STJÆR AVIS
med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe
Nr. 29 – 8. årgang

½ Maj, juni, juli, august, ½ september 2009

Tillykke til årets konfirmander!

Stjær Avis udgives af Stjær
Boldklub og Stjær Sogns
Borgerforening

- og velkommen til
sommerens

Avisen uddeles til 750 husstande i området Storring,
Høver, Stjær og Søballe

Sankt Hans bål
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Kære læsere.
Dette er sidste avis, jeg medvirker til, som ansvarshavende
redaktør.
Tak for Jeres medvirken til, at arbejdet med at lave og udvikle
Stjær Avis, har været syv rigtig gode år i mit liv.
Jeres tilbagemeldinger, interesse, indlæg - og glæde over at
modtage og læse om stort og småt, i vores helt lokale område,
har vedvarende givet energi til at fortsætte.
En dejlig gruppe mennesker, som alle har været med i redaktionen, i kortere eller længere tid, plus en enkelt ny, tager nu over.
De har nye ideer og lyst til opgaven. Det bliver ikke kedeligt, er
jeg sikker på. Jeg glæder mig til at læse de næste aviser - og til
at blive en del af avisens trofaste læserskare, der også engang
imellem kan skrive et lille indlæg til avisen.
Pil Brudager

juni
21. 10.30 Frilufluftsgudstjeneste i Præstegårdshaven
23. 18.00 Sankt Hans Aften i Præstegårdshaven

Høver/aktiviteter
juni
6. 10.30 Høver Beboerhus fylder 100 år
23. Børne Sankt Hans fra 17.30
august
7.-8. Byfest i Høver

Sommermøde 2009
Skt. Hans Aften i
Præstegårdshaven
i Storring
Tirsdag den 23. juni holder størstedelen
af egnens befolkning, traditionen tro,
Skt. Hansaften i Storring Præstegård.
Alle er velkomne!
Medbring aftensmad og drikke, borde,
stole, tæpper og varmt tøj.
Kl. 18 -19 Spisning. Grillen er varm og
man kan stege sit kød, pølser, fisk mm.
Kl. 19 laver Abdul, også traditionen tro,
akrobatik med og for børn og voksne.
Det er ikke kedeligt!
Kl. 19.45 kommer bandet Polecats fra
Silkeborg og spiller. De spiller amerikansk inspireret folk- og roots musik på
akustiske instrumenter. Glæd jer!
Kl. 20.45 er der båltale. Det er tidl. menighedsrådsformand Ingrid Jørgensen
fra Stjær, der taler.
Kl. 21 Tændes bålet og vi synger de vidunderlige midsommersange.
Der er store hoppepuder til børnene, snobrødsbagning, fællessang, godt vejr, mulighed for
at købe øl og pølser og sodavand.
Hoppepuder i Haven
Torsdag, fredag og mandag den
17., 18. og 22. juni.
Børnene fra Storring og Stjær Børnehaver, vuggestuen og dagplejerne, kommer på besøg i
haven. Børn, der passes hjemme er meget velkomne sammen med deres voksne.
Friluftsgudstjeneste i Præstegårdshaven
Søndag den 21. juni kl. 10.30. Børnekoret medvirker!
Hilsen Menighedsrådet

Stjær’s Byfest, Sportsfesten 2009
Holdes i år fra onsdag den 3. – til søndag den 7. juni
Se udførligt program i Flaskeposten – vend bladet!
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Byens fællesspisning

SPEJDERLIV I STJÆR

Fredag den 12. juni kl. 18.00
Sommerafslutning i Stærekassen

Ulveungerne er i gang med at tage snitte- og
hugge-bevis. Det kræver stor koncentration at få
dolken til at gøre dét, den skal gøre. Og til sidst
skal man til ”prøve” og bliver hørt i og skal fremvise, hvordan man håndterer redskaberne korrekt og sikkert….

Madholdet serverer lækkert brød, salater og gode desserter. Det er i hvert fald det, vi plejer at opleve ☺
Du skal blot medbringe kød, service, en kaffekop og
påklædning til at være ude.
Dog er vi under tag i Stærekassen, hvor vi også kan
sidde om den varme grill og forsommeren viser sig gerne fra sin milde side.
Første fællesspisning efter sommerferien:

fredag den 21. august kl. 18.00
hos Helene og Kresten på Stjærvej 70.

For tiden er der ca. 35 børn der går til spejder i
Stjær, heraf 20 ulveunger, som går i 2. og 3.
klasse. Vi vender tilbage til spejderne i de kommende numre.
TIK

Spisningerne i løbet af vinteren foregår i Forsamlingshuset på mandag aftner.
Datoer bliver lagt på Stjær.net i august måned og via
fællesmail.

Tillykke
Høver!

Vi er ca. 20 familier med og uden børn, store og små,
fra Stjær. Vi mødes 6-7 gange om året og spiser sammen. Madlavningen foregår på skift og du får kun én
tjans pr. voksen pr. år.

Høver Beboerhus
fylder 100 år
lørdag den 6. juni.

Er du ny i Stjær, og har lyst til at være med, så kontakt:
Heidi G. Andersen på 86950650/20185515 eller på
mail: heidi@gargulak-andersen.dk

Termografering!
Stil spørgsmål og få svar om termograferingsrapporten for dit hus.
Få inspiration til at nedbringe energiforbruget i din bolig - Alle er velkomne!
mandag d. 18. maj kl. 19.00 - i Stjær Forsamlingshus
Der var i alt 69 som tilmeldte sig termografering, som blev annonceret i sidste
udgave af Stjær Avis.
Medarbejdere fra Lokalenergi vil denne aften fortælle mere om, hvordan termografi-billederne skal ”læses”, og komme med inspiration til energi-tiltag i boligen.
Du vil også få mulighed for at stille spørgsmål om termograferingen af dit hus.

Tilmelding senest d. 13.5. til
Christina Monrad fra Lokalenergi på
energi@stjaer.net
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Ejerlav for
Tåstrup Sø

Først skal vi i Cirkus Stjærne
lørdag d. 16. maj kl. 13.30….
Og så skal vi i Cirkus Krone, tirsdag d. 19. maj

Der indkaldes til generalforsamling i følge vedtægterne:

Lørdag d. 20. juni kl. 10. 00
i Klubhuset (fodboldstadion),
Vesterbro.

”Der er altid en sol bag skyen!
Og om lidt er Cirkus Krone i byen!”

Alle er velkomne.

Cirkus Krone kommer til Stjær!

På mødet vil vi informere om, hvor langt vi er
kommet med etablering af adgangsveje til søen.

Tirsdag d. 19. maj kl. 19.00
i Nygårdsparken

Vi vil også informere om den kommende fredningssag, som Århus Kommune er tovholder på.
Vel mødt!
Jakob Thulesen Dahl, formand
Evt. kontakt via email: jd@skanderborg-gym.dk

Alle er velkomne!

Yderligere informationer
fås ved henvendelse til

Sommerudstilling

Irene Thierry
Tlf.: 40117172
information@cirkuskrone.dk

Lørdag den 27. juni kl.13-17
i Stjernholm Mejeri

I øvrigt henvises til:
www.cirkuskrone.dk

Art Jammings kursister fra onsdags- og torsdagsholdene udstiller udvalgte værker fra forårets arbejder med billeder og skulpturer.
Alle er velkomne og der er kaffe på kanden…

Art Jamming Vesterbro 23B – Stjær
Gratis adgang.
Tina Kolding
tina@artjamming.dk
tlf.: 51 92 25 63

Nattergaletur til Tåstrup Sø
Tirsdag den 2. juni kl. 20.30
Mødested: P-pladsen ved Stjær Skole.

”Grib Tiden”- motionscykelløbet
Onsdag d. 17. juni kl. 18.30

Vi mødes ved Stjærskolen, hvorfra vi går samlet til
engen ved vestenden af Tåstrup Sø. Her indtager
vi pladserne på første parket, og fuglenes aftenkor
underholder os. Er vi heldige er der indtil flere nattergale!.
Medbring aftenkaffe, varmt tøj og noget til at sidde
på, det kan være køligt når solen går ned.

Der er 3 forskellige ruter fra ca. 10 km til ca. 50
km. Så hvad enten du er til en hyggetur eller en
længere rute, kan du blive udfordret! Tag endelig
familien eller naboen med!
Startsted: Galten Elværk

Tilmeld dig på
gribtiden.dk
indtil d. 14. juni

Turen afsluttes kort efter solnedgang.
Hvis det regner, går vi i stedet en tur i området.
Arrangør: DOF Skanderborg og DN Skanderborg
Hilsen turleder Peter Lange (8695 0341)
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Kvindernes internationale dag
den 8.marts 2009

Forårsudstilling - En fantastisk tradition!
Den årligt tilbagevendende forårsudstilling, af
kunst fra Stjær Børnehave – er efterhånden en
højt prioriteret landsbydag, hvor voksne, i alle
aldre, vælger at gå på
kunstudstilling i forsamlingshuset og få et indblik
i børns fantasi- og filosofiverden. Hvad tænker
børn? Hvad rører der sig,
i de små mennesker under de hvide gipsmasker?
Det er forrygende, både
hvad de rent kunstnerisk
kan frembringe – og hvad
de har på hjerte. Kan man ha’ to hjerter? Mulvarpe har
da både en konge og en dronning? Hvordan skal vi bo,
når vi bli’r voksne – og Mis med de blå øjne, et sikkert
hit! Den nye afdeling med
vuggestuebørn, på Vesterbro, er allerede med.
Det lover godt! Tak til børn
og voksne bag den fantastiske tradition!
Pil

Det vrimlede med kvinder på Vesterbro den søndag
formiddag – alle havde kurs mod Art Jammings atelier.
Under armen, havde de en ret til det store champagnebrunch bord. Flere havde prydet sig med flotte hatte.
Der blev budt velkommen med champagne og snakken
gik lystigt.
Planlægningsgruppen havde sammensat et program
under overskriften: Sundhed for krop og sjæl. Piger i alle
aldre sang fællessange, de yngre lærte de lidt ældre
kunsten at rappe. Byens lokale kvindekor: Lille Muhkor,
sang om ulykkelig kærlighed, og der blev underholdt
med stand up. På et tidspunkt blev man i små grupper
udstyret med en stavblender og lærte at lave sunde
smoothies. Meditation og en fortælling om dronning
Louises kjole, syet på ungdomsskolen, var blot nogle af
de mange indslag dagen bød på.
Det var en skøn international kvinde-dag, som nu er
blevet en tradition i Stjær. Det er andet år, vi holder den!
Fem ”nye” kvinder har allerede meldt sig til planlægningsgruppen næste år. De mødes i efteråret med nogle
fra den ”gamle” planlægningsgruppe, for at planlægge
8. marts 2010. Så sæt allerede nu X i kalenderen – vi
ses i forsamlingshuset, som er booket!
– og skulle du brænde for at være med i planlægningsgruppe 2010, så skriv til Tina Kolding.
Tina Kolding tina@artjamming.dk – kontaktperson til
International kvindedag 8. marts-gruppen!

Fra forårets rollespil i Bakkeskoven.
Det smukkeste, i nyere tid! Næste rollespil er den sidste
lørdag i efterårsferien, lørdag d. 17. oktober.
Kultur@stjaer.net /
Helene Simoni Thorup og Gunilla Maunsbach
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Landsbyplaner

Opråb fra LAL,
Landsforeningen Af
Landsbysamfund!

I 2008 blev der gennemført et presset forløb for landsbyerne med hensyn til selv-registrering, udarbejdelse af
udviklingsplaner og deltagelse i temamøder med nabolandsbyer.
Første del af processen er gennemført - og det er nu tid
til at færdiggøre udviklingsplanerne - og til at gennemføre
de planlagte tiltag.

Kære medlemmer af LAL
.

Det er sidste chance for at få lavet
en lokal udviklingsplan, en LUP,
for jeres område!

Temagrupper
Efterårets temamøder for landsbyerne i Skanderborg
kommune resulterede i 4 temagrupper om hhv.:
Boligudbud og beboersammensætning
Erhverv og turisme
Kultur og Landskaber
Fællesfaciliteter
- landsbyernes sociale mødesteder

Kommunerne er på nuværende tidspunkt ved at udarbejde
forslag til kommuneplaner, og det er her I kan gøre jeres
indflydelse gældende.
Har I en LUP kan I bruge den i samarbejdet med kommunen, om hvordan udviklingen skal være hos jer.
En LUP består af alle de ting som I kan tænke jer der skal
ske hos jer, og som er lavet i samarbejde med kommunen. Det er sværere, hvis ikke næsten umuligt
for kommunen, at sidde LUP’en overhørig, hvilket derfor
gør jeres indflydelse større.
Hvis ikke I har en LUP, kan det få stor betydning for området hvordan samarbejdet/ dialogen med kommunen er, da
det så i mange tilfælde kan vise sig, at
kommuneplanen bliver lavet på kommunens præmisser.

Den første gruppes bidrag er allerede indarbejdet i kommuneplanforslaget, der blev sendt ud i februar (se Stjær
Avis nr. 28). De øvrige grupper skal inden sommerferien
bidrage med et katalog over idéer og forslag til inspiration for kommunens landsbyer indenfor de nævnte emner.
Hensigten er, at man skal kunne lære af andre landsbyers erfaringer - både af andre landsbyer indenfor kommunen, og af landsbyer i andre kommuner via links til
relevante hjemmesider o.l.

SÅ KÆRE MEDLEMMER.
SKYND JER AT FÅ LAVET EN LUP!

Samarbejde om faciliteter i landsbyerne
I temagruppen for landsbyernes fællesfaciliteter arbejdes både med idéer til etablering af nye faciliteter og
vedligeholdelse af eksisterende faciliteter - og det gælder både indendørs faciliteter som forsamlingshuse, haller og andre lokaler - samt udendørs faciliteter som boldbaner, gadekær, legepladser m.v.

