
 

 

STJÆR AVIS 
      med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe  

Nr. 32 – 8. årgang  Februar, marts, april, ½ maj 2010 

 
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. 25. april 2010. Avisen udkommer i week-enden den 15.-16. maj 2010. 

Indlæg modtages på mail adr.: stjaeravis@stjaer.net    Avisen kan læses i farver på http://www.stjaer.net 

Gravemaskinerne er i gang med at fylde op i grusgraven vest for Jeksenvej. Trods 
frostvejr kommer der biler hver dag med ny jord. I baggrunden ses området mod vest, 
hvor der bliver mulighed for en gåtur ved vandhullet sammen med rådyr og andet…  

Læs vores tema om Stjær Grusgrav s. 4-8 

CO2CO2CO2 
Vi møder en CO2-bevidst familie på side 10-11 



 

 

 

 

Stjær Avis          
udgives af Stjær Boldklub  

og Stjær Sogns Borgerforening 
 

Redaktionens adresse:  Østerbro 10, Stjær, 8464 Galten,                   
stjaeravis@stjaer.net/   8674 2717 (Christina) 
 
Avisen bliver husstandsomdelt 4 gange om året til ca. 750 hus-
stande i Storring-, Stjær-, Høver- og Søballe-området. 
Du kan købe ekstra aviser i Dagli’Brugsen i Stjær, for 10 kr. 
 
Deadline for stof til næste Avis er søndag den 25. april 2010 
Avisen udkommer i weekenden den 15.-16. maj 
 
Deadline-tidspunkt udsendes på Stjær-net - og på Brugsens op-
slagstavle, tre uger før deadline.  
Send gerne stof til avisen i god tid. Det letter ”avisbrygningen”. 
 
Copyright!  Kopiering er kærkomment - med angivelse af kilde! 
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Stjær/aktiviteter 
 
februar 
24. kl. 19.30  Generalforsamling i Landsbysamvirket, Hylke 
marts 
1.   kl. 18.30  Spejdernes årsmøde, spejderhytten 
7.           Sogneindsamling 
8.   kl. 17.30  International kvindedag i forsamlingshuset 
10. kl. 19.30  Generalforsamling, Stjær Vandværk, Basehouse 
14. kl. 10.00  Pileflet 
14. kl. 19.30  Koncert i Stjær Kirke 
17. kl. 19.00  Generalforsamling, Stjær Boldklub, klubhuset 
21. kl. 16.00  Koncert med Take Note koret, Framlev Kirke 
24. kl. 14.30  Forårsudstilling i forsamlingshuset, fernisering 
25. kl. 09.00  Forårsudstilling i forsamlingshuset 
29. kl. 17.30  Fællesspisning i forsamlingshuset 
april 
10. kl. 11.00 Rollespil i Bakkeskoven 
14. kl. 19.00  Generalforsamling i ”Brugsforeningen Galten og 
  Stjær”, Gammel Høver Kro 
26. kl. 17.30  Fællesspisning i forsamlingshuset 
maj 
8.   kl. 13.30  Cirkus Stjærne 

Storring/aktiviteter 
 

marts 
5. kl. 18.00 Cafe Drop Ind 
7.  Sogneindsamling 
14. kl. 14.30 Eftermiddagskaffe i konfirmandstuen 
april 
9. kl. 18.00 Cafe Drop Ind 
11. kl. 17.30 Fællesspisning i Storring Forsamlingshus 
 
Hver tirsdag kl. 19.00: Gymnastik i Storring Forsamlingshus 
Hver torsdag kl. 19.30: Folkedans i Storring Forsamlingshus 

Høver/aktiviteter 
 

marts 
7.  Sogneindsamling 
17. kl. 19.00 USA foredrag i Høver Beboerhus 
april 
13. kl. 19.00 Høver Beboerforening, generalforsamling 
24. kl. 13.00 Loppemarked i Høver Beboerhus 
25. kl. 11.00 Loppemarked i Høver Beboerhus 
maj 
8.   kl. 13.00 Vandretur fra Høver Beboerhus 

 
 

….og mens vi lagde sidste hånd på avisen, kom der et par gade-

musikanter og bankede på døren: ”Må vi gi’ et nummer?”…….og 

det gjorde de så. Bandet hed ”The Harmless Manual of the Rude  

Body”—tror vi nok… Det var i hvert fald Johannes og Patrick…. 

Søballe/aktiviteter 
 

marts 
11. kl. 19.00 Vandværk generalforsamling i Borgernes hus 
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Cirkus STJÆRne  
Lørdag den 8. maj kl. 13.30. 
 

På det grønne område ved 
klubhuset og Stærekassen.  
 
Når Cirkus Stjærne traditionen tro - det er nu 11. gang - kommer til 
byen er byens øvrige borgere også velkomne. 
Entré: 30 kr. for voksne - børn er gratis. 
 
Kl. 13.30  Cirkus Stjærne giver forestilling i teltet på 

Sportspladsen. 
Kl. 14.30 –17.30  Café og tombola i teltet. 
Kl. 17.30  Dagen vil blive afsluttet med, at vi tænder gril-

len for dem, der har lyst til at blive. Der skal 
selv medbringes mad og drikkevarer. 

 
Der er fri adgang for byens borgere til caféen fra kl. 14.30. 
 
Fredag den 7. maj 10.00 holder vi generalprøve for vuggestuebør-
nene, dagplejebørnene, Storring børnehave og børnehaveklassen 
i cirkusteltet på boldbanen ved klubhuset. 
 
Med venlig hilsen 
Stjær Børnehus – Østerbro. 

Stjær Børnehus 
indbyder til 

Forårsudstilling  
 

24. og 25. marts 2010 
I Stjær Forsamlingshus 

 

Fernisering: 
Onsdag den 24. marts kl. 14.30-17.00 

 

Udstillingen er desuden åben: 
Torsdag 25. marts kl. 9.00-13.00. 

 
Alle interesserede bydes velkommen. 
 

Med venlig hilsen 
Stjær Børnehus  
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Historiske begivenheder finder sted i  
Stjær Grusgrav i disse måneder.        Af TIK

I 1968 startede man 
med at grave sand i en 
lille grav på vestsiden 
af Jeksenvej. Efter 40 
år er denne første grav 
nu færdigudvundet, og 
en retablering til 
landbrugsjord og 
andet…er i gang… 
 
Det var Harald Røgen, der supplerede 
murerfirmaet med at grave på den lille 
grund, hvor firmaets værksteder i dag 
ligger. Efter nogle år købte man jord til, og 
efterhånden dannedes dét, der i dag 
kaldes GRAV 1. I starten leverede man 
sand til de villabyggerier, der var i 
Grønlundsparken (Cedervej, Enebærvej 
og Tujavej). Senere leverede man til 
udvidelsen af Silkeborgvej, og grusgraven 
voksede i takt med at efterspørgslen 
voksede…Gravningen i denne grav var 
færdig for et par år siden, og det er derfor 
at man nu, 40 år efter starten er ved at 
retablere denne jord til landbrugsjord. En 
for Stjær Grusgrav historisk begivenhed. 
Firmaet Harald Røgen og Sønner drives i 
dag af de tre sønner, Henning, Knud og 
Jens. Førstnævnte bor i byen, tæt på 
grusgraven. For nogle år siden 
påbegyndte man Grav 2, som ligger øst 
for den gamle. Man arbejder sig stille og 
roligt mod vest. Når jorden er færdig-
udvundet, lukker man straks og retablerer 
til landbrugsjord. Et andet firma, Ry 
grusgrav, fik for noget tid siden tilladelse til 
at grave sydøst for Grav 2 (se kort på 
næste side), til stor ærgrelse for Stjær 
Grusgrav. 

Det røde sand 
Der er rigtig god sand under Stjær. Det er den gode 
røde, som er god til vejarbejder og husbyggeri. Det 

kan virke paradoksalt, når de fleste husejere i byen 
klager over den stive lerjord, og kører sandbunke 
efter sandbunke ind i haven for at gøre jorden lind, 
men 10 meter nede…der ligger det! Under alt leret 
og mulden kommer der rigtig god sand. Men man 
skal så langt ned, at det er humus-syrefrit, for ellers 
kan det ikke bruges til vej-belægning. Nogle gange 
skal man helt ned til 16 meter for at finde det, men 
dér ligger til gengæld prima sand. Helt over til 
Bakkeskoven ligger den gode sand i undergrunden, 
men da skoven er fredskov, må man ikke grave så 
langt. Den jord der graves, ejes af lokale landmænd, 
som så får fortjeneste af de materialer der graves 
ud af deres jord. 
Firmaets hovedvare er således sandet…det røde 
grus. Det bruges ved vejarbejder, man har f.eks 
leveret grus til motorvejsstykket mellem Harlev og 
ind til sløjfen ved Aarslev, da der blev bygget 
motorvej. Også andre store vejarbejder får leveret 
sand fra Stjær Grusgrav. I grusgraven bruges 
harpemaskiner til at sortere det udgravede sand, så 
den sorteres i flere finheder. Desværre kan man 
ikke bruge stenene, de er for små og der er for få… 
Man vil rigtig gerne kunne lave stabilgrus…som 
består af det røde sand blandet med knuste 
skærver. Stabilgrus bruges ved vejarbejder og 
husbyggeri. Knuste skærver kan med sine kantede 
former ”pakkes” meget solidt sammen med sandet, 
og derved give et stabilt lag under det, der skal 
bygges.  
Naturområdet ved vandhullet 
En del af Grav 1, som er ved at blive reetableret er i 
dag, af sig selv, blevet en rigtig naturperle. Mange 
dyr og fugle holder til her, og et vandhul har dannet 
sig i bunden af graven, som det ofte sker i nedlagte 
grusgrave. Det er overfladevand, der lægger sig, og 
efterhånden som leret slammer til i bunden, er det et 
regulært vandhul, som traditionelt drager mange 
dyr. Derfor har man ansøgt om at lade denne del af 
den gamle grusgrav ligge brak, og give mulighed for 
at lade byens befolkning nyde godt af det. 
Vandhullet vil ændre størrelse året rundt, alt efter 
hvor meget nedbør, der kommer. Om sommeren vil 
det af og til være udtørret, i våde perioder kan det 
være en hel sø… 
Murerfirmaet 
Firmaet Harald Røgen og Sønner beskæftiger i dag 
20 mand. En del af det, er det oprindelige 
murerfirma, som stadig er fuldt aktivt, men arbejder 
med  
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Og hvad er det så, med dét der  
beton-knusningsanlæg? 

 

Før jul blev der gjort indsigelser mod et beton-knusningsanlæg ved 

Stjær Grusgrav.  
 

Stjær Grusgrav har sammen med firma HJ Hansen ansøgt om at lave oplags- og knuse-plads til beton. (se 

næste side for placering af anlægget) Ved max. kapacitet vil der hver dag komme 10 lastbiler ekstra med 

beton, tegl og blandingsvarer (=beton, tegl og jernarmering) som vil blive oplagret på en plads syd for Grav 1.  

Materialerne kommer fra huse og andre byggerier, som er blevet revet ned.  

Tre gange om året, en uge ad gangen, vil der komme et transportabelt betonknusningsanlæg, som vil knuse alt 

det oplagrede, således at det derefter kan genanvendes som tilsætning til sand, så man kan fremstille 

stabilgrus. De nedbrudte bygningsmaterialer bliver således genanvendt ved etablering af veje, bygninger etc. 

Et læbælte bliver plantet rundt om området. Der vil blive tre råvarestakke og to færdigvarestakke. Lastbilerne 

vil komme kørende fra Stilling/Hadsten-landevejen, da de iflg. lokalplanen ikke må køres gennem Stjær. 

Placeringen af anlægget bliver på den jord, som ejes af Stjær Grusgrav. 

Henning Røgen er til rådighed for yderligere spørgsmål på tlf: 23310495 

 

En gruppe borgere har gjort indsigelser mod dette projekt. 73 underskrifter blev i december indsendt til 

Skanderborg Kommune. Klagerne er især bekymrede for den øgede trafik med tunge køretøjer og hvad det vil 

give af støjgener og risiko for ulykker. Man henstiller til, at kommunen sikrer vejen for de blødere trafikanter. 

Man frygter også øget støv ved blæsevejr, både i knusningsperioder og fra færdigvarer. Og man savner garanti 

for at grundvandet ikke vil lide skade, hvilket bekymrer nogle af de boringer der ligger i nærheden af 

anlægget. Desuden stilles der spørgsmålstegn ved, hvad der må ske med den visuelle oplevelse i området. 

Klagen er endnu ikke færdigbehandlet.  

 

Avisen har bedt om en kommentar fra Stjær Vandværk, som allerede har taget stilling til etableringen af 

beton-knusningsområdet. Formand Bent Skovsende udtaler, at vandværket ingen indvendinger har mod 

betonknusningsanlægget. Betonknusningen kommer til at foregå uden for vandværkets indvindingsopland, og 

bestyrelsen mener ikke, at det vil medføre en forøget risiko for vandet i Stjærs haner.                     TIK 

 

 landbrugsbyggeri, stalde, reparationer på flere 
gamle kapeller i området, og renoverer 
badeværelser (bl.a. med egen vvs-mand). 
Snerydning 
Om vinteren ryddes der sne i stor stil… man har 
entreprisen på flere erhvervskvarterer i Hørning, 
og flere andre steder i Skanderborg 
Kommune…dog ikke i Stjær… Til gengæld er 

det Røgen, der rydder på de fleste private veje i 
Stjær…. og i år er der blevet ryddet meget… 
Her, 1. Februar, spores trætheden, da det har 
været frost og sne siden midt i december… 
dagene starter ofte klokken 03:00 og varer 
alligevel en hel arbejdsdag…..for firmaet går jo 
ikke i stå af den grund…. 
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Grav 1 er færdig-gravet, og man 
er i færd med at retablere 
jorden. Den sidste gravemaskine 
forlod stedet for to år siden, efter 
40 års gravning. Der kommer 
dagligt lastbiler med ”jomfruelig ” 
landbrugsjord fra Hasselager, 
hvor COOP er i gang med at 
bygge en pålægsfabrik.  

