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Sommermøde 2010
Skt. Hans Aften
Onsdag den 23. juni
Præstegårdshaven, Storring
Onsdag den 23. juni holder størstedelen af egnens befolkning, traditionen tro, Skt. Hans aften i Storring Præstegård.
Medbring aftensmad og drikke, borde, stole, tæpper og varmt
tøj.
Kl. 18:
Kl. 19
Kl. 19.45
Kl. 20.45
Kl. 21

Fællesspisning i haven. Grillen er varmet op og
klar til den medbragte mad. Alle er velkomne
Abdul tryller og laver akrobatik med børn og
voksne
Anja Fønns med band underholder
Båltale ved biskop Keld Holm
Bålet tændes og vi synger

Skt. Hans aften er der traditionen tro de store hoppepuder,
der kan bages snobrød, og der er mulighed for at købe pølser, øl og vand.
Kom og vær med til det hyggelige sommermøde 2010, hvor
vi selvfølgelig satser på godt vejr.
Hoppepuder til de små
Fredag, mandag og tirsdag den
18., 21. og 22. juni.
Traditionen tro kommer børnene fra Stjær Børnehus og dagplejerne på besøg i haven, hvor
der er rig mulighed for at lege, hoppe i de store hoppepuder, samt lave snobrød og spise de
medbragte madpakker. Børn der passes hjemme er også velkomne i præstegårdshaven
sammen med deres voksne.
Friluftsgudstjeneste i Præstegårdshaven
Søndag den 20. juni kl. 10.30.
Ved friluftsgudstjenesten medvirker både børne– og voksenkoret under ledelse af
Heidi Gargulak Andersen
Hilsen Menighedsrådet
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Stjær har fået sin egen rideskole

læs her Sofies egen beretning og også om det besøg, avisens
udsendte lavede, i marts måned.

En søndag formiddag bestiger jeg bakken op til Bakkeskoven. Jeg skal op til
Stjærs nye rideskole: Stutteri Bakkeskoven (Bjørnhøj). På gårdspladsen møder
jeg to piger i 7 års alderen. De bakser voldsomt med en kæmpetrillebør…ladet
er så stort, at pigerne kunne ligge i det og der ville stadig være plads til to
mere….. Efter en del masen får de vendt den om, og kører ind i høstalden. Jeg
spørger hvor Sofie er…”min mor er inde i stalden” siger Dea, som er husets
ældste datter. ..og de bakser videre…
Inde i stalden lyder stemmer. Sofie snakker med nogle piger i 12 års alderen,
som er i gang med at give hø til et par heste. Så får hun øje på mig, og jeg får
straks en rundvisning. Én af hestene har for nylig fået en operation i benet, og
Sofie fortæller omsorgsfuldt om sin hest. ..og herovre skal bygges flere
bokse…
Vi går udenfor, for at se på de andre heste. I alt 15 heste er der efterhånden.
Bagved stalden går de rundt på marken, meget idyllisk på de skrå skrænter.
Det er en råkold marts-dag, men solen skinner og Bakkeskoven skygger for
vestenvinden, så forårshumøret ligger lige for…
De to små piger kommer ud af høstalden igen. Trillebøren er nu dobbelt så høj
som dem selv…fyldt med hø. De kan overhovedet ikke se hvor de går, men de
skal ind til hestene med høet, og de kender vejen. Under store kvaler, og med
flere anstalter til at vælte får de den bakset på rette plads….og hesten får sit
hø…
De tre store piger kommer løbende hen til Sofie . ”Hvad må vi nu lave? Er der
en hest vi må strigle? Er der noget vi må muge ud?”. ”I må gerne strigle
Queen” siger Sofie, og pigerne går straks i gang med forberedelser.