Har I problemer med at få lavet en LUP, er I MEGET velkomne til at henvende jer til bestyrelsen.
Hilsen Vibeke Davidsen, Skrænten 17, Sevel
7830 Vinderup 97448521/40544521
Sekretær i bestyrelsen.
vibeke@lal.dk

Desuden arbejdes med muligheder for og anbefalinger
til bedre udnyttelse af faciliteter på tværs af landsbyernes foreninger
- f.eks. omkring lokaler og legepladser eller grønne områder/ boldbaner, bålpladser m.v.
Landsbypuljen - en oplagt støttemulighed
Skanderborg Kommune har afsat 250.000
kr. til en landsbypulje i 2009. Puljen kan
søges af foreninger o.l. til projekter, der skaber mere liv i landsbyerne.
Udvælgelseskriterierne fremgår af kommunens hjemmeside og puljen uddeles over 2
runder med deadline hhv. 15. maj og i september 2009. Det er Landsbysamvirket, der
ud fra tildelingskriterierne fordeler puljens
midler over de 2 runder.
Nærmere oplysninger kan ses på kommunens hjemmeside - benyt f.eks. link fra kultursamvirkets hjemmeside:
www.kultursamvirket.dk

Hvad skal der ske i Stjær?
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Pil og Stjær Avis
Pil Brudager startede Stjær Avis i
2002 og lovede dengang sig selv, at
ville kæmpe for avisen i 7 år ..
Nu er de 7 år gået, og Pil takker af
som redaktør for en avis, der troligt er
udkommet 4 gange årligt siden den
første avis i maj 2002.
Det har været sjovt og givende - men
også udfordrende at få styr på både
det praktiske, det økonomiske og ikke
mindst at få udbredt engagementet til
en bredere flok ..
Pil holder nu efter eget udsagn mindst
et års pause fra avisen, inden hun
formentlig og forhåbentlig vender tilbage og beriger os med historier til
avisen som menigt medlem af redaktionen.
Visionen for Stjær Avis
Inden hun flyttede til Stjær for ca. 15
år siden, havde hun i andre sammenhænge arbejdet med skriftlig formidling, som en mulighed for at skabe og
styrke et fællesskab.

Avisen bidrager også til overfor omverdenen at tegne et billede af Stjær
som en aktiv landsby - noget mange
tilflyttere har bemærket i forbindelse
med at de har valgt Stjær som kommende bosted.
Opstart som 'håndarbejde'
I 2002 besluttede Borgerforeningen at
starte Stjær Avis - kraftigt opfordret af
Pil, som selv gik i gang.
Som et typisk eksempel på Pils ihærdighed og kompromisløshed skrev
hun allerede den første avis på en
nyindkøbt pc.
Hun havde ikke på forhånd erfaring
med computere og tekstbehandlingsprogrammer, men hun indså, at det
var nødvendigt, trods de ekstra udfordringer i starten.
Til de første aviser skrev Pil teksterne
på computeren og tegnede selv de
tilhørende illustrationer i hånden.

Indgangsreplikken til første avis er da
også et citat: "Det kræver en landsby
at opdrage et barn" ..
Avisens modtagelse
På trods af at nogle stjærborgere fra
starten oplevede Pil som 'for meget'
Københavner, så er Stjær Avis blevet
godt modtaget - mange læser den, og
vil ikke undvære den.

Trykning 'i byen'
Bjarne Schjøler Sørensen, som dengang også sad i Borgerforeningen,
blev hurtigt engageret i avisprojektet.
Allerede til Avis nr. 4 havde Bjarne
sørget for en aftale med TDC om trykning af avisen. Det betød, at avisen
blev afleveret i færdige original-sider,
der hos TDC blev scannet og derefter
trykt og samlet. Borgerforeningen stod
derefter selv for husstandsomdeling i
Stjær.
Sideløbende med opstarten af Stjær
Avis startede Borgerforeningen byportalen www.stjaer.net. Portalens webmaster og ildsjæl Roy Erik Blüthgen
har også hjulpet og givet gode råd til
opsætning af avisen.
Fra avis nr. 6 kunne aviserne også
hentes og læses fra byportalen - og
Stjærs borgere fik bl.a. mulighed for at
skrive til avisen via portalens e-mailadresser. I dag kan alle tidligere udgivne numre af Stjær avis hentes på
portalen.

Det var derfor helt naturligt - for Pil at starte en lokal avis i Stjær.
Pils vision var fra starten at opbygge
et fælles blad for byen - at samle
kræfterne fra borgerforeningen, boldklubben og menighedsrådet - at styrke fællesskabet i landsbyen.

i lidt over 330 eksemplarer. Efter kopiering blev siderne sat sammen til hele
aviser, foldet og klipset - alt sammen
manuelt ..

Når teksterne var skrevet ud, blev
illustrationerne klippet til og klistret
ind, hvor de skulle være. Derefter blev
alle siderne bredt ud over sengen for
at Pil kunne få puslespillet om den
rigtige rækkefølge til at gå op.
Et puslespil, der stadig foregår op til
trykning - omend i en mere teknisk
form i dag. Senere blev figurerne
scannet ind og redigeret sammen
med teksterne.
Den første aviser kopierede Pil egenhændigt på kommunens kopimaskine

Fra Avis nr. 16 blev en del af borgerforeningens udgifter til avisen dækket
af sponsorer, ligesom Flaske-posten
har sponsorer til deres del af avisen.
Oplands-redaktioner
I perioden fra 2002 til 2006 var det
primært Pil, Bjarne og Roy, der stod
for avisen. Pil redigerede eventuelle
bidrag fra andre stjærborgere og supplerede med egne tekster.
Fra Avis nr. 16 og 17 i 2006 blev redaktionen udvidet med 'oplandsredaktioner' i Storring, Høver og Søballe
- og kirkestof har været et fast indslag
allerede fra avis nr. 2.
Fra Avis nr. 16 har Stjær Boldklubs
blad Flaskeposten udkommet sammen med Stjær Avis - i første omgang
som midtersider, men nu som
'omvendt bagside' til Stjær Avis.
Metaltræthed i Stjær-redaktionen
Efter 5 år i et tæt men snævert samarbejde, var der ved at gå lidt
"metaltræthed" i Stjær-redaktionen.
Den praktiske håndtering af avisen
var efterhånden kørt ind på fornuftige
skinner, men der var behov for nye
impulser og nye kræfter.
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Pil ansøgte derfor Galten kommunes
Folkeoplysningsforbund om midler til
afholdelse af et lokalt journalistkursus
- og i foråret 2007 afholdt Journalisthøjskolen i Århus så et 2-dages kursus i Stjær Forsamlingshus om
"Journalistens Værktøjskasse".
'Professionalisering'
På journalistkurset deltog en række
skriveglade lokale mennesker og i
løbet af de efterfølgende aviser, blev
Stjær-redaktionen øget, så der nu er
flere faste skribenter, en fotograf og
ikke mindst en fast layoutansvarlig.
Alt materiale til avisen samles og udveksles nu primært på det fælles drev:
'Avisspotten'.
De faste skribenter på Stjærredaktionen afleverer deres bidrag i publisher
eller word, og Christina Monrad Andersen sørger derefter for at tilpasse
layoutet til den endelige avis, inden
Roy sender avisen videre til trykning i
én samlet pdf-fil.
Stjær Avis og Flaskeposten udkommer nu i et oplag på ca. 750 eksemplarer.
En stor 'lille' avis, hvor alle kan bidrage med idéer, tekster eller opslag - og
man kan få hjælp til at skrive de gode
historier ved at kontakte redaktionen.
'Farvel og på gensyn'
For Pil er det hårdt at skulle sige farvel til sit avis-barn, som hun har fulgt
til dørs ved hver eneste 'fødsel' i 7 år.
Der er nu godt styr på processerne,
redaktionerne består af en stor gruppe engagerede folk og der er flere
faste temaer, som avisen følger løbende.
Stjær avis er klar til at stå på egne
ben - og Pil er allerede i gang med
nye projekter ..
.. mon ikke vi kommer til at læse om
det i senere aviser ..?

Pil og Sporen
Pil Brudager er hædret med Skanderborgprisen "Sporen" - en pris, der tildeles personer, der yder eller har ydet
en særlig indsats til gavn for det frivillige foreningsliv i Skanderborg Kommune
Visionen om landsbyen som bofælleskab - et fællesskab for flere generationer - har været en væsentlig drivkraft
for Pil Brudager i hendes mange aktiviteter i og for Stjær og omegn.

Pil får overrakt prisen af borgmester Jens Grønlund
Ud over at skabe Stjær Avis, har Pil
været med til at starte en masse andre aktiviteter til gavn for lokalområdets beboere.

klinik' til lokal kontrol og lettere sygepleje for ældre og mindre mobile borgere - og kommunen har vist stor interesse for projektet.

Børnenes Jord
På en mark på Tåstrupvej kørte hun
og Jeanine Marie Bonadies et par år
projektet: Børnenes Jord, hvor områdets ældre generation af landmænd
lærte børn fra børnehave og dagplejere at så og høste havre på gammeldags maner. Formålet var at give nutidens børn en forståelse for vores historiske landbrugskultur.

Skanderborgprisen Sporen
I indstillingen hedder det: Pil er forud
for sin tid, og besidder en formidabel
evne til at tænke visionært, hvor hun
ser muligheder og sammenhænge.
Hun formår at snakke med alle, og
igennem hendes omfattende netværk,
kæder hun mennesker, ideer og interesser sammen, hvorved nyskabelser
opstår. Ud over at bruge en betydelig
del af sin egen tid på frivilligt arbejde,
formår hun at puste til den indre ild i
andre folk, og engagere dem i arbejdet for ”det gode landsbyliv”.

Basehouse
Da biblioteket i sin tid flyttede fra forsamlingshuset til skolen, søgte Pil
forskellige fonde mhp. at udnytte lokalerne til et 'landsbykontor' eller Basehouse, som forskellige grupper kunne
mødes i og være fælles om. I dag
benyttes Basehouse bl.a. af De voksne Quinder og bestyrelser mm.
Netcamp var en anden nyskabelse.
Stjærs udvikling
Pil har fra starten været engageret i
Stjærs historie og udvikling. Allerede i
1996 skrev hun i forbindelse med en
miljøuddanelse på Kolding Højskole
rapporten "Stjær - En landsby i provinsen". (- kan læses på stjaer.net)

En særdeles aktiv idémager og ildsjæl, der ikke kan lade være med at få
idéer eller tænke i samarbejde og fællesskab ..
Det er derfor velfortjent, at Pil d. 16.
marts fik overrakt Skanderborgprisen:
Sporen. Kulturhuset var fyldt med folk,
der gerne ville støtte og lykønske da
borgmesteren præsenterede begrundelsen for tildelingen.
Stort tillykke!

Siden har hun været med til bl.a. at
arrangere en landsbykonference om
lokalområdets historie og fremtid - og
indenfor de sidste år, har hun aktivt
bidraget med idéer til Stjærs udviklingsplan og landsbyernes fælles bidrag til kommuneplanen i Skanderborg Kommune.
Sundhedsklinik
Det er f.eks. Pil, der har foreslået et
projekt med en 'Sundhedsfremmende
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Sådan ser ”Sporen” ud

Redaktionen

der var billig-mælk og denne ”fejl” er allerede rettet. Vi
har taget Dan-mælk, nu COOP X-tra-mælk ind i sortimentet, hvilket vi allerede nu kan se på salget, har været
savnet. Det er en serie mælk, skummet - mini- og letmælk til Danmarks laveste priser. Så nu behøver vores
kunder heller ikke at køre udenbys for at få billig mælk.
Vores ”nye” bagerafdeling går også rigtig godt. I kunder
har taget godt imod vores Bake off brød, og vores salg
stiger stille og roligt. Der vil løbende komme nye og
spændende produkter hjem som vi vil afprøve om det
falder I jeres smag.
Mit sidste nye tiltag er tilbudsmail via Stjær nettet. Tit har
vi mulighed for at købe restpartier fra vores leverandører,
men da det dels koster mange penge at annoncere i dagblade og aviser samt at der er lang produktionstid, er det
svært at få jer kunder gjort opmærksom på disse tilbud,
når de er der.
Med tilbudsmail kan jeg købe gode tilbud hjem eksempelvis torsdag. Sende en mail til de som er tilmeldt maillisten
om fredagen så I kan komme i butikken om lørdagen, og
få del i de gode tilbud.
Jeg håber der er rigtig mange som vil tilmelde sig denne
mulighed. Dels slipper I for en masse papir i jeres postkasse, og Dagli`brugsen kan spare penge på annoncering. Vores husstandsomdelte uge annonce vil vi også
kunne sende på mail, således at I har tilbuddene fra start
af, i stedet for som nu, at der er mange som først får vores avis i weekenden. Hvis vi kunne sende alle vores
tilbudsaviser ud på denne måde, ville vi årligt kunne spare ca. 50.000,00 kr. Det er rigtig mange penge for en butik som vores. Når du vil tilmelde dig så brug dette link:

Nyhedsbrev fra Dagli`Brugsen
Stjær, maj 2009.
Foråret er over os, og dagene bliver længere og lysere.
Dette kan vi også mærke i Butikken. Antallet af ekspeditioner stiger i den sidste time mellem kl. 19 og 20. Foråret
har også skabt en mere positiv stemning blandt folk oven
på finanskrisen, selvom den langt fra er ovre. Vi kan desværre også se, at vi stadigvæk mangler en del omsætning i forhold til vores budget, men det går da heldigvis i
den rigtige retning.
Stor tak til alle de 200 personer som valgte at give sig tid
til at besvare vores forbrugeranalyse. Vi har endnu ikke
fået den færdige rapport fra Handelsgymnasiet, men det
generelle billede har været en meget positiv tilbagemelding fra jer.
Nogle af de ting som der blev efterspurgt fra en del kun-

www.stjaer.net/tilbud
Rigtig god sommer til alle, Arne Mogensen, uddeler

Lokal kunstner udstiller på Kunsthal Charlottenborg
Der er efterhånden et livligt kunstnermiljø i Stjær:
Art jamming, Atelieret i kostalden v/ Klank, og rigtig mange andre. I dette forår har en af vores kreative Stjær-borgere
fået optaget et billede på den censurerede forårsudstilling på Kunsthal Charlottenborg i København.
Lene Jensen, som har været i
atelierfællesskab v/ Klank i et par
år, sendte i det tidlige forår fem
billeder ind til bedømmelse af den
skrappe jury. I alt 896 kunstnere
sendte en række værker ind, og
184 fik antaget et eller flere billeder som er udstillet på Charlottenborg til den 1. juni 2009. Heriblandt altså Lenes følsomme billede, af en mand og tre børn.
Så hvis turen går til København
eller omegn i foråret, er der mulighed for at snuse til lidt Stjær-kunst
på museet.
Godt gået, Lene!
Tjek
www.kunsthalcharlottenborg.dk
hvis du vil læse mere… TIK
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Nyt fra Borgerforeningen
Så nærmer sommeren sig med hastige skridt. Foråret har budt på et forrygende vejr med masser af sol og havearbejde og en enkelt
generalforsamling. Vi er ved at have afsluttet vort Termografiprojekt med Lokalenergi, kun enkelte rapporter er i skrivende stund endnu ikke gjort helt færdige, men mon ikke de er klar, når Avisen her leveres til læsning. Vi har sammen med Lokalenergi planlagt et
opfølgningsmøde d. 18. maj, hvor der gives forklaring på, hvordan man tolker rapporten og billederne, og hvor man kan få råd og
vejledning om hvordan man kommer videre i sit energispareprogram. Det kunne være spændende at tage en række billeder til vinter
for at se hvordan de enkelte medlemmer har udnyttet den indvundne viden og sparet ikke kun penge men også CO2.
Bestyrelsen serverede umiddelbart før årets generalforsamling gule ærter m. medister,
og flæsk for 21 fremmødte medlemmer. Det faldt i så god jord, at bestyrelsen kraftigt
overvejer fællesspisning igen før næste års generalforsamling. Referat se nedenfor.
Jeg ønsker sluttelig alle en rigtig god sommer.
Jens.