Grænse for 
råstofindvinding 
mod Stjær. Der 
er anslået 20 
års gravning 
tilbage. 

GRAV  

1 

Indtegnede 
jordstykke ejes 
af Røgen / 
Stjær grusgrav 

En del af grusgraven har udviklet 
sig til en lille naturperle, med 
naturligt vandhul, beplantning og 
et rigt dyreliv, bla rådyr, ræve, 
harer, og en mængde fugle. 
Familien Røgen, som ejer jorden, 
ønsker at bevare dette, til gavn 
for alle. På sigt vil der blive anlagt 
en trampesti fra Stjær, men indtil 
da vil der være adgang på gå-
ben fra Jeksenvej. Her køres ikke 
jord på, og det er besluttet at 
bibeholde skrænterne mod vest. 
Det henstilles til, at man færdes i 
området med omhu og omtanke 
for dyr og planter. 

”Sandbutikken”:  Pladsen med 
sand, grus og andet guf for 
haveejere, er flyttet fra Grav 1 til 
en placering ved siden af 
grusgravens værksted og 
kontorbygninger. Her skal også 
betonknusningsplads placeres. 

Galten Skytteforening har 
indtil for nylig haft en 
skydebane I grusgraven. 
Den har været godkendt i 
lokalplanen. Den er nu 
nedlagt og det søges om at 
flytte den til grav 2.. 
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”PIG CITY” 

En griseproducent og en 

tomatavler forsøger at få et 

projekt stablet på benene på 

noget retableret jord.  Tanken 

er at have grise i stueetagen og 

tomater på første sal, så begge 

dele økologisk understøtter 

hinanden. 

Jorden er ejet af en lokal 

landmand. Projektet har intet 

med Stjær grusgrav at gøre, 

men når/hvis det bliver en 

realitet, vender Stjær Avis 

tilbage til det. Læs evt. mere på 

Ingeniørens hjemmeside: 

http://ing.dk  og søg på: pig city 

 

Her graver Ry Grusgrav. 

(billede ikke opdateret) 

Grusgraven bruges ofte af eksterne til 

forskellige formål. Den lokale fyrværker 

låner plads til destruktion af defekt 

fyrværkeri, ligesom politiet har brugt stedet 

til at skaffe sig af med forskellige 

eksplosiver. SSP samarbejdet fra 

Skanderborg kommer af og til og bruger 

stedet med unge, der trænger til at boltre 

sig. Ligeledes har både Store Nørd og Lille 

Nørd fra DR brugt lokaliteterne til at lave 

udsendelser. (Se næste side). Grusgraven 

har også et par gange været brugt til ræs 

med firehjulstrækkere, hvor der kommer folk 

fra hele landet. 

GRAV  

2 

Jorden, der er udlagt til råstofindvinding, er ejet af 

flere lokale landmænd. (mellem de to vandrette 

stiplede linjer). Efter at der er gravet grus på 

markerne, bliver jorden retableret og brugt til 

landbrugsjord. Der går herefter en halv snes år, før 

jorden igen er fuldt frugtbar. 
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Nørder sprang Stjær Grusgrav i 
luften... 
- Eller næsten... For onsdag d. 2. december var de to 

værter på børneprogrammet Store NØRD ude for at 

teste deres seneste projekt: en vortex-kanon. 

En vortex-kanon skyder hverken med bomber eller 

appelsiner, men udelukkende med luft. Man fylder 

en masse gas ind i enden af kanonen, og når man 

antænder det, sender den et ordentligt lufttryk af 

sted, som næsten kan vælte en voksen mand. 

Braget fra sådan en kanon er oven i købet så højt, at 

selv de seje Nørder ikke rigtig turde at prøve den af 

hjemme ved deres eget værksted. Derfor kørte de en 

tur til Stjær Grusgrav, hvor der heldigvis var masser 

af plads og sand til at dæmpe lyden. 

Men selv de høje skrænter kan næppe have skånet 

Stjær-borgerne helt for kanonbragene. De to Nørder 

fik nemlig samlet hele 60 liter gas til deres affyring, 

og det fik både skrænterne til at revne og de 80 glas 

saftevand, som var stablet op som mål, til at vælte 

med et ordentligt smæld. 

Så der er masser at glæde sig til, når den nye sæson 

af Store NØRD starter på DR Ramasjang. Nørderne 

skal bygge verdens sejeste hule, og nu har de 

ihvertfald et rigtig kraftigt våben til at skræmme 

fjender væk med... 

 

Du kan faktisk meget nemt bygge din egen 
vortex-kanon. Se her hvordan: 
 

 

2. december 2009 blev der lavet TV I Stjær 
Grusgrav, da Nørderne Kåre og Emil legede 

med bomber. Programserien er i gang på DR 
Ramasjang.  

Nedenstående er skrevet af DR´s journalist Mads Svane til Stjær Avis.  
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50.000,- kunne vi fortsætte som hidtil. Vi ønsker fortsat at 
tilbyde vore medlemmer den fordel at kunne leje deres 
eget forsamlingshus til en nedsat leje i forhold til, hvad 
andre skal betale. Det har den sideeffekt, at kontingentet 
skal regnes med i den momspligtige omsætning. Med an-
dre ord så er vi blevet momspligtige. Det betyder, at vi må 
hæve udlejningspriserne en smule. De nye priser fremgår 
af vor hjemmeside. 

Vi har valgt at skifte vort økonomisystem ud bl.a. som føl-
ge af momsregistreringen, men også for at sikre at vi ikke 
fremover mister regnskaber. Dette sker via et abonne-
ment, hvor alle data ligger på en computer hos det firma, 
der har lavet softwaren. Firmaet sørger for at tage back-up 
og systemet giver mulighed for, at vor revisor kan se be-
styrelsen over skulderen. 

Succesen sætter også sine spor på vort hus, så vi må vi 
klemme på med vedligeholdelsen og fornyelsen. Det er 
især gulvene der bliver slidte - særligt i denne vinter hvor 
der slæbes megen sne og sjap med ind. Geert har derfor 
olieret gulvene, så de både ser pæne ud og kan holde i 
mange år endnu. Vore møbler bærer præg af at have del-
taget i mange festligheder. Selv om De Voksne Quinder 
ombetrak stolene, så er selve stolene ikke så stærke, som 
vi havde regnet med. Derfor skal vi snart anskaffe nye sto-
le. Vore borde er også ved at være tjenlige til pension. Be-
styrelsen går derfor i gang med at søge fonde og lignende, 
så vi kan få nogle møbler, som holder mindst lige så godt 
som vore gode gamle.  

Hvad angår snerydning omkring forsamlingshuset har vi 
fået lavet en aftale med Skanderborg kommune, så alle 
vore gæster kan færdes sikkert til og fra huset, når sneen 
som i skrivende stund vælter ned fra himlen.  
Der er nok at tage fat på, og har du ønsker til vort hus, så 
hører vi meget gerne fra dig. Vi siger ikke, at du kan få alt, 
hvad du peger på, men vi vil lytte til dine ønsker og tage 
dem med i vore overvejelser om husets anvendelse. Vi 
glæder os til at høre fra dig. 

Pfv 
Jens 

Stjær Sogns Borgerforening ønsker alle vore med-
lemmer og alle læsere af vor avis et godt og lykke-
bringende Nytår. 

Vi har som driftsforening af Stjær Forsamlingshus 
eksisteret i mere end 100. Selv om vedtægterne er 
blevet ændret nogle gange, så har det været nød-
vendigt at vedtage endnu en ændring på den ekstra-
ordinære generalforsamling i december 2009. Vi vil 
fortsat gerne vil være fritaget for at svare indkomstskat af 
vore indtægter. Hidtil har dette været sikret ved at forenin-
gens midler i tilfælde af opløsning, skulle anvendes til al-
mennyttige formål i Stjær sogn. I 2009 blev der afsagt en 
dom, der fastslog at almennyttig i forbindelse med opløs-
ning af en forening, kun kunne accepteres såfremt mini-
mum 40.000 personer kommer i betragtning ved udlodnin-
gen af foreningens midler. Vi vil aldrig tilnærmelsesvis 
kunne komme op på de astronomiske 40.000. Derfor har 
vi i samråd med Landsforeningen af Forsamlingshuse i 
Danmark ændret §§ 1 og 8 i vore vedtægter til: 

§1 Foreningens formål er:  
at drive foreningens ejendom, matr. nr. 9K, Stjær by 
og sogn som forsamlingshus efter bestyrelsens nær-
mere bestemmelser, dels ved udlejning til private og 
offentlige fester, møder, foredrag, idræt og lignende, 
dels til sammenkomster, som foreningen selv foran-
stalter således at huset kan fungere som kulturelt 
samlingssted for lokalområdet og almennyttigheden i 
øvrigt  - og: 

 at varetage Stjær sogns beboeres fælles interesser i 
forhold til kommunen og andre myndigheder samt i 
øvrigt virke for fremme af fællesskabet mellem bebo-
erne. 

§ 8 I tilfælde af foreningens opløsning, der ikke medfører 
fusion med anden almenvelgørende forening, place-
res foreningens formue i en fond, der yder tilskud til 
ungdoms og kulturelle formål i Skanderborg Kommu-
ne. Fonden administreres af 3 personer: sognets 
præst eller af en denne udpeget person, en repræ-
sentant fra kommunen og en person tilknyttet ung-
doms- eller kulturarbejdet i Stjær Sogn. 

 
Vedtægtsændringer skal godkendes på 2 af hinanden føl-
gende generalforsamlinger, der afholdes minimum 14 da-
ges efter hinanden. Ændringen skal således ratificeres på 
den ordinære generalforsamling i april 2010. 

Nogle gange kan succes have en bagside. Foreningens 
omsætning har nu nået en størrelse, hvor grænsen for 
momspligt er nået. Kunne vi holde omsætningen under kr. 

Nyt fra 
Borgerforeningen 

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 
Udlejning: 
Priser, kontakt til kokke, kogekoner og tjenere samt lokale overnat-
ningsmuligheder kan du læse mere om på: www.stjaer.net/
forsamlingshus 
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Papfar og søn i fælles kamp for miljøet 
 

Klimatopmødet er forlængst overstået. 
Der ligger kaskader af sne rundt om i 
Stjær, så drivhuseffekt og begyndende 
afsmeltning af indlandsisen er ikke de 
tanker, der først trænger sig på. Det er 
lang tid siden, man har set en CO2-
overskrift i de landsdækkende aviser, 
men i et hus på Jeksenvej, hvor der bor 
2 voksne og 4 børn, går snakken stadig 
livligt om emnet. Endda så energifyldt at 
de har lavet deres egen hjemmeside.  
 
Inde i stuen sidder Patrick på 15 år og hans papfar Peter 
og drikker kaffe. Patrick er fordybet i at studere et eller 
andet på nettet, og Peter følger med fra sidelinien. Kigger 
du på noget om CO2, er det første spørgsmål, der 
trænger sig på: Patrick slår et stort grin op: ”Aj, ikke helt”. 
”Vi er altså ikke fanatiske, men vi tænker begge to ret 
meget på det problem, vi 
har med for meget 
udledning af CO2, ” 
supplerer Peter grinende. 
”Faktisk startede vores 
interesse omkring CO2, 
fordi vi syntes, at den viden, 
vi kunne få igennem 
medierne, var så overfladisk 
og ustruktureret, og vi ville 
gerne finde ud af nogle ting 
mere i dybden. Så vi 
startede bare med at søge 
efter forskellig viden, og da 
jeg altid har skrevet meget, 
når jeg har skullet sætte mig 
ind i ting, så var det bare lidt 
oplagt at lægge det alt 
sammen ud på en 
hjemmeside. 
Arbejdsfordelingen 
”Jeg har nok været den, der 
fra starten af har været mest interesseret i den teoretiske 
del, fordi jeg var blevet tændt af noget, vi havde haft i 
skolen”, smiler Patrick. ”Ja vi har trukket hinanden med 
omkring vores interesse. Jeg har været meget optaget af 
designet af vores hjemmeside, så den skulle være let at 
finde rundt på og været bygget op i flere lag – jo dybere 
man kom ned, des flere forklaringer skulle man kunne 
finde, men jeg fandt hurtigt ud af, at Patrick havde lidt 
flere tekniske evner til at lave hjemmesiden end jeg”. ”Ja, 
men du var bedre til at få formuleret teksterne, så folk 
forstod dem”, indskyder Patrick. ”Mm, men du har nu 
stort set været inde over alle afsnit alligevel med dine 
rettelser”, tilføjer Peter hurtigt. 
 
