STJÆR AVIS
med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe
Nr. 31 – 8. årgang

november, december 2009 + januar, ½ februar 2010

Der kæmpes på flere fronter i Stjær:

Læs referat fra ekstraordinær generalforsamling i Stjær Brugsforening side 4

Rollespil i Bakkeskoven side 21
Stjær Avis udgives af Stjær Boldklub og Stjær Sogns Borgerforening
Avisen uddeles til 750 husstande i området Storring, Høver, Stjær og Søballe
Næste deadline: søndag d. 31. januar 2010. Avisen udkommer i week-enden den 20.-21. februar 2010.
Indlæg modtages på mail adr.: stjaeravis@stjaer.net Avisen kan læses i farver på http://www.stjaer.net
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Stjær/aktiviteter
november
28. + 29. kl. 10.00 Julemarked i Ruth’s garage
28. + 29. kl. 10.00 Juleudstilling på Stjernholm
28. + 29. kl. 12.00 Juletræssalg Stjær Bakker 89
30. kl. 17.30 Fællesspisning i forsamlingshuset
december
5., 6., 12., 13. +
19., 20. kl. 12.00 Juletræssalg Stjær Bakker 89
20. kl. 18.00 Syng julen ind i missionshuset
januar
25. kl. 17.30 Fællesspisning i forsamlingshuset
februar
18. kl. 19.30 Foredrag i forsamlingshuset
Hver mandag kl. 19.00: Juniorklub i gule del af missionshuset

Høver/aktiviteter
november
22. kl. 10.00
december
13. kl. 13.00
31. kl. 24.00
januar
9. kl. 18.30
27. kl. 19.00
februar
5. kl. 18.30
14. kl. 14.00

Julemarked i Høver Beboerhus
Juletravetur, Høver Beboerhus
Nytårsaften i Høver Beboerhus
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Høver- og Søballe-området, til ca. 750 husstande.
Du kan købe ekstra aviser i Dagli’Brugsen i Stjær, for 10 kr.
Deadline for stof til næste Avis er søndag den 31. januar 2010
Avisen udkommer i weekenden den 20.-21. februar
Deadline-tidspunkt udsendes på Stjær-net - og på Brugsens opslagstavle, tre uger før deadline.
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Søballe/aktiviteter
november
29. kl. 16.00
30. kl. 18.00
januar
25. kl. 18.00
februar
22. kl. 18.00

Juletræet tændes, vi mødes på legepladsen
Fællesspisning i Borgernes hus
Fællesspisning i Borgernes hus
Fællesspisning i Borgernes hus

Tøsefrokost
Foredrag i Høver Beboerhus
Fællesspisning i Høver Beboerhus
Fastelavn i Høver Beboerhus

Storring/aktiviteter
november
22. kl. 17.30
december
13. kl. 19.00
januar
10. kl. 14.30
Februar
7. kl. 17.30

Fællesspisning i Storring Forsamlingshus
Julekoncert med Fortuna koret i Storring kirke
Eftermiddagskaffe i konfirmandstuen
Fællesspisning i Storring Forsamlingshus

Hver tirsdag kl. 19.00: Gymnastik i Storring Forsamlingshus
Hver torsdag kl. 19.30: Folkedans i Storring Forsamlingshus

Sådan så det ud, da Jytte Abildstrøms teater optrådte i
Stjær Forsamlingshus d. 8. november med stykket
”Takt og Tone”

Eksklusiv whiskeysmagning
i Stjærhallen
Det kan godt være at Obama var i København….
Men...

Lørdag den 13. marts 2010 kl. 14 - 21
...kommer nok verdens største whiskey guru Jim Murray til
Stjærhallen og holder vores 10 års ekslusiv smagning!
Billetsalget er startet - og det går stærkt! Så hvis I skal med,
gælder det om at komme ud af busken.
Der hænger opslag i Stjær Dagli’ Brugsen og i sportshallen.
Du kan også finde flere informationer på vores hjemmeside:
www.slaintemhath.dk
Billetpris: 450 kr.
Er du interesseret, så ring til Erling Hansen på
tlf.: 40 11 16 88

Mennesket bag forbrydelsen
- et foredrag om præstens arbejde blandt fangerne i en arrest
v/ fængselspræst Thomas Brauner Naeser, Randers Arrest.

Torsdag d. 18. februar 2010 kl. 19.30
Stjær forsamlingshus
Et arresthus er et meget specielt sted at være præst. I et arresthus sidder småtyve og økonomiske kriminelle, mordere og voldsmænd, celle ved celle. Fælles for dem er, at de er arresteret og
nu venter på rettens afgørelse. Dom eller frifindelse? Fælles er
også, at de er i en helt ekstrem situation. Fuld af skyld, savn – og
håb…
Fængselspræsten får et førstehåndskendskab til fangerne. Det
er præstens opgave at nå ind til mennesket bag forbrydelsen,
også når forbrydelsen er voldsom. Gudstjenesten foregår på cellegangen. Nadveren er vand og brød…
- Hvordan er der i et arresthus? Og hvordan er fængselspræstens hverdag dér?
- Hvad tænker fangerne typisk om deres liv og deres mulige forbrydelse?
- Duer lange straffe? Hvordan oplever de pårørende det?
- Hvorfor straffer vi fangerne? Kan vi tilgive dem deres forbrydelse?
Entré: 40 kr. pr. person inklusiv kaffe og kage,

Stjær Sogns Borgerforening

Der er søgt støtte til arrangementet ved Kultursamvirket
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Opslagstavlen
Har du lyst til at fyre den af på en elbas?
Jeg er en bassist på 15 år, og jeg kunne rigtigt godt tænke mig at give glæden
ved mit fantastiske instrument videre.

Bas er….
• Let at lære at spille, så du kommer hurtigt i gang med at spille nogle seje kendte numre og får noget selvtillid.
• Et instrument som ikke så mange andre spiller.
• Et utroligt kreativt instrument hvor du kan spille på rigtig mange forskellige måder.
• Et fantastisk instrument, som du næsten ikke kan lade være med at spille på.
Jeg kan lære dig at spille forskellige måder og genrer såsom: Funk (slapbas), Rock, Blues, improvisation og hvis
du har mod på det, så kan jeg også lære dig at “tappe” på en bas.
Det eneste du skal bruge er en vilje til at spille, en bas, 20 kroner per gang og så skal du være under 13 år.
Navn: Frederik BB Telefon: 60722810 Mail: brokbrandi@hotmail.com

Byens fællesspisning med børn
i forsamlingshuset

Cykellygter
og gul vest!

Mandag den 30. november 2009 kl. 17.30
Mandag den 25. januar 2010 kl. 17.30

Kære børn og forældre. Husk cykellygter og/ eller refleksveste her i den
mørke tid!

Vi er 60-70 mennesker, 51% børn, resten voksne, der
spiser sammen ca. 6 gange om året!
Hvis I er nye i byen, så meld jer til hos mig:
Heidi G. Andersen, 86950650,
heidi@gargulak-andersen.dk

Nina Møller Nielsen

Vi laver mad på skift, så I kommer på et madhold.
ALLE er velkomne!

Pulterkammeret
Sælges
Technics Stereo Casette RS-BX606
Technics CD Player SL-PG500A
Technics Stereo Synthesizer Tuner ST-T350
Technics Stereo Integrated Amplifier SU-VZ220
Potentiometeret i forstærkeren er en smule
slidt,
men ellers er alt i god stand og velfungerende.
Samlet kr 600,-

Sælges
Duplo klodser for de 2-4 årige - vi har mange flotte sæt!
•
Sæt med landbrug/dyr (se foto), 250 kr.
•
Sæt med Byggemand Bob, 200 kr.
•
Sæt med arbejdsmaskiner, 200 kr.
•
Sæt med Zoo, 200 kr.
•
Sæt med brandbil og brandhelikopter, 150 kr.
•
Sæt med store dyr (1-2 årige), 100 kr.
Kontakt Christina på cmajla@privat.dk eller 86742717

Sælges
Adventure World nr 1-43
Samlet kr 250,Kontakt Nina på nmmn@slog.dk, eller SMS
2277 7271
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Opslagstavlen
Julemarked i Ruth’s garage
Julemarked i Ruth’s Garage
Nygårdsparken 23 i Stjær – kom og kig!

Lørdag d. 28. og
søndag d. 29. november
kl. 10-16
Vi har håndlavede nisser, kalenderdekorationer,
adventskranse, kirkegårdskranse, smykker, dørpynt, papirklip, troldhasselgrene o.m.a.
Æbleskiver, gløgg og saftevand kan købes.
Stor julehilsen Conny og Ruth

Syng julen ind
I missionshuset

Søndag den 20. december
kl. 18 - ca– 21
Und dig selv et musikalsk pusterum lige ind
under jul og kom i dejlig julestemning.
Dørene slås op til et hyggeligt arrangement i
missionshuset i Stjær. Et bredt repertoire af
kendte og mindre kendte julesalmer og –sange
vil stå på programmet.
Nogle af dem synger vi i fællesskab, men vi
skal også undervejs lytte til både solister, musikere og et lille kor, som har indøvet flere julesange i flotte, flerstemmige udsættelser. Det er
trænede sangere, så kvaliteten er høj. Stilen
spænder vidt, lige fra det velkendte klassiske til
noget, der er mere i den rytmiske gospel-stil.

Juleudstilling på Stjernholm
Traditionen tro holder Tina Kolding Juleudstillingen
på Stjernholm Mejeri i Stjær.

Bordene er opstillet på café-vis, og under hele
forløbet er der mulighed for at forsyne sig med
diverse snacks og julesmåkager samt kaffe/te.

Her kan du bl.a. se og købe spændende skulpturer, fotokunst, smykker, lædervarer, filtet uld, strik
og hæklede varer, glaskunst, keramik og malerier.

Alle i Stjær og omegn er velkomne!

Lørdag d. 28. og søndag d. 29.
november kl. 12 – 17
Stjernholm Mejeri
Vesterbro 23B – Stjær
8464 Galten

TakeNote koret giver igen koncert
Søndag d. 21. marts 2010 - sæt
kryds i kalenderen

For yderlig information kontakt venligst Tina på
telefon 51922563 eller
mail tina@artjamming.dk
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Opslagstavlen
Juniorklub i Stjær
Hver mandag aften
kl. 19—20.45
I den gule del af missionshuset
Der har i 25 år eksisteret en juniorklub i Stjær tilknyttet Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler. Der er stadig masser af liv i klubben med ca. 12 børn p.t., der mødes hver mandag
aften i den gule del af missionshuset kl. 19 – 20.45….hvis ellers ikke vi tager en tur i svømmehallen, ud at bowle, en skøjtetur ved Musikhuset eller andre sjove ud-af-huset oplevelser.
Alle børn i 4.-6. klasse er meget velkommen til at kigge ind en aften og se, om det er noget
for dem. Nærmere program kan læses på www.sgim.dk under ’juniorklubben’.
For flere oplysninger kontakt leder Mogens Christensen på tlf. 87341106
eller undertegnede Ellen Højlund Wibe på tlf. 86950160.

Pendler-busrute: Silkeborg - Galten - Århus N
JA Rådgivning APS er ved at udføre en undersøgelse for
Midttrafik, om der er grundlag for en pendler-busrute
mellem Silkeborg, Galten og den nordlige del af Århus.
Send en email til jesperander@gmail.com for at få tilsendt et spørgeskema.

Juletræer
Julekoncert
med ”Fortuna”-koret fra Silkeborg

Nordmanns gran sælges
Stjær Bakker 89 – Stjær

Søndag den 13. december
kl. 19.00 i Storring kirke

Åbent i weekenderne
mellem kl. 12 og 16

Desuden vore egne traditionelle julesange.

Den 28. & 29. november
Den 5. & 6. december
Den 12. & 13. december
Den 19. & 20. december
eller efter aftale.