Kontingentstigning i Borgerforeningen.
Personligt kontingent: kr. 130,Familiekontingent:
kr. 260,Bedes betalt senest 30/6-09 ved brug
af vedlagte indbetalingskort.

Stjær Sogns Borgerforening - Generalforsamling 2009
Referat af ordinære generalforsamling den 28. april 2009, kl. 19.30 for Stjær Sogns Borgerforening.
25 personer fremmødt inkl. bestyrelsen.
Valg af dirigent
• Formand Jens Bølling byder velkommen.
Bjarne Schøler blev valgt som dirigent.
Generalforsamlingen konstateret lovligt indvarslet via lokale
medier (Stjær Avis, Opslag i Brugsen, m. reminder i Folkebladet og via Stjaer.net).
Bestyrelsens beretning

•Formand Jens Bølling fremlagde årsberetningen for 2008.
Beretningen godkendt af generalforsamlingen.
Vedlagt som bilag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
• Geert Jensen, Annette Johansen og Thomas Toft på valg.
• Næstformand Geert Jensen modtog genvalg for 1 periode mere.
• Annette Johansen modtog genvalg for 1 periode mere.
• Thomas Toft modtog genvalg for 1 periode mere.
• Ingen nye bestyrelsesmedlemmer valgt ind.
Valg af revisor
Poul M. Pedersen på valg.
Poul M. Pedersen modtog genvalg for 1 periode mere.
Fastsættelse af kontingent

Forelæggelse af revideret regnskab
• Budget for 2009/2010 fremlagt af kasserer/formand Jens Bøl• Regnskab for 2008 fremlagt af kasserer/formand Jens Bølling.
ling.
Regnskab 2008 med beretning er vedlagt som bilag.
Budget for 2009/2010 er vedlagt som bilag. Kontingent bliver nu
• Betydeligt underskud bl.a. pga. ændrede principper og procefastsat 2 år frem i tiden og vil fremover blive opkrævet til betadurer for bogføring af lejeindtægterne.
ling i januar måned.
• Borgerforeningen optog privat lån på 30.000 kr. hos Jens Bøl• Budget for 2009/2010 godkendt af generalforsamlingen.
ling pga. likviditetsproblemer ultimo 2008.
• Kontingenter for 2009 og 2010 stiger til 260 kr. pr. husstand og
• Bestyrelsen har valgt ikke at godkende regnskabet, da det in130 kr. for enkeltpersoner.
deholder en stor post med udokumenterede omkostninger
overført fra regnskabet 2007.
• Kontingenter for 2009 og 2010 enstemmigt vedtaget af general• Generalforsamlingen besluttede at nedsætte et hurtigtarbejforsamlingen.
dende udvalg, hvis formål er at kulegrave årsagerne til den
For at skaffe flere medlemmer i borgerforeningen blev det forestore post med udokumenterede omkostninger fra regnskab
slået, at grundejerforeningerne melder til borgerforeningens
2007. Udvalget skal på bedste vis belyse/dokumentere, hvorlebestyrelse, når nye folk flytter ind.
des det samlede beløb er opstået, samt formulere det mest
Eneste effektive måde at få en større procentdel af Stjærs besandsynlige hændelsesforløb. Udvalget består af følgende
boere til at melde sig ind i borgerforeningen, er ved at stemme
personer:
dørklokker og få en personlig snak med folk. Nicolaj
• Bent Skovsende
Wibe meldte sig frivilligt til at
• Jens Bølling
hjælpe med denne opgave.
• Michael Thatt
• Jens Moth Andersen
Eventuelt indkomne forslag
• Poul M. Pedersen
Ingen indkomne forslag.
Regnskab 2008 er urevideret og kan derfor ikke godkendes af
generalforsamlingen.
Eventuelt
Der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.
Intet under eventuelt.

Stjær Sogns Borgerforening

Stjær Forsamlingshus

Formand: Jens Bølling/ formand@stjaer.net / 44952825

Udlejning: Lene Andersen – tlf. 2925 2665
eller send e-mail til forsamlingshus@stjaer.net
Udlejningspriser (fra fredag til søndag) inkl. rengøring:
•
Medlemmer: kr. 2000,•
Ikke-medlemmer: kr. 2600,•
Børnefødselsdage på hverdagseftermiddage: kr.
400,Kontakt til kokke, kogekoner og tjenere samt lokale overnatningsmuligheder kan du læse mere om på:
www.stjaer.net/forsamlingshus

Læs mere om Borgerforeningens arbejde og opgaver
på:www.stjaer.net
- under Foreninger & grupper > Borgerforening.
Her er også et link til indmeldelse i Borgerforeningen.
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STJÆRS HAVER

af Tina Krøyer

Efter et par numres pause er haveredaktionen tilbage med nye haver fra Stjær og omegn. De fleste beboere i
området har et stykke jord til rådighed, men der er mange måder at forvalte den på. Med denne artikelserie vil vi
besøge forskellige havetyper, både de ”pæne” og de lidt mere ”kreative”. Har du et tip til en spændende have vi bør
skrive om, så giv et praj på kroyer@email.dk.

Mathias sammenligner jordens beskaffenhed med opbyggelsen
af en menneskelig lunge: der er masser af små sprækker og
revner, stier og gange, hvori luften kan cirkulere. Når luften
kan komme ned i jorden fyldes den med ilt og kvælstof. Når
det regner, siver vandet hurtigt igennem. Det skaber plads til
myriader af liv, bakterier og små dyr, som lever af alt hvad de
kan finde i jorden, og de omsætter alt materiale til humus, som
planterne lever rigtig godt i.

JORD, VAND,
LUFT OG
KOMPOST

I lerjord, som vi alle har rigeligt af i Stjær og omegn, er jorden
ofte tung og uden liv. Løsningen er tilsætning af sand og
masser af jorddække. Når jorden er dækket danner lerjorden
ikke skorpe, og det forhindrer udtørringen.
Græs er et godt jorddække. Da Mathias ikke har noget græs, er
han heldig at få afklippet fra naboen, som har mindre børn og
én stor græsplæne. Græsset lukker af for jorden, småkravlet har
noget at arbejde med, jorden bliver gødet, og ukrudt holdt
nede, og så danner jorden ikke skorpe.

- i en bæredygtig og
selv-vandende have.
Et besøg i april
hos Mathias
Hansen blev til
en lang snak om
jordforbedring,
spildevand og
isolering.
Egentlig skulle det have været
et ”normalt” havebesøg, med
snak om planter, blomster og
dyrkning. Men det hele tog en
drejning, fordi det mest
interessante viste sig at være
Mathias’ tanker om at have en
bæredygtig have. Også
selvom den ikke er større end
de fleste. Så her er en
fortælling om hans
omfattende vandingssystemer,
og naturlige isolering af
huset.

Regnvand bliver på grunden

Mathias er ansat ved Natur- og Vejservice i Århus. Oprindelig
uddannet drivhusgartner og har senere suppleret med træplejeuddannelsen. Han har arbejdet med anlæg og pleje af utallige
boldbaner, parker, kirkegårde m.m i Århus Kommune. Det er
altså en mand med en stor faglig viden vi er på besøg hos, og
det kan mærkes. Hans have er anderledes end de flestes, f.eks.
er der intet græs! Til gengæld er der masser af højbede,
frugttræer, damme og ikke mindst bunddække. Det kommer i
flere versioner: permanent plantet bunddække, dækafgrøder,
som er sået og skal fjernes igen, kompost, græsafklip og
træflis.

De fleste huse i Stjær har det man kalder et et-strenget
kloaksystem. Dvs, at spildevand fra huset løber i kloakken
sammen med regnvand. Mathias har sat sig for, at bruge
regnvandet i haven, i stedet for at belaste spildevandsanlægget i
Galten med det. Derfor har han adskillige opsamlingstanke
stående rundt langs huset, med direkte adgang fra
nedløbsrørene. Vandet ledes så via slanger og dræn til de dele
af haven hvor han gerne vil have vandet, i køkkenhaven f.eks.
Drypvandingsanlægget i drivhuset er også tilsluttet systemet,
og det vand som ikke bliver brugt i haven, bliver ledt til en
faskine i bagerste del af haven, hvor det langsomt siver ud i
jorden og forsvinder.
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Kompost: ja tak, Orm: nej tak.
Midt i det hele står en traditionel kompostbeholder. Den er
meget effektiv, men uden de røde kompost-orm! Mathias vil
ikke have dem. De er for effektive! De er rigtig gode hvis man
vil have at komposten skal omsættes helt til humus, men man
kan også vælge at bruge komposten før den er helt
færdigkomposteret, og lade alle de små dyr i jorden gøre det.
Så holdes de travlt beskæftiget, og laver alle de mange gode
gange… I øvrigt, hvis der er kompost-orm, så kan de, hvis der
ikke er nok at lave i beholderen, finde på at krybe ud og gå i
gang med at omsætte de rigtige afgrøder, og det er ikke
ønskværdigt.
Og så skal frøerne også lige nævnes:
De er nemlig gode til at bekæmpe snegle, som også lever i
Mathias’ have. Selvfølgelig dræbersneglen, men også den lille
nøgne agersnegl tager for sig af retterne. Derfor har Mathias
massevis af frøer i sine damme. Ingen fisk. Frøerne æder
sneglene, og der bor ca. 100 i haven. Her i det tidlige forår
klækker æg til haletudser i hundredvis. En pumpe sørger for at
vandet er i bevægelse mellem de to damme, og derved iltes
vandet.
TIK

Intet regnvand fra matriklen ryger således i kloakken. Mathias
vasker altid bil i regnvandet, og på sigt vil han gerne kunne
bruge det til både toiletskyl og vaskemaskine, for der er rigeligt
af det.
Hvis regnvandet skal bruges til tøjvask, føres det igennem et
filter som renser det, og så bruger man kun en brøkdel af
normalt mængde vaskepulver, fordi der ikke er kalk i vandet.
Forhaven afvandes af tagrenderne fra carporten, og således er
hele matriklen dækket ind.

Naturlig isolering

Lidt om kloaksystemer

Mathias kunne også godt tænke sig, at få et tag med sedumarter = alpine planter som vokser i et tæppe på taget, som man
kan se det visse steder i Tyskland. Det er den ultimative
regnvandsopsamler, og så isolerer det også huset. Desværre er
han den eneste i husstanden der kunne tænke sig sådan et tag,
så det bliver det nok ikke til. Til gengæld er taget, i forbindelse
med en renovering, blevet malet sort, for så holder det bedre på
varmen.

I Stjær er hovedkloakkerne et et-strenget
kloaksystem (fællessystem), hvor spildevand og
regnvand løber i samme kloakledninger til
renseanlægget.
Det betyder bl.a., at regnvandet unødigt skal pumpes
den lange vej til renseanlægget og samtidig lægger
beslag på en del af anlæggets rensekapacitet.

Og mens vi er ved isolering af huset, så er Mathias også en
kraftig fortaler for efeu der gror på murene. Det har i mange år
været anset for at være en uskik, for man mente at murene blev
ødelagt. ”det er slet ikke rigtigt” fortæller Mathias. ”f.eks.
murene i universitetsparken, som har været begroet i årevis.
De er i tip-top stand!”. Efeuen isolerer og passer på muren.
Muren bliver aldrig våd, og bliver hverken kraftigt opvarmet
eller kraftigt nedkølet. Og fordi den luft der ligger mellem
bladene står stille, har det en isolerende effekt, ligesom en
termokande. ”i de her gamle huse fra 70’erne, med ca. 7 cm
isolering betyder det noget. MEN – man skal KUN plante efeu
hvis husets fuger er ok. Efeuen er tung og hvis fugerne er
gamle og porøse, så bliver de simpelthen trukket ud af
væggen”, advarer Mathias.

Når det regner meget kan kloakkerne nogle steder
bliver overbelastede og give anledning til
oversvømmelser - og vandet kommer ud, hvor det
nemmest kan komme ud! Det betyder, at det
blandede spildevand og regnvand kan stuve tilbage i
kloakledningerne - og i værste fald strømme ud af et
kældertoilet eller ud til et vandløb o.l.
Med udsigterne til mere regn i fremtiden er det et
problem, der forventes at blive større. Det betyder, at
mange kommuner planlægger at adskille regnvand
og spildevand i 2 separate kloaksystemer - og det er
bl.a. strategien i Skanderborg Kommune.
Byrådet har netop vedtaget at sende en ny samlet
Spildevandsplan for 2009-2018 i høring. Planen
indeholder separering af fælleskloakker flere steder i
de tætte byområder, hvor problemerne er størst.
Indtil videre er det ikke planlagt at separere
hovedkloakkerne i Stjær, men når/hvis det sker, er
det nødvendigt at grundejerne også adskiller
spildevands- og regnvandskloakkerne på privat
grund.
Det kan derfor være en god idé at holde regnvand og
spildevand adskilt.
Beholdes regnvandet på grunden mindskes
belastningen af hovedkloakker og renseanlæg. Det
kan f.eks. gøres, som hos Mathias, ved at genbruge
regnvandet til havevanding og bilvask eller ved at
lade det sive ned i jorden.
AV
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Plant et træ – nej, plant en skov!

Nu er vi begge ivrige jægere, så valget var ikke svært - det
skulle naturligvis være en vildtskov, hvor vi kunne give vildtet
de bedste muligheder for at vokse op.
Sammen med Niels Skovmand, som de kalder ham, har Tonni
og Marianne designet deres nye skov, som er på 8 tdr. land.
Det er en blandet løvskov, primært med eg, bøg, el og ahorn.
Niels fortalte for resten, at egetræer vokser lige så hurtigt som
grantræer, hvis der holdes rent omkring dem. Det kom godt
nok bag på os.
Vi ville gerne have plantet skov på det hele, men det må vi
ikke, da en del er omfattet af Jeksendal-fredningen. Den skal
sikre, at området bevares som natur-natur, altså at det selv skal
have lov at udvikle sig. Så der må ikke plantes skov der.
Som en del af aftalen om dyrkningsfri zone må der ikke
anvendes pesticider overhovedet. Det betyder, vi må i gang
med lugejernet i haven, men det er også helt ok med os, siger
de begge samstemmende.
Hele forløbet med skovrejsningen har været en rigtig god
oplevelse, siger Marianne. Vi har selvfølgelig skullet tage
nogle beslutninger undervejs, men både Bo og Niels har været
fantastisk kompetente og hjælpsomme hele vejen igennem.
I efteråret 2008 gik HedeDanmark i gang. De dybdepløjede og
såede rug – det er for at holde jorden ren – og i december blev
træerne plantet.
Til sidst blev der sat hegn rundt om det hele, for at vildtet ikke
skal ødelægge planterne. Godt nok skulle det gerne blive til en
vildtskov, men det er nødvendigt, for at skåne træerne de første
år fra især harernes og rådyrenes gnaven. Og hegnet er
heldigvis ikke så iøjnefaldende. Om ca. 4 år fjernes hegnet, og
så kan vildtet få lov at boltre sig.
Ja, og tro nu ikke, at vi skal til at drive rovdrift på vildtet – vi
skal slet ikke skyde vores ”eget” vildt. Det er totalt fredet hos
os. Vi tager andre steder hen på jagt, griner Marianne.