Mens vi ser på, får de fundet det rette seletøj, og går over for at sætte det på
Queen, som står inde i stalden. De hjælpes ad, mens Sofie roligt betragter
dem. De har lært hvordan man gør, og også hvilke ting man skal passe på,
men derfor er det alligevel rart at få et tjek på, om de gør det korrekt. Pigerne
fører Queen over i den lille stald, hvor der er plads til at strigle.
Også ponyen Storm bliver taget med til strigling. Begge heste er nu bundet ved
deres grimer til to stolper. Så er der styr på dem. De små går i gang med
Storm og de store piger tager Queen. De hygger sig gevaldigt. Der strigles og
snakkes. De små fortæller mig, at jeg ikke må stille mig bag Storm, for så kan
en hest finde på at sparke…så det lader jeg være med.
Én af de større piger opdager, at Queen har et lille sår på øjenlåget. ”se Sofie,
må jeg smøre noget på?” ”jeg har godt set det”, siger Sofie, ”tag lidt af cremen
der ligger på hylden, og dup den lige så forsigtigt”, og så bliver Queen
duppet.lige så forsigtigt…
TIK

4

Sofie Mørch Ravn fortæller selv
om det nye sted:
Ridning i Stjær.
Det er nu 1½ år siden vi flyttede til
Stjær. Vi kom fra Sønderjylland,
men er oprindeligt fra Århus, så for
os føles det som om vi er kommet
hjem.
Vi ankom med to børn, to hunde
og 4 heste. Bjørnhøj er tidligere
Islænder stutteri, så der var
masser af plads til vores 4 heste
og ponyer. Siden er bestanden
udvidet en del, og består nu af 10
heste og ponyer, indtil
videre……………
Rigtig mange mødre til
hesteinteresserede piger har
prikket til os, om hvornår vi
startede en rideskole, så nu har vi
taget springet.
Sofie har redet i mere end 25 år
og har selv redet middelsvær
dressur på distriktsplan i ”gamle
dage”. Desuden har hun undervist
en masse gennem årene.
Vi tilbyder flere forskellige
muligheder for piger og drenge der
har lyst til at lære at ride, og ikke
mindst at omgås heste.
Halvparter: En halvpart på en
pony vil sige at man har den
samme pony tre faste dage om
ugen, som ”sin” hest. Man kan ride
en time og derud over skal man

tage klatter i boksen og strigle, naturligvis.
Det vi har opdaget er, at det er rigtigt
fornøjeligt socialt også. Pigerne hygger sig med
ponyerne sammen, og man er fælles om
opgaverne, og ikke mindst om at lære af hinanden.
Dagspart: Her foregår det på samme måde som
når man har halvpart, det er bare kun én dag om
ugen.
Undervisning: For at
modtage undervisning skal
man minimum have en
dagspart. Da Sofie har et
arbejde ved siden af,
aftales undervisning fra
uge til uge.
Man er højst 3-4 på et hold.
Man skal selv deltage i at
gøre hesten både klar og
færdig efter ridning.
Ud over rideundervisning
vil der også være
teoriundervisning.
(Formentlig på
regnvejrsdage, da vi jo ikke
har et ridehus.)

Max: Shetlænder på 15 år. Han er
107 cm over ryggen. Han er ikke
som de fleste shetlændere (doven og
langsom). Tvært imod er han en
frisk, men stabil lille fyr, som rigtig
mange har lært at ride på. Han kan
også en del dressur øvelser, så man
kan virkelig lære noget på ham. Han
elsker at blive striglet og nusset i
stalden og er en fornøjelse at omgås
for børnene. Desuden elsker han at
komme en tur i skoven.

Lumina: Gårdens smukkeste pony
på 8 år. Hun er ren Welsh, er 130 cm
over ryggen og har et fantastisk
temperament. En rigtig dame med
masser af værdighed. Hun er dejlig at
være på og meget nem at håndtere.
Vores kommende spring pony tror jeg.
Hun har masser af energi og vil gerne
lave noget

I øjeblikket har vi 3 ponyer,
en Islænder og en dansk
varmblod som man kan få
part på.