Der vil som sædvanlig også være et par fællessalmer.

Linda Jørgensen og Thomas Mikkelsen 8695 0026

Frode Lovmand dirigerer.

Vi har gløgg og saft til alle

Foruden almindelige klassiske satser vil der
være julesange fra det store udland, f.eks. fra
Venezuela, Japan, England og USA.
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Fusion mellem Stjær Dagli’ Brugs
og Galten Brugsforening
den ekstraordinære generalforsamling d. 22/10.

”Hvilke konsekvenser er der af en fusion?”
”Får vi i Stjær nogen indflydelse, når ledelsen
overgår til Galten?”
”Har vi overhovedet noget reelt valg?”
Spørgsmålene var mange, og forsamlingshuset
var fyldt til bristepunktet, da bestyrelsen for
Stjær Dagli’ Brugs afholdte ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 22. oktober.

Det er de hårde facts. Det er der vi står, og vi kan ikke
spole tiden tilbage.
Jamen….. kunne bestyrelsen da ikke have gjort et eller
andet noget før? Kunne de ikke have indkaldt til stormøde, så vi i landsbyen kunne have lagt hovederne i blød
og kommet op med en alternativ redningsplan? Og kan
det være rigtigt at vi i sidste øjeblik – og med ryggen mod

Der var mødt ca. 140 op i forsamlingshuset
for at diskutere og få svar på de mange
spørgsmål, der melder sig, når fremtiden
for vores lokale Brugs står på spil. Alle
fremmødte var klar over, at situationen var
alvorlig. Og der gik et sus gennem den store sal i forsamlingshuset, da formand
Svend Sørensen bekendtgjorde at uddeler
Arne Mogensen var blevet fritstillet samme
morgen, og at en ny uddeler - Leo Mathiessen - skulle starte næste dag og fortsætte
frem til nytår.

Hvad er problemet…?
Der er røde tal på bundlinjen for år 2009 til
og med september, og egenkapitalen i
Stjær Dagli’ Brugs er tæt på at være brugt
op. Bestyrelsen fremlagde tal, der viste at
ved udgangen af september var der en
egenkapital på 235.000 kr. Og tallene for
oktober måned ser ikke lovende ud, hvor
egenkapitalen – som det så ud d. 22/10 vil svinde ind med yderligere ca. 80.000 kr.
Der skal ikke den store kuglerammeeksamen til for at regne ud, at egenkapitalen vil være
brugt op ved årets udgang, hvis udviklingen fortsætter.
Og det har fået de ultimative alarmklokker til at ringe hos
COOP og dermed også hos bestyrelsen for Stjær Dagli’
Brugs. Pengene til den omfattende ombygning i 2008 er
lånt dels af Dagli` Brugsens Låneforening, og dels af realkreditforening.
COOP stiller krav om et dækningsbidrag 2 på 2%. Tallet
for 2009 er pt. 0,6%. og der er yderligere krav til samhandelsbetingelserne i 2010, der gør at Stjær Dagli’ Brugs
skal fusionere med en anden brugsforening.

muren – skal være tvunget til at tage en så drastisk beslutning? Hvad nu hvis vi kan samle den nødvendige kapital ind blandt Stjærs beboere i løbet af november – vil vi
så have en chance for en selvstændig Dagli’ Brugs i
Stjær?
Det var der mange forskellige meninger om. Der blev
diskuteret og argumenteret. Både med hjernen og med
hjertet. Der var de følelsesladede indslag og de mere
nøgterne. Begge varianter havde tilsyneladende sin berettigelse, for der blev klappet samstemmende rigtig
mange gange.

Bestyrelsen for Stjær Dagli’ Brugs har taget kontakt til
Galten Brugsforening, som er en kapitalstærk A-forening
med en positiv egenkapital på ca. 13,5 mil. kr. Det betyder, at Galten Brugsforening vil være i stand til at indfri
gælden i Stjær Dagli’ Brugs på 6,2 mil. kr. Problembarnet
i Stjær Dagli’ Brugs’ økonomi er afskrivninger og renteudgifter kombineret med en omsætning som er væsentligt
lavere end budgetteret. Hvis gælden indfries vil renteudgifterne bortfalde, og det vil hjælpe på bundlinjen. Bestyrelsen for Galten Brugsforening er villige til at indgå fusion. Ifølge formanden for Stjær Dagli’ Brugs, Svend Sørensen, er det sidste udkald. ”Om blot en måned vil det
være for sent, og når egenkapitalen er helt væk er der
ingen der vil ha’ os”, sådan lød ordene fra formanden på

Sidste punkt på dagsordenen var afstemningen. Stemmesedlerne blev delt rundt, og stemmerne talt op efter
alle kunstens regler af 2 stemmetællere, som var blevet
valgt i starten af generalforsamlingen. Antallet af afgivende stemmer var 133. Deraf stemte 121 ja, og 9 nej og 3
stemte blankt. Så udfaldet blev, at Stjær Dagli’ Brugs
fusionerer med Galten Brugsforening. Fremtiden vil vise,
om det er en beslutning der kan sikre at vi også fremover
har en lokal Dagli’ Brugs i Stjær. Èn ting er sikkert: På
den lange bane kan vores Dagli´ Brugs kun overleve,
hvis der er en stor lokal opbakning, samt tilstrækkelig stor
omsætning i butikken.
CMA
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mens han bakser med at få forlængerledningen til at fungere sammen med vores nyindkøbte lyskæde. Kokosnøddepalmen udvikler sig til at blive rigtig køn med
glaskugler, hjerter, lys og så vores temmelig lange farvestrålende guirlande. Imens vi pynter, har vores ejer af
Seascape – Julian - sendt en af sine arbejdere op for at
høste de kokosnødder, der hænger i de store palmer ved
siden af os, så vi inden længe trygt kan gå i gang med at
fejre vores jul.

Jul under fremmede
himmelstrøg
”Mor, mor – se hvor lang min guirlande er blevet” råber
Nikoline på 6 år, mens hun sidder i sin badedragt med en
nissehue på hovedet. Det er december måned – helt
præcist d. 24. december. Det er midt om formiddagen
juleaftensdag i en restaurant, som ligger på stranden på
øen Camiguin i Filippinerne. Vores familie har valgt at
skifte julestress og mange gaver ud med en julerejse Filippinerne. Temperaturen er ved at nærme dig de 30 grader, og vi sveder.

Vi er blevet rigtig gode venner med Julian. Hun tager sig
meget tid til at tale med Nikoline, og hun er meget interesseret i både vores kultur og vores måde at fejre jul på.
Fordi vi har opholdt os på Seascape en uges tid, er det
lykkedes at komme tættere ind på livet af personalet her.
En af fordelene ved at rejse i Filippinerne i forhold til andre asiatiske lande er, at alle kan tale et ganske fornuftigt
engelsk. Julian er katolsk kristen ligesom flertallet af filippinerne, og hun har inviteret os med til den katolske messe i aften for at vise os, hvordan hun fejrer julen og ligeledes er vi blevet inviteret med til deres julefest d.25. december. Vi har takket ja, men først har vi mange andre
mere dansk prægede projekter, vi skal have kørt af staben.

Nikolines fingre bakser ihærdigt med at få strimler og lim
til at fungere sammen på en måde, så de runde ringe
kommer til at veksle fint i farven. Hendes storebror Frederik på 14 år sidder overfor og er ved at fremstille julepynt i en kunstnerisk stil, der vist ikke er set før. Egentlig
var vi i tvivl om, han gad deltage i juleklipningen, men det
ser ud til, at den helt specielle julestemning her på øen
også har grebet ham. Hans tvillingesøster Mathilde er i
stedet optaget af at sidde og skrive en nøje udtænkt plan
for resten af dagen. ”Mor, tror du, at julemanden godt kan
finde os her på Filippinerne?”, spørger Nikoline, som nu
er gået over til at lave kræmmerhuse.

Den tropiske julenisse
Julian er netop lige dukket op med et brev til Nikoline fra
den tropiske julenisse Sigurd Fræk. Nikoline styrter af
sted med nissehue på og bliver ført fra sted til sted ved at
løse nogle små opgaver. Hendes kinder er helt røde, og
man kan tydeligt se, at
julefeberen er under
fremmarch. Det er dejligt for hende at vide, at
julemanden
alligevel
ikke helt har glemt hende, og at han har sendt
hende en nisse i stedet.
Hun løber med sine
søskende efter sig ned
på stranden, hvor hun
ender med at sidde og
lede efter de første gaver, som Nissen har
gravet ned i sandet til
hende. Det er sidst på
eftermiddagen og vores
julekokosnøddepalme
stråler smukt ud i det
begyndende mørke, og
under træet er der også
kommet flere små pakker til. Inden længe går vi rundt med hinanden i hænderne om træet, og Nikoline skråler højest af alle: ”Først skal
palmen vises, siden skal den spises…………….”

Jeg er jo ikke helt sikker
på, at præcis den samme julemand som i
Danmark kan finde os
her. Men jeg forsikrer
min datter om, at han
nok så finder på noget
andet. Da beslutningen
om at drage på juleferie
i Asien blev truffet, var
vores yngste da heller
ikke spor begejstret.
Alle os på 14 år og derover kunne se mange
fordele ved at få nogle
ekstra ugers sol og
sommer
kombineret
med en bunke spændende oplevelser. Men
Nikoline græd højlydt over at skulle gå glip af alle juletraditionerne henne i Stjærskolen og de mange spændende
ting, der plejer at foregå op til jul hjemme hos os i Danmark. Så det ligger os også meget på sinde, at vi i hvert
fald gør noget ud af at få fejret juleaften med stil. Derfor
har vi f.eks. også medbragt vores eget glanspapir, så vi
kan sidde og lave vores egen julepynt.

Det har været en beslutning fra rejsens begyndelse af, at
vi skulle spare på julegaverne til hinanden, for på den
måde at balancere noget af rejsens budget. Heldigt er
det så, at de 100 danske kroner, som hver af os har måttet købe gaver til de andre for, rækker rigtig rigtig langt.
Vi har tilbragt tre dage i et storcenter i Cebu, som er Filippinernes anden største by sammen med tusindevis af
filippinere, som også har været på julegaveindkøb. For
filippinerne fejrer også jul i stor stil. Der var den samme
hektiske stemning som i ethvert andet dansk indkøbscenter med lange køer, juleoptog og massevis af pynt.

Kokosnøddepalme med pynt
Det er sidst på eftermiddagen, og vores familie har travlt
med at få pyntet den lille kokosnøddepalme, som vi har
udvalgt som juletræ uden for vores hus på stranden. Omkring os i det mørke sand står et par af de lokale børn og
betragter os intenst. ”Se far, hænger min guirlande ikke
pænt her?”, spørger Nikoline stolt. ”Mmmh” svarer Hans,
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Det specielle for os har ligget i at opleve asiater med en
kristen baggrund, hvilket i starten forvirrede os. Vi blev
hver morgen kl. fem lige overrasket over at blive vækket
ved, at der blev spillet kristne julehymner. Tropisk klima,
Asien og kristendom har for os ikke før haft forbindelse
med hinanden, og vi er ikke stødt på det i de andre asiatiske lande, vi har rejst i.

holder sig i. Mange kender kun til Filippinerne ud fra historier om kidnapninger, som der har været meget fokus
på i pressen. Det er vigtigt at vide, at kidnapninger kun
finder sted i det allersydligste af landet. Vi er kommet til
at holde meget af filippinerne for deres imødekommenhed og humor og deres måde hele tiden at tage tingene,
som de kommer. De er omgivet af en fantastisk natur,
har et nærmest ubrydeligt familiesammenhold og et intenst forhold til deres religion.

