.dk
A.M.B.A. Stjær Brugsforening
Arne Mogensen/ 8695 0010
02715@coop.dk
hjemmeside: www. coop.dk
Galten Erhvervsråd er blevet nedlagt
ved kommunesammenlægningen.
Se på dette link, hvordan det nye erhvervsråd ser ud:
http://www.llgruppen.dk/side5776.html
Fællesspisning uden Børn
Fællesspisning for voksne i forsaml.huset
44 952 823 / hanne_jens@get2net.dk

SØBALLE
Søballe vandværk/ Gorm Larsen
going@anarki.dk 86950484

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

Grundejerforeningen
Søballe Villaby
Dorthe Villefrance / 8695 0603

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

Grundejerforeningen Gyvelhøj
Rasmus Lübech Christensen/ 86950904
Søballe Borgerforening
Kim Elgård / 8695 0546

Ejerlav for Tåstrup sø
Jakob Thulesen Dahl/ 86950027
jd@skanderborg-gym.dk

HØVER

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

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

Nygårdsparken Grundejerforening
Annette Thorsted/ 8695 0495

Høver Vandværk
Rasmus Laursen/ 86 94 38 75
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Foreninger, grupper, råd, udvalg og institutioner
Storring
Storring Forsamlingshus:
Formand: Hans Jørgensen
8694 1605
Udlejning:
Yrsa Nielsen/ Lilleringvej 5
86 95 01 12
Storring Grundejerforening:
NY Formand: Brian Nielsen
86725454 , bin@mail.dk

med nøglepersoner…

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

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

Gymnastik:
Instruktør: Ellen Mikkelsen
86 95 02 15

Storring Børnehave/ 8695 0085
Storring.boernehave@skanderborg.dk

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

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

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

Åbent Galleri
Søndag d. 15. marts kl. 10 –16
holder jeg åbent galleri hjemme i min stue, Nygårdsparken 12
Jeg har i de sidste 2 år været så heldig, at jeg både har haft
værkstedsplads og tid til at fordybe mig i at male. Det er der efterhånden kommet en del malerier ud af og nu har jeg fået lyst
til at vise dem frem.
I dagens anledning har jeg valgt at nedsætte prisen på mange af
malerierne, så kig forbi og se hvad jeg går og laver. Jeg giver en
kop kaffe.
Lene Jensen
Tlf.: 41 67 58 57

www.hs-slagteri.dk

rengøring

tlf. 70200103
ole.vraa@mail.dk

Stjær Avis er en gratisavis, der på længere
sigt, gerne skal kunne ”leve af sine sponsorer”.
Kunne din virksomhed tænke sig, at støtte vores lille lokale presse, så kontakt Bjarne på
8695 0808
eller via E-mail på bss@tdc.dk
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Stjær Avis Sponsorer!
SKANDERBORG
Tlf. 86 51 00 00
4, 6 og 8 personers vogne
Storvogne med lift

AUTOGRISEN

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

Kjællingdalsvej 1 Søballe, tlf. 2160 9549

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

Kåre Hartmann
Tlf. 28 13 68 99

www.eucars.dk

OUTDOOR-BUTIKKEN I HÅRBY
din lokal-leverandør i alt til
rejse- og friluftsliv
Telte, rygsække, soveposer,
vandrestøvler, beklædning, kogegrej, klatreudstyr.
www. OUTDOOR-BUTIKKEN.dk

www.gefibernet.dk
- hele fremtiden i ét kabel

Hårbyvej 44 – Hårby - 8660 Skanderborg – 86 51 15 35
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HOVEDBESTYRELSEN:
FORRETNINGSUDVALG:
Formand:
Henrik Møller
Flintevænget 5
mollers@email.dk
Kasserer:

Sekretær:

HÅNDBOLD:
Formand:

FODBOLD:
Formand:

86 95 01 75

Sicom A/S
Kollens Møllevej 9, Stjær

Orla Hermansen
Bækken 6
sbohe@sport.dk

86 95 04 06

Ellen Møller
Nygårdsparken 28
fa.moeller@os.dk

86 95 02 36

ARRANGEMENTSUDVALG:
Formand:
Per Hedegaard
Pebbelparken 24
pfh@mail.dk

FØLGENDE STØTTER FLASKEPOSTEN OG
DERMED STJÆR BOLDKLUB:

70 20 84 22
Pelikan sikkerhedslygter

Verdens bedste lygter

Viggo Ravns
El-Forretning

86 95 01 49

Torvet 8, 8464 Galten
86 94 36 00/86 94 30 31
Vi klarer alle elektriske installationer