Jeg sidder sammen med Marianne og Tonni Bering Andersen i
deres havepavillon denne dejlige forårsdag, med høj sol, en
kop god kaffe og en fantastisk udsigt over deres 40 tdr. land
stærkt kuperede marker, som ligger på venstre side af vejen,
når man kører ned mod Pinds Mølle.
Vi nyder synet af deres nyplantede skov. Nåh ja, skov er måske
lidt overdrevet, for de 1 meter høje pinde, der stikker op af
jorden, minder ikke ret meget om en skov.
Men det kommer det til om ganske få år, forsikrer Marianne
mig om. De læbælter, der er plantet for snart 10 år siden, så
heller ikke ud af noget i starten. Og det gør de da nu.
Det må jeg sige. Vi er lige kommet tilbage efter at have
”skridtet markerne af” og Marianne har fortalt om de mange
projekter, de har gang i. Undervejs har vi set både harer,
fasaner og agerhøns gemme sig i læbælterne.
Umiddelbart efter, at vi havde købt ejendommen af min mor i
januar 2008, blev vi kontaktet af Bo Vægter, fortæller
Marianne. Bo er ansat ved Vand & Spildevands afdelingen hos
Århus Kommunale Værker. De arbejder bl.a. med at sikre
grundvandet til Århus Kommunes borgere, så de også i
fremtiden kan få rent drikkevand. Sidste år kørte de en
kampagne, hvor der blev lavet frivillige dyrkningsaftaler, og
grundejere kunne få tilskud til skovrejsning.

Mariannes interesse for skov kommer ikke fra fremmede. Hun
er ud af gammel skovslægt, og hendes mors forældre har
plantet omkring 100 tdr. land skov mellem silkeborg og
Bording – med håndkraft, forstås!
Den skov er nu overført til en familiefond, der sikrer, at den
altid forbliver i familiens eje.
Det er en rigtig smuk tanke, smiler Marianne, der har stærke
følelser for, at ting går i arv, og dermed kan viderebringe en
historie. Jeg køber f.eks. aldrig lysestager, for der er altid en i
familien, der har en smuk, gammel en.
Jeg har det godt med, at ting kommer et sted fra – har en
historie. Vores blodbøg og Klematis kommer f.eks. ude fra
familieskoven i Silkeborg, og kastanjen dér har jeg dyrket i
potte. Hun peger hen mod det 10 meter høje træ, der er lige på
nippet til at springe ud.

Bo sagde, at vores jordstykke var meget interessant for dem,
fordi det er en del af et stort grundvandsdannende opland, der
forsyner området ved Åbo Kildeplads. Her pumpes årligt 2,5
mio. m3 vand op, som herfra pumpes videre ind til Århus.
Og da grundvandet står højt her i området, og jorden samtidig
er ret sandet, er den meget sårbar overfor forurening. Derfor
ville de gerne lave en aftale om tilskud til dyrkningsfri zone
med os.

I det hele taget trives vi begge godt i naturen og med jord under
neglene, og her har vi fået alle muligheder for det.
Tonni og Marianne har gjort et stykke jord mod nord klar til, at
der skal plantes Nobilis graner. Det bliver selvfølgelig med frø
fra familiens egen Nobilis stamme, som er officielt registreret
under navnet Bondgaard.
Vi har også plantet en lille frugtplantage med 72 træer, med
forskellige sorter. Den kommer til at give rigeligt til os selv, så
måske åbner vi en lille gårdbutik på et tidspunkt.
Men lige nu er der nok at se til, og indtil videre glæder vi os
bare til, at den nye skov vokser op.
I mit næste liv kunne jeg godt tænke mig at være skovfoged
eller gartner, slutter Marianne.

Det var en rigtig win-win situation, siger Marianne. Vi havde
faktisk allerede selv undersøgt muligheden for, at lave
skovrejsning med tilskud fra EU, så henvendelsen fra Bo kom
lige på rette tid. Vi fik skrevet en kontrakt med Kommunale
Værker, og Bo Vægter sørgede samtidig for kontakten til
HedeDanmark.
Derfra har Tonni og Marianne selv stået for planlægningen af
skoven sammen med skovarkitekt Niels Nygård fra
HedeDanmark. Han kom med forslag til flere forskellige
skovtyper, vi kunne vælge at plante, det kunne f.eks. være
duftskov, oplevelses-skov, plantage eller – ja der var mange
muligheder.

Bjarne
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Da vores snak om fødsler, dyrlægebesøg og de forbløffende få
infektioner som operationen i stalden bragte med sig, ikke
hjælper på Jacobs uro beslutter vi os for, at gå ud og besøge
køerne. På vej mellem staldene spørger jeg til gårdens alder og
jeg får at vide at gårdens hovedhus er fra 1860 og dele af staldbygningerne fra 1915-17. Peter Erik og Anna Lise har boet på
gården i 38 år og havde i begyndelsen malkekøer. Men da mejeriet blev nedlagt i 1969, var det ikke længere rentabelt at have malkekvæg på små bedrifter. I stedet havde de i en kort periode, -ja, det blev vist 20 år, sagde Anna Lise, smågrise. Derefter gik de tilbage til køerne, og har siden 1978 haft kødkvæg.
Da vi går ind i stalden holder Jacob sig for næsen og spørger

De sidste køer i Stjær
En dejlig søndag morgen i april er jeg taget på besøg hos Peter
Erik og Anna Lise Jensen. Med min 4-årige søn Jacob i hånden, ringer jeg på døren og vi bliver budt indenfor til kaffe og
et rundtstykke. -Vi plejer altid at tage os en pause her om formiddagen, siger Peter Erik mens Jacob og jeg sætter os på
bænken i køkkenet. Hjemmefra har jeg gjort mig en del tanker
om interviewet, men ved ikke det store om landbrug og synes
det har været svært at forberede mig, så jeg spørger om ikke de
starter tidligt om morgenen. – Jo, omkring ved 7-tiden, lyder
svaret.
Modsat malkekvæg, der skal malkes på omtrent det samme
tidspunkt hver dag, tager kødkvæg ikke tiden så højtideligt.
Men arbejdet er ikke desto mindre tidskrævende, for dyrene –
køer, kvier og kalve - skal fodres, der skal muges ud i staldende og dertil kommer 105 ha jord der skal passes. Dyrene går i
stalden om vinteren, men fra midt i maj bliver de sat på græs. I
første omgang bliver de lukket ud på en græsmark bag gården,
hvor de har lejlighed til at hoppe og springe og ryste stalden af
sig – præcis som vi ser de økologiske malkekøer gøre hvert år
til Øko-dagen. Dyrene bliver herefter kørt ud på marker omkring Stjær, hvor vi kan nyde synet af dem indtil omkring 1.
November. I den mellemliggende periode lever de af græsset
og får kun en lille tilskud af mineralfoder.
Vi sidder en lille times tid over kaffen, og mens Jacob får guffet både tre og fire halve i sig, snakker vi om løst og fast, men
mest om dyrene. Peter Erik og Anna Lise har omkring 50 dyr i
deres besætning. 20 køer og resten kalve og kvier. Jeg bliver
nødt til at spørge til forskellen mellem en kalv og en kvie, og
blander, inden jeg rigtigt får tænkt mig om, også tyre ind i
spørgsmålet. Nu ved jeg at dyret er en kalv det første år – og
det gælder både hanner og hunner. Kvierne, det er hunnerne
indtil de kælver, hvilket allerede kan ske i deres andet leveår.
Og køerne – det giver vist sig selv….

hvorfor det lugter så grimt. Inden vi når at svare, løfter køerne
halerne og hilser os med en ordentlig sending lort. Selv om han
vist synes det er lidt ulækkert, er der også en vis fascination at
spore. Vi går igennem stalden og Peter Erik tager en pakke
rugbrød på et bord. Mens køerne ivrigt tager for sig af skiverne, kommenterer Jacob deres store tunger og siger, at de da vist
godt kan nå deres næser.
Jacob og Nina Møller-Nielsen

Af de tre landbrug der er tilbage i Stjær by, er det kun Peter
Erik og Anna Lise der har dyr. De kunne have trukket sig tilbage og være gået på efterløn for 10 år siden, men har valgt at
fortsætte, ikke mindst fordi lysten til dyrene stadig er tilstede.
Også selv om det at have køer, selv i små bedrifter, ikke længere er noget man ”bare gør”. Kalve skal registreres og øremærkes inden for 7 dage efter fødslen, dyrene skal vaccineres og
dertil kommer kontrolbesøg fra dyrlægen.
På længere sigt vil vi nok ikke opleve dyr på de omkringliggende marker– i hvert fald ikke i professionelt regi. Peter Erik
og Anna Lises gård ligger i centrum af Stjær, og selv om den er
godt gemt af vejen bag tømrerværkstedet og den nye bebyggelse på Kollens Møllevej, ligger den i byzone. Og man vil næppe
kunne opnå tilladelse til, at have en større besætning i så stor
nærhed til tæt bebyggede områder, siger Peter Erik.
Jacob begynder at sidde uroligt på bænken, og Peter Erik henter en af barnebarnet Emils bøger om køer. Han bladrer hurtigt
igennem siderne og jeg må bladre tilbage da Peter Erik spørger, om han så kalven blive født. Vi ser på tegningen af en ko
og en mand eller to der trækker i et tov, bundet fast om et par
klove der stikker ud lige under halen. Med udgangspunkt i det
billede kommer vi til at snakke om drægtighedsperioder,
”naturens” gang (Peter Erik og Anna Lise har ingen tyr, så
kørerne bliver insemineret), almindelige fødsler (af kalve på
omkring 40 kilo), og mere besværlige fødsler. Peter Erik har
oplevet kalve der måtte forløses ved kejsersnit. Det var nødvendigt da kalven i et tilfælde vejede omkring 70 kilo og et
andet vendte så bagbenene blev født først.

- torsdag den 7. maj - de første køer kommer på græs.
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Kirkenyt
Klik ind på
http://www.storring-stjaer.dk/

Konfirmationer
3 konfirmationer i Storring og Stjær i år.
Galten Friskoles konfirmation lå efter redaktionens afslutning, så vi har desværre
ikke kunnet bringe foto af dem på selve
konfirmationsdagen.
Dagene blev fejret med både flag og flagalleer. Tak for det og til lykke til både konfirmanderne og deres familier.
Vi håber, I har haft en dejlig dag.

ROM og ASSISI

Gudstjenester
Da der netop er udkommet et
kirkeblad, har vi valgt denne
gang at henvise til kirkebladet
og kirkens hjemmeside for oplysninger om tid og sted for
sommerens gudstjenester.
www.storring-stjaer.dk

Lørdag den 16. maj – Hjemkomst.
Onsdag den 17. juni kl. 19
i Galten sognegård
Opsamling, billedudveksling og filmfremvisning efter sognerejsen til Rom.
Læs mere: www.storring-stjaer.dk/
Sognerejse_2009

SOMMERMØDE – 2009
Akustik – humor – liv og glade dage.
Aftenens musikalske indslag bliver POLECATS – et
akustisk band med hjemsted i Silkeborg.

Stier
Husk endelig at bruge
både Kjærlighedsstien
og Stien i Skoven i løbet af sommeren.

Musikken er amerikansk inspireret folk og roots musik,
der engang imellem tager sine egne veje, når der improviseres undervejs.

Mangler du et kort, kan
du finde det på:
www.storring-stjaer.dk/
Stien_i_Skoven

Polecats – navnet betyder både ildere og stinkdyr –
spiller på akustiske guitarer, mandolin, violin, bas og
trommer.
Glæd dig til musikalsk, levende og humoristisk underholdning af publikum i alle aldre.
Læs mere på http://www.polecats-band.dk

Børnekor i Æblelunden
til årets friluftsgudstjeneste
For første gang deltager Storring-Stjær Børnekor i
Sommermødets Friluftsgudstjeneste.
Vi glæder os til at både høre og se dem under æblekronerne.
Læs mere om Sommermødet i omtalen på side 3,
og på www.storring-stjaer.dk/Sommermoede_2009
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Tekst og fotos: Michèle Nielsen
og Niels Vangsøe

Legeplads

Jeg vælger mig april
Jeg skal lige love for, at det gamle faldt og det ny fik fæste, da der kom nye legeredskaber på Det Grønne Område.
I løbet af en enkelt dag havde en vældig effektiv mand
med en lige så effektiv maskine sat et gyngestativ op.
Med en fugleredegynge oven i købet !!!
Den blev omgående taget i brug, og har stort set ikke
været tom siden. Børnene gynger og synger og hyler højt
af grin, indtil de springer af gyngen og liiiiiige skal lege i
hulerne, som så forlades, fordi der liiiiige skal gynges.
Jo, de nyder det, og de er glade for, der er kommet rør i
kolbøttestativerne også.
Jo, det gamle faldt, det ny fik fæste, og den nye bestyrelse VIL også noget. Som det kan ses andetsteds på Storring-siderne, indkalder de også til arbejdsdag 23. maj.
Det bliver spændende at se, hvor meget vi når, men indtil
videre kan redaktionen vist roligt sige tak på vegne af de
mange børn, som pludselig ikke kan få nok af at være
ude og lege.
TAK !
Jeg vælger mig april.
I den det gamle falder,
I den det ny får fæste.
Det volder lidt rabalder,
dog fred er ej det bedste
– men at man noget vil.
Jeg vælger mig april,
fordi den stormer, fejer,
fordi den smiler, smelter,
fordi den evner ejer,
fordi den kræfter vælter,
i den bli'r som’ren til!
Bestyrelsen graver den gamle gynge op.
Den sad GODT fast !!!

Tekst: Bjørnstjerne Bjørnson, 1870
Melodi: L. M. Lindeman, 1877
17

Tekst og fotos: Michèle Nielsen
og Francisco Mansilla

En Week-end Fars Bekendelser – 2

fjernsynet, og de 2 gamer-stole er da også fri for legetøj....

Man har jo altid sådan inde i hovedet en ide om, hvor
gamle eens jordiske ophav skal være, før man med
rimelighed kan forvente ( forlange ? ), at de begynder at
tage del i de huslige opgaver og andre gøremål i og
omkring hjemmet.

Jamen hvad så med alle de hylder, kasser og reoler vi har
lavet til at kunne sortere og holde orden i dit legetøj ?” ”Det
er alt for besværligt og bliver alligevel rodet sammen” – er
svaret....