 
 
 
 

Papfar og søn 
Som man sidder i stuen fornemmer man et helt specielt 
forhold mellem en teenagedreng på 15 år og hans papfar 
eller måske snarere bonusfar i dette tilfælde. Ikke mange 
teenagebørn og deres forældre kunne køre sådan et 
projekt igennem længere tid uden at ryge i totterne på 
hinanden. ”Måske er det mest af alt lidt et tilfælde, at vi 
har en fælles interesse, som vi kan tale om i meget lang 
tid. Der er altid noget nyt, man lige har fundet ud af, 
noget man skal have diskuteret med den anden. Jeg ved 
ikke, om vi har en speciel respekt for hinanden, men i 
hvert fald gør jeg en dyd ud af ikke at blande mig for 
meget”, funderer Peter. ”Måske er Peter lidt 
ungdommelig”, fniser Patrick. ”Han er i hvert fald god til 
at diskutere, og så har han en sjov humor”. 
Myterne om CO2 
”Det har været fedt at sætte sig så meget ind i et emne, 
og egentlig er vi gang på gang blevet overrasket over 
det, vi fandt ud af. Som udgangspunkt troede vi egentlig, 
at alle økologiske varer var gode ift. CO2, men det er en 
myte. For eksempel er danske økologiske agurker og 
tomater købt om vinteren ikke specielt gode, fordi der 
bliver udledt en del CO2 fra opvarmningen af drivhuset, 

og sådan forholder det sig også med økologiske 
appelsiner, der bliver fløjet ind fra Sydamerika. Det koster 
faktisk rigtig meget i CO2 regnskabet at flyve varer til 
landet. En anden myte er, at fisk er sundt og godt at 
spise i forhold til CO2, fordi der ikke bliver udledt så 
meget CO2 i produktionen af fisk samlet set som i forhold 
til for eksempel oksekød. Det er en rigtig betragtning, 
men hvis fisken er transporteret helt fra Alaska forholder 
det sig igen noget anderledes.” 
”Udregningerne til begrænsning af CO2 udslippet er 
nogle gange komplicerede, og resultatet kan komme bag 
på én: For eksempel er det bedre at gå ned og købe et 
stykke argentinsk oksekød i Stjær Brugs i stedet for at 
køre i bil til Hårbyslagteren og købe en lammeskanke”. 
Peter kigger intenst, mens det ene ord griber det andet. 
Man fornemmer ordene kommer fra en mand, der virkelig 
ved, hvad han taler om. 
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Kun kød to gange om ugen 
”Egentlig er det jo ret simpelt: Man skal altid så vidt 
muligt købe årstidens grøntsager, der er produceret i 
Danmark, men samtidig holde sig for øje, at produkter 
produceret i drivhus om vinteren ikke er gode i forhold til 
CO2 regnskabet,” filosoferer Peter. ”Jeg er kommet med 
et forslag herhjemme omkring, at vi kun skal spise kød to 
gange om ugen,” bryder Patrick ind. ”Og generelt holder 
jeg meget øje med, hvor vores varer er købt. Måske er 
det lidt atypisk for en dreng på min alder, men jeg er 
blevet grebet af det,” smiler Patrick lidt forlegen. ”Ja, jeg 
kunne sagtens leve af mange grøntsagsretter, og vores 
to små børn på 4 og 6 år i familien elsker jo 
fiskefrikadeller og den slags,” supplerer Peter.  
”Egentlig handler det jo meget om vaner. Vi er ikke den 
mest strukturerede familie, så nogle gange skal det gå 
lidt hurtigt, og så kommer man til at lave den mad, man 
har lavet rigtig mange gange før, som måske ikke er den 
bedste i forhold til CO2. Vi er ikke specielt hellige eller 
fanatiske, men ikke desto mindre har vi en 
hensigtserklæring om at spise mere CO2-venligt: For 
eksempel undgå at spise ris, som kommer langvejsfra, 
men i stedet vælge kartofler og pasta som tilbehør til 
vores aftensmad. Og den frugt, vi spiser, kommer aldrig 
længere væk fra end Europa – aldrig for eksempel fra 
Sydamerika.”  
Vindmølle i baghaven 
”Vi er ved at have gjort så meget ved huset, for at 
begrænse CO2 udslippet, at vi snart ikke kan finde på 
mere. Noget der lønner sig rigtig godt er jo at efterisolere 
sit hus, som vi blev færdige med i sommers, men det 
nyeste, vi har investeret i, er en varmepumpe. Den skal 
erstatte noget elvarme, vi har, og ellers supplere 
naturgasopvarmningen. Vi har udskiftet stort set alle 
elpærer til elsparepærer. Tja, og juletræskæden kører på 
solceller. Det eneste vi kan finde på nu, er at få en 
vindmølle i baghaven. ”Ja, vi har kontaktet Vestas, ” 
udbryder Peter ivrigt. Man er slet ikke i tvivl om, at vi nu 
er ved at nærme os noget, de to entusiaster virkelig 
brænder for. ”En vindmølle er jo dyr, så jeg kontaktede 
Vestas blot for at sige, at jeg var interesseret, hvis de 
havde brug for at prøveopstille en vindmølle et sted. Men 
de var mere interesseret i at opstille en hel gruppe af 
vindmøller i stedet. Ja, tænk sig hvis Stjær kunne blive 
CO2 neutralt område på den måde på et tidspunkt, ” 
siger Peter og kigger drømmende ud i luften. 
En ansvarlig teenager 
”En del af idéen med hjemmesiden er også, at jeg har 
fået meget lyst til at sprede budskabet, omkring hvor let 
man kan være med til at nedbringe CO2 udledningen, ” 
bryder Patrick ind. ”Jeg tænker over det på den måde, at 

jeg konsekvent slukker alle apparater på kontakten, 
skruer lidt ned for vandmægden, når jeg tager bad, og 
generelt skruer jeg ikke så højt op for radiatoren som før. 
I det hele taget tænker jeg en del over det, før jeg smider 
ting væk. Jeg synes nogle gange, det er lidt ulækkert 
med den her forbrugskultur, vi lever i. Jeg vil nok hellere i 
højere grad genbruge. I det hele taget er jeg nok begyndt 
at tænke mere over tingene – tænke over at det er os i 
den industrialiserede del af Verden, der udleder mest 
CO2, men at det er mennesker i U-landene, det går mest 
ud over, når der opstår klimaforandringer.” 
Klimatopmøde 
”Ja, det var ikke imponerende, hvad vi opnåede på 
klimatopmødet i København. Jeg tror altså, jeg kunne 
gøre det bedre end Løkke, hvis vi afholdt et 
miniklimatopmøde i Stjær,” smiler Peter,” og jeg kunne 
have meget lyst til, at vi som samfund indrettede os mere 
CO2-venligt. Evt. afholdt markedsdage i Stjær, lavede 
flere loppemarkedsdage. Det geniale er jo også at, hvis 
man sparer på CO2, går det ofte hånd i hånd med at 
spare penge. Så om ikke andet kan det jo være en god 
motivationsfaktor for folk.” 
Det er ved at være tid til at bryde op. Udenfor ligger 
sneen stadig og skinner lyst i mørket. Ved mødet med de 
to ”stjærske” ildsjæle bliver noget alligevel forandret i ens 
tankegang. CO2-udslip og mine egne valg i dagligdagen 
er igen dukket op i mine hjernevindinger. Faktisk føler jeg 
mig mere motiveret end nogensinde til at lave noget om i 
min hverdag. Og jeg går tilbage med oplevelsen af, at det 
jo egentlig ikke er så svært endda …………………MBR  

Anmeldelse af hjemmesiden: 
www.confrontCO2.com 

Førstehåndsindtrykket er en let og meget tilgængelig 

hjemmeside. Forsiden er i friske farver, og man kan hurtigt 

danne sig et overblik. Faktisk går der ikke lang tid, før man 

bliver nødt til at prøve at trykke sig ind på de første knapper, 

der har overskriften: Fødevarer, bolig etc. Hensigten, med at 

man hele tiden skal kunne klikke videre for at kunne finde 

uddybende forklaringer, fungerer godt. Lige meget hvor man 

befinder sig på hjemmesiden, bliver man konfronteret med en 

roterende jordklode, som en påmindelse om, hvad det hele 

som udgangspunkt drejer sig om. 

Der er små citater fra ”store mænd” på de forskellige sider, og 

selv om hjemmesiden ikke er 100 % færdig på 

anmeldelsestidspunktet, vidner den om en grundighed og en 

engagement, der helt sikkert kan komme os andre til gode.  

Så TAK til de ”stjærske pollutionfighters”, og hvis man ikke 

allerede har tastet hjemmesideadressen ind på sin computer, 

skulle man tage og gøre det. GOD FORNØJELSE 

 

Hvordan er det nu, det er med det CO2?.............. 
CO2 kaldes også kuldioxid. Det er en luftart, som findes naturligt i vores omgivelser. Uden kuldioxid og andre luftarter i 

atmosfæren ville der være evig istid på Jorden. CO2 holder nemlig på varmen.  

Vi udleder alle sammen CO2, når vi bruger energi. Hvis der er for meget CO2 i atmosfæren, stiger temperaturen. 

Både mennesker og dyr indånder først ilt og udånder derefter CO2. 

Planterne gør det modsatte. De optager CO2, når de vokser. Derefter afgiver de ilt. 

Der bliver også frigivet CO2, når vi brænder kul, olie og gas af. De brændsler laver vi energi af. Masser af energi. Derfor stiger 

mængden af CO2 i atmosfæren hastigt. 

Og det er et problem. 

For jo mere kul, olie og gas vi brænder af, jo mere CO2 slipper vi ud i atmosfæren. Den CO2 lægger sig som et usynligt lag rundt 

om Jorden. Lidt ligesom glasset i et drivhus. 

Det betyder, at varmen fra solen kan komme ind i atmosfæren, men den kan ikke komme ud igen. 

Temperaturen stiger. Det vil ændre vores klima så radikalt, at det ikke kan undgå at få store følger for livet på planeten. 

Uddrag fra: ConfrontCO2`s hjemmeside: www.confrontCO2.com 
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Kvinder i Mozambiques demokrati  
 
At kunne tale sin egen sag er en selvfølge for de fleste danske kvinder, men i Mozambique er virkeligheden en 
anden. Der er det reglen, snarere end undtagelsen, at en kvinde udsættes for nedværdigende behandling, for-
di hun ikke kender sine rettigheder, og fordi der ikke er tradition for at kvinderne deltager i det demokrati, der 
formelt blev indført efter borgerkrigen i starten af 1990’erne. Mange kvinder står uden indflydelse på deres 
eget liv, og størstedelen af de mozambikanske kvinder har lavt selvværd, med deraf følgende mangel på del-
tagelse i demokratiet. F.eks. er voldtægt af kvinder i Mozambique dagligdag. På mange områder har de mo-
zambikanske kvinder brug for støtte og opbakning. 
  
Heldigvis findes der masser af stærke kvinder i Mozambique, som vil kæmpe for deres rettigheder - og dem 
støtter IBIS. Kvindeorganisationen Forum Mulher, Kvinde Forum, er sammensat af en masse små lokale kvin-
deorgansationer, der alle taler kvindernes sag på forskellige måder og i forskellige fora - også i den offentlige 
debat.  Det overordnede formål med projektet, som vi kalder ”kvinder i demokrati”, er at styrke den demokrati-
ske udvikling i Mozambique således, at flere kvinder er aktive i politik. 
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Vi ved godt, at der har været mange indsamlinger til de akutte problemer på Haiti; men alle de gode projekter 
som allerede er i gang og hjælper andre steder, skal fortsætte hen imod målet - at få afskaffet sult i verden. 
FKN samarbejder med lokale og på deres præmisser - det ser ikke umiddelbart så imponerende ud på skær-
men, men det er meget effektivt i forhold til de mennesker, der får hjælpen.  
FKN støtter både med nødhjælp ved katastrofer, arbejder med udvikling af bæredygtige projekter med bl.a. 
micro-lån og uddannelse på lokale vilkår, ligesom der arbejdes på det politiske plan mod korruption og for fair 
vilkår.  
Alle tre elementer er vigtige for at komme nærmere målet. 
 

I 2009 var der på landsplan 20.000 indsamlere - vi var 18 i Stjær og Storring som indsamlede ialt kr. 14.716,50 
- et meget flot resultat svarende til et gennemsnit på 25,16 pr husstand. Vi vil gerne prøve at gøre det lige så 
godt eller endnu bedre i år.  
 

Så sæt et par timer af til at gå som indsamler eller hav penge klar d. 7.marts   
 

Uanset om du har været med før eller gerne vil være med som ny indsamler: Tilmeld dig 
med navn, e-mail og tlf-nummer til  
Søren Bonde,  Enebærvej 12, Stjær sb@gefiber.dk 
Bendt Kristensen,  Kollens Møllevej 45, Stjær   bendtk@mail.dk 
Leif Christoffersen  Møllemark 40, Storring solhoej@storring,dk 

Tid til den årlige 
sogne-indsamling 
for Folkekirkens 
Nødhjælp. 

Fakta om MOZ:   

 
Over 50 % af befolkningen lever for under to dollars om dagen ● 10 % af befolkningen er hiv positive - man-
ge er kvinder ●  Gennemsnitsalderen er 37 år 
 
Kvinde Forum, der har flere års erfaring med at arbej-
de med uddannelse af kvinder og fortalerarbejde kæm-
per for, at flere kvinder skal kunne udtale sig om sam-
fundsspørgsmål, og at de skal deltage aktivt i sam-
fundsdebatterne. Projektet sigter også mod, at kvinder 
skal opstille som kandidater til kommunal- og national-
valg, samt at flere kvinder deltager i valghandlingerne. 
Siden 2008 har ca. 500 frivillige deltaget i uddannel-
sesforløb, der har koncentreret sig om kvinders rettig-
heder, pligter og muligheder for indflydelse i samfun-
det. Med oplysningsmaterialer, foredrag og workshops 
har gruppen af frivillige, efter selv at have deltaget i 
uddannelse, taget rundt i Mozambique og talt med an-
dre kvinder. Alle de 500 aktivister har efterfølgende 
tilkendegivet en markant forskel på deres opfattelse af dem selv, som mennesker, og alle udtrykker en glæde 
over et øget selvværd.  
 