John Laursen
86 95 04 69
Nygårdsparken 15
lilian_laursen@hotmail.com
Thomas Vixø
vixoe@12move.dk

BADMINTON:
Formand:
Robert Lund
Nygårdsparken 34
Robert.lund@albint.dk

86 95 08 98

HUSK
DER ER STADIG FULD GANG
I LØBEKLUBBEN.
MØD OP VED KLUBHUSET
TORSDAG KL. 18.00
HVIS DU VIL MED UD PÅ
LØBETUR.
Efterhånden som det lysner, løber
vi senere på aftenen

75 79 00 79

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

Susanne Røgen
Jeksenvej 12
henning@rogen.dk

GYMNASTIK:
Kontaktperson Grethe Lund
Nygårdsparken 34
grethe@fiberhjem.dk
DART/PRÆMIEWHIST:
Formand:
Erling Hansen
Nygårdsparken 4
e.t.hansen@mail.tele.dk

86 95 04 14

SPORTSFEST 2009

75 79 00 79

HUSK X I KALENDEREN
FRA ONSDAG D. 3. JUNI
TIL SØNDAG D. 7. JUNI.
86 95 04 28

Program følger i næste
nummer af Flaskeposten
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Dagli’ Brugsen – Stjær

Galten Knallert- og
cykelværksted

ÅBENT HELE UGEN
9.00 – 19.00
OGSÅ SØN- OG HELLIGDAGE
86 95 00 10

Smedeskovvej 24
86 94 33 82

Bent Clausen
Tømrermester

Nordea
Torvet 1
8464 Galten

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

Stjær Huse ApS

Stjær Sten og Grus
Harald Røgen & Sønner

Thomas Vixø

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

Jeksenvej 7, 8464 Galten
86 95 08 98

86 95 00 61
Home - Galten
86 94 39 88

Galten
Installationsforretning

Vi vurderer boliger,
så de bliver både
købt og solgt

Keld Hansen
Søndergade 35, 8464 Galten
86 94 37 33

Salon Stjær

Skovby El-Service

Dame- og herrefrisør
Bodil Brandt

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

86 95 00 35
Solen skinner på Tåstrupvej 24

86 94 45 25

Murermester
Erling Hansen

Tømrermester

Hans Dam
Jeksenvej 9, Stjær

NYGÅRDSPARKEN 4
86 95 04 28/30 81 16 88

86 95 05 08

ALT I MURERARBEJDE
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H huse ApS

GymnastikGymnastik-opvisning

SPORTSFEST
En appetitvækker fra pizzapigerne!
Ligesom tidligere vil vi igen i år sælge pizza til
sportsfesten onsdag og torsdag aften samt lørdag
under fodbold- og håndboldstævnet.
Vi har været super glade for jer, der gennem årerne
har givet en hånd med, men
vi vil gerne dele oplevelsen
med flere!
Vi håber derfor at rigtigt
mange vil melde sig igen
i år, når vi kommer rundt
med sedlerne i maj.

Fredag d. 27. marts
Foråret nærmer sig, og det betyder, at vi skal have
rundet gymnastiksæsonen af. Der har været masser
af aktivitet gennem vinteren, og vi vil gerne vise lidt
af det, der er blevet arbejdet med. Som noget nyt vil
vi i år afholde årsmøde i forbindelse med
opvisningen. Vi håber, at rigtig mange har lyst til at
deltage og efterfølgende være med til fællesspisning
i cafeteriaet.
Program:

16.00 Fælles indmarch

De varmeste hilsener
Nina Møller-Nielsen og Rikke Overgaard

16.10 Spillopperne
16.25 Voksen/barn
16.35 Step
16.45 Halfræs

FODBOLD SÆSONEN STÅR FOR DØREN…..

------

Kun seniorherrerne er
startet op.
Der trænes tirsdag og
torsdag fra 19 til 20.30

17.00 årsmøde i cafeteriet
(dagsorden udsendes senere)
Aktiviteter for børn i hallen
-------

10 for børn. Vi serverer pitabrød med fyld for

De øvrige holds
opstartstider udmeldes
på StjærNet, så snart de
er på plads.

enhver smag. Øl og vand kan købes for henholdsvis

Fodboldudvalget.

18.00 fællesspisning
Prisen for fællesspisningen er 20 kr. for voksne og

10 kr. og 5 kr.
Medbring service til fællesspisning

VANDRETURERNE STARTER IGEN

Tilmelding til spisning senest d. 20/3-09 til trænerne
eller på grethe@fiberhjem.dk

Foråret nærmer sig, og motionsafdelingen starter
vandreturene igen d. 1. april 2009
Vi mødes som vanligt ved klubhuset, første gang
allerede kl. 18.30, så vi er sikre på at være hjemme,
inden mørkets frembrud.