Man skal selvfølgelig sådan lige over de forskellige
alderstrin for, hvornår de selv kan klare at spise – uden at
indholdet af tallerkenen ligger ud over hele køkkengulvet –
hvornår de selv kan tage tøj på – inden for ca. 1 time,
hvornår de selv kan finde ud af at tage tallerkenen med ud i
køkkenet, når de er færdige med at spise – uden at kniven
lander i stuen og gaflen på toilettet , hvornår de selv kan
pakke deres skoletaske – uden at den indeholder ca. 1 kg
sten, 4 lego Starwars figurer, 1 Playstation spil, 2 pakker
tyggegummi, 7 udefinerbare lego-klodser og 1 stk. let brugt
regnorm.

Pludselig stivner de: Der mangler en helt bestemt ”StarWars-Indiana Jones-Power Miners vindues dims” –
uundværlig naturligvis. ”Øjeblik siger Mikkel” og stryger ind
på værelset.

Her skal så lige indskydes at unger i den alder, på een
eller anden måde har en fotografisk hukommelse – hvad
legetøj angår. Lad mig illustrere: Mikkel og Hjalte ligger og
leger i stuen med et eller andet Lego.

10 sekunder efter kommer han med dimsen...som nok er
20 – 25 mm. Men han ved præcist, hvor den var –
sammen med 4.354 andre lego dimser og alskens andet
legetøj. Imponerende.

Een ting har jeg med sikkerhed fundet ud af når det drejer
sig om opgaver,
som ligger sådan
bare lige en
tusindedel udenfor
de helt basale,
daglige gøremål:
De kan ikke lokkes,
trues eller på anden
måde tvinges til at
løfte så meget som
en lillefinger udi
huslige gøremål –
nej – der skal kroner
på bordet. Det er i
hvert tilfælde, hvad
jeg har måttet
erfare.

Nå – andet forsøg med
værelsesoprydningsøvelsen:
Der er jo så gået et års tid
skal det indskydes – så
prisen stiger jo, så vi
forsøger med: ”Du får 20 kr.
Hvis der er TOTALT ryddet
op på dit værelse, inden vi
skal spise til aften.”
” OK ” – er svaret. Man kan
godt se han er blevet et år
ældre, og at lønnen er
steget til det dobbelte. Der
er næsten ryddet op.
Tingene ligger i kasser, på
hylder og reoler – fint nok.
”Må jeg så godt lege videre
nu ?” lyder spørgsmålet....

Det starter sådan
omkring de 6-7 år
med: ”Kan du ikke
hjælpe Far med at
støvsuge i stuen ?”
”Hvad giver det” – er svaret. Nå – efter hårde forhandlinger
bliver den nævnte opgave takseret til 10 kroner.

Ja selvfølgelig min dreng –
nu er der jo ryddet pænt op,
og du har tjent din 20´er. Det
er ikke et spørgsmål om minutter – nej sekunder siger jeg
dig – så ser værelset ud som det gjorde før oprydningsindsatsen begyndte.... ufatteligt...

Jeg vil så sige, at de første 20 gange må man jo så være
over ham hele tiden for at sørge for at der reelt også bliver
støvsuget i hele stuen. I starten kørte man bare uden om
møbler, legetøj, sko og andet, som måtte ligge på gulvet.
”Jamen jeg skal jo bare støvsuge – ikke rydde op” – det
skal man jo så lige have forklaret, at det hører altså med til
at kunne støvsuge stuegulvet, at dette bliver ryddet for,
hvad der måtte ligge og flyde.

Lige nu er foråret jo godt og vel over os, og man bliver jo
pisket til at kigge uden for vinduerne og konstatere, at man
har en bette have og en græsplæne, som skriger efter
eens opmærksomhed.
Nu er havearbejde, græsslåning og den slags botaniske
øvelser bestemt ikke lige min kop te, så for mig er det bare
noget, der skal overståes – hvis ikke det er noget jeg kan
få en af de lidt større knægte i nabolaget til at klare ( mod
behørig betaling naturligvis ).

Nå – så efter 1 års tid kører støvsugningen. Så kommer vi
til at rydde op på sit eget værelse. Hvor svært kan det
være ?...Uhyggelig svært siger jeg dig. Det er ufatteligt så
rodet en knægt som min Mikkel på 9 år kan have det på sit
værelse. Nogle gange kan man knapt nok lukke døren for
legetøj. ”Hvordan kan I overhovedet være inde i det
værelse ?” Nå – første forsøg: ”Du får en 10´er hvis du
rydder op på dit værelse”. Der går 2 min. Og 22 sekunder
så kommer knægten og siger: ”Så er det klaret”....ind og
kigge. Der ligger ca. 1 m3 legetøj i hvert hjørne af værelset
op i 1,5 meters højde. Der er lige en gang fra døren hen til

Nå – vi har et par fridage og må hellere få kigget på det.
”Mikkel – vil du hjælpe Far i haven i dag ?”
”Hvad tror du selv ?” – er gudhjælpemig svaret. Der er jo
her stof til en helt ny artikel – det der med at svare igen og
være sådan lidt flabet – men det kommer vi tilbage til.
”Tja – svarer jeg – ville du ikke tjene lidt til den der lego
hellicopter, du er ved at spare sammen til ?”
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Tekst og fotos: Michèle Nielsen
og Francisco Mansilla

VUPTI ! .– Det hjalp !

Arbejdsdag på Legepladsen
Lørdag den 23. maj kl. 9.00

Men så skulle opgaverne jo fordeles. Plænen skulle slåes
med en til lejligheden af min kjære genbo Finn specialkonstrueret ”plæneluftningsklinge” – og så skulle alt
græs, mos osv. jo fejes sammen og transporteres om i
kompostbunken.

Så er det blevet forår, og vi vil gerne have gjort legepladsen i stand til en forhåbentlig dejlig sommer med
mange børn i stativerne.

Da vi har en aftale her i huset om at Mikkel først må betjene græsslåningsmaskiner og lignende motoriserede
have-aggregater, når han er fyldt 12 år, gav det jo ligesom sig selv, at jeg måtte tage mig af slåningen – så
skulle han klare sammenfejning og bortkørsel af det afskårne materiale.

Derfor inviterer vi til en hyggelig arbejdsdag, hvor vi
håber, at specielt forældrene til de børn, som skal
bruge legepladsen, vil give en hånd med, men alle er
selvfølgelig velkomne.
Vi skal nok flytte en lille smule jord, montere en
klatrevæg og en rutschebane (hvis de bliver færdige). Petanquebanen skal også have en omgang.
Vel mødt.

Det holdt virkelig hårdt at komme igang med sammenfejningen, efter at jeg havde slået hele plænen og således –
troede jeg – havde opfyldt min del af aftalen. ”Jamen Far
– du kan jo nok se, at du har meget længere arme end
mig, så du kan feje dobbelt så langt som mig”......”Så hvis
du nu fejer sammen, kører jeg det om i kompostbunken”....
For hver 10 min, jeg fejede sammen, tog det så knægten
ca. 2 min at samle de sirligt sammenfejede bunker op i
trillebøren og køre om og læsse af i kompostbunken.

Mvh. Bestyrelsen i Storring Grundejerforening

Fællesspisning
Fællesspisningen i Storring består lige nu af 12 familier, der mødes ca. en gang om måneden i løbet af skoleåret.

Efter et par timer var vi færdige – dejligt – men nu skulle
der jo afregnes. ”Du kan få en 20´er” sagde jeg. ”Jamen
Far – de andre som slår græs, får jo 50 kroner for det, og
det tager ikke så lang tid som jeg har brugt på at samle
sammen og køre til kompostbunken.... ”

Vi har i år som noget nyt valgt 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.
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.

Jeg kan se på det hele, at vi nu er nået dertil i podens
arbejds-udviklings-og-indsats-forståelse, at vi må arbejde
på begreber som ”effektiv arbejdsindsats” – timeløn kontra akkordarbejde og slige begreber –
det må vi vende tilbage til.
Jeg måtte slippe en 50´er....
Bedste hilsener
Niels Vangsøe

Storring Forsamlingshus

Nye medlemmer er altid velkomne. Man kan godt være
med "på prøve", så betaler
CAFE i FORSAMLINGSHUSET.
man bare for
maden. Det
Fra kl. 18 spiser vi en lækker aftensmad til meget rimekræver dog
lige priser, og bagefter fester og hygger vi med vore
tilmelding pga.
bysfæller til den lyse morgen. ALLE er velkomne.
madlavningen.
Hold øje med postkassen, hvor du får nærmere oplysninger om årets sommerfest.

Fællesspisningen holder
sommerferie,
men starter
op igen den 21. august, hvor resten af sæsonen
planlægges
Fredag 21/8 Grill i præstegårdshaven kl. 17.30
Medbring selv kød til grillen. Madholdet sørger for salat, brød og dessert.

Lilleringvej 14, 86 95 01 32
(KUN tlf. svar.)
Udlejning og priser :
Kontakt Yrsa Nielsen 86 95 01 12/ 40 58 70 65.
Priser:
Udlejning: 1.250 kr. + forbrug
(Rabat for medlemmer af Forsamlingshuset)
Normalt er udlejning fra fredag til søndag.

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

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

Stort loppemarked i Høver

Generalforsamling i
Høver Beboerforening

I weekenden d. 25. - 26. april afholdt Høver
Beboerforening det årlige store loppemarked i og
omkring Høver Beboerhus.

Høver Beboerforenings årlige generalforsamling blev
afholdt i Høver Beboerhus d. 14. april med deltagelse
af godt 20 medlemmer.

Som det efterhånden er blevet en tradition, var der
allerede inden åbningen lørdag kl. 13.00 samlet en
stor kø foran Beboerhuset.

Formandens beretning ved Peter Nordheim og
kassererens aflæggelse af regnskabet ved Mogens
Kjærskov gav ikke anledning til mange kommentarer.
Det gjorde derimod et indkommet forslag om hvordan
vi kan bevare den flotte natur på Vengevej imod
rationelt landbrugs rovdrift på naturen helt op til
vejkanten, med det resultat, at den tidligere
beplantning langs vejen nu stort set er væk.
Forslaget foranledigede en heftig diskussion omkring
forholdene på Vengevej, om mulighederne for at
påvirke dels lodsejerne op til vejen og dels
Skanderborg Kommune for at sikre Vengevej imod
yderligere forringelse.
Diskussionerne mundede
bestyrelsen om:

ud

i

et

mandat

til
Det gode vejr bevirkede, at trængslen fortsatte stort
set hele lørdag, og der var en livlig handel, både i og
udenfor Beboerhuset, samt i den hyggelige cafe, hvor
der blev serveret både frokostretter og det store ta’
selv kaffebord.

a) Kontakt til Skanderborg Kommune vedrørende
vejoprivningen.
b) Kontakt til Niels Børgesen, Gammelgård, om den
intensive dyrkning tæt op til vejen.
c)

Som noget nyt, havde
foreningen i år indgået
aftale med Renosyd om
opstilling af genbrugscontainer på Genbrugsstationen
i
Galten,
således folk også her
kunne
aflever
gode
genbrugsting og andre lopper til loppemarkedet.

c) Kontakt til Danmarks Naturfredningsforening,
om de kan hjælpe, eller har ideer til hvordan vi
kan bevare naturen omkring Vengevej.

Under indkomne forslag var også medtaget ”Forslag
til Lokalplan for Høver”.
I forbindelse med Skanderborg Kommunes arbejde
med udarbejdelse af Kommuneplan 2009 blev alle
landsbyer i kommunen indbudt til at deltage i en
række projekter, der skulle være med til at lægge
sporene
ud
for
landsbydelen
af
den
nye
kommuneplan.

Søndag var der sædvanen tro, knap så travlt, men
dagen igennem var der dog en del mennesker, der
lagde søndagsturen forbi loppemarkedet, så der blev
også denne dag lavet en del gode handler.

Bestyrelsen besluttede i den forbindelse, at revidere
det oplæg til lokalplan for Høver, der var blevet
udarbejdet tilbage midt i 90’erne, og dengang
afleveret til Galten Kommune, og lade det reviderede
oplæg være Høvers bidrag til arbejdet med
Kommuneplan 2009.
Det reviderede oplæg til lokalplan for Høver har før
Generalforsamlingen været omdelt til alle husstande i
Høver, og bestyrelsen ønskede dette oplæg godkendt
af Generalforsamlingen, hvilket det blev uden den
store diskussion.
Maja Tønning Stelman blev nyvalgt til bestyrelsen,
som derudover består af Peter Nordheim, Kay
Henriksen, Mogens Kjærskov, Ralf Brun, Søren Erik
Jørgensen og Tonny Jessen.
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Høver Beboerhus 100 år
Lørdag d. 6. juni

Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved d. 7.-8. august
hvor årets Byfest i Høver løber af stablen.

I år er det 100 år siden Høver Beboerhus, eller som
det blev kaldt dengang: Gymnastikhuset, blev bygget,
og det har bestyrelsen valgt at fejre med en kæmpe
fest lørdag d. 6. juni 2009.

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

Med forbehold for ændringer, vil programmet for dagen
se ud som følger:

Indtil videre ligger følgende fast:

Kl. 10.30 starter vi med Høver Beboerhus 100 års
motionsløb og travetur på 5,4 km. rundt i den dejlige
natur omkring Høver, hvor deltagerne efter eget
temperament kan løbe eller gå den skønne tur.

Fredag d. 7. august kl. 18.00
starter vi traditionen tro med den
tilbagevendende cykeltur for hele
familien til Ravnsø, hvor vi hygger
os ved søens bred med de
medbragte madpakker, og mon
ikke de små også i år kan køre
turen i Søren Eriks hestevogn.

Kl. 13.30 ankommer Borgmester Jens Grønlund i
hestevogn til Beboerhuset for at åbne eftermiddagens
festligheder, der byder på et program, der udover det
store kaffebord, vil bestå af forskellige former for
underholdning, relateret til de forskellige epoker af
husets lange historie.

Har du badetøjet med, er der også
mulighed for en dukkert i søen.

Aftenens del af festlighederne begynder kl. 18.30 med
fællesspisning i Beboerhuset, hvor der vil være
forskellig slags grillstegt kød, stort salatbord og
efterfølgende dessert.

Lørdag d. 8. august starter vi på legepladsen kl.
13.30, hvor der for børnene vil være opstillet borde til
børneloppemarked, hvor børnene kan sælge/købe/bytte
medbragte effekter. Så her er der alle tiders chance for
børnene til at få ryddet op i legetøjet, og få gjort plads
til noget nyt.

Mon ikke der også i løbet af aftenen vil være et par
festlige indslag.
Efter
middagen
spilles der op til
dans, så dagen
også kan sluttes
af med en form
for motion.