Klokker, røgelse og elguitar

Jesus og karooke

Klokken er ved at nærme sig halvni om aftenen, og vi er
færdige med at indtage vores lidt utraditionelle julemiddag: Grillede hvidsløgsrejer til forret, lasagne til hovedret
og pandekager med is til dessert. Vi voksne insisterer på,
at alle skal af sted til den katolske højmesse klokken ti.
Der er højlydte protestråb fra hele børnegruppen. ”Det
gider jeg sgu ikke – må jeg måske ikke selv bestemme”,
råber Frederik vredt. Og det må han så ikke i det her tilfælde. Vi er ikke rejst så langt for at misse at se, hvordan
Filippinerne fejrer jul. En halv time efter sidder vi i den
allerede fyldte kirke omgivet af tre meget sure og skumlende børn. Vi er de eneste mennesker med hvid hud,
der er til stede sammen med ca 700 filippinnere. Kirken
er proppet til bristepunktet med både siddende og stående gæster. Endelig sker der noget: Fire små piger i hvide
kjoler med blomster og små klokker kommer dansende
ind foran præsten. Nikoline overgiver sig og klapper med
og er meget optaget af scenariet. Mathilde kapitulerer, da
præsten synger solo, mens nogle alterdrenge svinger
røgelseskarret i takt igennem det smukt oplyste lokale.
Det sidste af vores børn vågner op, da et band med elguitar og trommer kommer ind og fyrer den af – faktisk
bliver Frederik så henrykt, at han som den eneste i familien går til alters og slår korsets tegn efterfølgende. Det
røgelsesfyldte kirkerum, alle lysene og alle de venlige
brunøjnede smil, der møder os, gør stort indtryk på os
alle. Vi forstår stort set intet af, hvad der bliver sagt, men
alle folk jubler og ønsker hinanden og os ”Merry Christmas” bagefter. Da vi i tropenatten bagefter går hjem bliver vi enige om, at det er en oplevelse, vi sent vil glemme

Jesus møder vi dagen efter. Han er onkel til Julian, og
fordi han har fødselsdag d. 25. december, er han blevet
døbt Jesus. Om morgenen starter man med at slagte et
fedesvin på Seascape. Alt personale er engageret i det,
og resten af dagen bliver det stegt over et bål efter alle
kunstens regler. ”Aj, hvor det smager godt,” udbryder
Mathilde. Vi er bænket sammen med en masse andre
gæster, og den helstegte pattegris, ris og salater er sat
flot op på et bord i midten. Alle griner og snakker, og det
er åbentlyst, at der er lagt op til en stor fest. Inden længe
bliver karookeanlægget kørt ind, og den ene efter den
anden stiller sig ufortrødent op og synger. Ingen har
hæmninger – det går kun ud på at have det sjovt. ”Det vil
jeg lige godt ikke,” udbryder Frederik. Derimod er Jesus
helt parat til at stille sig op: ”What a wonderful world” lyder det snart ud over hele stranden. Jesus synger langt
fra rent, men alle klapper taktfast og danser så sandet
hvirvler op om deres fødder.

Juleguirlanden
På stranden hænger juleguirlanden stadig på palmen.
Mange af Filippinerne har været nede og kigge på den,
ligesom vi også har betragtet deres måde at fejre julen
på. Som det seneste døgn er gået, har vi næsten glemt
alt om vores egen jul i Stjær. Vinden blæser og river i
glanspapiret, men indtil videre holder det. I morgen rejser
vi videre til et nyt sted. Julian har spurgt, om hun må beholde vores pynt og nissehue, og det må hun selvfølgelig
hellere end gerne. Måske vores juleguirlande har sat sig
et spor, ligesom vi rejser videre med mange spor sat i
vore sind. Guirlanden blafrer fortsat videre i vinden.

Ligesom der er mange forskellige farver på papirstrimlerne i vores juleguirlande, ønsker vi på denne rejse at give
vores børn en oplevelse af den mangfoldighed, der findes i Verdenen. Give dem en oplevelse af både hvor ulige de materielle goder i Verdenen er fordelt, men også
hvilke værdier der så i stedet præger det land, man op-

Til opslagstavlen—frem med skåneærmerne, nu er der dømt fransk madlavning

Opskrift fra Vinsmagningsarrangement i borgerforening/brugs d. 7. november:
Foredragsholderen Klaus Prüfer var tidligere gourmet-kok hos bla Escoffier i Paris, og udover at han var særdeles
velbevandret i vine, og Emma Gad, så kunne han også et og andet med madlavning. Bla andet gav han opskrift på
den perfekte bøf med de perfekte råstegte kartofler og ikke mindst….den mest perfekte sovs..uden kulør eller maggi terning. Som noget nyt i Stjær-avis, vil vi denne gang have en opskrift med:

Klaus Prüfers ”Verdens bedste sovs”
Tag 5 kg blandede ben (okse og svin)
Læg dem i en bradepande og drys med mel. Smør herefter med tomatpure og tilsæt masser af rodfrugter..jo flere jo
bedre. Hele molevitten skal have to timer i ovnen. Nu ligner det en grim brun klump!
Hele den brune klump kommes i en stor gryde og dækkes med vand. Kog det nu sagte i ikke mindre end tre dage
og tre nætter…..så sies det hele, og den lækre fond koges nu yderligere ind i 2 døgn. Når fonden er kogt helt ind,
kaldes den demi glace.
Nu kan den flydende lækkerbisken fryses ned i små portioner, som bruges i saucen og så er det slut med maggiterning eller kulør.
Avisen foreslår, at man til næste ferierunde på arbejdet spørger om at få sovseferie….
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”Men fra 1. december står jeg næsten altid en halv time
tidligere op. Jeg tænder alt, hvad vi har af stearinlys og
juledekorationer, og jeg ved ikke noget hyggeligere end
at sidde der i den tidlige morgenstund og lytte til julemusik og spise morgenmad sammen med mine børn. ”

Nisser i september
Det er en ganske almindelig lørdag sidst i september,
hvor solen skinner klart fra en skyfri himmel. Rundt i
haverne blomstrer stadig georginer, asters og høstanemoner. Endnu er der lang tid til, at postbuddet så
meget som overvejer at aflevere et julekatalog i en af
postkasserne i Stjær. Men i Pias hus er der allerede
gang i nisserne.

Pia tager imod inde i stuen, hvor hun sidder med alle
kasserne med juleudstyr rundt om sig. Hvis man scanner
hen over de forskellige rekvisitter og det allerede fabrikerede materiale, er det tydeligt, at der er en overvægt af
farven rødt, men også af lidt gråt – det er nissernes primære farver.
”Bare rolig – jeg er altså ikke i julehumør endnu” sprutter
Pia af grin, mens hun finder garn og forskellige nåle frem.
”For ca. 8 år siden startede min veninde og jeg op med at
mødes en gang om ugen fra 1. september for at fremstille ting til salg på julemarkedet i Galten sidst i november.
Det var rigtig hyggeligt, og jeg er så bare fortsat med at
gå ret tidligt med at gå i gang med fremstillingen”.

”Til jul savner jeg også at passe dagplejebørn, som jeg
gjorde indtil for godt et år siden. Ungerne er så umiddelbare og dejlige i deres reaktioner på det, man laver. Måske er en af årsagerne til, at jeg meget bedre kan li` at
fremstille nisser end engle, er at nisser er frække, driller
og laver løjer. Dagplejebørnene vidste ikke noget bedre,
end når nissen havde været på besøg og havde tryllet
smørbakken stor eller lille imens de sov middagssøvn –
de hvinede nogle gange af fryd og forundring.”

Arveligt belastet
”Jeg er nok lidt arvelig belastet – min mor elsker også
nisser. I mit barndomshjem var der også altid pyntet op
med en masse nisser til jul”. Pias fingre arbejder lynhurtigt, mens hun sidder og vikle rødt garn om en slags bøjet
strikkepind – det hedder at Gimpe, fortæller hun. ”Ingen
har lært mig det, men en dag besluttede jeg mig bare for
at gå i gang og tænkte, at det vel ikke kunne være så
svært. Modsat hvad man skulle tro, bruger jeg aldrig skabelon til det, jeg laver. Det hele er fri fantasi og ikke to
nisser er helt ens. Lige siden jeg var fem år, har jeg altid
skullet have noget at sidde og nørkle med.”

Jeg er bare mig selv…..
”Jeg ved godt, at nogle synes, det er mærkeligt at sidde
så tidligt på året og lave juleting, men jeg har altid bare
valgt at gøre det, jeg har lyst til og være så mig meget
mig selv som muligt. Det er et godt princip synes jeg, og
det man kommer længst med her i livet.” Pias blik bliver
intenst – der er ingen tvivl om, at hun mener, det hun nu
har på hjerte. ”Man må holde fast i sig selv”.

Stille som samtalen og gimpningen udvikler sig falder der
en ro over Pias ansigt, der ellers hele tiden exploderer i
store smil og høje grin. ”For mig er det en form for terapi
at sidde her og lade den ene nisse efter den anden tage
form. Jeg stresser rigtig meget af, og jeg elsker den oplevelse, hvor tankerne bare forsvinder, og hvor jeg sidder
og bliver fuldstændig opslugt af arbejdet og på den måde
glemmer tid og sted”.

Udenfor Pias hus skinner septembersolen stadig, men
man kan mærke, der så småt er sået et spædt lille julefrø
i hjertet på én. Julen er alligevel ikke så langt væk. Når
man tænker sig om, kan det snart blive den sidste weekend i november, hvor julemarkedet i Galten foregår.
Egentlig som med et trylleslag glæder man sig pludseligt
til igen at skulle se haverne i Stjær være dækket af rimfrost, og hvis vi er heldige af hvidt hvidt sne.

Gift med en Nåh-Såhr
”Faktisk er det lidt tankevækkende, at jeg fandt en mand,
der modsat mig ikke specielt godt kan lide jul og julepynt.
Ja, faktisk har jeg nogle gange drillet ham med, at han er
lidt som en NåhSåhr, der hader jul ligesom i The Julekalender. I de første år vi boede sammen var det ikke megen julepynt at finde hos os. Men så fandt jeg en Garfield
med nissehue – den gik an, næste jul var det et lille plastikjuletræ, jeg købte og næste år igen en julestjerne til at
hænge op i vinduet. På den måde er der bare kommet
mere og mere julepynt op her, og da vi fik børn og selv
skulle holde jul, fik den fuld skrue med juledekorationer,
nisselandskaber osv.” Pia slår en høj latter op og kigger
skælsk: ”Men jeg pynter altså ikke op før 1. december.”
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Netværk og hygge
for alle kvinder i og omkring Stjær
International kvindedag d. 8. marts 2010
i Stjær Forsamlingshus
For tredje år i træk holdes i 2010 et festligt og hyggeligt arrangement i anledning af den internationale
kvindedag d. 8 marts.
Forsamlingshuset er reserveret, og festudvalget er
så småt gået i gang med planlægningen af årets
tema og aftenens underholdning - så sæt allerede
nu et stort kryds i kalenderen.
Nærmere detaljer for festen i 2010 slås op på
www.stjaer.net og på opslag i byen m.v.

Der er tradition for både seriøse og sjove indlæg - for fællesaktiviteter og ikke mindst snak

EFTERLYSNING

og latter over super lækker mad og kager ..

8.marts udvalget søger kontakt med kvinder i Stjær, Storring, Høver og Søballe,
der har viden om kvindeprojekter ude i
verden, som vi her fra området kan blive
inspireret af og støtte.