Der udleveres invitationer på holdene

´
Mvh
Gymnastikudvalget

Kontingent 50 kr. betales på første tur, hvor man
deltager
Motionsudvalget.
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MEN
Vi vil meget gerne have at du kommer!
Vi vil meget gerne høre din mening om tingene i
Stjær Boldklub!
Vi vil meget gerne kunne tage højde for dine
ideer!

Da rigtig mange i Stjær Boldklub spreder sig
over mere end én idrætsgren, afvikles de forskellige afdelingernes årsmøde denne gang sammen
med hovedbestyrelsens generalforsamling
AFHOLDES I CAFETERIET – HALLEN
LØRDAG D. 21. MARTS 2009, KLOKKEN 13.00

Så kom trygt og giv liv til arbejdet i SB ved at vise
interesse for din boldklub.

Dagsorden iflg. vedtægter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

SÅ SNART VI HAR VÆRET GENNEM DEN
”ALVORLIGE” DEL, SÅ FÅR DU MULIGHED FOR EN
SVINGOM MED ALLE FREMMØDTE PÅ HALGULVET.

Valg af dirigent og stemmetællere
Formandens beretning, FU
F. B., Håndbold
F. B., Fodbold
F. B., Badminton/Baskett
F. B., Gymnastik
F. B., Spinning
Fremlæggelse af det reviderede
regnskab til godkendelse
Boldklubbens budget for 2009
Valg af sekretær og kasserer
(Ellen & Orla modtager genvalg)
Valg af tre suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
Valg til de forskellige udvalg
Behandling af indkomne forslag.
Forslag skal være formanden i
hænde senest 11. marts 2009.
mollers@email.dk
Forslagene skal stiles til de enkelte
afdelinger, hvortil hovedformanden
videresender.
Eventuelt

NU SKAL DER LEGES!!!
DER SKAL DANSES SQUARE DANCE!!!!!!!!!!!
DER ER EN PROFESSIONEL CALL’ER OG MUSIK DER
ER LIGE TIL YEE-HAA… ☺
HOVEDPARTEN AF OS VIL SIKKERT MØDE OP UDEN
AT HAVE PRØVET DETTE FØR, SÅ VI SLIPPER NOK
IKKE FOR ”TRAFIKPROP” OG KAOS, MEN DER ER
HELT SIKKERT GARANTI FOR ET BILLIGT GRIN!

Af hensyn til
halvgulvet
henstiller vi til
flade sko med
bløde såler!

Både bestyrelsen og udvalg vil gerne påpege, at
selvom vi mangler flere folk, blandt andet til at sidde
i et sponsorudvalg, til arrangements- og festudvalget
samt en skare, der vil bistå ved ansøgninger om
tilskud til indkøb af eksempelvis nye gymnastikredskaber m.m., og der altid er brug for flere folk i de
enkelte udvalg, så er det ganske risikofrit at møde
op til mødet.

EFTER DANSEN ER BOLDKLUBBEN VÆRT MED VIN
OG OST I CAFETERIET.

Man kan og skal IKKE tvinges eller presses ind i
bestyrelsesarbejdet, idet vi helst skulle være en
flok, der brænder for sagen, og ikke er bare er
havnet der, fordi man følte sig presset!!

MØD OP OG BRING INSPIRATION OG IDEER TIL
BESTYRELSE OG UDVALG, OG AFSLUT DAGEN
MED EN POSITIV & SJOV OPLEVELSE SAMMEN
MED DINE MEDBORGERE.

JO FLERE VI ER OM ARBEJDET , JO BEDRE OG
SJOVERE!! - MEN KUN AF LYST, IKKE AF NØD!!

VEL MØDT!!
8

TIL TRÆNERE OG LEDERE DER BRUGER HALLEN:

SPINNING
Vi er nu endelig kommet i gang med
spinning, og der er hold på følgende
tidspunkter:
Tirsdag kl.
Onsdag kl.
Torsdag kl.

VIS HENSYN OVER FOR HALINSPEKTØREN!
HVIS DER ER TRÆNINGSTIDER DER IKKE SKAL
BRUGES ALLIGEVEL PÅ GRUND AF AFBUD ELLER
TRÆNINGSKAMPE I ANDRE HALLER, SÅ GIV
BESKED TIL CALLE!