I 2010 fortsætter Kvinde Forum med en ny gruppe på 198 kvinder, der alle skal deltage i uddannelsesforløb 
og træning. Kvinder hjælper kvinder! Den nye gruppe skal, ligesom den forrige, tage rundt i hele Mozambique 
og afholde workshops og tale kvinders sag.  

TE 

Den første kop slukker din tørst 
Den anden fjerner din ensomhed 

Den tredje fjerner dine sorger og 
bekymringer 
Den fjerde lutrer din sjæl 
Den femte løfter din ånd op mod de 
udødelige guder. 
Kina 1736  
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Farvel til Svend Sørensen 

Ja, det er godt nok en underlig fornemmelse at gå 
rundt ovre i Brugsen nu, hvor det hele er afsluttet, 
siger Svend. Og det er ærgerligt, at det skulle ende 
sådan. Jeg havde jo planlagt at ville stoppe som 
formand her til foråret på den ordinære generalfor-
samling. Jeg har været i bestyrelsen siden 1972, og 
har været formand siden 1983, hvor jeg afløste Jep-
pe Nielsen, så jeg havde besluttet, at tiden var kom-
met – inden dette skete. Og afløseren var såmænd 
også fundet. Bestyrelsen ville have foreslået Kasper 
Severinsen som ny formand. Kasper stiller i øvrigt 
op til bestyrelsen i Galten Brugs, og jeg vil opfordre 
folk fra Stjær at møde op på generalforsamlingen 
den 14. april. Det ville være dejligt, hvis der kom 1 – 
måske 2 - fra Stjær ind i bestyrelsen.  

I de mange år Svend har været i bestyrelsen, har 
Brugsen nydt godt af hans fortid som udlært tømrer 
og snedker. Både han og 
resten af bestyrelsen har 
lagt mange arbejdstimer i 
Brugsen. Senest har han 
lavet køkkenet i den nye 
bagerafdeling, men også 
juleudsmykningen har 
krævet mange arbejdsti-
mer. 

Ole Ottesen og jeg har tit 
fået det til at køre som 
smurt oppe i min garage 
på Cedervej, fortæller 
Svend.  Men det er altså 
noget andet i fri luft på 
taget af Brugsen, udsat 
for sne og frost. Det har 
ikke kørt de sidste par år, men mon ikke vi får det i 
gang igen, griner han. 

Men hvad gik der galt, havde I forbygget jer? 

Nej, budgettet på ca. 5 millioner blev overholdt til 
punkt og prikke, den forventede stigning i omsæt-
ningen kom bare ikke. Men ingen, heller ikke 
COOP’s rådgivere, havde forudset krisen, der kom i 
2008. 

Der er ingen tvivl om, at Svend er træt af, at Stjær 
Brugsforening måtte stoppe. Den har været hans 
hjertebarn i næsten 40 år, og han husker tilbage på 
mange gode oplevelser med Brugsen, lige fra den-
gang den lå på Vesterbro og man gik fra at uddele-
ren langede varerne over disken til selvbetjening. 
Og også flytningen ned på Østerbro, husker Svend 
tydeligt. Men Svend er glad for, at fusionen med 
Galten Brugs lykkedes, så der stadig er en Brugs i 
Stjær, og især at det er en A-forening, der står bag. 
Vi var utroligt heldige, at Galten Brugs ville overtage 
os, for der nedlægges mange Dagli’Brugser og Lo-
kalBrugser rundt omkring. Så jeg tror og håber det 
bedste for Brugsen og vores nye uddeler i fremti-
den, slutter Svend. 

Velkommen til Finn Lorenzen 

Det har været en fornøjelse at komme til Stjær og 
mærke den dejlige stemning og ånd fra et levende 
og engageret lokalsamfund, siger Finn.  

Han tiltrådte som uddeler ved årsskiftet efter at ha-
ve været uddeler i LokalBrugsen i Tvingstrup i 4½ 
år. Og den 31-årige uddeler har allerede nået at 
sætte sit præg på Dagli’Brugsen i Stjær, bl.a. ved at 
ændre på kasseområdet. 

Og ændringerne fortsætter de kommende uger, 
hvor vi flytter rundt på inventaret for at skabe en 
mere indbydende, men frem for alt en mere over-
skuelig butik, fortæller Finn. Samtidig bliver sorti-
mentet ændret en smule, så der kommer et lidt stør-
re udvalg af madvarer og lidt færre nonfood varer. 
Det bliver ikke de store ændringer, men jeg tror på, 
at den nye indretning vil medvirke til, at vi får bedre 
overblik over butikken. 

I den forbindelse vil jeg 
gerne rose personalet for 
at bidrage positivt med 
input til indretningen. De 
har simpelt hen taget 
imod de nye udfordringer 
med en enorm gejst og 
entusiasme, og det er jeg 
utrolig glad for. I uge 8 og 
9 vil vi markedsføre vores 
nyindrettede butik, så folk 
kan se, der nu starter en 
ny epoke i Dagli’brugsen, 
med friske varer, der er til 
at få øje på. 

Vi får hjælp til omrokerin-
gen fra kollegerne i Gal-

ten, så fordelen ved at samarbejde med Galten 
Brugs mærker vi med det samme. 

Jeg er blevet rigtig godt modtaget i Stjær, så jeg er 
sikker på, at beslutningen om at flytte til byen med 
min familie er helt rigtig, siger Finn. Det bliver dej-
ligt, når vi kan flytte ind i lejligheden over Brugsen, 
lige omkring 1. marts. Min kone Karina og vores 2 
piger, Emilie på 4 og Lærke på 2 år, glæder sig og-
så til at flytte til Stjær. Pigerne skal begynde i børne-
haven i Storring 1. april. Jeg tror også, det er en for-
del at bo i byen, som vi gjorde i Tvingstrup. Hvis der 
opstår et problem, er det jo nemmere at hjælpe, når 
man ikke først skal køre ½ time for at komme frem. 

En af årsagerne til, at vi valgte Stjær, er netop de 
større muligheder med både skole, børnehave og 
mange fritidsaktiviteter. Vi har planer om at dyrke 
sport og være aktive i Stjær. Jeg ved ikke, hvor me-
get jeg selv får tid til det, for med 2 piger og deres 
aktiviteter er der jo nok at se til. Men nu får vi se, 
siger Finn. 

Vi glæder os i hvert fald meget til at komme til 
Stjær! 
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Stjær Brugsforening er ophørt ! 
Den allersidste generalforsamling i Stjær 
Brugsforening blev afholdt den 14/1 2010 i 
Forsamlingshuset. 
 

 
 
 
Dagsorden 
1. Valg af dirigent 
2. Behandling af bestyrelsens forslag om fusion 

mellem foreningerne Galten Brugs CVR-nr. 
43726811 som den fortsættende forening og 
Stjær Brugsforening CVR-nr. 16741213, som 
den ophørende forening i henhold til 
fusionsplanen af den 25. november 2009. 

3. Bemyndigelse 
4. Evt. 
 
1.     Søren Fogh blev valgt som dirigent og 
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet og beslutningsdygtig. 
 
2.     Bestyrelsesformand Svend Sørensen 
fremlagde fusionsplanen og fusionsredegørelsen, 
og generalforsamlingen vedtog derefter enstemmigt, 
at fusionere foreningerne i overensstemmelse med 
vilkårene i de fremlagte dokumenter. 
Fusionen blev således vedtaget i 
overensstemmelse med den offentliggjorte 
fusionsplan. 
 
Fusionen sker med virkning fra den 1. januar 2009. 
Der er ikke tillagt bestyrelsesmedlemmer og 
direktionen/uddeler eller andre særlige rettigheder i 
forbindelse med fusionen. 
Foreningens bestyrelse og revisor fratrådte, og 
foreningen var dermed opløst uden likvidation. 
 
3.     Generalforsamlingen bemyndigede derefter 
advokat Verner Holm, Advodan, Vejen A/S til at 
foretage registrering og anmeldelse af fusionen til 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, samt til på 
bestyrelsens vegne, at underskrive den lovpligtige 
anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 
 
4.    Der fremkom intet under dette punkt. 
 

Bestyrelsesformand Svends Sørensens holdt 
herefter en afsluttende tale til forsamlingen: 
 
Ja, så er en epoke afsluttet, og en ny er opstået, når 
vi nu fusionerer med Galten Brugs. 
Og som vores uddeler i Galten Brugs skrev i en 
julehilsen til bestyrelsen, bliver ”Galten Brugs nu en 
virksomhed, som driver 2 OK tankanlæg, 1 
vaskehal, en Dagli’Brugs og en Super Brugs, og at 
det er vigtigt at huske, at vi er i samme familie”. Jeg 
tror, at disse ord lover godt for fremtiden. 
Galten Brugs vil til generalforsamlingen den 14. april 
komme med forslag om en udvidelse af bestyrelsen 
med 1 mand. Og jeg ved, at der er 3 på valg, så 
hvis medlemmerne her i Stjær vil komme til 
generalforsamlingen, er der mulighed for, at vi kan 
få 1 - måske 2 – mand ind i bestyrelsen. Så trop op, 
når der bliver indkaldt til generalforsamling. Vi skal 
nok finde nogle medlemmer, som vil ind i 
bestyrelsen og gøre et stykke arbejde i den store 
virksomhed, som vi er blevet en del af. 
Til min bestyrelse vil jeg gerne sige jer tak for det 
store arbejde, I har lagt i Brugsen. Det sidste halve 
år har været anstrengende, vi har skullet tage 
mange svære beslutninger, men jeg er overbevist 
om, at det er de rigtige beslutninger, vi har taget. Og 
at de bliver til gavn for vores medlemmer og kunder. 
Her til sidst vil jeg også takke alle de medlemmer, 
som mødte op den 22. oktober, og også jer, som er 
mødt op her i aften, for den opbakning I gav os til de 
svære beslutninger, vi måtte tage. 
 

 
Den sidste generalforsamling var en meget tam 
forestilling, i modsætning til den stærkt bevægende 
og til tider ophedede stemning, der var på den 
ekstraordinære generalforsamling i oktober, hvor 
der var mødt 140 op. 
 
Til denne sidste ekstraordinære generalforsamling 
var vi en 20-25 stykker i alt, bestyrelsen iberegnet, 
og bestyrelsens forslag til fusionering med Galten 
Brugs blev stort set ikke kommenteret fra salen. 
Det hele varede kun en god halv times tid. 
 
Og det var så de sidste ord fra Stjær Brugsforening. 
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Det er kedelige notitser som disse som man for ti-

den kan læse i lokalaviserne, men hvor slemt står 

det egentligt til, og hvad kan man gøre - både fore-

byggende og hvis først man har haft ubudne gæ-

ster? Redaktionen har besøgt politiets hjemmeside 

og nedenfor kan du læse nogle fakta, spørgsmål og 

svar om forebyggelse af indbrud. 

Sydøstjyllands politi har desuden været behjælpeli-

ge med statistiske oplysninger om indbrudskrimina-

litet i  Storring, Høver, Stjær og Søballe.  

Hvordan kommer tyven ind i mit hus? 

En tyv vil ofte overvåge en bolig i et stykke tid, for at 

finde ud af, om ejerne er hjemme. Mange tyve kom-

mer ind ved at finde de svage steder, hvor simpelt 

værktøj kan bryde en dør eller et vindue op. De fær-

reste tyve bryder sig i sagens natur om at lave for 

meget larm, når de bryder ind, så det er sjældent, at 

mere støjende metoder, såsom at knuse en rude 

eller at sparke en dør ind, tages i brug. 

Prøv at se på din bolig med en tyvs øjne: Hvor er de 

svage steder, er der et hegn eller en hæk, så tyven 

kan arbejde i fred for naboer og forbipasserende? 

Og hvor lang og synlig er den vej, tyven skal tilba-

gelægge fra huset ned til sin bil med favnen fuld af 

smykker og designmøbler? 

Hvordan sikrer jeg min bolig mens jeg er væk?  

Når du rejser fra din bolig, er det en god idé at lade 

naboer, familie eller venner holde øje og få den til at 

se ”levende” ud. Naboer kan for eksempel putte af-

fald i affaldsspanden, parkere en bil i din 

indkørsel, fjerne aviser og rekla-

mer fra postkassen eller trappe-

trinnet hver dag, lægge måtten på 

plads efter trappevask, tænde lys 

og radio/tv om aftenen, vande 

blomster, høste modne tomater i drivhuset eller 

endda hejse flaget om søndagen. 

Hvordan sikrer jeg døre og vinduer? 

Det er vigtigt, at muren og træværket er sundt og 

stærkt, og at beslag og låse fungerer optimalt. Glas-

listen på et vindue er ofte sømmet fast. Her kan det 

være en god idé at erstatte sømmene med såkaldte 

”envejsskruer”. Gamle låse er lette at bryde op med 

simpelt værktøj. Skift den gamle lås med fem stifter 

i cylinderen ud med en nyere, godkendt og patente-

ret lås, og forstærk dørkarmen med sikkerhedsslut-

blik. Jo mindre mellemrum der er mellem dør og 

karm, jo sværere er det for tyven at få et stykke 

værktøj derind. 

Tekninske løsninger der kan forebygge indbrud 

En alarm, der tilkalder et vagtselskab, kan være en 

god idé at anskaffe. En vagt kan også hjælpe med 

at begrænse skader fra et indbrud og i nogle tilfæl-

de tilkalde politiet, hvis boligejeren ikke kan træffes. 

Et alarmanlæg kan suppleres med tv-overvågning, 

som optager billeder af indbrudstyven. 