Kontakt venligst Jeanine på mail jeanine@thogersen.dk
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Nyt fra Borgerforeningen
Nu er skoven falmet og vinteren er klar til at holde sit indtog. De indendørs sysler skal findes frem, så de lange vinteraftener kan nydes i fred og ro. Desværre kan bestyrelsen ikke nøjes med dette. Vi har måttet se en række udfordringer i øjnene, som vi bestemt gerne havde været foruden. Endvidere har flere medlemmer ligget underdrejet
på grund af sygdom; men skulle nu være ved at være klar
igen. Hos vor webmaster har der været familieforøgelse –
et stort tillykke til Roy og Noelia med den lille Matias.
Borgerforeningen er som bekendt en forening, der delvist
finansieres af kontingenter og delvist af arrangementer,
som foreningen afholder. Gennem mange år har Julebanko for henholdsvis børn og voksne været en fast indtægtskilde; men desværre er udbyttet, med tiden blevet så lille,
at selv nettoprovenuet ved en medlemsudlejning af forsamlingshuset er større. Bestyrelsen mener, at en gevinst i
den størrelse med de langt over 100 mandetimer bestyrelsen skal lægge, for at vor Julebanko kan afvikles, ikke står
i et rimeligt forhold. Når vi så samtidig bliver bebrejdet, at
vore priser er for høje, vore gevinster for små, ja så er der
ikke megen motivation tilbage. Bestyrelsen har derfor besluttet, at det i øjeblikket ikke er her, vi vil bruge vore kræfter. Vi forventer at dog vor Julestueudvalg, vil afholde julestue for pensionisterne.
Vi må desværre også holde en pause i vores Julestue for
pensionisterne i år, men vi skal nok få stillet juletræet op
og tændt det 1.ste søndag i Advent. Det endelige tidspunkt følger ved opslag i DagliBrugsen og på stjaer.net.

Den første lørdag i november var der vinsmagning med
spisning i forsamlinghuset. Arrangementet var kommet i
stand som et samarbejde mellem brugsen og borgerforeningen i Stjær.
Den lokale kok, Henrik Blæsbjerg, havde tilberedt en tappas-buffet med lidt for enhver smag, afstemt med de 8
Sydafrikanske vine, som vineksperten Klaus Prüfer fra
Den Jyske Vinskole, havde udvalgt til aftenens smagning. De knap 40 deltagere fulgte begejstret med i historien om vinene der blev smagt, krydret med anekdoter
fra vinens forunderlige verden.
Mellem vinekspertens fortællinger gik snakken livligt ved
de fem runde borde, der var hyggeligt dækket op med
levende lys, efterårsløv og rigeligt med vin. Der var lagt
stemmesedler på bordene, så vinenes farve, bouquet,
smag og eftersmag kunne bedømmes, og der var mulighed for at bestille de smagte vine til særdeles favorable
priser.

Stjær Sogns Borgerforening
Formand: Jens Bølling/ formand@stjaer.net /
44952825
Læs mere om Borgerforeningens arbejde og opgaver
på:www.stjaer.net
- under Foreninger & grupper > Borgerforening.
Her er også et link til indmeldelse i Borgerforeningen.

Stjær Forsamlingshus
Udlejning: Lene Andersen – tlf. 2925 2665
eller send e-mail til forsamlingshus@stjaer.net
Udlejningspriser (fra fredag til søndag) inkl. rengøring:
•
Medlemmer: kr. 2000,•
Ikke-medlemmer: kr. 2600,•
Børnefødselsdage på hverdagseftermiddage: kr.
400,Kontakt til kokke, kogekoner og tjenere samt lokale
overnatningsmuligheder kan du læse mere om på:
www.stjaer.net/forsamlingshus
Omkring udlejningen kan vi dog også mærke det store
Danskersyndrom – "det er jo bare mig". Hvorfor kan folk
der lejer vort forsamlingshus, er glade for at alting fungerer, så ikke blot aflevere nøglen når lejemålet er afsluttet.
Hvorfor kan folk ikke tænke at en eller anden kommer til at
mangle denne nøgle, og får måske ikke en helt så god
start på sin fest, fordi man ikke kan komme ind og stille op
på det planlagte tidspunkt. Ligeledes har nogle af vore
daglejere fået den ide, at rekvisitter, som vor lejer har lejet
et andet sted, blot kan efterlades i huset til afhentning næste dag. Hentes det ikke ser man absolut ingen grund til
fortælle det til Borgerforeningen, for man har jo bedt om at
det bliver afhentet; men resultatet er, at den næste lejer
står med det problem, at man ikke kan køre efter sin planlægning. En lidt trist mentalitet, som bevirker at vores regelsæt ved udlejning bliver mere udpenslet og mere firkantet. Egentlig burde det være nok at have et regelsæt, der
lyder: "1) Pas på vort hus, som var det dit eget. 2) Efterlad
huset i en lidt pænere stand, end du modtog det i". Ak ja,
som Tante Sofie i Folk og Røvere i Kardemommeby siger:
"Hvis alle andre var som mig, så gik det nok til sidst; men
ingen anden er……."
Af andre opgaver på tapetet kan jeg nævne at vi skal have
efterisoleret hen over den store sal. Vi har indhentet tilbud
på at få blæst isoleringsgranulat ind over den eksisterende
isolering. Herved undgår vi et tungt og støvende arbejde,
som normalt er forbundet med isoleringsarbejder. Vi håber
vi kan få det gjort inden det bliver alt for koldt, så vi allerede kan få glæde af isoleringen i denne fyringssæson. Vi
har også planlagt og indkøbt nye lamper til kælderetagen.
Her vil oplysningen holde sit indtog i form af nye lamper
med energisparepærer. Vi havde egentlig regnet med at
kunne få bragt sternbrædder og gavle i orden i år, men det
bliver nok nødt til at vente til foråret.
Jeg vil sluttelig ønske alle vore læsere en glædelig Jul og
et brag af et godt Nytår.
Jens Bølling
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Nyt fra dagplejen
I har nok alle sammen set os komme omkring i byen i sommer, vi har været hjemløse siden legestuen under klubhuset
blev inddraget, så vi har brugt legepladserne i Nygårdsparken og Pebbelparken flittigt. Men så i september rykkede vi
ind i den nye legestue, som er beliggende midt i byen. Nærmere betegnet Bethesda overfor kirken. Her har vi et godt
overblik over hvor mange busser, lastbiler og traktorer der kører forbi.
Den 2. september tog vi alle de nye faciliteter i øjesyn, og da der blev uddelt ispinde ville jublen ingen ende tage. Dagen
igennem blev Bethesdas have gennemsøgt på kryds og tværs, og der hersker vist ingen tvivl om at det var en vellykket
dag.
I oktober samledes vi atter igen, for at tage på den årlige indsamlingstur i skoven. Bevæbnet med diverse poser og bøtter drog vi samlet til Stenskoven, for her at finde grankogler, bog, pinde og en masse visne blade. Dette materiale bliver
brugt til nogle fantastiske kunstværker, som børnene selv kreerer efteråret igennem. Der bliver lavet kranse af de mange
farverige blade, adventskranse af de fine stjerneformede bogskaller og ellers limet og sat i ler til alskens fine skulpturer.
Der blev kikket på biller og edderkopper som kravlede i skovbunden, og vi så en masse musehuller, men selv om vi
kaldte på musen, ville den ikke komme ud at lege med os.
Hilsen fra børn og voksne i dagplejen

Landsbyernes aften i Veng
Torsdag d. 29. oktober blev der holdt "Landsbyernes aften" i Borgernes Hus i Veng. Aftenens formål var en officiel afslutning af "Projekt Landsbyscenarier", hvor Skanderborg Kommunes landsbyer har haft mulighed for at
præge planerne i Kommuneplan '09.

Hensigten er at bidrage til bedre projekter og til bedre
ansøgninger i forbindelse med nye projekter - f.eks. ansøgninger til kommunens landdistrikspulje (landsbypulje),
hvor der efter to ansøgningsrunder stadig er penge tilbage i puljen for 2009.

Borgmester Jens Grønlund bød velkommen og roste
landsbyernes engagement og konstruktive indspil til processen. Resultaterne af det sidste års samarbejde om 4
fælles udviklingstemaer blev præsenteret på mødet. Udbyttet og idéerne fra de enkelte arbejdsgrupper kan ses
og hentes på kommunens eller Landsbysamvirkets hjemmeside:
www.skanderborg.dk/landsbyscenarier
www.landsbysamvirket.dk

Efter den livlige snak om temagruppernes arbejde, gav
projektets konsulent, Henrik Boysen fra COWI, nogle
gode råd til fælles ansøgning om midler til udvikling i
landsbyerne.
Afslutningsvis reflekterede formanden for Landsbysamvirket, Helle Blæsberg lidt over
fremtidens oplevelse af de blomstrende landsbyer..

Der var især fokus på temaet om landsbyernes fællesfaciliteter og sociale rum. Temaet sætter fokus på erfaringsudveksling i forhold til planlægning og gennemførelse af projekter - og erfaringsudveksling - eller samarbejde om f.eks. vedligeholdelse af gadekær, boldbaner, legepladser o.l. Det er ikke altid nok med gode idéer til
etablering eller forbedring af forhold til fælles aktiviteter.
Ved vi f.eks. hvornår der er behov for at indhente en zonetilladelse inden projektets start ? Ved vi at etablering af
en legeplads kræver, at vi også sørger for en forsikring?

Der var et pænt fremmøde af landsbyboere til mødet - og
der var en god og konstruktiv dialog.
Projektet er nu officielt slut, men Landsbysamvirket og
Landsbysamvirkets hjemmeside er klar til at understøtte
det videre samarbejde og erfaringsudveksling mellem
landsbyerne - og så har kommunen også i budgettet for
2010 afsat midler til landdistrikspuljen (landsbypuljen) ..!
av
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Udvikling i Stjær?
Hvordan mon det ser ud her i Stjær om 20 år? Er der mon bygget flere huse? Har vi en dagligvarebutik? Og hvad med skole og børnepasning? Redaktionen har leget med tanken og kommer med et
par bud – et bud hvor udviklingen i Stjær er gået i stå – og et bud på et Stjær i rivende udvikling. Det
er fri fantasi – måske du har andre tanker?
Vi skruer tiden frem … og er glade for at præsentere:

Stjær Avis nr. 111 – november 2029, version 1
Hvor blev de unge af?
Der er masser af grunde til salg på de nye udstykninger i Stjær, og både jorden og vores
landsby er klar til at unge familier skal få øjnene op for vores perle af en landsby. Vi ligger jo
midt i den smukkeste natur, og tæt på både
Skanderborg og Århus. Så hvad er det der
holder folk tilbage?
Redaktionen er gået på jagt efter en forklaring på, hvorfor de nye grunde stadig ikke er blevet solgt her 2 år
efter udstykningen.
Vi har spurgt en af de familier der har vist interesse for
at købe en grund, men som alligevel har valgt at takke
nej.
”Vi er tiltrukket af at bo i en landsby – væk fra den larm
og trafik vi oplever i Århus”, siger Pernille på 34 år, som
sammen med sin mand og deres børn på 1 og 3 år har
overvejet mulighederne for at flytte til Stjær. ”Vores
børn skal vokse op i trygge omgivelser og gerne i en
aktiv landsby, hvor man kommer hinanden ved og vi
kan være sammen med andre ligesindede familier”. Og
det er netop hvad de forventede at opnå ved at flytte til
Stjær.
”Men vi har hørt fra flere, at der ikke er særlig mange
unge familier der flytter til Stjær. Der bor flest familier
med store eller voksne børn og rigtig mange ældre
mennesker. Derfor er vi bekymrede for om der på sigt
vil være pasningsmuligheder for vores børn i Stjær og
om der fortsat vil være en skole, når vores børn skal
starte om 3-5 år.”

Hvad skal der ske med Østerbro 9? Så længe det står tomt og er i
forfald får vi svært ved at tiltrække nye indbyggere i Stjær

Opslagstavlen
Pendlerklub:
Vil du være med i pendlerklubben?
Vi kører hver morgen kl. 7 samt 7.30 – samme
tid som den gamle rute 109 i sin tid gjorde.
Der bliver kørt til flere steder i Århus, hvor man
kan køre videre med Århus Sporveje. Der er
også biler til Skanderborg.
Henvend dig til Yrsa Pendul, Østerbro 9, hvis
du er interesseret i at køre med.