19.00-20.00
17.00-18.00
19.30-20.30

SEND EN MAIL ELLER SMS, SÅ HAN VED, HVORNÅR
HAN KAN ÅBNE OG LUKKE HALLEN.

Træning foregår i klubhuset, Vesterbro 32.

Mail: stjaerhallen@hotmail.com
Sms: 40 84 12 51

Kom og få en gratis prøvetime…
Det er ikke nødvendigt med specielle sko…
Reservation af tid sker på
http://stjaerboldklub.webbooking.dk

Hvis vi vil beholde det gode at
kunne varme op på skolen ved
søndagens kampe, så husk:

Få oprettet en login ved at sende en e-mail til:
mollers@email.dk

HÅNDBOLDE MÅ IKKE
MEDBRINGES

DANSKE BANK CUP BJERRINGBRO 2009
Håndboldafdelingen forventer også i år at deltage i
det store udendørsstævne i Bjerringbro d. 24. maj.
Der følger yderligere oplysninger til trænere og
spillere inden turneringsafslutning.

DER MANGLER HJÆLP TIL CAFETERIET
VED HJEMMESTÆVNER I HALLEN!!

Derudover vil flere hold deltage i påskestævner,
blandt andet Åbybro Cup og Bestseller Cup i
Herning.
Reportager bringes i næste nummer af Flaskeposten.

Der er mange ting, man som forælder skal passe, når
ungerne dyrker sport. Der er naturligvis almindelig
opbakning på sidelinien, men også kørsel, tøjvask og
vagter ved dommerbordet.
Det kan være lidt af et puslespil også at få bemandet
cafeteriet med forældre, idet man kan få sat nogen
på, som er sat på til at køre med lillesøsters hold til
udekamp, eller som skal passe dommerbord ved
storebrors kamp.
Det er naturligvis skønt, at vi har så mange søskende
i klubben, men det giver også meget kludder og
bytten rundt m.h.t. cafeteriavagter, og af og til
resulterer det i, at vore gæster i hallen kommer til et
lukket cafeteria.

NYE KLUBDRAGTER
DA VI HAR ERFARET, AT MANGE
ER VED AT VOKSE UD AF DEN
GAMLE KLUBDRAGT, ARBEJDES
DER PÅ AT SKAFFE EN NY
MODEL TIL HUSE, OG DEN KAN
SNAREST BESIGTIGES I
HALLEN.
SÅ SNART PRØVEMODELLERNE
ER KLAR, VIL DER UDSENDES
BESKED PÅ STJÆRNET.
HER VIL PRIS SAMT MODEL OG
FARVE FREMGÅ NÆRMERE.

Så findes der i Stjær/Storring nogle, der kunne
tænke sig at gå ind i en vagtplan med nogle timer
på et par søndagsvagter i løbet af året, så vil vi
tage imod med stor tak.
Man behøver ikke at have tilknytning til klubben
som aktiv, men bare have lyst til at give en
hjælpende hånd.
Tøv ikke med at kontakte Anette O. på mail:
anetteostjaer@gmail.com eller tlf. 21 22 55 74

N.B. BETALING VED BESTILLING
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EN ILDSJÆL – ORLA HERMANSEN
Her i Stjær Boldklub har vi endnu en person, som
har ydet en helt fantastisk arbejdsindsats gennem
mange år, nemlig kasserer Orla Hermansen!

Naturligvis lukker Orla op for pengekassen, hvis der
er ting eller materialer, der mangler for, at tingene
kan fungere optimalt, men vi kan alle mærke de
løftede øjenbryn, hvis vi bliver lidt for dygtige eller
krævende..

Siden 1978, hvor Orla første gang blev valgt til
kasserer, har han sammenlagt bestridt denne post i
over 20 år, og jeg er sikker på, at der ikke findes en
boldklub i Danmark, der har en så omhyggelig og
effektiv en af slagsen!!

Så betal trygt dit kontingent, du kan være sikker på,
at pengene ikke anvendes til tant og fjas!! – Og du
kan være vis på, at vi ser de løftede øjenbryn, når der
omdeles restancelister over kontingenterne ved
hovedbestyrelsesmøderne!