På hjemmesiden www.stopindbrud.dk kan du se, 

hvordan du trin for trin forebygger indbrud i din bo-

lig. Er uheldet alligevel ude, kan du se, hvordan du 

anmelder et indbrud til politiet og forsikringsselska-

bet, hvordan du bør færdes på gerningsstedet, og 

hvordan tyvekosterne gøres op og sagen i øvrigt 

behandles. 

   Indbrud  
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”Indbrud i Søballe 
En villa på Gyvelhøjvej i Søballe blev ons-

dag morgen udsat for indbrud. To vinduer 

var brudt op, hvorefter boligen blev gennemro-

det (..)” Kilde: Galten Folkeblad 
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I hele 2009 var der 14 indbrud i beboelse i området (Storring, Høver, Stjær og Søballe 

red.)  Heraf var de 9 i perioden 18. november 2009 til 31. december 2009.  

Der var i hele 2009 2 tyverier fra bil og 2 indbrud i virksomhed. 

  

I 2010 indtil den 18. januar har der været 4 indbrud i beboelse. 

  

De indbrud i beboelse, der har været i den nævnte 3 måneders periode (18. november 

til 18. januar), var i 4 tilfælde ved opbrud/sparket dør og i 9 tilfælde ved opbrydning/

knusning af vinduer.          Kilde: Sydøstjyllands Politi 
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Nabohjælp 

Nabohjælp er en god og effektiv måde at forebygge 

indbrud på. Et godt forhold til din nabo kan være en 

hjælp både i dagligdagen og i ferien. Nabohjælp 

handler om at være opmærksom på hinandens boli-

ger og holde øje med, om der sker noget usædvan-

ligt i nabolaget. Sørg for at naboen kender ”din dag-

ligdag”. Husk altid at give din nabo besked, når du 

er bortrejst. Giv også et telefonnummer eller en 

adresse. Så kan naboen altid få fat i 

dig - hvis der skulle ske noget.  

Mærkater med nabohjælp fås hos 

dit lokale politi. Når tyven ser disse, 

er han klar over, at områdets bebo-

ere holder øje med hinanden. Det 

lokale politi møder gerne op med 

gode råd om, hvordan I bedst hjæl-

per hinanden i netop jeres område.  

Sådan aftaler I nabohjælp 

Nabohjælp er en god hjælp for alle. Snak med dine 

naboer om en ordning. Er du medlem af en grund-

ejer- eller beboerforening, så tag det op på næste 

møde eller arranger selv et møde om nabohjælp. 

Indbrud—Hva nu?  

Har du været udsat for indbrud, ved du sikkert alle-

rede, at det er en grim oplevelse, hvor ubehaget 

ofte overgår ærgrelsen over det mistede. Står du 

netop nu i den situation, at du har haft indbrud, er 

der tre ting, du skal foretage dig. 

• Du skal kontakte politiet og anmelde indbruddet. 

Vent med at rydde op og undgå så vidt muligt at 

røre ved tingene, før politiet har været der. Det 

giver politiet mulighed for at finde eventuelle fin-

geraftryk. Finder du sålaftryk efter fodtøj eller 

blodspor, skal du vente med rengøring, til politiet 

har undersøgt dem. 

• Du skal undersøge, om du har fået stjålet Dan-

kort eller kreditkort, checks, benzinkort eller an-

dre vigtige papirer. Sørg for at stjålne kort bliver 

spærret med det samme. Ring til din bank og 

kreditkortselskabet. 

• Herefter skal du hurtigst muligt anmelde skaden 

til dit forsikringsselskab. 

-NMN 

 

servicehunde 

Efter 6 år med hundepensionen Hund&Helse har vi 

pr. 1/1 2010 valgt at lukke pensionen. Ikke fordi vi har 

mistet lysten til at have med hunde at gøre – tværti- 

mod. I fremtiden skal vi arbejde med træning af ser-

vicehunde for foreningen Servicehunde til Handicap-

pede (STH). En servicehund er en hund, der hjælper 

en person der sidder i kørestol. Hundene lærer at 

tænde og slukke for lyset, åbne og lukke døre, hjæl-

pe med at trække tøj af, apportere genstande som 

personen taber og mange andre praktiske hjælpe-

funktioner. Samtidig har hundene også en meget stor 

social funktion. Foreningen STH, som træner og ud-

placerer servicehundene, er en ikke-kommerciel, 

godgørende forening, hvis indtægter stammer fra 

sponsorater fra fonde, firmaer og privatpersoner. 

Tak til vores kunder 

Arbejdet med servicehundene er så spændende og 

givende, at det var svært at afslå, og da der ikke var 

plads til både Hund&Helse og STH ved siden af vo-

res familier samt vores daglige arbejde som hhv. fy-

sioterapeut og lægesekretær, måtte vi sige farvel til 

hundepensionen. Vi takker vores kunder – såvel 2 

som 4-benede, for mange dejlige oplevelser. Det har 

været en stor tilfredsstillelse at starte og drive 

Hund&Helse - og hvem ved, måske starter vi op igen 

engang i fremtiden. Nu glæder vi os til nye udfordrin-

ger i arbejdet med servicehundene. Liselotte Chri-

stensen, som for tiden kan ses i Aftenshowets dyre-

panel tirsdag aften, er chefinstruktør i STH. Liselotte 

Christensen har en servicehundeuddannelse fra USA 

og har mere end 10 års erfaring i at træne service-

hunde. Vi ser frem til at lære en masse af Liselottes 

store ekspertise og til mange nye og spændende op-

gaver. 

Hvalpevært 

En af de udfordringer, der 

ligger først for, er at starte et 

korps af hvalpeværter i Jyl-

land. Hvalpeværter er famili-

er, der påtager sig at lægge 

hjem og hjerte til en af for-

eningens hvalpe fra den er 8 

uger til den som ca. 1 år 

gammel skal starte i special-

træning. Går du med en lille 

hvalpevært i maven og gerne vil bidrage til en god 

sag, eller kunne du bare tænke dig at vide mere om 

servicehunde, kan du læse mere på foreningens 

hjemmeside: sth-servicehunde.dk.  

 

-Af: Betina Bach og Anita Christensen 

Hund&Helse sadler om 
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Koncert i Stjær Kirke 

Søndag den 14. marts kl 19.30. 
 
Det er en familiekoncert i både den ene og den 
anden betydning. 
 
Kirkens organist, Christian Spillemose, Louise 
Spillemose Bothmann, medlem af det kongelige 
teaters operakor samt Julie Bech Spillemose, 
studerende ved Nordjysk Musikkonservatorium 
synger og spiller rytmisk og klassisk musik. 
 
Der skulle således være noget for enhver smag. 
Alle er selvfølgelig velkomne, og der er som 
sædvanlig fri entré. 
 
Storring/Stjær menighedsråd 
B  

Flet med levende 
pil til krukker! 
 

Søndag den 14. marts 
kl. 10-15                       

Er der mulighed for at lege med pil. Vi fletter med le-
vende pil til vores sommerkrukker. 

Vi mødes ved pilemarken, hvor du selv skal være 
med til at høste pilen, du skal bruge. 
Vi har nogle inspirationsbøger med, men egne ideer 
er også velkomne. 
Vi guider det bedste vi har lært 
 
Medbring: 
Varmt tøj: vi ude står midt i pilemarken/eller i skov-
kanten, pilesaks/god skarp havesaks, snor, en spand 
sand med en diameter svarende til dine krukker, evt. 
en havestol, madpakke, drikkevarer, kaffe/the 
 
Prisen for hele dagen er 50 kr. 
 
Pilemarken ligger op ad præstegårdsskoven 
på vejen imellem Storring og Søballe.  
Ang. parkering, henstilles der til at parkere så 
langt ude i venstre side af vejen, at der kan 
komme en bil forbi. 
 
Nærmere besked følger ved tilmelding til 
Kirsten Gade, tlf 8695 0705 
eller på mail kirstengade@storring.dk 
 
På pilelaugets vejne: Kirsten Gade 

Byens fællesspisning med børn 
i forsamlingshuset  
 

Mandag den 29. marts kl. 17.30  
Mandag den 26. april kl. 17.30 
 
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 
 
Vi laver mad på skift, så I kommer på et madhold. 

ALLE er velkomne!  
 

PS: Ny koordinator for fællesspisning søges!! 

Koncert med TakeNote 
 
TakeNote er et a-cappella kor med base i Århus. Korets godt 13 sangere 
er fordelt på 3-7 stemmegrupper  -afhængig af arrangement. Repertoiret 
er rytmisk med numre af bl.a. Seal, Oh Land, Stevie Wonder, Aimee 
Mann, Alicia Keys, Björk m.fl.  De kan opleves: 
 

Søndag den 21. marts i Framlev Kirke kl. 16:00.  
 

Efterlysning fra 
Stjær Skolen 
 
I de næste par uger vil vi i 
4. klasse strikke på alle 
mulige måder: på pinde, 
med fingrene, på knage-
rækker og måske med en 
gammeldags nuldrestok. 
Desuden skal vi have en 
bedsteforældrestrikkedag. 
 
I den forbindelse skal vi 
bruge en masse garn, så 
hvis du har nogle rester 
liggende, modtager vi det 
med stor tak. 
 
I børnehaveklassen efterly-
ser vi brugt LEGO Belville, 
som vi gerne vil købe. 
 
På forhånd tak. 
 
VH. Stjærskolen, Jeanette 
og Annette  
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Generalforsamling i 
Stjær Boldklub 

17. MARTS 2010, KLOKKEN 19.00 
KLUBHUSET 

Se opslag i Flaskeposten 

Generalforsamling i  
”Brugsforeningen 
Galten og Stjær” 

 
ONSDAG d. 14. APRIL 2010 KL. 19:00 
 
på Restaurant Gammel Høver Kro. 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne samt opslag 
i SuperBrugsen, Galten og Dagli’Brugsen, 
Stjær. 
 
Billetter á 50,- kr. kan købes begge steder. 
Beløbet refunderes ved fremmøde. 
 
Efter generalforsamlingen er Restaurant 
Gammel Høver Kro vært ved en buffet. 

Stjær Vandværk 
 
indkalder til generalforsamling: 
 
TIRSDAG d.10. MARTS KL. 19.30 I BASEHOUSE 
(Stjær Forsamlingshus) 
 

1) Valg af dirigent 

2) Formandens beretning 

3) Regnskab for 2008 

4) Budget for 2009 

5) Indkomne forslag 

5a) Bestyrelsen stiller forslag om endelig godkendelse af 
ændring af vedtægterne, således at Stjær Vandværk I/S 
kan omdannes til et andelsselskab: Stjær Vandværk 
A.m.b.a. Årsagen er, at Skat kræver CPR nummer for 
samtlige interessenter i et I/S. De nuværende og nye ved-
tægter kan ses på Vandværkets sider på www.stjaer.net. 
Forslaget blev vedtaget første gang på generalforsamlin-
gen 2009, og skal derfor nu endeligt vedtages. Forslaget 
vedtages ved almindeligt stemmeflertal. 

6) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 

På valg er: Bent Skovsende, Bo Vægter og Lars Baltzer 
Overgaard, der alle modtager genvalg 

7) Valg af 1 suppleant 

På valg er: Geert Jensen, der modtager genvalg 

8) Eventuelt 
 
Efter generalforsamlingen er Stjær Vandværk som sæd-
vanlig vært for en ”bid brød og en kop kaffe”. 
 
Bent Skovsende  

Generalforsamling 
i Landsbysamvirket 
 
ONSDAG d. 24. FEBRUAR kl. 19.30-21.30 
 
i Hylke Forsamlingshus 
  
Landsbysamvirket arbejder aktivt for at synlig-
gøre livet i landsbyerne samt støtte erfarings-
udvekslingen og samarbejdet mellem lands-
byerne. Samvirket administrerer f.eks. kom-
munens landdistriktspulje, hvor der kan søges 
støtte til gode formål i landsbyerne og land-
områderne. Se mere på: 
www.landsbysamvirket.dk  
  
I 2 år har Stjær været repræsenteret i besty-
relsen af Anja Veldt, som nu stopper.  
  
Mød endelig op til generalforsamlingen og hør 
mere om landsbysamvirkets aktiviteter - og 
måske har du lyst til at deltage aktivt i besty-
relsens arbejde... 

Generalforsamling i 
Stjær Sogns Borgerforening 

 
Generalforsamlingen bliver afholdt i april må-
ned. Datoen er endnu ikke fastlagt. Hold øje 
med opslag i Brugsen og på www.stjaer.net 

Spejdernes årsmøde - i spejderhytten ved Stærekassen 

... afholdes mandag den 1. marts kl. 18:30 for alle KFUM’ere, ulve såvel som spejdere og deres 
forældre. Spejderne arrangerer et løb, som varer ca. en time. Klokken 19:30 er der bål med skum-
fiduser for børnene, mens forældrene kan deltage i årsmødet  - som også varer en times tid. 
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Den nye sæson er startet for KFUM spejderne i 

Stjær, og når nu Kong Vinter har kastet sin kærlig-

hed på Danmark, blev de forhåndenværende for-

hold udnyttet under årets første spejdermøde. I den 

mørke vinteraften tog spejderne på tur til den mest 

fantastiske kælkebakke Kjartan kunne opdrive, og 

spejderne fik kælket, svedt og grint - og bagefter var 

der varm kakao i sneen. 

Første lørdag herefter tog spejderne på isfisketur til 

Sortemose. Luften var kold, og de fire ugers vinter 

havde resulteret i 15 cm tyk is. Det blev desværre 

ikke til nogle fisk på krogen, men børnene fik en 

sjælden oplevelse  - det er mange år siden, det 

sidst har været muligt af isfiske i Danmark!  