Ud over de 5 har vi en flok
ungheste der er på vej.
Desuden er vi parate til at
investere i alle de ponyer
der er efterspørgsel efter.
Så nu er muligheden der,
så mangler vi bare at se
om Stjærboerne nu
virkelig også vil det ☺.
Hvis det har interesse, så
ring til Sofie på 20841501
eller 86950018 og få en
aftale om at komme op og
kigge.

Tira: Vores Islænder på 14 år. Hun
har et kærligt og sindigt sind, og er
godt opdraget der hvor vi fik hende fra.
Hun er, som alle andre islændere, en
stærk hest, der uden problemer går
med en voksen. Hun er frisk og vil
gerne lave noget, men laver aldrig
unoder eller spillopper når man rider.
Der findes ikke noget dejligere end at
tølte en tur i skoven på hende. Hun er
naturligvis 5 gænger.

Queen: Gårdens dronning. Hun er
en varmblodshoppe på 15 år. Hun
har gået som avlshoppe, men er
redet en del. Hun er 171 cm over
ryggen, så hvis der er voksne der vil
lære at ride, har vi også én der kan
klare det. Hun har et godt og stabilt
sind og kan ret mange
dressurøvelser. Hun elsker at
komme i skoven, men er naturligvis
stærk og at ride ud på hende kræver
en lidt rutineret rytter. På banen går
hun også med en begynder.
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Daisy: En Hollandsk Sportspony på
8 år. Hun er 128 ca. over ryggen. I
stalden er hun lidt tvær, men hun er
utroligt nem at ride og ikke for frisk,
og dermed god at lære på. Hun kan en
del øvelser, og er en god pony for dem
der gerne vil lære at ride lidt dressur og
skoleridning. Kanon at ride ud på, da
hun er 100% trafiksikker og ikke så
vims.

Stjær versus Magnus Beringsskjold
Redaktionen er af en af byens borgere blevet
opmærksom på en Topografisk Historisk Håndbog,
udgivet i 1949 af Dansk Kulturhistorisk Forlag.
Bogen hedder ”Aarhus Amt” – bind 14. Den er en
enkelt af mange, udgivet siden starten af
århundredet, med formålet at kortlægge hele det
ganske danske land.

Vinkelskriver Brendstrup fra Aarhus.
De to Mænd førte Bønderne bag lyset.
Beringskjold købte paa Auktionen
Landsbyen, og i de følgende Aar
optraadte han som Stjærs Ejer meget
brutalt over for Bønderne her. De
anlagde Proces mod ham, der blev en
retssag, hvor Prokurator Brendstrup
aflagde falsk Ed paa Aarhus Byting
27/6 1771. Herved tabte Bønderne
deres Sag.
Beringsskjold triumferede,
Stjærmændene blev ikke selvejere
heller denne Gang. Han udsugede dem
på alle Måder, ”såvel ved at paalægge
dem Pengeafgifter og Mulkter1 som
med Ægt2 og Arbejde, Skovs oprydning
paa deres egen Grund, Udvisning og
Hugst i byens Skove, samt andre
Fornærmelser og Overlast.”
Efter nogle Aars forløb solgte
Beringsskjold endelig Stjær, og der
kom andre Herrer, som ikke var meget
blidere. Der skulde gaa en snes Aar,
inden der kom lysere Tider for Folkene
her. De oprandt først med de store
Landboreformer i 1788.”