Frokostklub for pensionister:
Pernille og hendes mand er også i tvivl om, hvorvidt
Stjær kan leve op til deres forventning om en aktiv
Vi spiser sammen hver mandag kl. 12
landsby. ”Unge familier i dag stiller krav om at der er
i krostuen i forsamlingshuset.
både pasningsmuligheder
Kom
og hver med – det er ren hygge!
i byen og at man kan købe
Det
koster
50 kr. hver gang, og vi skiftes
dagligvarer. Bor man i
Hjælp søges:
til at handle ind i Galten
Stjær skal man helt til Galten eller Harlev for at
Vil du tjene en ekstra skilling – så se her!
Henvend dig til Mikkel Madklub
handle ind – som det tætJeg har ikke selv bil og er afhængig af
teste – og den integrerede
hjælp til at få foretaget de daglige indkøb.
institution i Stjær har efter
Ring til mig, hvis du er interesseret!
vores mening en usikker
Ulla Mangeår
fremtid”.
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Brugsen som holder parkeret i vejsiden. Jeg mener,
at vi skal komme op med et forslag til placering af
parkeringspladser, så dette ikke kun bliver et mellemværende mellem Super Brugsen og kommunen.
• Etablering af alternative ruter – en slags ringvej: Jeg
mener vi har brug for en forbindelsesvej mellem
Stjærvej og Stenskovvej nord for boligområdet på
Granatvænget. Det vil bringe meget af trafikken til og
fra skolen den vej. Trafik af lærere og elever til og fra
en 2-sporet skole fylder en del i en by som Stjær!
• Alternativ placering af busstoppested: Med 2 busruter
som begge kører 2 gange i timen det meste af dagen
kan der være god idé i at flytte busstoppestedet en
smule. Jeg kunne foreslå enten at placere det længere nede af vejen – på Vesterbro – eller på Jeksenvej.

Biler – biler - biler
Hvordan forbedrer vi sikkerheden på Østerbro? Vejen er både om morgenen og om eftermiddagen fyldt med biler – både de kørende
og de parkerede!
I årevis har Østerbro været ”hovedfærdselsåren” i
Stjær. Ruten forbinder byen med indfaldsvejene. Alle
som skal handle i Super Brugsen skal den vej. Færdsel
til og fra ungdomsklubben på Østerbro 12 går den vej.
Busrute 109 og den nye rute 7913 både kører og holder
på Østerbro. Den tunge trafik fra vareindleveringen til
Super Brugsen bidrager også pænt til den tunge trafik.
Trafiksituationen på Østerbro bliver heller ikke forbedret
af at meget trafik til og fra skolen nu går den vej. Efter at
der er etableret trafikchikaner på Toftkærvej, vil mange
hellere køre ad Østerbro. Alt sammen resultater af en
positiv udvikling, som nu giver os en
trafikal udfordring.

Og der kan være mange flere ideer – det er bare med at
få dem frem i lyset!
Kurt Futura

Jeg mener, at vi er nødt til at etablere
en arbejdsgruppe, som kan beskrive et
løsningsforslag hurtigt - og den slags
plejer vi at være gode til i Stjær. Løsningsforslaget skal efter min mening
indeholde følgende emner:
• Parkeringspladser til Super Brugsen:
Om eftermiddagen er Østerbro en
meget uoverskuelig trafikåre på
grund af alle de kunder til Super

Opslagstavlen
Info fra Stjærskolen
Fredags café

Fra 1. december indfører vi skolepatrulje om morgenen fra kl. 7.45 til 8.00. Der vil være skolepatrulje
ved Stjærvej forenden af Toftkærvej samt ved Østerbro/Vesterbro forenden af Stjærvej.

Hver fredag fra kl. 15
Kom og vær med til Fredags Café i Stjær multihal. Der er åbent fra kl. 15 til 18. Du har mulighed for at købe sandwich, frugt, vand, kaffe
snacks og meget mere.

Vi håber at alle trafikanter vil vise hensyn, så vores
skoleelever kan komme sikkert frem.

10 års jubilæum for Stjær multihal!!
Lørdag d. 19. januar 2030 kl. 16 - ?
Kom og vær med til en brag af en fest, når Stjær Sogns Borgerforening og Stjær Boldklub i samarbejde
fejrer 10 års jubilæum for multihallen. Der vil være sjove aktiviteter om eftermiddagen for børn og voksne
i alle aldre. Om aftenen vil der være fællesspisning i forsamlings-hallen. Køb madbilletterne allerede nu i
Super Brugsen i Stjær
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Det var en mørk og stormfuld nat…

grupper med to til fem… mellem klokken 18 og 20
kulminerer det. De mindste børn har en voksen
ledsager med, som behørigt holder sig i
baggrunden. De større børn går selv. De huse der
har halloweenpyntet , med græskar eller lign. er
sikre på at få besøg….men også mange andre huse
besøges. Børnene aflæser lynhurtigt om der er
nogen hjemme….
I enkelte huse vælger ejeren at sige ”ballade!”….så
bliver der lidt stille…indtil vampyrerne får mælets
brug igen…og så kommer der nogle godter frem…i
de fleste huse kommer godterne med det samme: et
enkelt stykke slik, en bolle, en pakke rosiner….en
slikkepind…der skal ikke meget til, men børnene
har det supersjovt…
En tradition har indtaget Stjær og byerne
omkring….allerede nu er den større end at rasle til
fastelavn. Pas på derude i de små hjem… næste
år… HHHUUUUUAAAAAAAAAAA……….!!!!!!! tik

Nææ…det’ faktisk vindstille.
Månen står højt på himlen, næsten
fuld og lidt diset…
Det er den 31. Oktober….BØH!
Rundt omkring på vejene i vores lille landsby
vandrer små grupper rundt. Dracula, vampyrer,
rigtig mange hekse, gangstere, engle, spøgelser..og
også et par prinsesser. De vandrer i den mørke
nat…kigger om hjørnerne, vurderer husene.
Uhyggen lurer overalt. Ind imellem vælges et hus,
der antastes… dørklokken kimer… ”SLIK ELLER
BALLADE!!!!”
Halloween er kommet til Stjær. De seneste fem år
har det grebet om sig, og der er rigtig mange
udklædte børn ude denne stille aften. De fleste går i

Fakta om halloween (kilde: wikipedia)
Allehelgensaften den 31. oktober, er aftenen før Allehelgensdag. I følge folketroen er det den aften hvor hekse, genfærd og
mørkets magter er løs, for at vanære og håne de helgener der festligholdes på Allehelgensdag.
Allehelgensaften er stort set gået i glemmebogen i den danske kultur, idet den blev afskaffet under Struensees helligdagsreform af
1770. Den er ved at finde indpas i dansk kultur igen, under det amerikanske navn Halloween.
I USA og mange andre lande er Halloween en stor festdag, der med et glimt i øjet lægger vægt på gys og gru med hekse,
spøgelser, spindelvæv, edderkopper, horrorfilm osv.
Halloween kan sammenlignes med traditionen omkring fastelavn i Danmark, for begge steder klæder børn sig ud og går rundt og
banker på nabokvarterets døre for at få slik (i USA siger børnene trick or treat, altså "ballade eller lækkerbisken”).
En af de kendteste Halloween-skikke er at udskære orange græskar med skræmmende ansigter og bruge dem som lamper, såkaldte
Jack o' Lanterns. Halloweens popularitet i Danmark kan direkte måles i den nationale græskarproduktion, der i løbet af få år er
steget til 400.000 græskar i 2008.
I den danske folkekirke er Allehelgensdag af praktiske grunde flyttet til den første søndag i november.
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Grundejerforeningen
Flintevænget
Stjær Avis er på rundtur i de
forskellige
grundejerforeninger,
vejfonde m.m som findes i
området. Baggrunden er, at vi i
redaktionen er overbeviste om, at
der ligger en masse viden og
ideer, som kan bruges til gensidig
inspiration.
I sidste nummer af avisen fik vi en
udførlig beskrivelse af arbejdet i
Nygårdsparken.
Denne
gang
besøger vi en af byens nyeste
foreninger, Flintevænget. Formand
Stefan Mikkelsen fortæller, bl.a.
om et helt særligt udvalg.

Grundejerforeningen Flintevænget
Grundejerforeningen Flintevænget blev stiftet i 2004.
Foreningen består af 15 grunde hvoraf 14 er
bebygget i dag. Beboerne er en blanding af tilflyttere
og Stjær folk og der er mange børnefamilier med
børn i alle aldre.

I grundejerforeningen har vi et fællesareal, som er
det grønne område mod nordvest, hvor stien fører
over til Peppelparkens legeplads.
Vi har i grundejerforeningen besluttet selv at passer
fællesarealet, og har således lavet en turnus
ordning, hvor husstandene på skift har ansvaret for
henholdsvis græsslåning i sommerhalvåret og
snerydning i vinterhalvåret. Hvert år, typisk om
foråret, holder vi en havedag, hvor minimum en fra
hver husstand møder op og hjælper med at ordne
stien, luge ukrudt m.m.
Vi har på vores årlige generalforsamling ofte drøftet hvad der skal ske med fællesarealet. Der har
været mange forslag, og et af dem som er blevet realiseret er indkøb af to fodbold mål, som
allerede er blevet taget godt imod af områdets børn.
Vejfest
Hvert år, sidst på sommeren, afholder
vi vejfest. Grundejerforeningen har
indkøbt et stort telt som vi stiller op på
fællesarealet.
Festudvalget, som består af to
husstande og som bliver valgt på den
årlige generalforsamling står for
planlægning af dagens program. I år
var en af aktiviteterne et
underholdende fodboldspil hvor
spillerne fik bundet et reb om det ene
ben og derefter parvis bundet til en
pæl i jorden. Så gjaldt det ellers om,
på trods af de begrænsede
bevægelsesmuligheder og ved godt
team arbejde, at få skudt bolden i
mål.
Om aftenen bliver der tændt op i
kilde: kort.skanderborg.dk
grillen, og alle medbringer en ret til
det fælles ta’selv bord og kød og drikkevarer til sig selv. Derefter hygger vi os resten af aftenen.
Snegleudvalget, … ikke et langsomt udvalg ☺
Da byggerierne begyndte på Flintevænget konstaterede vi hurtigt, at mange dræbersnegle havde
haft gode kår på de tomme byggegrunde. Mange oplevede det første år en ren invasion af snegle i
de nyanlagte haver og grundejerforeningen besluttede derfor at nedsætte et snegleudvalg, som
havde til opgave at undersøge og koordinere bekæmpelsen af sneglene. Det viste sig at være
særdeles effektivt, for efter at samtlige beboere lagde den fællesindkøbte sneglegift ud på samme
tid, har der ikke været set mange snegle siden.
Formand
Stefan Mikkelsen
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Vend avisen og tjek Stjær på dette luftfoto fra 1954
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- og så fra i dag…...
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Nyt fra Stjær spejderne
Spejderne har været på aftentur til
Ole Rømer observatoriet i Højbjerg.
Da skyerne drev væk, kunne
alle kraterne på månen ses.

Ulvene er i gang med at lave dolke og sy
tilhørende skeder i kernelæder.

1

med legen, selvom det indimellem for en udenforstående
kunne se noget kaotisk ud; børnene havde målrettede,
begejstrede, fortørnede, hævngerrige, glade, triumferende udtryk i ansigterne... og hver sin version af spillet med
sig hjem.

Elvernes tid er ikke forbi...
Bakkeskoven fyldtes af børn fra hele Skanderborg Kommune i efterårsferien, da 115 børn i alderen 3 til 15 år
deltog i rollespillet ”Dværgenes Skat”, feriens sidste lørdag – det 7. rollespil de sidste fire år. Spillet var endnu
større end tidligere spil, med lidt flere børn, flere deltagende forældre (ca. 15 udklædte) og med deltagelse af
rollespilsklubben i Bjedstrup; Fafner.