 

 

Resten af foråret byder på bl.a. besøg hos somalisk 

venskabsfamilie, refleksløb, klatring, bål, topturer, 

og ikke mindst korpslejren i slutningen af juli med 

forventet deltagelse af 15.000 spejdere fra hele lan-

det.   

 

Hvis det er noget for dig, så kom til et af møderne! 

Hvis du går i 2. til 4. klasse, kan du komme til ulve-

møde om mandagen fra 18:30-20:00. Om tirsdagen 

fra 19:00 - 21:00 mødes Spejderne. Begge dage i 

Spejderhuset.  

 

NYT fra spejderne 

Ulvene mangler hjælpe-ledere! 

Har du lyst til frisk luft, sjov og en flok energi-

ske ulve, så kontakt ulveleder Janni Søren-

sen og hør nærmere.  Tel: 2685 7238.  

Der er møde hver mandag kl. 18:30-20:00 
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Tekst  og  fotos:  

Per Reipurth  

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

Formand: Udlejning: 

Jan Nielsen,  

tlf.: 86 95 01 12 

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

Cafe Drop Ind  
Cafeen ligger i Storring Forsamlingshus, og den 
åbner kl. 18. Fra kl. 18 spiser vi en lækker aftens-
mad til meget rimelige priser, og bagefter fester og 
hygger vi med vore byfæller til den lyse morgen.  
ALLE er velkomne. 
 
Caféen er åben ... 
Fredage kl. 18.00 på flg. datoer: 5/3, 9/4 Tilmelding 
til spisning senest mandag før cafe-aften. Kontakt 
Yrsa Nielsen på 40 58 70 65. Arrangementet gen-

nemføres kun ved minimum 20 tilmeldte. 
/Storring Forsamlingshus 

Det sker i Forsamlingshuset 
 

Gymnastik: 
Hver tirsdag kl. 19.00. Opstart 29/9. 
 

Tilmelding på telefon 86 95 02 15 direkte til fysiote-
rapeut Ellen Mikkelsen, som instruerer. 
 

Folkedans: 
Lillering Folkedansere danser hver torsdag kl. 
19.30. ALLE er velkomne. Opstart 10. september. 
 

For flere oplysninger, kontakt formand Hans Jør-
gensen, 86 94 16 05. 
 

 

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

 

FÆLLESSPISNING VINTEREN 2010: 

Fællesspisningen i Storring består lige nu af 12 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. Afte-
ner i Forsamlingshuset — spisning kl. 17.30 – og efter-
middage kl. 14.30 i konfirmandstuen, hvor vi får kaffe og 
hjemmebag. 
Vi mødes til aftensmad: 11. april 2010 og til eftermid-
dagskaffe: 14. marts 2010 
ALLE er velkomne ! 
Formand eller (–quinde):  
Linda Due Kaiser  
Tlf. : 36 98 76 71 Mail:  
linda@duekaiser.dk 

 

Hjælp med at holde Storring-siderne 

kørende – også i næste Stjær Avis ! 

Har du lyst til at bidrage med en artikel af og til ? 

Fotos er også altid velkomne. 

Har du et interessant bidrag, men vil du ikke være 

”fast leverandør”, så send os endelig dit bidrag 

alligevel. 

Kontakt: 

Michèle: 86 95 09 90, michele@storring.dk 

Per: 87 54 71 17, per.reipurth@gmail.com  
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Vinter 2010 
Gudstjenester 

Søndag den 14. februar 
Fastelavn 
Storring: 9.30 
Stjær:10.30 Kirkekaffe  

Onsdag den 17. februar 
Stillegudstjeneste 
Storring: 19.00  

Søndag den 21. februar  
1. s. i fasten  
Storring: 10.30  
Stjær: 9.30  

Tirsdag den 23. februar 
Mad med mere.  
Stjær Kirke.  

Søndag den 28. februar  
2. s. i fasten  
Storring: 9.30  
Stjær: 10.30  

Søndag den 7. marts  
3. s. i fasten  
Storring: 9.00  
Stjær: Ingen.  

Søndag den 14. marts  
Midfaste  
Storring: 9.30  
Stjær: 10.30 Kirkekaffe  

Onsdag den 17. marts  
Stillegudstjeneste  
Stjær: 19.00  

Søndag den 21. marts  
Mariæ bebudelses dag  
Storring: 10.30 Kirkekaffe  
Stjær: 9.30  

Søndag den 28. marts  
Palmesøndag  
Storring: 9.30  
Stjær 10.30  

Torsdag den 1. april  
Skærtorsdag  
Storring: 17.00  
Påskemåltid i konfirmandstuen  
Stjær: Ingen.  

Fredag den 2.april  
Langfredag – liturgisk gudstjeneste  
Storring: 9.30  
Stjær: 10.30  

Søndag den 4.april  
Påskedag  
Storring: 10.30 - kirkekaffe  
Stjær: 9.00 - kirkekaffe  
Knud Albert  er med på trompet 

 

KIRKENYT 
Se mere på  

http://www.storring-stjaer.dk  

KIRKEHØJSKOLER 
 
 
ONSDAG D. 24. FEBRUAR 2010 KL. 19.00 
i Skovby Kirke 
 

Desmond Tutu  
 

Gudstjeneste i Skovby Kirke ved sognepræst Line Nilsson Ravn. 
Dernæst foredrag i præstegården ved Lektor, ph.d. 
 
Peter Lodberg: Desmond Tutu. 
 
Tidligere ærkebiskop i Sydafrika, Desmond Tutu, er kendt over det 
meste af verden, som en utrættelig forkæmper for menneskers ret til 
at leve et liv uden frygt for forfølgelse, fattigdom og undertrykkelse. 
Han gik – under apartheid – i spidsen for kirkernes ikke-voldelige 
kamp for demokrati, frihed og retfærdighed i Sydafrika og er for 
mange blevet et håbets fyrtårn! 
 
Peter Lodberg vil i sit foredrag fortælle om Desmond Tutu og 
forsoningsprocessen i Sydafrika, der på mange måder er ganske 
særegen og forbilledlig. 
 
 

TIRSDAG DEN 16. MARTS 2010 KL. 19.00 
i Skivhome Kirke 
 

Gudsbilleder i nyere danske salmer 
 

Gudstjeneste i Skivholme Kirke ved sognepræst Thomas Frøkjær. 
Dernæst foredrag i sognegården ved professor 
 
Kirsten Nielsen: Gudsbilleder i nyere danske salmer. 
 
Kirsten Nielsen har indtil februar 2009 været ansat ved Det Teologiske 
Fakultet i Århus, hvor hun har undervist i faget Gammel Testamente. 
Hun har ikke mindst beskæftiget sig med det bibelske billedsprog. I sit 
foredrag vil hun vise, hvordan der i Det Gamle Testamente bruges 
mange forskellige billeder om Gud, samt hvordan disse billeder 
genbruges i moderne salmer. Fra Det Gamle Testamente vil Kirsten 
Nielsen især inddrage tekster fra Esajasbogen og Salmernes Bog. 
 
De nye salmer, som vil blive drøftet, er skrevet af bl.a. Johannes 
Johansen, Ingrid Schrøder-Hansen, Vibeke Gundelach, Tove 
Ditlevsen og Lisbeth Smedegaard Andersen.  
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KIRKENYT 
Se mere på  

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

 

EFTERMIDDAGS-
MØDER 
 
Eftermiddagsmøderne afholdes: 
 

tirsdage fra kl. 14.00 – 16.15 
i Storring Konfirmandstue. 
 
Alle er velkomne. Foredragene er gratis. Kaffe og 
kage kan købes til meget overkommelige priser. 
 

Tirsdag den 23. februar 2010 
AT BLIVE SIG SELV - ”Hestenes øjne” 
af Hans Otto Jørgensen ved  Flemming 
Kloster Poulsen 
 
Et fortællende foredrag om ”Hestenes 
øjne” (2008), som er en livsfortælling og et stykke 
Danmarkshistorie på een gang. Vi følger Hans 
Ottos opvækst ved Limfjorden i en 
indremissionsk familie, og hans kamp for at finde 
sig selv og træde i karakter. Samtidig fortælles 
historien om de år, hvor Danmark forvandlede sig 
fra landbrugsland til forbrugersamfund.   
 

Tirsdag den 23. marts 2010 
NÅR FAR ER PRÆST - om tro, faderbindinger 
og præstegårdslune ved Peter Værum. 
  
Den danske præstegård er en institution, der 
spiller en væsentlig rolle i litteraturen og i 
danskernes bevidsthed. 
Nøddebo præstegård, Jørgen Reenberg i filmen 
"Fodboldpræsten", Lykke Peer,  Strisser på 
Samsø.  
 
Det er ikke altid nemt at vokse op i en dansk 
præstegård. Karen Blixen bruger motivet i flere af 
sine fortællinger. Og sønnerne - det er svært at 
finde sine ben i den kristne tradition, når et 
dominerende faderbillede og den himmelske 
Gudfader bliver blandet sammen.  
 
Det kan der fortælles mange historier om. J. 
Anker Larsen, Jakob Knudsen, Henrik 
Pontoppidan, Carl Gustav Jung har leveret nogle 
af de bedste. 

KIRKEKORET 
ER I GANG 

Vi er allerede cirka 20 og vil gerne være 
flere - både mande- og kvindestemmer.  
Vi synger 
 

mandag aften 19.00-20.30 
i Konfirmandstuen, Storring  
 
Vi synger salmer og sange af alle 
kategorier   
 
Vi kræver ingen særlige forudsætninger 
udover lyst til at synge med andre  
Koret ledes af Kirsten Saurus Mehlsen - 
uddannet musikpædagog og -terapeut med 
mange års erfaring 

PÅSKEMÅLTID 
 
I KONFIRMANDSTUEN 
 
Husk at sætte kryds i kalenderen ved  

 
Skærtorsdag den 1. april. 
 
Efter gudstjenesten kl. 17.00 i Storring Kirke 
drager vi i samlet flok til konfirmandstuen, hvor 
der serveres et dejligt, hjemmelavet påskemåltid 
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Lysbilledforedrag 
På tur gennem USA  
onsdag d. 17. marts, kl. 19.00 
i Høver Beboerhus 
Ellen og Søren Erik Jørgensen, Høver var i 
eftersommeren 2009 på en 2 måneders tur rundt i 
flere stater i det vestlige USA. 

Onsdag d. 17. marts fortæller de i Høver Beboerhus 
om turen i deres 4 hjulede hytte, (en såkaldt RV) med 
plads til både chauffør og stue/kokkepige. 

En tur på 6500 miles gennem 10 stater, som med 
udgangspunkt fra Seattle i Washington St. gik rundt 
på halvøen Olympic, med besøg i parlamentsbyen 
Olympia. På vulkanerne Rainer og St. Helen, via 
Columbia dæmningen/floden i Washington (The 
Evergreen State) til besøg i Parlamentet i Boise og 
Moon Crater. 

I Idaho (perlen blandt 
stater) gik turen forbi Idaho 
Falls og videre til Wyoming, 
hvor der var besøg ved 
varme kilder og gejseren 
Old Faithfull.  

Undervejs bød turen 
endvidere på skovbrande i 
Yellowstone National Park 
og Grand Teton National 
Park.  

Retsbygning og bibliotek i 
Green River blev besøgt i 
jagten på oplysninger om Søren Erik Jørgensens 
mormor og morfar, som blev gift der tilbage i 1891. 

Turen fortsatte herfra øst 
over prærien, med en 
orkan og snestorm i ryggen 
til Parlamentet i Cheyenne, 
og videre gennem utroligt 
flotte scenerier og 
landskaber i staterne 
Colorado, Utah, Nevada og 
Arizona til Californien. 
Derfra gik turen nordpå 
mod slutpunktet Seattle. 

Til foredraget, der led-
sages af flotte lysbilleder 
fra turen, er der gratis 
adgang, og alle er 
velkomne. 

I pausen står Høver Beboerforening klar med det 
berømte Høver kaffebord til billige priser 
 

GENERALFORSAMLING 
i Høver Beboerforening 

tirsdag d. 13. april kl. 19.00 
i Høver Beboerhus 

 

DAGSORDEN: 

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

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

MØD OP OG GØR DIN INDFLYDELSE GÆLDENDE.  

Historisk vandretur til 
Pittersø og Gammelgård sø. 

lørdag d. 8. maj, kl. 13.00 
Lokalarkivet i Galten afholder i samarbejde med 
Lokalarkivet i Veng fælles vandretur til Gammelgårds 
sø og Pittersøen.  

Undervejs, samt ved starten i Høver Beboerhus, vil 
medarbejdere fra Lokalarkiverne fortælle om søernes 
historie, og om udvinding af salpeter fra Pittersøen til 
brug for krudt fremstilling. 

Ved starten fra Høver Beboerhus vil Høver 
Beboerforening stå klar med en kop kaffe. 

af Mogens Kjærskov 
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Søballe-siden  
 

Byens juletræ blev tændt. 
Den 1. søndag i advent samledes ca. 60 af byens 
borgere til tænding af lysene på byens juletræ. 
Træet der var sponsoreret af Hans Lück blev om 
formiddagen rejst af Borgerforeningens bestyrelse. 
Kl. 16.00 samledes vi omkring træet, og efter lidt 
tekniske problemer blev lysene tændt. Efter dans 
omkring træet og et par julesange samledes alle til 
gløgg, kakao og æbleskiver i Søren og Lenes garage. 
En rigtig hyggelig tradition er skabt. Naboer får hilst 
på hinanden på årets mørkeste tid, og vi kan alle 
glædes over lysene på træet når vi morgen og aften 
kører gennem byen. 
 