Da kassererne som oftest ikke brøler op udadtil, er
det sjældent dem, der hyldes i det offentlige, så selv
om det igen må blive uden kommunens våbenskjold,
så skal Orla ikke snydes for hæder:

Faktisk er det kun, når kontingenterne ikke er betalt
til tiden, eller vi andre ikke har fået afleveret og
afregnet diverse bilag, at Orla ikke kan give et
præcist svar til, hvordan den økonomiske situation
ser ud.
Allerede dagen efter eksempelvis sportstfestens eller
Skanderborg Festivalens afslutning kan Orla give et
svar på, hvor stort overskuddet cirka bliver. Ugens
omsætninger er løbende talt op og sat i banken, alle
udgifter, der er indkommet bilag på, er bogført, og
der er taget højde for alt det, der endnu ikke er
kommet afregning på. Der er styr på finanserne!!

DIPLOM

Vi har vel kun oplevet en enkelt episode ved sportsfesten, hvor midlerne ikke lige blev registreret med
det samme, nemlig den gang, hvor Orla ved et uheld
blev lukket inde i kølevognen.
Det var en slem kold fornøjelse, så man måtte jo
gøre noget for at holde varmen, og hvad kunne være
bedre end at smage på varerne.
Der gik en rum tid, før dørene blev åbnet igen, men
ud over at være en anelse nedkølet, så var det en
vældig munter kasserer, der blev lukket ud i frihed
igen. – Men pengesagerne blev udsat til næste dag ☺

ORLA
HERMANSEN

Den dag, forhåbentlig om lang tid, hvor Orla
beslutter sig for at trække sig tilbage, bliver det ikke
nemt at finde en efterkommer. Vi kommer nok til at
dæmpe forventningerne lidt, for nok findes der
ganske givet mange dygtige økonomer i vores
nabolag, men de fleste vil nok vælge at deltage i
festlighederne til sportsfesten frem for at bruge tiden
til at registrere indtægter og udgifter.

Jeg tror ikke, at man kan finde mange boldklubber
og idrætsforeninger, selv på det professionelle plan,
der har så meget styr på pengesagerne, og I kan alle
være sikre på, at Orla varetager boldklubbens
midler, som var det han egne.

STJÆR BOLDKLUB VIL HERMED GERNE
SIGE TAK TIL ORLA FOR DE UTALLIGE
TIMER, DER BRUGES PÅ ARBEJDET I
STJÆR BK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ud over en præsentation af deres vinderprojekt, blev
vi overraskede over, at de havde taget sig tid til at
tegne Stjærhallen med vokseværk.

De ønsker og gode ideer, der ikke kræver yderligere
haltimer, vil der naturligvis blive taget fat på med
det samme.

Spændene muligheder i vores gamle, nedslidte hal!!

Efter arbejdet kom så guleroden og det mange havde
ventet på: Jason Watt!!

Dette gav inspiration til flere ideer, så i anden runde
i grupperne, hvor ideerne sprudlede, måtte vi
desværre afbryde folk i arbejdet, da vi jo havde en
aftale med Jason Watt klokken 15.30.
Da vi vil være sikre på, at få alle de gode ideer med,
indkalder vi til efterfølgende møder, hvor vi
genoptager tråden indenfor de forskellige emner.
VI BLIVER MED DET SAMME NØDT TIL AT PÅPEGE,
AT VI JO DESVÆRRE IKKE HAR MULIGHED FOR AT
TILGODESE ALLE DE GODE IDEER, FØR VI HAR
PLADSEN TIL AT FØRE DEM UD I LIVET.
DERFOR SKAL HALLEN UDVIDES!!

Lad mig med det samme afsløre, at alle de, der ikke
fandt tid eller mulighed til at møde op, gik glip af et
fantastisk foredrag af en på alle måde inspirerende
mand!!

OG DET KOMMER TIL AT KOSTE KRÆFTER!!!
VI MANGLER FOLK TIL EN PROJEKTGRUPPE, DER
SKAL VARETAGE OPGAVEN MED AT ANSØGE
DIVERSE PULJER, FINDE DEN MEST ØKONOMISK
FORSVARLIGE, MEN STADIG GENIALE LØSNING PÅ
EN UDVIDELSE, SØGE SPONSORER M.M.
DETTE FOREGÅR NATURLIGVIS I TÆT KONTAKT
MED FORRETNINGSUDVALGET

Det var medrivende, humoristisk, livsbekræftende,
selvironisk, og ikke mindst var det et gevaldigt spark
bagi til enhver, der vælger den lidt kedeligt løsning
på et problem: At sætte sig med armene over kors og
surmulende meddele, at det kan jo alligevel ikke
lade sig gøre!!