Idéen med rollespil er netop, at det er spillerne der definerer legen, indenfor et på forhånd aftalt sæt regler og et
”plot”, dvs en rammehistorie. Denne gang var rammehistorien skrevet af et par fædre fra Stjær, Jan og Robert,
resten af scenariet var skruet sammen i konstruktiv ånd
af mange forskellige forældre i et skabende samarbejde
om spillet, og som bidrog med det de syntes om.

Dværgenes skat var målet for spillet. Men for at nå dette
måtte ungerne forcere forhindringer, både i form at voksnes vise, spekulative opgaver - og store og smås sværddyster på tværs af de aftalte racer - og trolde og udyr.
Undervejs skete både ting der skulle ske og ting der skete lidt for tidligt...☺! Midtvejs blev der serveret varm kakao og forældrebagte boller.

Vi vil arbejde på at vi kan få denne begejstrede og glade
dag i skoven med børnene igen og samtidigt gerne som
noget man kan melde sig til, i takt med at vi kan overkomme det. Men vi vil fortsætte med grundlæggende at
organisere på åbent forældrebasis, (store børn er dog
også velkomne!), fordi det er herligt og givende at mødes

Til sidst kunne den indfundne, opfundne og tilkæmpede
skat vejes på den store retfærdighedsvægt og vinderne
kåres, hvorefter et stort revancheslag mellem de ”gode”
og de ” onde” kunne stå! Selvfølgelig var det elvernes der
vandt, hvorfor? Fordi orkerne hellere ville slås end samles om point...

med andre forældre over noget absolut uforpligtende,
men ellers både fantasifuldt, kreativt, teatralsk, historiefyldt, organisatorisk, håndværksmæssigt - og temmeligt
uforudsigeligt! Og med sigte langt udover hverdagens
horisonter.
Næste rollespil bliver den 10. april 2010. Alle er velkomne og interesserede kan henvende sig.

Stort set alle adspurgte var enige om, at spillet var sjovt og de ventende forældre kunne også konstatere, at der
for det første ikke var nogen der kom til skade og, for det
andet, at der tilsyneladende måtte være nogen mening

Man kan finde flere informationer på kulturistjaer.dk
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Se mere på
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stillede sig alligevel hen under træet og sagde til
Zakæus, at han ville spise i hans hus den aften.
IKKE i et af alle de fine eller gode menneskers huse,
men .... sammen med udskuddet Zakæus.

Mad med Mere
Maden var klar i Forsamlingshuset, og i Kirken stod
Carsten Marvig for MED MERE.
Selvom måltidet nu også spillede en fremtrædende rolle
i aftenens fortælling fra Lukas Evangeliet.

Sådan lød en del af den fortælling, Carsten havde med i
kufferten til endnu en vellykket børnegudstjeneste med
efterfølgende aftensmad. Ca. 80 børn og voksne havde
trodset sne og slud og var mødt op i Stjær Kirke.

Jeg vil spise hos DIG i aften !
sagde Jesus til Zakæus, udskuddet, den modbydelige
og forhadte overtolder, som ingen kunne holde ud at
være sammen med.
Han mente også selv, at han ikke var noget værd.
Uværdig til at se Jesus, der skulle tale på torvet i byen,
så ... han gemte sig i et morbærfigentræ, hvor han
kunne se uden selv at blive set.

Hvad er det ALLER-vigtigste for et menneske ?
spurgte han børnene.
Familien lød det første bud. Hjerte lød det næste.
Kærlighed lød det så med klar røst fra Mai.
JA, nemlig. Pastoren blev synligt overrasket over, at
børnene selv var klar over det. Kærlighed - det at blive
set på med kærlighedens øjne - i lyset af den kærlighed,
der skinner ud af mors og fars øjne.

– TROEDE han, for .... Jesus, der netop havde talt om,
hvordan vi bør forsøge at tilgive igen og igen og igen,

Så fulgte beretningen om overtolderen Zakæus. HAM
var der ingen, der havde set på med kærlighedens lys i
øjnene, han var blevet mobbet hele sit liv, så han var
blevet til en rod. Derfor var han blevet overtolder, så

OPSLAGSTAVLEN
BABYSALMESANG
Startede op 16. november.
Du kan stadig nå at være med.
Se mere på de næste sider.

JULEN i KIRKEN
BØRNEKORET

SKÆLD UD PÅ GUD
Studiekreds
Vær med i efterårets studiekreds.
Det kræver ingen specielle
forudsætninger, og ALLE er naturligvis
meget velkomne.
Se mere på:
www.storring-stjaer.dk/Studiekreds_2009

Storring-Stjær Børnekor starter
op igen under ledelse af Heidi
Gargulak Andersen.
De synger til første søndag i
advent og Syng Julen ind, samt
naturligvis Lucia-optog på skolen.
Se mere på de følgende sider.

Tirsdag den 8. december
Vi Synger Julen Ind.
Stjær: 19.00
Børnekoret går Lucia og giver en
lille koncert.
Torsdag den 24. december
Juleaften
Storring: 15.00
Stjær: 14.00 & 16.00

KIRKEKOR –
KAN
DU LIDE AT SYNGE ?
Julekoncert
Så skynd dig at kontakte Rita.
Søndag den 13. december.
Kl. 19.00 i Storring Kirke.
Som vi skrev i Kirkebladet, er vi ved at
starte et voksenkor, der bl.a. kan afløse
Med FORTUNA-koret fra
kirkesangeren og deltage ved andre og
Silkeborg. Se mere andetsteds i
mere frie lejligheder.
avisen.
ALLE er naturligvis meget
Mulighederne er mange, men det
velkomne, og der er fri entre.
afhænger alt sammen af, hvad vi bliver
enige om, at vi i fællesskab har lyst til.

Søndag den 29. november
1. søndag i advent
Storring: 10.30 Kirkekaffe
Børnekoret medvirker.
Stjær: 16.00

KYS HINANDEN
– for det vil ærgre Fanden.
Foredrag om parforholdets og
erotik og familieliv. Onsdag den 10.
februar 2010 kl. 19.30 i Stjær Kirke.

Fredag den 25. december
Juledag
Storring:10.30
Stjær: 9.00
Knud Albert er med på trompet .
Søndag den 27. december
Julesøndag
Storring: Ingen.
Stjær: 10.30
Fredag den 1. januar
Nytårsdag
Storring: 14.00
Stjær: 15.00

Lad Rita vide – så hurtigt som muligt – om
DU er interesseret:
Tlf.: 86 95 01 23, eller mail: rita@joseff.dk
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kærlighed, der skinner ud af mors og fars øjne.
Så fulgte beretningen om overtolderen Zakæus. HAM
var der ingen, der havde set på med kærlighedens lys
i øjnene, han var blevet mobbet hele sit liv, så han var
blevet til en rod. Derfor var han blevet overtolder, så
han kunne tage hævn over dem allesammen og ikke
bare opkræve det, han forventedes at opkræve for den
forhadte besættelsesmagt, men også en god del
ekstra, som han kunne putte i egen lomme.
Jo, Zakæus var blevet en rig mand ved at stjæle fra
dem, der havde været onde ved ham.
Og den gode pastor illustrerede levende i bedste
rollespilsstil, hvordan Zakæus med trusler og sværdet i
hånd fik vristet penge ud af selv dem, der ingen havde.
Børnene morede sig strålende - især dem, der truet på
livet måtte hoste op med deres penge. : -D. De glæder
sig hver gang, børnene, til at se, hvad der gemmer sig
i Pastorens kuffert, og de lyttede med øjnene på stilke.
Ikke mindst da Carsten Marvig pludselig - udklædt
som Zakæus - klatrede op i toppen af morbærfigentræet, hvorfra han kunne se Jesus uden selv at blive
set. Træet var prædikestolen, og børnene var
tydeligvis ikke vant til, at nogen sådan sad og krøb
sammen OVENPÅ prædikestolen.

Mad med Mere
Maden var klar i Forsamlingshuset, og i Kirken stod
Carsten Marvig for MED MERE.
Selvom måltidet nu også spillede en fremtrædende
rolle i aftenens fortælling fra Lukas Evangeliet.

Jeg vil spise hos DIG i aften !

Zakæus mente som nævnt ikke, han var værdig til at
se Jesus. Derfor gemte han sig, mens han lyttede til
Jesus, der fortalte alle om, at man skulle tilgive, ikke 7
gange, men 77 x 77 x 77 gange. Mon ikke også
børnene fangede pointen ? Det er langt lettere at
tilgive, hvis man ser på verden med kærlighedens
øjne.

sagde Jesus til Zakæus, udskuddet, den modbydelige
og forhadte overtolder, som ingen kunne holde ud at
være sammen med.
Han mente også selv, at han ikke var noget værd.
Uværdig til at se Jesus, der skulle tale på torvet i
byen, så ... han gemte sig i et morbærfigentræ, hvor
han kunne se uden selv at blive set.

Som vi også sang i den efterhånden næsten
uundværlige salme: Nu går Solen sin Vej

– TROEDE han, for .... Jesus, der netop havde talt
om, hvordan vi bør forsøge at tilgive igen og igen og
igen, stillede sig alligevel hen under træet og sagde til
Zakæus, at han ville spise i hans hus den aften.
IKKE i et af alle de fine eller gode menneskers huse,
men .... sammen med udskuddet Zakæus.

(Salmebogen nr. 786,
http://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/786):

Sådan lød en del af den fortælling, Carsten havde
med
i
kufferten
til
endnu
en
vellykket
børnegudstjeneste med efterfølgende aftensmad. Ca.
80 børn og voksne havde trodset sne og slud og var
mødt op i Stjær Kirke.
Hvad er det ALLER-vigtigste for et menneske ?
spurgte han børnene.
Familien lød det første bud. Hjerte lød det næste.
Kærlighed lød det så med klar røst fra Mai.
JA, nemlig. Pastoren blev synligt overrasket over, at
børnene selv var klar over det. Kærlighed - det at blive
set på med kærlighedens øjne - i lyset af den
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Kys Hinanden !

Storring-Stjær Børnekor

.... for det vil ærgre fanden;
sådan lyder refrænet i en gammel revy-vise.

Da Marianne desværre måtte stoppe, fordi hun havde
fået fuldtidsarbejde, har Heidi Gargulak Andersen tilbudt
at lave et super julekor, så vi kan bevare traditionen med
at koret medvirker ved første søndag i advent, Synger
julen ind, og går lucia-optog på skolen.
TAK Heidi !!!

Et foredrag af præst og
stud. sexolog
Benedikte Vejlby
Baggesgaard

Koret kommer til at øve et par lørdage, og da en del af
korpigerne også spiller basket, har vi valgt at lægge øvningen efter basket. Vi sørger så for en spændende og
hyggelig frokost til pigerne, så de ikke går sukkerkolde.

”Så giv hinanden hånd
derpå” siger vi, med
folkekirkens vielsesritual,
mens de elskende står og
længes efter filmreplikken:
”You may kiss the bride”.

Alle er velkomne, du skal bare have lyst til at synge og
kunne være med til øvningerne.
Øvetider og optrædender er samlet i skemaet herunder.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Heidi
på mail : heidi@gargulak-andersen.dk
Eller telefon 86 95 06 50 & 20 18 55 15

Det erotiske aspekt er stærkt
underspillet i den danske
vielse:
Vores ægteskab bygger på håndslag og aftaler frem for
sanselighed og erotik. Noget kunne tyde på, at det syn
på ægteskabet kaster lange skygger ind over det
moderne ægteskab.

Koret øver flg. lørdage 21/11, 28/11 og 5/12
fra kl. 11.30 -13.00 i Konfirmandstuen.
Optrædender: 1. s. i advent 29/11 kl. 10.30, Syng Julen
Ind, 8/12 kl. 19.00, Lucia på skolen 11/12 kl. 8.00

Det, der ikke bliver sagt højt ved ægteskabets
begyndelse – det kan senere blive svært at tale om;
hvordan finder og genfinder vi hinanden, i den ordløse
samtale, erotik er.