Generalforsamling i Borgerforeningen. 
Den 20. januar var dagen for den årlige 
generalforsamling i Søballe Borgerforening. 
I bestyrelsens beretning kunne man se tilbage på et 
roligt år med de traditionelle arrangementer som 
fastelavn, sankthans, sommerfest og juletræs-
tændingen. 
Også i 2009 blev det til en rigtig flot sommerfest, 
ikke mindst takket være det aktive festudvalg. Festen 
betød også et overskud på godt 2.000 kr. til 
foreningens kasse. 
I løbet af året var der også med fælles hjælp blevet 
lavet en ny sandkasse ligesom gyngestativer m.m. var 
blevet renoveret. 
Søballes hjemmeside (http://søballe.dk) blev også 
fremhævet som et godt aktiv for byens borgere. 
Siden bliver altid hurtigt opdateret med tekst og 
billeder når der sker noget nyt i byen. Hjemmesiden 
har i løbet af året også fået en opslagstavle der står 
til rådighed for alle. Nyheder annonceres også via 
vores mailingliste, som alle kan tilmelde sig ved at 
sende en mail til soeballe.borgerforening@gmail.com. 
 

Sommerfesten 2010 – Efterlysning ! 
Den 3. lørdag i august måned løber dette års 
sommerfest af stabelen. Det ”gamle” festudvalg har 
bebudet en pause efter at have arrangeret festen 
flere år i træk. Så lige nu er der ”kun” Gorm og 
Ingeborg i udvalget. Vi efterlyser derfor flere 
medlemmer til festudvalget, giv lige en melding til en 
fra bestyrelsen eller ovenstående mailadresse, hvis I 
har lyst til at være med i festudvalget. 

 
Søballe Vandværk. 
Søballe har jo sit eget meget velfungerende vandværk 
og her afholdes den årlige generalforsamling den 11. 
marts. Kl. 19.00 i Borgernes Hus. 

Ved at møde op på generalforsamlingen viser du 
opbakning til bestyrelsens arbejde. 
 
 

Fastelavn. 
Når du sidder med denne udgave af Stjær Avis i 
hånden vil den årlige fastelavnsfest være afholdt. 
Festen, der hvert år har rigtig mange deltagere, er en 
meget gammel tradition i Søballe. Festen afholdes 
traditionen tro i Søgårdens lade, og der er tønder til 
både små og store børn – samt en tønde til de voksne. 
Efter tøndeslagning og kåring af konge og dronning er 
der sodavand, kaffe, slikposer og fastelavnsboller til 
alle. 
 
 

 
Nok var det koldt i 2006, men der var ingen sne 
 

Fastelavnssoldater. 
Mellem deadline og udgivelsen af dette nummer har du 
fastelavns søndag nok også haft besøg af Fastelavns-
soldaterne. En tradition der heldigvis stadig kan 
holdes i live i disse tider med computerspil og andre 
avancerede fritidsinteresser. 
Børnene bruger sammen med en forældregruppe tid på 
at forberede sig og selve fastelavns søndag vandrer 
de rundt fra hus til hus i hele Søballe/Veng-området 
fra tidlig morgen til sen aften. De penge de samler ind 
bruges på hhv. en fest den efterfølgende fredag i 
Borgernes Hus samt til børnene selv. Der er også et 
konkurrenceelement indbygget da ”vores” soldater jo 
konkurrerer med de andre byers soldater om at samle 
mest ind. 
 

Indbrud – nabohjælp. 
Søballe er desværre også blevet ramt af 
indbrudsbølgen. Selv i dagtimerne, hvor flere i byen er 
hjemme har vi oplevet indbrud. 
I nærmeste fremtid vil vi i Borgerforeningen indkalde 
til et møde, hvor vi vil undersøge interessen for 
elektronisk sikring med nabo-backup når alarmen 
lyder. 
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STJÆR 
 
Stjær Sogns Borgerforening 
Jens Bølling 44952825 
jb.dk@mail.dk  
 

Udlejning af forsamlingshus: 
tlf: 2925 2665 eller  
forsamlingshus@stjaer.net 
 
Stjær Medie-Gruppe 
Stjær Avis/ Pil Brudager / 8695 0825 
stjaeravis@stjaer.net / pil@stjaer.net 
www.stjaer.net / Byportal 
Roy Erik Blüthgen/ 8624 0226 
webmaster@stjaer.net 
STRIT gruppen/ kontakt Roy 
 
Frokostklub 
Per Reipurth/ 40978719 
 
Netcamp-gruppe 
netcamp@stjaer.net  
Helle Fårup / 8695 0360 
 
Kultur-Gruppe 
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 
 
 

Stjær Boldklub 
Henrik Møller/ 8695 0175 
mollers@email.dk  
Hjemmeside: 
www.stjaerboldklub.dk 
 

Løbeklubben 
Jesper Notlev / jno@juno.dk 
 

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

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

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

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 
 
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  
 

Kræftens Bekæmpelse 
Repr. I Stjær: 
Susanne Røgen/ 86950414 
 
Det Danske Haveselskab 
Repr. i Stjær: Conny Andersen 
8695 0581/ mo-a@mail.tele.dk 
 
Hammel og omegns fjerkræklub 
Racehøns 
Repr. i Stjær: Mogens Andersen 
8695 0581/  mo-a@mail.tele.dk 
 
DOF Dansk Ornitologisk Forening, 
lokalafd. Århus Amt. Lokal kontakt: 
Peter Lange/ 86 95 03 41 
peterlan@post6.tele.dk 
 
Aarhus Aadals Golfklub, 8694 2677 
repr. i Stjær: Bodil Brandt/ 8695 0035 
bodil@brandt-metal.dk 
 
A.M.B.A. Stjær Brugsforening 
Arne Mogensen/ 8695 0010 
02715@coop.dk 
hjemmeside: www. coop.dk 
 
Galten Erhvervsråd er blevet nedlagt  
ved kommunesammenlægningen.  
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  med nøglepersoner…  
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Storring  
 
Storring Forsamlingshus: 
Formand: Hans Jørgensen 
8694 1605 
 
Udlejning: 
Yrsa Nielsen/ Lilleringvej 5 
86 95 01 12 

 

Storring Grundejerforening:             

NY Formand:  Brian Nielsen  

86725454 , bin@mail.dk  

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

 
Gymnastik: 
Instruktør: Ellen Mikkelsen 
86 95 02 15 
 
Folkedans: 
Lillering Folkedansere 
Formand: Hans Jørgensen 
86 94 16 05 
 
Storring-Stjær-Søballe-Høver Pile-
laug 
Kirsten Gade/ 8695 0705 
kirstengade@storring.dk 
 
Storring Vandværk 
Formand: Leif Christoffersen 
86 95 03 67/ solhoej@storring.dk 
 

 

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

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

www.hs-slagteri.dk 

 

Der er plads til flere sponsorer 

af Stjær Avis ☺ 

Henvend dig til Bjarne Schøler, 

bss@netdesign.dk / 86950808 

Fra KFUM spejderne….. 

Stjær Avis Sponsorer! 
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Hartmanns Trafikskole 
 

Tilbyder kørekort til alm. bil kat. B 

samt generhvervelse af kørekort. 
Opstart af nye teorihold en gang om måneden. 

 

Kåre Hartmann 

Tlf. 28 13 68 99  

 

AUTOGRISEN 
 
 
 
 
 

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

 

Kjællingdalsvej 1 Søballe, tlf. 2160 9549 

 

 

SKANDERBORG 

Tlf. 86 51 00 00 
 
4, 6 og 8 personers vogne 

Storvogne med lift 

 

 

OUTDOOR-BUTIKKEN I HÅRBY 

din lokal-leverandør i alt til  
rejse- og friluftsliv 
 

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

Stjær Avis Sponsorer! 

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

Malekurser for børn og voksne i kreative 
omgivelser på Stjernholm mejeri 

www.artjamming.dk 
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Dagli’ Brugsen – Stjær 
 

ÅBENT HELE UGEN 
8.00 – 19.00 

OGSÅ SØN- OG HELLIGDAGE 
86 95 00 10 

 
 

 

Nordea 
Torvet 1 

8464 Galten  
 

 

 
Stjær Sten og Grus 
Harald Røgen & Sønner 
SAND, RAL, BETONVARER & FLISER 

ALT I MURERARBEJDE 
JORDARBEJDE OG SNERYDNING 

86 95 00 61 
 

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

 
 

 
Skovby El-Service 
Alt el-arbejde udføres 

Vi rykker ud med det samme. 
 

86 94 45 25 
 
 

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

 

   ALT I MURERARBEJDE 
 

 

 

 

 
 

 

Galten Knallert- og   
cykelværksted 

Smedeskovvej 24 
         86 94 33 82 

 

 

 
Bent Clausen 
Tømrermester 

Nygårdsparken 44, Stjær 
8464 Galten 

86 95 04 03/40 19 34 03 
 

 

Stjær Huse ApS 
Thomas Vixø 

 

Jeksenvej 7, 8464 Galten 
86 95 08 98 

 
 

Galten 
Installationsforretning 

Keld Hansen 
Søndergade 35, 8464  Galten 

86 94 37 33 
 
 

Salon Stjær 
Dame- og herrefrisør 
Bodil Brandt 

86 95 00 35 
Solen skinner på Tåstrupvej 24 

 
 
 

        Tømrermester 

     Hans Dam  H  huse ApS 

     Jeksenvej 9, Stjær 
       86 95 05 08 
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HOVEDBESTYRELSEN: 

 

FORRETNINGSUDVALG: 

Formand:  Henrik Møller  86 95 01 75 

   Flintevænget 5 

                mollers@email.dk 

 

Kasserer:  Orla Hermansen  86 95 04 06 

   Bækken 6                

sbohe@sport.dk 

 

Sekretær:  Ellen Møller  86 95 02 36 

    Nygårdsparken 28             

fa.moeller@os.dk 

 

ARRANGEMENTSUDVALG: 

Formand: Per Hedegaard  86 95 01 49 

                 Pebbelparken 24              

pfh@mail.dk 

 

HÅNDBOLD: 

Formand: John Laursen  86 95 04 69 

Nygårdsparken 15 

lilian_laursen@hotmail.com 

 

FODBOLD: 

Formand: Thomas Vixø  86 95 08 98 

  vixoe@12move.dk 

 

BADMINTON/BASKET: 

Formand: Robert Lund  75 79 00 79 

  Nygårdsparken 34 

  Robert.lund@albint.dk 

 

BORDTENNIS: 

Formand: Vi har p.t. intet udvalg 

 

SPINNING: 

Formand: Lars Bertelsen  86 95 03 75 

  lbe@aabnet.dk 

 

MOTION: 

Kontaktperson: Susanne Røgen  86 95 04 14 

  Jeksenvej 12 

  henning@rogen.dk 

 

GYMNASTIK: 

Kontaktperson Grethe Lund  75 79 00 79 

  Nygårdsparken 34 

  grethe@fiberhjem.dk 

 

DART/PRÆMIEWHIST: 

Formand: Erling Hansen  86 95 04 28 

  Nygårdsparken 4 

  e.t.hansen@mail.tele.dk 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FØLGENDE STØTTER FLASKEPOSTEN OG 
DERMED STJÆR BOLDKLUB: 
 

 

Sicom A/S 
Kollens Møllevej 9, Stjær 

70 20 84 22 
Pelikan sikkerhedslygter 

 

Verdens bedste lygter 

 
 

Viggo Ravns 

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

 

Vi klarer alle elektriske installationer 
 

 

KJ 

Bogtryk Offset 
 

Kildegade 25, 8300  Odder 
86 54 03 99 
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Stjærs fodboldherrer, serie 4, mangler træner! 
Kontakt formand Thomas Vixø, og hør nærmere om 

ansættelse. 

Eller henvis, hvis du kender nogen! 

Eller kender nogen, der kender nogen! 

Herrerne er gået i gang med træningen, men mangler 

stadig styrmanden. 

vixoe@12move.dk 

 

 

 
 
Der mangler folk i fodboldafdelingen! 
I forhold til antallet af udøvende spillere er der alt 

for få medlemmer i fodboldudvalget, hvor der er 

akut behov for flere hjælpende hænder og hoveder. 

 

Også trænerne på børneholdene har rigeligt at se til, 

så går du rundt med masser af taktiske ideer, så hold 

dig ikke tilbage, men kontakt fodboldudvalget! 

 

Så snart forårssæsonens træningstider er på plads, 

kan de findes på www.stjaerboldklub.dk 

 

NY MENU I HALLENS CAFETERIA 
 

På de lange turneringssøndage serverer vi nu et lidt 

sundere alternativ til de franske hotdogs. 

 

Sportsbolle m/kylling & bacon eller tun  kr. 20,00 
Der vil også være mulighed 

for at købe forskelligt frugt  

til fornuftige priser. 

 

 
 

GENERALFORSAMLING 
 

17. MARTS 2010, KLOKKEN 19.00 
KLUBHUSET 

 

Dagsorden iflg. vedtægter 
 

Forslag skal være formanden i hænde 
senest d. 3. marts 
 

Formand Henrik Møller er på valg. 
 

Mød op og giv dit besyv med omkring 
arbejdet i Stjær Boldklub!! 

Basketball for voksne en kæmpe succes!!  
 

Mandag d. 4. januar 2010 gik 

starten på allerførste sæson 

basketball for voksne i Stjær. 

Som initiativtagere til basket 

i Stjær var vi derfor spændte  

på at se, hvor mange der ville 

møde op til dette nye tilbud. 

Med den tidligere professionelle NBA-spiller og 

nuværende træner for Horsens IC, Kenneth Webb 

som træner, havde vi dog en forventning om, at der 

var en del, der ikke ville gå glip af denne enestående 

chance. 

Kunne der samles 10-15 nye medlemmer fra starten, 

ville det være en succes, så alle blev derfor positivt 

overraskede og meget begejstrede, da omkring 25 

mødte op. 