Vi glæder os til at komme i gang med arbejdet, og vi
håber naturligvis på, at der ude blandt Jer findes
nogle personer, der har mod på at hjælpe til.
Man behøver ikke at være aktiv inden for idrætten
for at gå ind i et projektudvalg. Bare man har
interessen for, at byen får et mødested, der, med de
rette rammer, kan rumme alt lige fra kulturelle
arrangementer til attraktive idrætstilbud. Med et
tidssvarende cafeteria i stueplan ville der kunne
tilbydes et sundt alternativ til den franske hotdog,
også til de gangbesværede, og med flere idrætsgrene
i gang på samme tid, vil der skabes et livligt hus,
hvor børn, unge og ældre kan mødes på tværs af
alder og køn.

Hatten af for Jason Watt!!
At lade os slå ud af forhindringerne, agter vi bestemt
heller ikke! Hvor der er vilje, er der vej, og selv om
det bliver en kæmpe opgave, så vil vi kæmpe for, at
Stjær får et godt samlingssted for byens og
omegnens borgere!!
Vi tager fat med ukuelig optimisme, og vi glæder os
allerede til, at Jason Watt kommer til Stjær igen for
at klippe snoren, når vi indvier
en udvidet udgave af hallen.

ALLE INTERESSEREDE BEDES KONTAKTE HENRIK
MØLLER ELLER UNDERTEGNEDE!!

Ellen Møller
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STORMØDE D. 17. JANUAR 2009

Ganske kort fortalt kan vi konkludere, at vi som
boldklub gør det ganske godt, og rammer langt de
fleste af brugernes ønsker. For der er rigtig mange,
der i SB dyrker - og ønsker at dyrke - de traditionelle
sportsgrene som håndbold, fodbold, badminton og
gymnastik.

Glæden var stor, da vi konstaterede, at der var over
90 mennesker, der havde tilmeldt sig arrangementet
d. 17. januar, hvor boldklubbens fremtid var på
dagsordenen.
Ganske vist kan man jo hurtigt konstatere, at ser
man på medlemsantallet i boldklubben, så er det jo
nok et lidt sørgeligt fremmøde, men set fra den
vanlige opmøde procent, så var det ganske godt!

Og det må være et skulderklap til klubben, når vi af
undersøgelsen kan udlede, at havde vi mulighed for
at tilbyde de idrætsaktiviteter, som folk dyrker andet
steds, så vil rigtig mange, faktisk over 80 % hellere
dyrke dem i boldklubbens regi.

Naive er vi jo heller ikke; Det annoncerede foredrag
med Jason Watt havde naturligvis også en hel del at
sige m.h.t. antallet af opmødte. – Og det var jo sådan
set også planen! ☺

Men…
Vi vil jo rigtig gerne kunne tilbyde nogle af de ting,
som folk gerne vil have!
Dette drejer sig især om styrketræning, spinning,
diverse former for dans, flere former for gymnastik,
herunder yoga, aerobic m.m., samt mere badminton.
Ikke mindst er der et meget stort ønske for haltimer i
dagstimerne, hvor vor ældre medborgerne kunne
udfolde sig med ligesindede.

Vi valgte at flytte arrangementet til den game aula
på skolen, idet 90 mennesker jo ikke syner af meget
i hallen.

Spinning har vi jo nu fået på ”menukortet”, men det
ville være rart, hvis det kunne tilbydes under lidt
andre forhold end i klubhuset på Vesterbro, hvor
fodbolden jo har fået inddraget noget af deres plads.
Undersøgelsen viser også klart, at der i Skanderborg
Kommune er behov for endnu en svømmehal, idet
stort set alle svar udtrykte ønske om svømning.
Her vil vi med det samme meddele, at det ikke bliver
det, som boldklubben vil arbejde hen imod.
Ønskerne om tilbygning til hallen, er projekt nok i
sig selv uden det noget urealistiske ønske om en
svømmehal i vores lille by.
Ikke at vi ville takke nej, hvis kommunen foreslog
en svømmehal i Stjær, men.. ☺
Efter fremlæggelsen af svarene blev vi sendt ud på
første runde i grupper, hvor ideer, ønsker og tanker
blev kastet ned på papir.
Herefter præsenterede Carsten Gjørtz fra GPP
arkitekterne, der for nylig sammen med DGI
Østjylland har vundet konkurrencen ”Nyt liv i gamle
haller” udskrevet af Lokale- og Anlægsfonden, et
bud på, hvordan hallen kan gøres mere tidssvarende.

Efter velkomst ved formand Henrik Møller, fremlagde DGI svarerne fra brugerundersøgelsen, som
blev lavet før jul.
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THY CUP 2008 – 27. til 30.12.