Babysalmesang
i Stjær Kirke
skal nu i gang!

Erotik og sex er ellers kommet på dagsordenen; det er
ikke længere tabu at ganske almindelige mennesker
forlyster sig med hinanden; på tv dukker den
supersexede Joan Ørting jævnligt op i den bedste
sendetid, og i de sene aftentimer får vi et blik ind i de
mere særprægede kroge af seksualitetens verden.

Vi mødes første gang mandag den 6.11 kl.10-11.30.
Kom og vær med til varme og glade formiddage med
salmer, sang, leg, remser og bevægelse for barn og
forældre.
Tag madpakken og tæppet med.
Jeg sørger for kaffe og the.

Den mere almindelige erotik truer med at tage sig grå
og hverdagsagtig ud i forhold til alt det spændende og
anderledes, vi får indblik i. Men erotik og sex er ikke
forbeholdt de særlige lyster og perversionerne; de
fleste mennesker kunne have et rigt og
givende sexliv, og det stabile forhold har andre og dybe
kvaliteter, vi kunne få øjnene op for.

Babysalmesang er målrettet børn i alderen 3 - 12 mdr,
men hjemmegående søskende er også velkomne!
Har du spørgsmål, så henvend dig
til jeanine@thogersen.dk
Jeg glæder mig til at se jer.
Jeanine

En sådan øjenåbner er foredraget: Kys Hinanden !

Eftermiddagsmøder

Kirkehøjskoler

Eftermiddagsmøderne afholdes tirsdage fra kl. 14 16.15 i Storring Konfirmandstue. Alle er velkomne.
Foredragene er gratis. Kaffe og kage kan købes til
meget overkommelige priser.

MED UDSIGT TIL LIVET !
– Og om at håbe på det, man ikke kan se.
Når Gud er god, hvorfor ER Han det så ikke ?
Tirsdag den 24. november 2009 kl. 14.00 I Skivholme
Kirke ved Hanne Marie Houkjær.

Tirsdag den 1. december 2009

Cigaretter og Whiskey og ......

Etik er Valget af det Gode.
Torsdag den 14. januar kl. 14.00 i Galten Kirke ved
overlæge og tidl. formand for Etisk Råd, Ole Hartling.

Lyder titlen på sognepræst Jacob Køhn Andersen
foredrag om livet i den moralske overhalingsbane.
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Cafe Drop
Ind
Cafeen ligger i

Tekst og fotos:
Michèle Nielsen

Fællesspisning i efteråret.

En BØN – HUSK POSEN !!!
Græsplænen ved siden af pøllestien bruges til at lege
og spille bold på. Det er IKKE rart at få bolden fedtet ind
i en hunds efterladenskaber for så at gribe den i målet
kort efter.
Vil DU ikke også huske posen næste gang ?

Storring Forsamlingshus
Lilleringvej 14, 86 95 01 32 (KUN tlf.svar.)
Formand:

Udlejning:

Hans Jørgensen
Solhøjparken 2
86 94 16 05

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

Fællesspisningen i Storring består lige nu af 14 familier, der
skiftes til at lave mad 2-3 familier ad gangen, når vi mødes ca.
en gang om måneden i løbet af skoleåret.
Vi har valgt i en periode at mødes om søndagen. Aftener i
Forsamlingshuset — spisning kl. 17.30 – og eftermiddage kl.
14.30 i konfirmandstuen, hvor vi få kaffe og hjemmebag.
Vi mødes til aftensmad: 22/11-09 og 7/2-10.
Eftermiddagskaffe: 10/01-10.
ALLE er velkomne !

Priser:
Udlejning: 1.250 kr. + forbrug
(Rabat for medlemmer af Forsamlingshuset)
Normalt er udlejning fra fredag til søndag.

Formand eller (–quinde): Linda Due Kaiser
Tlf. : 36 98 76 71 Mail: linda@duekaiser.dk
I oktober var der et forrygende vejr, så vore kære poder var
mest udenfor på Dronninghøjs nye grønne plæne.
En klar favoritsport var sneboldkamp med tørt græs.

Dag- eller aftenudlejning (ca. 5 timer):
400 kr. + forbrug.

Det sker i Forsamlingshuset
Gymnastik: Hver tirsdag kl. 19.00.
Tilmelding på telefon 86 95 02 15 direkte til fysioterapeut
Ellen Mikkelsen, som instruerer.
Folkedans:
Lillering Folkedansere danser hver torsdag kl. 19.30.
ALLE er velkomne.
For flere oplysninger, kontakt formand Hans Jørgensen på
86 94 16 05.
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af Mogens Kjærskov

S ø nd a g d . 2 2 . no v e m b e r
Fra kl. 10.00 til kl. 16.00
Snart nærmer julen sig med raske skridt, og samtidig også tidspunktet
for det store Julemarked i Høver, hvor der i år er rekord i antallet af stande.
Høver Beboerhus vil være fyldt til bristepunktet med nisser, julegaveideer,
juletræspynt, papirklip, dukker, smykker, juledekorationer og masser af andre
spændende ting.
Der vil sædvanen tro være mulighed for at nyde både vådt og tørt i den hyggelige
cafe.
Tag familien eller naboen med og få et par hyggelige timer i Høver Beboerhus,
Ryvej 107, Høver.
Arrangementet er åbent for alle, og der er gratis adgang.

Juletravetur

Nytårsaften

Søndag d. 13. dec. Kl. 13.00

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

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

Høver Beboerforening vil være vært ved en øl
eller vand i Beboerhuset.
I lighed med tidligere år, vil der være fælles
affyring af fyrværkeri på legepladsen kl. 24.00

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

Medbring dit eget fyrværkeri, så vi får en flot
oplevelse ud af en fælles affyring.
Beboerforeningen sørger for der er affyringsrør
til raketterne.

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

H U S K
Beskyttelsesbriller til børnene

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

Fællesspisning

Lørdag d. 9. jan. 2010, kl. 18.30

Fredag d. 5. feb. 2010
kl. 18.30 i Høver Beboerhus

Så er tiden kommet, hvor alle kvinderne i Høver
mødes til den årlige tøsefrokost.

Ved
noget
der
nærmest
lignede
et
bagholdsangreb, blev de nye kokke udpeget ved
sidste fællesspisning, men det skal ikke afholde
det nye hold fra at stable en fællesspisning på
benene, der vil byde på en kulinarisk oplevelse.

I år holdes festen hos Conny Bay,
Lyngfeldvænget 3, Galten.
Alle deltagere skal medbringe:

Fredag d. 5. februar 2010, kl. 18.30 står menuen
klar i Høver Beboerhus, og deltagelse er mulig
ved
tilmelding
til
et
af
nedenstående
telefonnumre, senest onsdag d. 3. februar 2010.

• En ret til fælles buffet
• Drikkevarer til eget forbrug

Prisen for deltagelse vil som sædvanlig være på
kr. 60,00 - 80,00, børn halv pris.

Tag din nabokone under armen og
medbring jeres gode humør, og
deltag i en hyggelig aften sammen
med byens andre kvinder.

Tilmelding til:
Lone og Kay: 86 94 55 83
Bodil og Rasmus: 86 94 38 75
Susanne: 86 94 53 88
Mogens: 86 94 55 95

Festlige indslag er yderst velkomne.
Giv besked om du kan komme, samt
hvilken ret du vil medbringe til

Lysbilledforedrag:
Conny tlf.: 24 60 49 66

Med autocamper gennem Sverige og Finland.
Onsdag d. 27. januar 2010
kl. 19.00 i Høver Beboerhus
I sommeren 2008 var Henny og Leo Pedersen,
Galten på tur i autocamper op gennem Sverige og
Finland, hvor de i Finland tæt ved grænsen til
Rusland skulle mødes med 60 andre nordiske
autocampere, der alle deltog i Dansk AutoCamper
Forenings (DACF) tur til Sct. Petersborg, Rusland.
Onsdag d. 27. januar 2010, kl. 19.00 i Høver
Beboerhus vil Henny og Leo Pedersen vise
lysbilleder fra turen, der gik op over polarcirklen,
og blandt andet omfattede et besøg i verdens
største jernmine i Kiruna.
Foredraget slutter, lige efter at grænsen til
Rusland er passeret, og vil senere blive fulgt op af
en fortsættelse, der vil omhandle turen i Rusland.
Der er gratis adgang, og alle er velkomne.
I pausen står Høver Beboerforening klar med det
berømte Høver kaffebord til billige priser
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Søballe-siden

Planlagte fællesspisninger i
Vinterhalvåret 2009-10:

Fællesspisning
Alle kan deltage i fællesspisning i Borgernes hus! Det
er ren afslapning og hygge at deltage, og så er det
billigt! Man møder op senest kl. 18.00, sætter sig til
bords, får en hyggesnak med borddamer og -herrer,
og nyder den gode mad.
I skal blot huske at tilmelde og betale senest
onsdagen før kl. 19.00. Man kan kun tilmelde sig den
først kommende fællesspisning, det er altså ikke
muligt at tilmelde sig flere måneder forud.
I Søballe er det nu i postkassen hos Tanja og Niels,
Stjærvej 13,, man kan aflevere sin kuvert, med lige
penge og oplysning om antal deltagere. Man kan også
selv køre i Borgernes Hus og ordne betalingen i
kiosken hos Søster, onsdagen før, mellem kl. 19 og
19.30.
Kommer man for sent i tanker om at man vil til
fællesspisning, altså efter onsdagen, kan man
henvende sig direkte til månedens madhold og evt. få
lov til at melde sig til. Det afhænger selvfølgelig af
hvor langt de er i planlægningen, om der kan
”klemmes” flere ind.

Priser:
Børn til 6 år
Børn 7 - 15 år
Voksne

Gratis
20 kr.
40 kr.

30. november 2009
Arr.: Venge
Kontaktperson: Vibeke Møller 86 94 45 09

25. januar 2010
Arr.: VETERANERNE
Kontaktperson: Else Rathcke 86 94 44 96 eller
2991 4496

22. februar 2010
Arr.: Nørre Vissing
Kontaktperson: Tove Skrumsager 86 94 53 58 eller
6171 5358

29. marts 2010
Arr.: Hårby
Kontaktperson: Jan Nielsen 87 69 30 08

Ønsker du at fællesspisningen skal
fortsætte?
- så tilbyd din hjælp til holdene,
alle kan hjælpe med et eller andet.

Drikkevarer:
Sodavand: 7 kr.
Øl:
12 kr.
Vin:
60 kr.

.

Byens juletræ skal tændes
-det er blevet en tradition i Søballe....
Alle der har lyst, mødes på
legepladsen den 1. søndag i advent.
I år er det d. 29. november, kl. 16.
hvor det til lejligheden indkøbte og
plantede juletræ bliver midtpunkt for
en stund.
Når træet er tændt, bliver der
mulighed for at varme sig med en
kop gløgg og et par æbleskiver i
Lene og Sørens garage.
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Stjær Avis Sponsorer!
SKANDERBORG
Tlf. 86 51 00 00
4, 6 og 8 personers vogne
Storvogne med lift

AUTOGRISEN
Malekurser for børn og voksne i kreative
omgivelser på Stjernholm mejeri
www.artjamming.dk

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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(Ralph Waldo Emerson)
www.hs-slagteri.dk

rengøring

tlf. 70200103
ole.vraa@mail.dk

Vi synes det er rigtig sjovt at lave områdets
lokal-avis.