Alle træningsdage har siden opstart været utroligt 

spændende og udfordrende, med sjove øvelser, 

intense kampe og masser af ømme muskler og sved 

på panden! 

 

Er du også interesseret i at spille med, er det ikke for 

sent at melde sig til. 

Mød op i Stjærhallen mandag kl. 21-22. 

Prisen for resten af sæsonen til og med april er blot 

kr. 200. 

 

Initiativtagerne til basketball 

Kenneth Webb, Robert Lund og Niels Weldingh 

  

 
 

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. 

TAK 

Mail: stjaerhallen@hotmail.com /sms 40841251 
 



5 

Alle mand var tilbage på skolen omkring klokken 18, og 

der havde sulten meldt sig, så vi gik over for at spise. 

Menuen var stegt kylling med ris samt salat og pasta. 

Det kan vel ikke undre, at der fra de unge damers side var 

meget i vejen med maden, men jeg synes, det smagte 

upåklageligt!! 

 

Alarmen ringede 09.10 næste morgen. Vi skulle først 

med bussen kl. 11, men da morgenmaden sluttede 

klokken 10, skulle vi jo ikke risikere at glippe den, så vi 

stod op i ro og mag, og havde god tid både til at spise 

samt gøre klar til afgang. 

 

Humøret var højt under opvarmningen og alle var enige 

om, at nu skulle der bare kæmpes for en sejr!!  

Og de spillede en super kamp, og et nederlag på 11-9 til 

et A-række hold må siges at være godkendt, og havde vi 

været helt uden skader, var det helt sikkert endt med sejr. 

 

 

 

Næste kamp skulle spilles 14.30, så vi benyttede igen 

pausen til at få spist lidt frokost, og så måtte vi se, hvor 

meget vi kunne stille op mod Åstrup Hammelev i dagens 

sidste kamp. 

 

Anne var færdig som gårdsanger, men vi blev enige om, 

at smide hende ind på venstre fløj, og så måtte det briste 

eller bære… Tja man er vel ikke helt van til at spille fløj, 

så hun trak lidt ind, og så sendte hun ellers et par under-

håndsmissiler af sted, som begge trak lige op i det lange 

hjørne, og Hammelevs keeper fandt aldrig ud af, what hit 

her ☺   

Og pigerne grinte lidt i skægget, endelig en kamp, hvor vi 

startede med at være foran.. 

 

Det der med fløjen holdt ikke, for Henry duede heller 

ikke for godt, og Nanna var også ved at være slidt, og da 

holdet ikke har helt så mange bagspillere, måtte vi humpe 

os lidt igennem. 

Pigerne fulgte nu rigtigt godt med, og vi kunne gå til 

pause med stillingen 6-6, men i 2. halvleg var alle ved at 

være godt matte i koderne, så de røde trak stille og roligt 

fra, og vi tabte kampen 13-8. 

 

Men trods nederlag i begge kampe, så var det betydeligt 

sjovere end dagen før!! 

 

Om aftenen var der så deltagerfest, hvor pigerne havde en 

sjov aften i larmen, men jeg holdte mig i klasseværelsets 

fred og ro. 

 

Da vækkeuret ringede, tror jeg ikke, at jeg var den eneste, 

der ikke havde den store lyst til mere håndboldspil, men 

der var jo ikke rigtig nogen vej udenom. 

 

Første kamp mod Brabrand blev direkte ynkelig. Der var 

ingen, der havde mere at give af, ingen kunne løbe, men 

haltede rundt på banen. Der var ganske enkelt ikke over-

skud til mere. 

Jeg indså hurtigt, at det ville blive en parodi på håndbold-

spil at stille op imod SG Ulm i den sidste kamp, så jeg 

ringede til stævnekontoret for at høre, om det kunne lade 

sig gøre at trække sig. Vi skulle gerne have alle hele 

hjem, så vi ikke starter turneringen med skader!! 

Det var heldigvis OK, og lige så meget, som de normalt 

elsker at spille, lige så meget vakte det jubel at slippe!! 

 

Ulm fik i stedet deres kamp mod Brabrand rykket frem til 

klokken 10, hvor vi jo ellers skulle spille, og da der var 

lidt ged i busplanen, nåede vi at se denne kamp, hvor 

Brabrand også måtte lide et ubehageligt nederlag på 14-5. 

 

Og så var det ellers hjem at rydde lokalet og få støvsuget, 

så vi kunne komme over at se de sidste finaler. 

Skanderborgs U14 drenge vandt stort, og kunne endnu en 

gang trække sig tilbage som vindere af Thy Cup, og U16 

pigerækken blev vundet af Rødovre, mens Herning 

Hauges drenge vandt U16. 

 

Efter finalerne var Sonja, Anne Dorthe og Jørn klar til at 

transportere en flok grydeklare håndboldspillere hjem, og 

der skal lyde stor tak for denne service!! 

 

Trods et resultatmæssigt noget sølle stævne, så havde 

pigerne en forrygende tur, så hvis der stadig er samling 

på et ”efterskole-ramt” hold i næste sæson, er de helt klar 

til at stille op igen i 2010… tæsk eller ej!  

Og jeg er jo nok klar til at tage med dem igen… ☺ 

 

Efter hjemkomst fik jeg en mail fra stævneledelsen, og i 

2010 vil man til Thy Cup niveau inddele fra start, så der 

får vi forhåbentligt en lidt mere ligeværdig første dag til 

stævnet, så vi ikke nedsables helt så grumt fra start. 

 

 

 

Til stor fornøjelse for pigerne er der snart 

stævnedeltagelse igen, idet de, sammen med 

5 af klubbens øvrige ungdomshold, skal på  

fælles klubtur til Åbybro. 

 

Ellen Møller 
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U16 PIGER – THY CUP 2009  
 

Årets tur til Thy Cup blev en grum kamp mod over-

magten i alle kampe, ikke mindst fordi vi startede med de 

værste først, og da vi nåede frem til lidt mere ligeværdige 

modstandere, var pigerne slidt ned til sokkeholderne. 

Når man når op i U16 og U18 rækkerne, daler antallet af 

deltagende hold drastisk ved stævnerne, og hovedparten 

er hold, der sætter håndbolden før fest og ballade, og det 

er jo gerne disse hold, der spiller på højt plan. 

Stjærs U16 piger vil også meget gerne spille, men er jo 

altså ikke på hverken elite eller divisions plan, så trods 

god fight og vilje var det hårde odds, men vi vandt helt 

klart indenfor kategorien underholdning og højt humør! 

 

Efter ankomst til Thisted var vi endnu engang så heldige 

at blive tildelt lokale på EUC, og da vi havde rigget vore 

logi til, var det tid til indmarch i Thy Hallen, og selv om 

vi jo ikke havde andre hold til at juble, når vi trådte ind, 

så var vi da heldigvis ikke det eneste hold, hvor der ikke 

blev truttet og båttet, da vi kom ind. 

Langt de fleste deltagende klubber er repræsenteret fra 

U10 og opefter, og Rødovre, Skive, Brabrand, Åstrup 

Hammelev og Skanderborg er de rigest repræsenterede 

hold ved stævnet, samt naturligvis Thisted IK.  

 

 

08.30 mandag morgen gik det så mod Q-hallen, alias Syd 

Thy Idræts-center i Bedsted. Det tog en lille halv time, så 

vi havde god tid inden første kamp kl. 10.10. Tiden blev 

brugt på at se lidt på vores kommende modstandere, der 

var på banen i deres første kamp, og det var ikke just et 

behageligt syn.  

Ikke nok med at de alle var superdygtige, de var også ca.  

1,85 m. høje… � Det ville blive en lang, sej dag!!!! 

 

Første kamp var så mod Rødovre HB. Aftalen var at gå 

på banen, og så gøre alt for at tabe med æren i behold, og 

i første halvleg gjorde pigerne virkeligt alt, hvad der var 

muligt for at leve op til aftalen. De var i den grad på 

plads i forsvaret, og de kæmpede bravt i angrebet, og gik 

til pause kun bagud 5-2, godt gået!! 

Men det kostede kræfter, og Anne får lavet et eller andet, 

måske en forstrækning, som fik stor betydning for resten 

af hendes deltagelse, idet hun får gevaldigt ondt i knæ-

hasen og ned i benet. Det betød, at hun havde vanskeligt 

ved at løbe, og faktisk spillede resten af kampene med 

smerter. 

Og Henry fik sig et vrid i ryggen, så selv om det var en 

flot start, så var det også et lidt skidt udgangspunkt til de 

kommende kampe. 

De kæmpede dog bravt videre i 2. halvleg, og hang også 

på de første 7-8 minutter, men så meldte trætheden sig, 

og Rødovre trak fra og vandt kampen 15-6.  

 

Næste kamp var så mod Thisted IK, og her var oddsene 

ikke bedre, så igen var aftalen at have det sjovt, og gøre 

det så godt som muligt. Lige inden havde Skanderborgs 

U14 drenge pillet pyntet af Hinnerup 2 med 31-5, så hvis 

vi bare kunne gøre det lidt bedre…  

Kampen endte ikke uventet 30-4 til overmagten. – Men 

resultatet var trods alt ikke værre end Hinnerups… ☺ 

 

Efter en frokostpause var det tid til SG Ulm, og det blev 

heller ikke ligefrem sjovt. Dels spillede de meget hårdt, 

men det blev ikke straffet, hvorimod vi spillede meget af 

kampen med 6 mand, idet vi røg ud på stribe på fuld-

stændigt uforståelige udvisninger. 

Pigerne var trætte, og det sidste jeg ønskede var flere 

skader, så trods det store nederlag, så var jeg fuld tilfreds 

med, at alle slap helskindede fra kampen! 

 

Alle var dødtrætte, så der var bred enighed om, at komme 

hjem i svømmehallen og lade musklerne komme til sig 

selv i det varme bassin!! 

Da vi kom tilbage til skolen, orkede pigerne nu ikke at 

fare i svømmehallen med det samme, så der blev spillet 

lidt kort, inden de tog sig sammen til at drage af. 

 

 

 

Mens pigerne hyggede sig i svømmehallen, gik jeg op for 

at se, hvem morgendagens modstandere var, og fornøjel-

sen var ikke helt på min side, da jeg konstaterede, at vi 

skulle møde Åstrup Hammelev. Dem har vi kun mødt i 

sommerturneringer, og vi har fået stryg hver gang.. 

Derudover skulle vi møde Skive 2, og jeg anede på det 

tidspunkt ikke, på hvilket niveau de spillede; Om det ville 

betyde tørre tæsk eller mulighed for sejr..?? 

 

Hygge på skolen… 



 



  FLASKEPOSTEN 
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TAK TIL AVK FOR SPONSORSTØTTE TIL NYE 

SPILLEDRAGTER TIL SB’S U16 PIGER! 

 

Læs mere om U16 pigernes tur til Thy Cup i bladet. 

 

Husk at www.stjaerboldklub.dk nu er oppe at køre, 

og her finder du nyheder, træningstider m.m. 

indenfor alle boldklubbens afdelinger. 

 

Gymnastik-opvisning fredag den 26 marts 
 

Vi vil gerne invitere alle interesserede til gymnastik-

opvisning fredag den 26 marts kl. 17.30, hvor vi 

afrunder årets gymnastiksæson. 

Vores mange gymnaster vil gerne vise noget af det, 

de har arbejdet med i løbet af efteråret og vinteren. 

Der vil være opvisning af følgende hold: 

• Voksen/barn 

• Spilopper (4-5 år) 

• Halfræs (0.-1.-kl.) 

• Springerne (2.kl og opefter) 

• Step (unge) 

• Step (voksne) 

 

Vel mødt! 

Gymnastikudvalget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORTSFEST 2010  
Sæt allerede nu kryds i kalenderen fra 2. til 6. juni 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

MEN: Hvis der fortsat skal være sportsfest i Stjær, 

er der brug for nye og flere kræfter!! 

 

For at tage lidt arbejdspres fra folket i udvalgene i 

boldklubben vil vi meget gerne have oprettet et fest-

udvalg, som udelukkende skal tage sig af den årlige 

og traditionsrige sportsfest. 

Mad..?? 

Musik..?? 

Program..?? 

Finde bemanding til bar-vagter m.m...?? 

 

Ingen vil naturligvis blive kastet ud i det uden hjælp 

i baghånden, men på sigt er målet, at sportsfesten 

kører på skinner, uden det går ud over arbejdet med 

den daglige drift af boldklubbens afdelinger. 

Ikke at der stadig er hjælp at hente, men i stedet for 

at opfinde, bliver udvalgsmedlemmerne hjælpere. 

 

Det skal ikke lægges skjul på, at det er et stort 

stykke arbejde, og derfor kvæler det ofte initiativer i 

selve udvalgsarbejdet, men kunne man finde ca. 15 

m/k, der tog sig af denne opgave, ville erfaringen 

efterhånden lette arbejdet, og udvalgene ville ikke 

kvæles i byrden, men kan koncentrere sig om at lave 

attraktive idrætstilbud til medlemmerne. 

 

I år vil dette nye udvalg starte op med at være 

deltagende i alle de indledende øvelser, så man får 

en ide om arbejdsgangen. 

 

Fodbold og håndbold vil naturligvis fortsat selv stå 

for at arrangere lørdagens fod- og håndboldstævne. 

 

Har du lyst, så sig til allerede nu, 

og kan du slæbe naboen med,  

så gør det endelig. 

 

Jo flere, jo bedre!! 

 

Send en mail til Ellen Møller, 

fa.moeller@os.dk  

 

hvis du er frisk på en udvalgspost i festudvalget. 
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