Alle børn opfordres endvidere til at møde op med deres
kæledyr til årets børnedyrskue.
Senere på eftermiddagen vil der
være forskellige aktiviteter på
pladsen for både små og store.
Til kaffetid, skal vi traditionen tro have
kåret årets kage i Høver, for derefter at
afholde den traditionelle koskidningskonkurrence.

Børne-Skt. Hans i Høver
Tirsdag den 23. juni 2009
Skt.
Hans
aften
er
der
traditionen tro igen fest på
legepladsen i Høver, hvor vi
brænder bål, og sender heksen
til Bloksbjerg,

I løbet af eftermiddagen skal vi jo nok også
have kåret årets Høvermester i
petanque.
Sidste punkt på eftermiddagens
program vil som sædvanlig være
en gang traditionel æggekast.

Vi mødes på legepladsen fra kl.
17.30, hvor vi rister pølser og
bager snobrød på børnebålet.

Byfesten afsluttes sædvanen tro
med stor fest foran Beboerhuset lørdag aften kl. 18.30,
hvor der vil være tændt op i de store grill, for
tilberedning af den medbragte mad.

Det store bål tændes kl. 20.30, og
når bålet er brændt ned, er der mulighed
for at hygge sig med at bage snobrød, eller riste pølser
i gløderne fra bålet.

Under festen udtrækkes præmierne i det store lotteri,
hvortil der også i år forventes sponsoreret mange flotte
præmier.

Der er gratis adgang, og alle er velkomne.
Der vil aftenen igennem kunne købes Øl/vand, kaffe/te,
kage, pølser mv.

Vel mødt til Byfest i Høver, Danmarks rareste byfest.

Vel mødt til en hyggelig aften!
21

Vi opfordrer alle deltagende cyklister til at bære
cykelhjelm og gerne en synlighedsvest på turen.

Søballe-siden

Husk at medbringe mad og drikkevarer til turen. Vi
håber stadigvæk på godt vejr og at der bliver
mulighed for at spise madpakken på græsset bag ved
skolen.

Modtaget på Facebook, medio april 2009:
Til alle medlemmer i facebook-gruppen
”Cykelstier til skolen i Veng”.

Er der nogen, der har lyst til at medbringe et
digitalkamera på turen, så vil det være fint. Vi skal
bruge nogle gode billeder til lokalaviserne og til
Facebook-gruppen.

Der er nu ca. en måned til at vi skal ud og vise, at vi
mener det alvorligt denne gang. Nu skal det være…
- nu må pedalerne tale…

Endelig opfordrer vi alle til at komme frem med gode
idéer til arrangementet og skrive løs i Facebook.

Den 17. maj kl. 10.30 kører vi i samlet flok fra Nørre
Vissing mod skolen i Veng. Det bliver stort – så kom og
vær med…
Der er endnu ikke nogen, der har udtrykt ønske om at
køre fra Mesing eller Hårby, men det er naturligvis en
mulighed for dem, der har lyst til det.

Mange hilsener fra Allan og Claus

Husk!
Sommerfesten i Søballe, I år bliver det den 15. Aug.
og konceptet bliver nogenlunde det samme som sidste
år. Der kommer en flyer i jeres postkasse, med flere
oplysninger og tilmelding, i løbet af sommeren.

For at hjælpe de stakler der ikke har en profil i
Facebook og derfor måske ikke har hørt om
cykeldemonstrationen, så har vi i dag været rundt på
Vestegnen og hængt opslag op om demonstrationen.
Vi håber, at de er synlige der hvor I bor – ellers har vi
flere.

Store ”skralde-samle-dag”
i Søballe
10 april 2009

Danmarks naturfredningsforening sendte igen i
år opfordring ud til hele landet, om at samles
ude i lokalområderne og få ryddet op i naturen.
Dette gode initiativ blev igen fulgt op i Søballe,
der var endda endnu flere der havde tid og lyst
til at give et nap med, end sidste år.
Vi mødtes på legepladsen, og fordelte
”indfaldsvejene” imellem os. 1 time senere var
Søballe gjort forårsren, og der var heldigvis
ikke så meget skrald at samle som der havde
været sidste år. Det var især glædeligt at se at
der ikke var smidt så mange dåser.
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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
Frokostklub
Per Reipurth/ 40978719
Netcamp-gruppe
netcamp@stjaer.net
Helle Fårup / 8695 0360
Kultur-Gruppe
Helene Simoni -Gunilla Maunsbach
kultur@stjaer.net
Teater-Revy-Gruppe
Marianne Andersen/ 8695 0677
mba@justsen.dk
Fællesspisning i Forsamlingshuset
Heidi Gargulak Andersen/ 86950650
heidi@gargulak-andersen.dk
Fællesbuffet - spisning for voksne
- alle medbringer en ret!
I forsamlingshuset/ i BaseHouse
44 952 823 / hanne_jens@get2net.dk
De Voksne Quinders Klub
(DVQK) Vibeke Ottosen
8695 0142/ oot@mail.dk

Stjær Boldklub
Henrik Møller/ 8695 0175
mollers@email.dk
Hjemmeside:
www.stjaerboldklub.dk
Løbeklubben
Jesper Notlev / jno@juno.dk

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

Dagplejen
Karin Beyer-Pedersen/ 8695 0656
kwrabp@gmail.com
Og Ruth Hildebrandt Schmidt/ 8695 0514

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

Børnehaven
Kirsten Andersen
stjaer.boernehave@skanderborg.dk
Stjær Børnehus—Østerbro 87942080
Stjær Børnehus—Vesterbro 87942088

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

Stjær Skole 8695 0300
Tina.Haslev@skanderborg.dk
Niels.Vangkilde@skanderborg.dk
stjaerskolen@skanderborg.dk
Hjemmeside: www.stjaerskolen.dk
Stjær Fællesbibliotek
Laila Bach / 8695 0172
stjaerfaellesbibliotek@galten.dk
SFO og Stjær Fritidsklub
Lone Borgkvist
SFO 86950574/ Fritidsklub 86950497
lone.borgkvist@skanderborg.dk
KFUM Spejderne i Stjær
Kjartan Einarson
86 95 07 07 / astridogkjartan@mail.dk

Stjær Folkedansere
Søren Kristensen/
86 94 33 41 / marso@mailme.dk
Stjær Billedmagere/ Art-Jam
Tina Kolding/ 8695 0630
tina@tinakolding.dk

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

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

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

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

Det Danske Haveselskab
Repr. i Stjær: Conny Andersen
8695 0581/ mo-a@mail.tele.dk

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

Kirken: Carsten Marvig
8695 0074/ cma@km.dk
hjemmeside: www.storring-stjær.dk
Menighedsråd: Leif Christoffersen
solhoej@storring.dk

Landsbysamvirket
Anja Veldt/ 3513 5226
anvt@cowi.dk

Kræftens Bekæmpelse
Repr. I Stjær:
Susanne Røgen/ 86950414

Toftkærvej og Pebbelparkens
Grundejerforening
John Monrad/ john@monrad.dk
Nygårdsparken Grundejerforening
Annette Thorsted/ 8695 0495
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A.M.B.A. Stjær Brugsforening
Arne Mogensen/ 8695 0010
02715@coop.dk
hjemmeside: www. coop.dk
Galten Erhvervsråd er blevet nedlagt
ved kommunesammenlægningen.
Kontakt på dette link:
http://www.llgruppen.dk/side5776.html

SØBALLE
Søballe vandværk/ Gorm Larsen
going@anarki.dk 86950484
Grundejerforeningen
Søballe Villaby
Dorthe Villefrance / 8695 0603
Grundejerforeningen Gyvelhøj
Rasmus Lübech Christensen/ 86950904
Søballe Borgerforening
Kim Elgård / 8695 0546

HØVER
Høver Beboerforening
Peter Nordheim
86 94 62 85 / pno@aarsleff.com
Høver Vandværk
Rasmus Laursen/ 86 94 38 75

Foreninger, grupper, råd, udvalg og institutioner
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

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

Årets konfirmander fotograferet ved Storring Kirke søndag d. 3. maj 2009

www.hs-slagteri.dk

rengøring

tlf. 70200103
ole.vraa@mail.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

”Find værdien i energien”
www.lokalenergi.dk - 70 22 42 77
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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

HOVEDBESTYRELSEN:
FORRETNINGSUDVALG:
Formand:
Henrik Møller
Flintevænget 5
mollers@email.dk
Kasserer:

Sekretær:

HÅNDBOLD:
Formand:

FODBOLD:
Formand:

86 95 01 75

Sicom A/S

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:

Kollens Møllevej 9, Stjær

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

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

Vi klarer alle elektriske installationer

86 95 08 98

75 79 00 79

HJEMMEKAMPE

U17 pigerne spiller deres kampe udendørs, mens
drenge og seniorer spiller i hallen.

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

Lars Bertelsen
lbe@aabnet.dk

86 95 03 75

Susanne Røgen
Jeksenvej 12
henning@rogen.dk

86 95 04 14

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

- SOMMERHÅNDBOLD

Piger U17
Tirsdag d. 26. maj, kl. 18.30
Torsdag d. 4. juni, kl. 18.30
Drenge U17
Torsdag d. 7. maj, kl. 18.30
Torsdag d. 21. maj, kl. 18.30
Mandag d. 1. juni, kl. 18.30
Damesenior
Torsdag d. 14. maj, kl. 19.45
Torsdag d. 28. maj, kl. 19.45
Torsdag d. 11. juni, kl. 19.45
Herresenior
Torsdag d. 7. maj, kl. 19.40
Torsdag d. 21. maj, kl. 21.00
Torsdag d. 6. juni, kl. 21.00

75 79 00 79

86 95 04 28
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Netop stævnedeltagelse og rejseaktivitet er John en stor fortaler
for, og helst med deltagelse fra lilleput til ynglinge.
På denne måde giver vi børnene og de unge nogle unikke
oplevelser, som de altid vil kunne huske, og når hele flokken er
af sted på tværs af alder og køn, bliver sammenholdet i vores
lokalområde styrket.
Målet er, at lave så attraktive og oplevelsesrige timer i
boldklubben, at sporten og sammenholdet også bliver en del af
indholdet i tilværelsen frem i livet.

DIPLOM

John frydes, når de unge mennesker har noget fornuftigt at gå
op i, og han ser sporten som den bedste udfordring og sociale
opdragelse.
At John brænder for håndbolden, er der vist ingen, der er i tvivl
om, men man ser også glæden i hans ansigt, når han f.eks.
passerer fodboldbanerne, og ser et mylder af børn og unge til
træning.
Grundet stor rejseaktivitet i Johns professionelle arbejdsliv,
skulle det i den forgangne sæson for første gang i mange år
være slut med tjansen som træner, og så ville han ”nøjes” med
at hellige sig posten som formand i håndboldafdelingen.

JOHN
LAURSEN

Sådan blev det dog ikke helt, idet både vores U18 piger
pludselig manglede en træner. Så trak John i træningsdragten
igen!
Men næste sæson, så er det slut med træningen!!!!!
Vi får se, vi får se…. ☺
Stjær Boldklub vil hermed gerne takke både John og Lilian
for de utallige timer, der bruges på arbejdet i Stjær
Boldklub!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

EN ILDSJÆL – JOHN LAURSEN
At Stjær Boldklubs håndboldformand John Laursen, skulle
blive både den første og den sidste modtager af vores gamle
Galten Kommunes idrætspris for frivillige ledere og initiativtagere, fortæller, at vi her har en mand, der gennem mange år
har været drivkraften i idrættens verden, ikke mindst i
håndboldafdelingen i Stjær Boldklub.

DK FYRVÆRKERI
v/ Mogens Rasmussen, Stjær
www.dkfyrvaerkeri.dk

John & Lilian Laursen flyttede til Stjær i 1975, og siden da har
John sat sit præg på holdbolden, både som formand, men også
som træner for adskillige hold gennem tiden.
John er sprængfyldt med visioner og gode ideer, og allerede
som ung mand kom en af de første ideer til rejseaktivitet: De
unge mennesker skulle til Canada og spille håndbold! - Dette
var dog for stor en mundfuld for pigernes forældre, så der
måtte findes et lidt mindre afsides alternativ.

Anbefales til alle, der ønsker et spektakulært
indslag til enhver festlig anledning!
ENDNU EN GANG HAR DK FYRVÆRKERI
SPONSERET ET SMUKT SYN OVER NATTEHIMLEN
TIL ÅRETS SPORTSFEST.

Ja det var måske en lidt flyvsk ide, men det er jo det, der
kendetegner ildsjælene, og nogle af de ideer, som vi andre
måske har syntes flyvske, har John rent faktisk realiseret.

VI GLÆDER OS TIL AT SE DET, OG ANBEFALER
ALLE, DER IKKE DELTAGER I FESTEN, AT GÅ EN
AFTENTUR FOR AT NYDE SYNET.

Hvem husker for eksempel ikke SuperCuppen, hvor toppen af
dansk kvindehåndbold spillede træningsturnering i Stjærhallen.
En sådan udfordring er der ikke mange klubber af vores
størrelse, der begiver sig af med!

AF SIKKERHEDSMÆSSIGE ÅRSAGER SKAL MAN
PLACERE SIG OPPE VED FESTTELTET ELLER
LANGS STIEN VED BANERNE!

Hvis det ikke var for John, lå aktivitetsniveauet nok lidt lavere,
og vores unge mennesker fik ikke så rige muligheder for
oplevelser i både ind- og udland.

Det sker ca. 00.10

☺
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Søndag blev vi så afhentet kl. 10, og med en flok trætte unge
mennesker, var der ikke meget larm i bussen på vej hjem.
Vi var hjemme ca. 11.45, og trods det hårde program havde vi
en rigtig god tur, og jeg er sikker på, at når alle pigerne har fået
restitueret de overbelastede led, sener og muskler, så glæder de
sig til at spille håndbold igen.
Hvis man ser bort fra den noget uheldige stævneplanlægning,
så har jeg også kun ros til overs for stævnet i Åbybro.
Vi boede super på Nørhalne Skole og overalt var folk søde og
rare, så hvis det kan garanteres, at man ikke skal udsættes for
flere end 3 kampe pr. dag, så vil vi helt sikkert gerne deltage en
anden gang!

HJEMMEKAMPE - FODBOLD
Serie 5 Herrer
09.05. 14.00 Hårby IK
16.05. 14.00 Gylling
13.06. 14.00 Baunehøj FC
U13 drenge
05.05. 17.30 Sabro
02.06. 18.00 Brabrand
20.06. 12.45 Lyseng
Og det er jo en flok herlige unge mennesker at være af sted
med!!