Tirsdag morgen skulle vi så have ryddet vores lokale på
EUC, have bagagen over i Thy Hallen og videre med
bussen til Hurup Hallerne, hvor C finalerne skulle spilles.

En super tur for Stjærs U14 piger!!!
Da holdet pludselig stod for at skulle af sted uden deres
vanlige træner, vil jeg starte med at takke Mette Møller
og Charlotte Meinertz for at træde til i sidste øjeblik. De
har begge en stor del af æren for en super tur til Thy Cup.
Mange tak for det!!

Anne havde haft en rigtig dårlig nat, hvor hun havde
hostet og hostet, så det var ikke blevet til meget søvn!
Men her stoppede problemerne bestemt ikke, for da vi
steg ud af stævnebussen, måtte Christinna sende hendes
morgenmad retur, og kun et fast sammenbidt tandsæt hos
Sandie gjorde, at hendes blev indenbords… Godt så!!
Vi er klar til kamp!! ☺

Vores lille trup var ellers godt ramt af uheld, idet vi måtte
tage af sted uden Rikke, der var ramt af influenza, og på
afrejsedagen bukkede også Anne under med 40 i feber,
og vi måtte tage toget uden hende.
Vi skulle heldigvis først spille første kamp kl. 14 den 28.,
så da feberen var faldet lidt søndag morgen, insisterede
Anne på at komme af sted, så hun og Jørn drog mod
Hurup Hallerne, hvor de mødtes med vi andre.

Efter cola og et tørt rundstykke, fik Chris det lidt bedre
og kunne spille, heldigt idet det er holdets målmand, men
Sandie måtte melde pas og blive på sidelinien.
Vi måtte dog medbringe en skraldespand til bænken, så
Chris og Sandie ikke skulle løbe alt for langt i tilfælde af,
at der var mere, der skulle ud.
Uden udskiftere måtte vi spille med en mand i undertal,
når Anne fik et hosteanfald, og måtte ud at have en kort
luftpause.
Jeg behøver vel ikke at fortælle, at vi tabte dagens to
kampe… Lidt ærgerligt, da det var modstandere, vi under
normale omstændigheder kunne have slået.
Lige nu var et nedslidt hold egentlig bare tilfredse med, at
der ikke skulle spilles flere kampe!!
Tilbage i Thy Hallen nåede vi af se Mikkel Westergaard
spille A-finale med drengene fra Skanderborg. De måtte
dog se sig slået af et velspillende hold fra Hjallerup.
Dernæst var Louise Kristensen på banen med Brabrands
damejuniorer mod Skive. Det var en fornøjelse at se den
unge dame spille, et stort talent, der dog også blev kåret
til finalens fighter.
Dernæst beundrede vi alle Skanderborgs herrejuniorer i
finalen.
Her må man bare tage hatten af for de dygtige spillere!!

Rikke blev desværre ikke klar, så vi måtte klare os med 8
spillere stævnet igennem, hvilket bestemt er i underkanten!! Ikke mindst når én i forvejen spiller med feber i
kroppen.

Så var det tid til hjemrejse. Stævnebussen kørte os til
stationen, og herfra skal jeg nok lade være med at trætte
med hjemturen, kun kan jeg sige, at det gik ikke helt som
planlagt, og vi afventer kompensation fra Arriva!!

På stævnets første dag skilles fårene fra bukkene, og
nogle hold røg ind i nogle gevaldige øretæver. Pigerne
tabte da også de 3 indledende kampe, men de kæmpede
bravt for sagen, og heldigvis slap vi for 2 cifrede
nederlag.

Hjem kom vi dog, om end senere end ventet, og nok var
vi alle godt trætte, men jeg tror og håber, at denne tur,
ledsaget af et stort smil, vil dukke op i pigernes minder
mange år fremover.
Vi var ramt af sygdom, vi fik nederlag og vi fik sejre,
men hele vejen igennem havde vi en super sjov tur, hvor
også lattermusklerne blev flittigt brugt!!

På stævnets anden dag var vi så i pulje med mere ligestillede hold, så fanskaren, nemlig Shila, Ole, Maiken,
Connie og Peter, valgte en god dag at komme og heppe,
idet pigerne her kunne trække sig sejrsrige fra dagens 3
kampe.
Opstemte efter dagens sejre gik resten af mandagen med
hygge i Thy Hallernes dejlige badeland, samt deltagelse i
det store diskotek om aftenen.