Hemmeligheden ved en journalistisk succes er, at gøre læserne så
rasende, at de selv vil skrive halvdelen af din avis. (C.E.M. Joad)

Har du lyst til at bidrage med indslag, så send dem til
stjaeravis@stjaer.net
Alt modtages med glæde. Indslag, artikler, ideer,
omtaler, fotos, eller bare en lille vits!!!! Jo flere der
deltager med små eller store ting, desto mere alsidig
bliver avisen…..
Kunne du tænke dig at deltage i redaktionsarbejdet,
få dig en ”fast spalte”, eller bare deltage med kvartalets vittighed
ell. lign….så skriv og hør uforpligtende nærmere på
kroyer@email.dk.

Skrift kan gemmes,
tale glemmes

Intet stort er nogensinde skabt uden entusiasme.

Foreninger, grupper, råd, udvalg og institutioner
Storring
Storring Forsamlingshus:
Formand: Hans Jørgensen
8694 1605

Det er dog mærkeligt hvad
der kan komme op af et
blækhus
(HC Andersen)

med nøglepersoner…

Gymnastik:
Instruktør: Ellen Mikkelsen
86 95 02 15

Udlejning:
Yrsa Nielsen/ Lilleringvej 5
86 95 01 12

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

Storring Grundejerforening:
NY Formand: Brian Nielsen
86725454 , bin@mail.dk

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

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

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

Foreninger, grupper, råd, udvalg og institutioner
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 Folkedansere
Søren Kristensen/
86 94 33 41 / marso@mailme.dk
Stjær Billedmagere/ Art-Jam
Tina Kolding/ 8695 0630
tina@tinakolding.dk
Skanderborg Kultursamvirke
Henvendelse til Skanderborg Kommune
Landsbysamvirket
Anja Veldt/ 3513 5226
anvt@cowi.dk
Ejerlav for Tåstrup sø
Jakob Thulesen Dahl/ 86950027
jd@skanderborg-gym.dk

med nøglepersoner…

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

Kræftens Bekæmpelse
Repr. I Stjær:
Susanne Røgen/ 86950414
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

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

A.M.B.A. Stjær Brugsforening
Arne Mogensen/ 8695 0010
02715@coop.dk
hjemmeside: www. coop.dk
Galten Erhvervsråd er blevet nedlagt
ved kommunesammenlægningen.
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

Indre Mission
Repr. i Stjær: Karen Marie Boye
8695 0470
Stjær Vandværk
Bent Skovsende/ 8695 0478
FEJLMELDING: Peter Gabriel
2343 5083/ vand@stjaer.net
Toftkærvej og Pebbelparkens
Grundejerforening
John Monrad/ john@monrad.dk
Nygårdsparken Grundejerforening
Annette Thorsted/ 8695 0495
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HØVER
Høver Beboerforening
Peter Nordheim
86 94 62 85 / pno@aarsleff.com
Høver Vandværk
Rasmus Laursen/ 86 94 38 75

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

FØLGENDE STØTTER FLASKEPOSTEN OG
DERMED STJÆR BOLDKLUB:

86 95 01 75

Sicom A/S
Kollens Møllevej 9, Stjær

Kasserer:

Sekretær:

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
HÅNDBOLD:
Formand:

FODBOLD:
Formand:

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/BASKET:
Formand:
Robert Lund
Nygårdsparken 34
Robert.lund@albint.dk

Vi klarer alle elektriske installationer

86 95 08 98

KJ
Bogtryk Offset

75 79 00 79

Kildegade 25, 8300 Odder
86 54 03 99

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

MOTION:
Kontaktperson:

HUSK NU HVOR DU FÅR DET FLOTTESTE
FYRVÆRKERI TIL AT BYDE DET NYE ÅR
VELKOMMEN!!

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

STOR TAK TIL MOGENS RIIS RASMUSSEN,
AUTOGRISEN, DER ENDNU ENGANG
GJORDE NATTEHIMLEN TIL ET
SPEKTAKULÆRT SYN UNDER ÅRETS
SPORTSFEST!!

75 79 00 79

86 95 04 28
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Dagli’ Brugsen – Stjær

Galten Knallert- og
cykelværksted

ÅBENT HELE UGEN
8.00 – 20.00
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

FLERE HAR NYDT GODT AF ANETTES
HJEMMEBAGTE KNÆKBRØD OG EFTER
UTALLIGE OPFORDRINGER FØLGER HER
OPSKRIFTEN:

!! OPRÅB - OPRÅB - OPRÅB !!

1 dl. græskarkerner
1 dl. havregryn
1 dl. solsikkekerner
1 dl. hørfrø
3,5 dl. hvedemel
1 tsk. salt
1 tsk. bagepulver
1,25 dl. olie
2 dl. vand

Vedr. vandinstallation i hallen til opfyldning
af drikkedunke
Vi har fået dette dejlige gode, så man altid kan fylde
sin drikkedunk med friskt, koldt vand!
MEN
Der er alt for mange, der har misforstået meningen
med denne installation.

Bland alle de tørre dele sammen og tilsæt vand og
olie og ælt dejen jævn.
Dejen deles ud i to portioner, der udrulles mellem
to stykker bagepapir.
Fjern det øverste stykke og del pladen i 20
stykker.
Bages ved 200 grader til de er lysebrune, ca. 15
minutter.

FORBUDT:
•
•
•
•

At drikke direkte af maskinen
At smide rundt med papkrus efter brug
At bruge 27 papkrus på en time
At sloges i vand i forhallen

PRAKTISK ANVENDELSE:
•
•
•
•
•

Velbekomme!!

At fylde sin drikkedunk til træning eller kamp!
At tage et enkelt krus vand, hvis man som
tilskuer er tørstig!
Er man meget tørstig gemmer man kruset, og
fylder dette op flere gange.!
At smide kruset i den opsatte skraldespand efter
brug!
Spilder man ved et uheld lidt vand, så tager man
naturligvis et stykke papir og tørrer op efter sig!

Skulle det knibe med at få bagt selv, så kom
omkring når der er hjemmekampe i hallen. Hvis du
er heldig, har Annette været på spil, og hvis ikke er
kan du være sikker på, at boldklubben vil være vært
for en kop kaffe, mens du følger holdenes strabadser
i hallen.

TRÆNERE:
VENLIGST PÅPEG DETTE OVER FOR DINE
SPILLERE!!
FORÆLDRE:
VENLIGST PÅPEG DETTE OVER FOR DINE
BØRN, OGSÅ NÅR DE ER I HALLEN MED
SKOLE ELLER FRITIDSORDNING.
Vi har nu fået sidste advarsel fra hal inspektøren, der
er træt af gang på gang at møde op til en forgang,
der sejler i vand, så overholdes de ovenstående
retningsliner ikke:
VIL MASKINEN BLIVE FJERNET IGEN, OG VI
MÅ VENDE TILBAGE TIL AT FYLDE DRIKKEDUNKE MED HALVLUNKENT VAND FRA
HANERNE….
Så brug maskinen rigtigt fremover!!
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TIL TRÆNERE OG LEDERE I
ALLE AFDELINGER

HUSK
NÅR TRÆNINGSTIDEN IKKE BRUGES
ALLIGEVEL PÅ GRUND AF AFBUD ELLER
TRÆNINGSKAMPE I ANDRE HALLER, SÅ
SKAL CALLLE HAVE BESKED!!
SEND HAM EN MAIL ELLER SMS, SÅ HAN
VED, HVORNÅR HAN KAN ÅBNE OG
LUKKE HALLEN.

Hvis vi vil beholde det gode at
kunne varme op på skolen ved
søndagens kampe, så husk:
HÅNDBOLDE MÅ IKKE
MEDBRINGES PÅ SKOLEN

TAK
JULESULET SKAL LØBES AF IGEN!
Stjærs U16 piger tager igen i år til Thy Cup

Mail: stjaerhallen@hotmail.com

Der har ikke tidligere været
tradition for deltagelse i julestævner i Stjær Boldklub,
men det agter pigerne bestemt
at lave om på!!
Ved Thy Cup i 2008 deltog
2300 ungdomsspillere fordelt
på 197 hold fra Danmark,
Sverige, Norge og Tyskland,
og heraf var der så et enkelt hold piger fra Stjær BK.
Det var så god en tur, at pigerne insisterer på at
komme af sted igen!

Sms: 40 84 12 51

GÅ EN TUR I HALLEN
OG STØT VORES
HÅNDBOLDHOLD!!
Kampplan kan ses på
boldklubbens hjemmeside
www.stjaerboldklub.dk

Da pigerne var til påskestævne i Åbybro med tilskud
fra boldklubbens rejse-pulje, bliver denne tur for
egen regning, men dette har ikke afholdt pigerne fra
deltagelse, så vi drager nordpå i juleferien fra d. 27.
til 30. december.
Turen derop har vi billetter til, idet vi jo sidst endte
på en alternativ rute på vejen hjem p.g.a. problemer
med et Arriva tog.
Kompensationen var erstatningsbilletter, og så kan
vi jo lige så godt tage en tur mere… ☺

BOLDKLUBBENS NYE HJEMMESIDE
www.stjaerboldklub.dk

Vi takker forældrene for endnu en gang at lade os
låne børnene i juleferien, samt vise stor villighed til
en smuttur til Thisted for at hente os hjem igen.

Det tog lidt tid at få søsat projektet, men endelig
er den nye hjemmeside oppe at køre.
Tjek oplysninger om træningstider,
kampreferater, trænere og andre nyheder.

Jeg glæder mig lige så meget som pigerne, og
vender naturligvis tilbage med begivenheder fra
turen i næste nummer af Flaskeposten.

Vend endelig tilbage med input, hvis du mener, at
der er fejl og/eller mangler.

Ellen

Billeder, historier m.m. fra arrangementer,
stævner, kampe modtages med tak, så vi alle
bidrager til at holde hjemmesiden opdateret og
levende.
Disse sendes til formand Henrik Møller, der så
sørger for at formidle videre til sidens
skribenter.
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MANGE TAK TIL AVK !!
DER HAR SPONSERET NYE SPILLEDRAGTER
TIL HÅNDBOLDAFDELINGENS U16 PIGER
Foto følger i næste nummer af Flaskeposten
LANDSPOKALFINALER I ARENAEN
I forbindelse med afviklingen af landpokalfinalerne i
håndbold der afvikles d. 2. januar i Arenaen i Århus
har boldklubben brug for hjælpere.
Der er brug for omkring 20 personer over 17 år, og
hjælpen består i praktiske opgaver i forbindelse med
kampene: Vagt ved indgangen, hjælpe tilskuere på
plads, oprydning el. lign.
Boldklubben modtager for dette arbejde et beløb,
som bidrager til boldklubbens rejsepulje til glæde og
gavn for ungdommen, idet egenbetalingen til diverse
stævner på denne måde holdes på et beskedent
niveau
Kontakt John Laursen på
john-h-laursen@hotmail.com eller tlf. 86 95 04 69
senest d. 1.12. hvis du har lyst til at hjælpe til.

STJÆR BOLDKLUB ØNSKER ALLE
EN RIGTIG GLÆDELIG JUL,
SAMT ET GODT OG
LYKKEBRINGENDE NYTÅR!
Fodbold i Stjær Boldklub???
Fodboldafdelingen er en af boldklubbens største
afdelinger, men der er p.t. kun tre personer til at
varetage alle opgaverne i udvalget.
Det er ganske enkelt for lidt!

Hvis nogen i Nygårdsparken undrede sig over nogle
skrækkelig skrig fra mørket d. 31. oktober, så var det
bare Stjærs U16 piger, der afholdte (u)hygge-aften i
hallen. Her var der blandt andet et lille aftenløb på
banerne, og med ilagte overraskelser var der mange
hvin i løbet af aftenen.
Pigerne havde det sjovt, og vi beklager enhver larm,
dette måtte medfølge!! ☺

Så…
Ønsker du stadig, at boldklubben skal kunne tilbyde
denne idrætsgren til dig selv, din søn eller datter, så
meld dig under fanerne.
Kontakt fodbold@stjaerboldklub.dk for yderligere
oplysninger.
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