U15 drenge
07.05. 18.45 Ry SK
20.05. 17.45 ASA, aarhus
09.06. 18.30 AGF

Klubbens øvrige hold var til stævner blandt andet i Herning og
på Fyn, og også de havde nogle rigtig gode oplevelser både på
og uden for håndboldbanen.
Ellen

TOMBOLA
DER ARBEJDES I ØJEBLIKKET HÅRDT
PÅ AT FÅ SAMLET PRÆMIER NOK TIL
TOMBOLAEN TIL ÅRETS SPORTSFEST.
DER SKAL MANGE TIL, SÅ SKULLE DIN
ARBEJDSPLADS KUNNE UNDVÆRE EN
REKLAMEGAVE ELLER TO, SÅ VIL VI
TAGE IMOD MED STOR TAK.
INTET FOR STORT – INTET FOR SMÅT!
OVERSKUDDET FRA TOMBOLAEN GÅR
UBESKÅRET TIL UNGDOMSARBEJDET I
BOLDKLUBBEN!

U15 piger
07.05. 19.00
14.05. 19.00
28.05. 19.00
11.06. 19.00

tst, Sabro
Ry SK
Galten
Låsby

U12 piger
07.05. 17.45.
14.05. 17.45
28.05. 17.45
11.06. 17.45

Lyseng
Gjern
Brabrand
IVF, Århus

U11 drenge
16.05. 10.00
16.05. 10.35
30.05. 10.00
30.05. 10.35

IVF, Århus
Lyseng
TMG
Hammel

U9 drenge
19.06. 18.20 Hårby
19.06. 18.55 Sabro

KONTAKT:
ANNETTE THORSTED, TLF: 20 62 95 06
HANNE BERTELSEN, TLF: 29 66 16 30
ELLEN MØLLER, TLF: 23 71 92 67

U9 piger
19.06. 17.45 Galten
19.06. 18.35 Låsby

PÅ FORHÅND MANGE TAK!

☺
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For at give Annes skulder lidt fred, var første omrokering at
sætte hende på mål, og så blev der ellers aftalt systemer og
finter.

Drengenes dag havde også været lidt svingende. Det startede jo
godt torsdag aften, men de vendte tilbage til virkeligheden i
fredagens første kamp. På papiret skulle de møde Fjölnir HK,
som Annette havde sporet til at være et islandsk hold.
Sådan var virkeligheden dog ikke, idet det var et hold fra
eliteskolen ved Løgumkloster. Og de kunne spille bold!
Drengene fik en på frakken med et nederlag på 30-7, fy for
den!!
Deres næste kamp var mod Herlev/Hjorten 1, og trods en god
indsats tabte de her 15-17.
Fredagens sidste kamp mod Knudsø endte 15-15, og dermed
endte drengene som nr. 4 i deres pulje.
Det betød, at de skulle tidligt op lørdag morgen, mens vi først
skulle mod Grindstedhallen kl. 10.30.
Der var kampstart 11.45, og modstanderne var Åbybro HK 2.
Til Thy Cup tabte vi med 7 til deres førstehold, og havde de
samme spillestil, ville der blive brug for effektivt returløb, idet
i hvert fald deres førstehold var hurtigt fremme.
Men vi havde et slidt hold, så forhåbningerne var ikke store.
Åbybro havde 3 kampe i benene fra dagen før, vi havde 5. Ikke
det bedste udgangspunkt!!!

HER AFPRØVES EN ”LUFFE”
Og hvilken kamp det blev!! ☺ ☺ ☺
Systemet Hurlum-Hej virkede efter hensigten. Pigerne røg
rundt på banen, men selvom de rokerede fuldstændigt uden
plan, formåede de at løbe sig fri gang på gang. Og med Chris
på stregen, fik hendes lange arme også godt fat i boldene, så
også hun kom på måltavlen.

Pigerne fulgte nogenlunde med til halvleg, hvor stillingen var
4-7, men i starten af 2. halvleg gik det så galt for Nadia. Hun
lander forkert ned, og får et vrid i knæet. Efter en stund fik vi
hende båret ud af banen, og Connie kom til og sad med hende,
mens Shila fik ringet efter en ambulance, og så kunne kampen
fortsætte.

Den første ”Luffe” gik lidt i kludder, for da Nanna satte af på
Alberte, skvattede hun ned igen, men sjovt så det ud, og
pigerne morede sig kosteligt!
I anden halvleg kom Anne så tilbage som back, mens Alberte
overtog en flyvende målmandstrøje.
De forsøgte sig med en Luffe igen, denne gang var det Nanna,
der var trædepude, og Alberte der kom springende. Det
resulterede dog heller ikke i mål denne gang, men det gav
endnu mere smil på læberne.. ☺
Så alt imens Asaa’s træner blev mere og mere frustreret over,
at hans piger nærmest blev taget gas på, og brokkede sig
gevaldigt over, hvad det dog var for noget Hurlum-Hej fis, og
om det kunne passe, at keeperen måtte løbe frem i angrebet og
lave en ”Luffe”, så trak pigerne stille og roligt sejren i land ☺
De vandt 16-13, og har med garanti aldrig haft det så sjovt i en
kamp!!, og havde hermed afsluttet deres deltagelse i stævnet på
bedste vis.

Pigerne var helt klart rystede efter Nadias exit, og der blev kun
scoret 3 mål i anden halvleg, så vi tabte kampen 7-15. Det kan
man kun irritere sig lidt over. Om vi kunne have slået dem, skal
jeg lade være usagt, men hvis de to hold havde mødt hinanden
på lige vilkår, så var det blevet en hel anden kamp.
Jeg talte efterfølgende med en ”Åbybro-far”, der var til stede i
hallen, og da de så starten af kampen, var de bestemt ikke sikre
på sejr, men da jeg fortalte om vores fredag, kunne han godt
forstå, at gassen gik hurtigt af ballonen. Og han lovede at ville
gøre sit til, at den stævneplanlægning aldrig ville finde sted
igen.
Under næste kamp i hallen ankom Falck, så denne kamp måtte
stoppes, mens de fik Nadia på båren.
Hun havde ondt, så hun fik en gang lattergas, så de kunne flytte
på hende. Godt groggy fik vi dog et smil fra hende, da vi
sagde: ”Goddag, dette er doping-kontrollen”
Gassen havde sin virkning, og de fik hende flyttet over på
båren uden smerter, men jeg tror, at vi alle havde en klump i
halsen, da hun blev kørt ud af hallen.
Med 14 dage til hendes konfirmation var det nok ikke lige
nogle uger på krykker, hun drømte om!!

Diana og Frank havde givet lyd fra sig, og de var på skolen
sammen med Nadia. Hun var blevet sendt hjem med besked
om, at benet skulle holdes totalt i ro og opad de næste 2-3 dage,
og så skulle hun til undersøgelse igen om 14 dage.
For at give hende ro, ville de så tage hende med hjem i bilen
om eftermiddagen, så de kørte til skolen for at pakke hendes
ting sammen. Heldigvis nåede vi tilbage og fik sagt farvel til
hende.

Heldigvis havde vi jo heppekor i biler deroppe, så Diana og
Frank kørte med hende, og det var dejligt, at de ville påtage sig
opgaven!!

Drengene havde haft en god dag med sejr på 23-10 over
Herlev/Hjorten 2, en sejr på 13-10 over Funder GF, og endelig
et knebent nederlag på 11-14 til Thylands Idrætsefterskole.
De endte, som pigerne, på en 2. plads, så heller ikke nogen
semifinale kamp til dem, så nu kunne alle slappe af resten af
tiden.

Men vi havde jo altså endnu en kamp forude mod Asaa BK.
Med vores lazaret hold blev vi enige om, at det skulle gå på at
have det sjovt, undgå skader, lave nogle skøre ting, og så måtte
det gå, som det bedst kunne.

Vi fik hurtigt ringet til Leif ved Skovby Minibusser. Når ingen
skulle spille finaler søndag, ville vi alle gerne tidligere hjem, så
der blev aftalt afhentning klokken 10 i stedet for klokken 14.

Holdets træner Charlotte Holst sørgede igen for en god peptalk,
øste ud med gode råd og egne erfaringer, og hendes sprudlende
humør gjorde, at iveren over at skulle spille igen bredte sig
blandt pigerne.

Lørdag aften var pigerne til fest i Åbybrohallen, mens drengene
foretrak at slappe af på skolen.
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plads, og dermed en 5. kamp, var desværre også meget
sandsynlig.
I næste kamp mod Virring lagde pigerne ud som død og kridte,
og bragte sig hurtigt foran 6-2, men så mente de åbenbart, at vi
hellere måtte få noget tvivl om udfaldet tilbage igen, så de gik
til pause med en føring på to mål.
Anden halvleg startede som den første, og igen kom Stjær
foran med 4, inden de lullede lidt igen, og måtte nøjes med en
sejr på 13-11.

PÅSKESTÆVNE ÅBYBRO 2009
Der gik en anelse kludder i det, der skulle have været en fælles
klubtur for ungdomsholdene, så boldklubbens håndboldhold
endte desværre til flere forskellige stævner rundt omkring i
landet. - Men U14 pigerne og U16 drengene holdte sig til den
oprindelige ide om deltagelse i stævnet i Åbybro.
Det var en rigtig hyggelig tur, og håndboldmæssigt fik vi set
rigtigt flot håndboldspil fra pigerne, og den ene af drengenes
kampe, som vi fik mulighed for at se, blev også spillet med stor
succes og sejr til følge.

Nu skulle der ikke spilles igen før kl. 14.45, og heldigvis viste
påskevejret sig fra sin bedste side, så vi kunne nyde det
udenfor.

Desværre fik jeg ret i de bange anelser, der kom til mig, da jeg
nærlæste det tilsendte program for stævnet. Der var nogle få
puljer med 5 hold, og 4 af disse hold spillede første kamp
torsdag aften. Det var dog ikke Stjær, hvilket så betød 4 kampe
for os fredag. Allerede der skulle jeg mene, at der var gang i en
noget ambitiøs, men også urimelig stævneplanlægning!!
Men… Placering nr. 3 i puljen skulle så spille en kamp mere
på samme dag, og ud af holdenes sammensætning kunne det
nemt blive de blå, hvilket så betød 5 kampe på én dag.
Fuldstændig tåbelig og total uacceptabel planlægning, hvilket
jeg heller ikke undlod at skrive til stævneledelsen. - Uden dog
at få held til at ændre på programmet.

Næste kamp var mod Brønderslev IF, og dette blev lidt en kopi
af kampen mod Virring.
Endnu en gang lagde pigerne super godt ud, og bragte sig
hurtigt foran 4-1. Så gik der igen lidt gummiarm i spillet, og
dette bragte Brønderslev tilbage, og i stedet for en komfortabel
føring ved pausen, var stillingen i stedet 6-6.
Igen startede de anden halvleg godt, og afsluttede skidt, men
det var dog de blå, der trak det længste strå og vandt kampen
12-11.
Der var endnu en gang masser af tid, der skulle slås ihjel, da
næste kamp først skulle spilles 17.45.
Men det blev tid, og det gik ganske som frygtet. Pigerne kunne
ikke mobilisere kræfterne til for alvor at byde ind med noget,
og det bar kampen ganske tydeligt præg af. Pausestillingen hed
3-7, og det var jo ikke ligefrem mange mål på 20 minutter.
I anden halvleg blev det lidt bedre, men pigerne fra Midtthy
havde flere kræfter at tære på, og kunne uden problemer hale
sejren på 9-16 i land.

Efter ankomst skulle drengene spille kamp 18.15 i Biersted, og
med pigerne som veloplagt heppekor og flot spil fra alle mand,
hev de sejren på 19-14 over Hobro i hus. Altid rart med en god
start!!
Hvor drengene først skulle spille klokken 10.15 fredag, så
havde pigerne den ”fornøjelse” at skulle spille første kamp
klokken 08.00, og oven i købet mod et divisionshold,
Herlev/Hjorten HK1, så chancen for sejr var nok ikke lige
indenfor rækkevidde.

Hvordan skulle vi dog få dem motiveret til at spille en femte
kamp???
Og trods motivation var der så flere kræfter at tære på???
En rigtig god grund var, at hvis vi vandt den sidste, skulle vi
med bussen 10.30 lørdag, tabte vi hed det i stedet 6.40  Det
var i hvert fald ikke lige det, pigerne havde lyst til!!

Det ville pigerne nu blæse en hat fuld, de spillede en super
duper kamp, hvor de diskede op med flot angrebsspil og super
godt forsvarsspil. Det blev til et nederlag på 10-19 efter en
absolut godkendt indsats!!

Nå men minibussen kom, og vi blev fragtet til Biersted, og her
fik vi heldigvis udvidet heppekoret en del, idet Luffe og Galten
pigerne havde spillet der, og nu var færdige med dagens
program. De skulle først med bussen, når vi var godt inde i
anden halvleg, og de gjorde helt sikkert deres til, at Stjærpigerne gjorde deres ypperste!

Den næste kamp i hallen var mellem vores kommende
modstandere Midtthy og Brønderslev, så pigerne blev bænket,
så der kunne lægges taktik til de næste kampe.

Og det gjorde de!!! Hold da op, hvor en kamp!!!
Modstanderne var Østfyns HK, og det var ikke til at se, at vi
havde en kamp mere end dem i benene. Holdet var igen
flyvende og viste rigtigt godt angrebsspil, og i forsvaret blev
der lukket godt af, og Christinna viste som vanligt godt spil i
målet. Og en sejr på 17-14 var i hus ☺
Og så skulle vi have aftensmad!! Der var absolut høj
cigarføring i bussen, og alle slagsange blev flittigt brugt!! Vi
steg af bussen ved Åbybrohallen, og skulle så gå op til
Kærvejsskolen. Der var et stykke vej, men vi mødte ikke
nogen, der kunne være i tvivl om, hvor vi kom fra, for der blev
sunget højt og kraftigt af alle mand. Selv da vi nåede køen ind
til skolen, fortsatte sangen, og jeg tror nok, at de foranstående
syntes, vi var en kende anstrengende… ☺
Midtthy vandt 11-9 over Brønderslev, men der var ikke nogle
af de to hold, der vækkede den store angst for de kommende
kampe, så det så alt i alt lovende ud.
Vi erfarede, at Herlev/Hjorten havde sendt Midtthy hjem med
et nederlag på 21-2 dagen før, og da Brønderslev havde slået
Virring med 11-9 var en anden plads ikke umulig, men en 3.