Og til alle boldklubbens resterende håndboldhold kan jeg
kun varmt anbefale Thy Cup, velorganiseret og godt!!!!!
Ellen Møller
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BADMINTONSTÆVNE, TØNDER

BRUGERUNDERSØGELSE

Klokken var blot 06.30, da 10 unge forventningsfulde spillere drog mod Tønder d. 3. januar.
Missionen var at deltage i et 2-dags stævne i Tønder
Hallerne.
Alle var tilmeldt single turnering lørdag og double
søndag.
Andreas og Benjamin (U13) blev sat i spil i hal 2,
mens Jonathan, Søren, Tobias, Martin, Marcus,
Mads, Anders M og Anders V (U11) svingede
ketsjeren i hal 3.
Alle spillede nogle gode og jævnbyrdige kampe.
Mads og Martin samt Benjamin blev pulje vindere.
Mads A vandt sin 1/8 del finale mens resten
af holdet kunne snuppe en dukkert i svømmehallen
inden spisning.
Mads A spillede sig sent lørdag aften til semifinalen,
som skulle spilles næste dag kl. 8.00.
Mads var meget den tændt næste dags morgen, hvor
han stod op kl.7.00 for at være klar.
Det gav da også pote, idet han spillede 2 meget
intense og tætte sæt med resultaterne 18-21 & 19-21.
Flot spillet af Mads som stolt kunne pryde sig med
en bronze medalje.
Herefter skulle alle spille double kampe – her vandt
vi dog ingen kampe.
Om det var de mange oplevelser og indtryk fra
lørdagens kampe er uvis, men det var 10 trætte børn
som søndag eftermiddag kørte hjem til Stjær.
Ved de kommende kommune mesterskaber i
Hørning den 8. Februar deltager Stjær med 15
spiller.

Den store undersøgelse, som Stjær Boldklub lavede i
samarbejde med DGI, er nu analyseret og svarene
blev fremlagt til stormødet d. 17.01.
Mere om dette andet steds i Flaskeposten
Inden da blev de tre vindere i undersøgelsen trukket,
og præmierne blev overrakt i Brugsen.
Vinder af gavekort til Bruhns Galleri:
Simon Sejr
Vinder af gavekort til Sportsmaster:
Camille Overbye
Vinder af købmandskurv fra Brugsen:
Bo Vægter
Vi vil gerne takke de mange, der brugte tid på at
udfylde spørgeskemaet!
Det gav et godt udgangspunkt for fremtidigt arbejde
i boldklubben, og vi vil arbejde hårdt på at kunne
tilgodese de mange ønsker og gode ideer.

Bronze til Mads
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TAK TIL FØLGENDE SPONSORER, DER HAR
BIDRAGET TIL 3 VELKLÆDTE HOLD I
HÅNDBOLDAFDELINGEN:
PIGEPUSLINGE

TAK TIL NORDEA
Fotografen var desværre fraværende.
HERRESENIOR

TAK TIL HÅRBY SLAGTERHUS
SAMT SOLBJERG GLAS

DK FYRVÆRKERI
v/ Mogens Rasmussen, Stjær
www.dkfyrvaerkeri.dk
VI HUSKER ALLE DET FANTASTISKE FYRVÆRKRI
PÅ NATTEHIMLEN OVER STJÆR VED
SPORTSFESTEN I 2007
VENLIGST SPONSERET AF
DK FYRVÆRKERI

ANBEFALES TIL ALLE, DER ØNSKER ET
SPEKTAKULÆRT INDSLAG TIL ENHVER
FESTLIG ANLEDNING.
FANKLUBBEN – STJÆR HERRESENIOR
Efter artiklen af den udmærkede herreseniortræner
Lars Bertelsen i sidste nummer af Flaskeposten,
vedr. Stjærs herresenior hold i fodbold, var der ved
at udvikle sig tumultagtige scener og højlydte
ukvemsord blandt fanklubbens medlemmer.
Der var stor utilfredshed med antallet af navne, Lars
Bertelsen fik omtalt som deltagere i fanskaren ved
holdets udekampe.
For at rette op på denne skrækkelige fejltagelse, er
her listen over fanskaren:
Bo (Bobber) Søby
Michael Bach Hansen (Lærling)
Morten (Stor fad) Rohde
Michael (Bette) Christensen
Jan (Store stærke) Henriksen
Jakob (Jim Buch) Toft
Mike (Motor) Mikkelsen
Thomas (V) Vixø
Plus løsgængere

DRENGELILLEPUT

TAK TIL FALCK

☺
Hermed skulle der gerne være genoprettet ro og
orden, og alle er forhåbentlig klar til en ny sæson.
☺ Mvh. Ex-formand Jakob Sejr ☺
SES GUTTER
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