Klokken var jo næsten omkring 22, da vi var tilbage på skolen,
så der var ikke megen tid til spræl. Men der var nu heller ikke
meget overskud. Pigerne var slidt i ganske urimelig grad, så da
lyset blev slukket omkring klokken 23.15, varede det ikke
længe, før der var ro. Der var ikke engang en sms, der fik en
telefon til at lyse, eller lidt af den sædvanlige fnisen i krogene.
Der var totalt udsolgt!!
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SØNDAG FORTSAT

LØRDAG FORTSAT

11.30 Hoppepuderne pustes op
10.00 Tombolaen åbner

13.00 Fagenes fest
Kom og hep på alle de modige deltagere, der sørger
for fremragende underholdning for store og små!!

Ca. 15.00 - Sportsfesten slutter

LØRDAG KL. 10.00

DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER ELLER
SKRED I TIDPLANEN

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

PRISER VED SPORTSFESTEN
Fransk hotdog
Frankfurter m. brød
Pølser
Pølsebrød
Pizza
Toast
Kaffe m. småkage
Fadøl
½ liter sodavand på flaske
Pant sodavandsflasker
Kildevand
1/1 flaske rødvin
1 glas rødvin
1/1 flaske hvidvin
1 glas hvidvin
½ flaske snaps
1 glas snaps
1/1 flaske Gajol
1 glas Gajol
Breezer m.m.
Chips
Rep. sæt søndag
Entre lørdag
Entre incl. middag

VI VIL GERNE TAKKE FORÆLDRE,
BYENS OG OMEGNENS FORRETNINGSDRIVENDE, SAMT ALLE ANDRE, DER
HAR BIDRAGET TIL SAMLINGEN AF
FLOTTE GEVINSTER.
MANGE TAK !!

19.00 – 02.00 Teltbal og fællesspisning
D.J. Søren Hansen sørger for den musikalske
underholdning under middagen, indtil Roger and
Over går på og afslutter aftenen.
Hank op i den bedre halvdel, naboen og vennerne og
kom ud og få luftet danseskoene!

SØNDAG D. 08. JUNI
11.00 Reparationssæt
Hvad med en sildemad eller en med spegepølse…
og en lille en til halsen.

kr.
-

20,00
25,00
10,00
5,00
20,00
15,00
5,00
30,00
20,00
- 2,00
10,00
80,00
15,00
80,00
15,00
125,00
15,00
400,00
20,00
30,00
5,00
30,00
75,00
125,00

11.00 Ringridning på cykel og havetraktor
Hvem bliver årets ringridder??
Der laves en turnering for børn til og med 3. klasse,
samt 4 klasse og op. Og naturligvis en klasse for de
voksne – på havetraktor.
Og hvem har den bedst udsmykkede cykel??
Eller havetraktor??

PIZZA BODEN SÆLGER
NATURLIGVIS PIZZA
EFTER BESTILLING ALLE
DAGE UNDTAGEN FREDAG
OG SØNDAG

11.00 Ballebold
Hvilken vej i Stjær/Storring bliver årets mester i
Ballebold?? Alle kan være med!!
Store bagdele og brede brystkasser kun en fordel!!!
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
LAV ET HOLD OG STIL OP
Tilmelding til både ringridning og ballebold
allerede nu til Hans Brok Brandi

HUSK BANNER OG BÅTHORN, NÅR DER
SKAL HEPPES PÅ DE KONKURRERENDE
HOLD I ÅRETS KONKURRENCER!!
DET SKAL FOR GOD ORDENS SKYLD NÆVNES,
AT DER NATURLIGVIS IKKE UDSKÆNKES
ALKOHOL TIL PERSONER UNDER 18 ÅR!

hans@brokbrandi.dk
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ONSDAG D. 03. JUNI

FREDAG D. 05. JUNI

18.00 Teltet stilles op.

12.00 Bar og boder åbner

Jo flere der giver en hånd med, jo tidligere kan
festen starte.

DAGENS BEGIVENHEDER:

Finsk Rundbold, gadeturnering
Besøg af brandbilerne og hjemmeværnet
Sprøjtebold

19.00 Oldboys – Turneringskamp
Stjær - Hårby

Hvilken vej i Stjær/Storring kan vinde årets
turnering Finsk Rundbold??
Et hold skal bestå af ca. 15 deltagere - børn
og voksne, mænd og kvinder, unge og gamle!!
Lav et hold og stil op… ☺
Tilmelding allerede nu til Hans Brok Brandi

19.00 Baren åbner
Hoppepuderne pustes op
Boderne åbner

BEMÆRK !
Også i år har vi 2 hoppepuder til sportsfesten!
Der vil være en pude forbeholdt børnene, der endnu
ikke er startet i skole, samt en pude til de større børn.

hans@brokbrandi.dk

18.00 Bilorienteringsløb

DETTE BEDES RESPEKTERET, SÅ VI
FORHÅBENTLIGT UNDGÅR UHELD !!

Det traditionelle bilorienteringsløb er igen på
programmet, og har du lyst til en tur på et par timer i
det østjyske med masser af svære køreordre og kort,
så er det lige noget for dig.

Da der stadig er stor aldersspredning
på begge puder, skal der tages
hensyn, når man boltrer sig på
hoppepuderne.

19.00-21.30 Børnedisco

Pas på jer selv og hinanden!

21.00 Burgerbaren åbner

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

Naturligvis ingen sportsfest uden burgere fredag
aften! Prøv dem!

21.00 Bilisterne vender hjem
Musikken fortsætter for de voksne

TORSDAG D. 04. JUNI
LØRDAG D. 07. JUNI

18.30 Sommerturnering – Håndbold
U17 piger
Stjær – Lyng/Lerbjerg

08.00 Gratis morgenkaffe i teltet
I teltet er der frisk kaffe, te,
rundstykker…
Og en lille en til halsen

19.00 BAR OG BODER ÅBNER
Wild west i Stjær
Country & Western musik I teltet

09.00 Fodbold- og
håndboldstævne

21.30 Klubhuset
Orientering om fredagens bilorienteringsløb.
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Motion - Stjær Boldklub - Onsdage i 2009
Vi er startet på vores hyggelige motionsture. Vi går hver
onsdag fra klubhuset i Stjær kl. 18.30.
Turenes varighed er mellem 1 - 2 timer.
Det koster kr. 50 at
være med hele
sæsonen, som skal
betales første gang
man møder op.

Gymnastik
Sæsonen er slut, og der blev sluttet af med manér til opvisningen i Stjærhallen den sidste fredag i marts.
Forventningsfulde børn, faneindmarch, fællessang, masser af
publikum, stolte forældre og klapsalver til alle. Præcis sådan
som en opvisning skal være.
Efter opvisningen var der leg i hallen, mens der blev afholdt
årsmøde i cafeteriaet.
Rikke Overgård meldte sig til udvalgsarbejdet. Tak for det!

Som det fremgår af
nedenstående
oversigt, kører vi ca. 1
gang om måneden til
et andet pragtfuldt
sted og går tur.
Vi har aftalt, at betale
kr. 10 til chaufføren.

Arrangementet sluttede med en hyggelig fællesspisning i
cafeteriaet med ca. 55 voksne og børn.
Rigtig mange gav en hånd med, da der skulle ryddes op i hallen
efter opvisningen, og der skulle rettes an til pitabrød. Tusind
tak for hjælpen!
Vi har gennem flere sæsoner haft glæde af at have Karoline
Skov med som hjælpetræner på Spilopperne. Karoline har valgt
at tage en pause fra trænergerningen, og vi vil gerne sige tak
for en engageret indsats, og håber, at du får tid og lyst til at
være med igen engang i fremtiden.

Alle er velkomne.

Vores øvrige trænere fortsætter alle til næste år, hvilket vi
naturligvis er meget glade for.
Næste sæson har vi et par nye tiltag i støbeskeen:
Vi vil gerne dele halfræs i to hold for bedre at tilgodese både
de mindste og de største bedst muligt.
De eksisterende børneholds træning vil vi gerne have samlet
om mandagen, og vi er i gang med at undersøge, om vi kan få
lavet et hold hip-hop eller lignende.
Vi ved endnu ikke, hvad vi kan få til at lykkes, men så snart vi
ved noget konkret om næste års hold og træningstider, bliver
det meldt ud på StjærNet.
Kære gymnaster, trænere, forældre og alle andre der har bakket
op om gynastikafdelingens arbejde
Tak for en god sæson. Vi ses igen til september.
Med ønsket om en god sommer.
Gymnastikudvalget

SPILOPPERNE
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29.04.
06.05.
13.05.
20.05.
Mandag
25.05.

18.30
18.30
18.30
18.30
17.00

27.05.
03.06.
10.06.
17.06.

18.30
18.30
18.30
18.30

24.06.
01.07.

18.30
18.30

08.07.
15.07.

18.30
18.30

22.07.
29.07.
05.08.
12.08.
19.08.
26.08.
02.09.
09.09.
16.09.
23.09.
30.09.

18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30

Kræftens bekæmpelse, Stjær
Stjær
Kræftens bekæmpelse, Øm Kloster
Stjær
Ladywalk
Tilmelding til Susanne Røgen senest 30.4.
Vedlæg kr. 90,00 samt str. på trøje
Stjær
Stjær, Bjedstrup, Solvejg viser vej
Kræftens bekæmpelse, Stjær
Brabrand Sø,
Sanne medbringer forfriskninger
Stjær
Skanderborg, Beverly Hills
Sanne viser vej
Stjær
Kræftens bekæmpelse, Stjær
Evt. Jeksendalen
Stjær
Stjær
Pilbrodalen, medbring kaffe
Stjær
Sukkertoppen, Poul og Anette viser vej
Stjær
Jeksendalen
Stjær
Stjær
Stjær
Afslutning i klubhuset

ferie på, så vi inviterede to af Danmarks mest talentfulde
badmintonspillere til opvisningskamp og autografer.
Morten Brødbæk og Morten Bødskov gav den fuld gas i
opvisningen, og det var virkelig imponerende at se, hvor
dygtige de var. Som boldene føg henover nettet med en utrolig
fart, gik der sus og klapsalver op under hallens loft. Man skal
flytte blikket meget
hurtigt, hvis man skal
nå at se en fjerbold
flyve af sted med over
100 km i timen.
Der deltog 40 børn og
unge i afslutningsarrangementet, og
udover at se Morten
og Morten spille, fik
de også mulighed for at spille med dem og imod dem. Alle var
med i ”rundt om nettet”, også forældrene og de to stjerner, og
det var bare sjovt. Til sidst skulle stjernerne udfordres af vores
egne stjerner, og det var sandelig en udfordring. På et tidspunkt
var der 6 store drenge på den ene side af nettet og Morten på
den anden, og så kan man jo bare gisne om hvem der havde
den største udfordring...

Badminton sæsonafslutning

Badminton sæsonen 2008-09 er nu overstået og vi kan se
tilbage på en rigtig god sæson!
Det er ikke blot lykkedes at videreføre badminton i Stjær, det
er også lykkedes at få flere medlemmer, at få hallen fyldt mere
op i vores disponible tider, og at få mere gang i børne- og
ungdomsholdene.

Vi fra badmintonudvalget vil gerne sige tak for en rigtig god
sæson til alle Stjærs badmintonspillere. Vi glæder os til at se jer
igen efter sommerferien.

Vores største udfordring var at tiltrække familier til hallen
fredag aften i Disney tiden, og det var selvsagt ikke let. Selvom
der blev booket helt op, var der sjældent mere end halvt fyldt.
En anden stor udfordring var at tiltrække motionister til
træning mandag og onsdag kl. 22-23. De få, der valgte at spille
på dette tidspunkt, var folk, der ikke havde noget valg, hvis de
ville spille badminton, idet vi ikke kunne tilbyde mere
attraktive motionstider. Mange takkede nej og søgte andre
steder hen for at spille, hvilket bestemt ikke var morsomt at
opleve.
Vi vil derfor forsøge at få bedre træningstider fremover, så vi
kan imødekomme behovet for motionsbadminton. Som
Boldklubbens brugerundersøgelse viste, er der meget stor
interesse for badminton i Stjær, men tilmelding forudsætter
attraktive træningstider.

Der vil som sidste år blive sendt en informationsfolder ud i
august, med oplysninger om tilmeldingsdagen, haltider og
priser.
Badmintonudvalget
GYMNASTIK

Til gengæld kan vi konstatere, at der er sket en opblomstring af
børne- og ungebadminton.
Ud over de to traditionelle børne- og ungdomshold, har vi haft
ketcherleg for de mindste skolebørn om onsdagen. Der er
indkøbt specielle ketchere og skumgummibolde, så det er
nemmere for børnene at lære. Holdet har næsten været fyldt
helt op, hvilket gør at vi tilbyder ketcherleg igen til næste
sæson.
Ligeledes har børne- og ungdomsholdene haft stor tilslutning,
faktisk så stor, at vi var på nippet til at stoppe for medlemstilgangen. Årsagen er en kombination af to ting: Dels har vi
nogle engagerede og inspirerende trænere, og dels har spillerne
fået mulighed for at komme ud til stævner og turneringer.
Det at være på tur med kammerater og møde badmintonspillere
fra andre klubber, er spændende og sjovt. At få en medalje om
halsen er fantastisk og det var der flere der fik.
Vi forsøgte os også med en ”træningslejr”, badmintonskole,
hvor børnene i vinterferien trænede og var sammen 6 timer om
dagen i to dage. Badmintonskolen blev kørt af dygtige trænere
udsendt fra DGI, og var udfordrende og sjovt for vores spillere.
Det er helt sikkert også en begivenhed vi vil gentage i den
kommende sæson.

VOKSEN/BARN

Onsdag d. 25. marts arrangerede vi badmintonafslutning for
alle børn og unge. Vi synes, at spillerne skulle have lidt
inspiration og en fed badmintonoplevelse at holde sommer-

HALFRÆS
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3. til 7. juni 2009
FORUDE VENTER 5 DAGE MED
SPORT, MUSIK, LEG OG HYGGELIGT
SAMVÆR!
Se programmet inde i bladet…
VEDR. MAD TIL SPORTSFESTEN
DA VI HAR VÆRET NØDT TIL AT SKIFTE
LEVERANDØR TIL LØRDAGENS FESTMENU,
HAR VI IKKE LÆNGERE DEN LUKSUS, AT
KUNNE MEDDELE KOKKEN DET ENDELIGE
ANTAL KUVERTER LØRDAG FORMIDDAG.
ROGER AND OVER SØRGER FOR DEN
MUSIKALSKE UNDERHOLDNING TIL ÅRETS
TELTBAL.
Gå ikke glip af dette sprudlende, humoristiske og
vedspillende band!!

SÅ I ÅR ER DER IKKE NOGET DER
HEDDER ”STJÆR-TID”
UD AF STARTHULLERNE NOGET
FØR!!!!!
DER SÆTTES MADBILLETTER TIL SALG I
BRUGSEN D. 15. MAJ, OG ABSOLUT SIDSTE
MULIGHED FOR KØB ER ONSDAG D. 3. JUNI!

HUSK
HVIS MENUEN IKKE
FRISTER, ER MAN
NATURLIGVIS
VELKOMMEN TIL AT
MEDBRINGE
MADKURVEN MED
EGNE LÆKKERIER.

MENU:
Marineret Nakkefilet
Rosa stegt oksehøjreb.
Grønt kartoffelsalat med hjemmelavet pesto.
Marineret salat af små salater.
Lun tærte med rodfrugter.
Rustik brød.

MADBILLET INCL. ENTRE
Sælges i Brugsen
ENTRE UDEN MADBILLET
Sælges ved indgangen
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KR. 125,00
KR. 75,00