Bogen gennemgår minutiøst de mange sogne i
Århus Amt, hvilke gårde der ligger hvor, hvad
familiens medlemmer hedder, hvor mange kreaturer
og tønder land der ejes, og alt i alt er det en ret
morsom gennemgang, når den læses i 2010. Bind
14 i denne garanteret lange serie, indeholder
gennemgang af Framlev Herred, og heri Storring og
Stjær Sogne. Vi har valgt denne gang at give et
udpluk, der beskriver Stjærs udvikling i 1700-tallet,
og vi vil vende tilbage i kommende numre, med
oplysninger om vores lille samfund fra 1949, som
sætter den store udvikling frem til i dag i perspektiv.
Læs denne gang om de grumme år, da
Stjærbønderne kom i kløerne på Krigskommissær
Beringsskjold:

”Stjær hørte under Skanderborg
Rytterdistrikt, hvis 7000 Tønder
Hartkorn i 1767 blev udbudt til salg af
Kronen, der da holdt offentlig Auktion
over det store Krongods. Bønderne
rundt om i Sognene benyttede
Lejligheden til at købe sig fri. For at
blive Selvejere måtte de selv møde frem
ved Auktionerne for dér at give højere
Bud end Spekulanter, der var parat til
at købe Landsbyerne. Bønderne i Stjær
var mellem dem, der vilde forsøge ved
Auktionen den 27. April 1767, da Stjær
By skulde sælges samlet i eet Bud.
Man vidste, at flere vilde give Bud, og
mellem Dem var ogsaa den berygtede
Krigskommissær Magnus Beringskjold.
Han engagerede sig med en

Af TIK

1

mulkt, (af lat. mul(c)ta 'bøde'), i ældre dansk lovsprog en
bøde for bl.a. processuelle forseelser, fx unødig trætte, eller til
gennemtvingelse af handlingsforpligtelser, såkaldte
tvangsmulkter. (kilde: www.denstoredanske.dk)
2
ægt, (ældre da., afledn. af verb. age 'køre'), pligtkørsel, der
var en del af fæstebøndernes hoveriforpligtelse over for
godsejeren (kilde: www.denstoredanske.dk)
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Staldene opbygges, som man kender det i dag, med
delvist spaltegulv, ”grisenes toilet”. Men i modsætning til
et normalt spaltegulv, hvor gyllen ligger nedenunder, og
der derfor er en høj koncentration af ammoniakdampe,
opbygges bunden af trekantede elementer, der står på
spidsen.
Gyllen løber ned i spidsen, hvor den skylles ud med en
trykbølge af vand. Det sker flere gange om dagen, når
sensorer har registreret en tilstrækkelig høj
koncentrationen af ammoniak.
Luften suges ud fra luftkanalerne under elementerne, i
modsætning til det normale, hvor luften suges ud i toppen
af staldene.
Det giver et væsentlig forbedret indeklima i staldene og
dermed større trivsel for både grisene og de
medarbejderne, der arbejder i staldene.

Pig City i Stjær

- Ja, lige nu venter vi bare på en afgørelse fra Miljøcenter
Århus, der skal give grønt lys for, at Skanderborg
Kommune kan gå i gang med sagsbehandlingen,
fortæller Søren Hansen.
Søren bor på Stjær Østergård, Kollens Møllevej 33, der
ligger lige ved siden af grusgraven.
Og det er her, han og Mads Pedersen - som er 4.
generation i Katrine & Alfreds Tomater - planlægger at
etablere en fødevareproduktion. En produktion, som
bliver helt nyskabende i forhold til konventionel
landbrugsproduktion i Danmark.
Projektet er et af seks vinderprojekter i en
idékonkurrence, som Realdania udskrev i 2006 om
fremtidens landbrug. Oplægget lød således:
Fremtidens landbrugsbyggeri skal være fleksibelt,
effektivt og rationelt. Det skal tilbyde optimale rammer for
dyr og mennesker. Og så skal det samtidig også se godt
ud i landskabet, være med til at brande landbruget lokalt
og signalere bæredygtig produktion.
Og der er tale om et kæmpeprojekt. De forventede
byggeomkostninger anslås at ligge på omkring 100 mil.
kr. Heraf kommer ca. halvdelen i form af støtte fra
Realdania og andre fonde, og resten skaffes via fremmed
finansiering.

Jeg mener, det drejer sig om at hæve overliggeren, så
fødevareproduktion også fremover kan ske i Danmark i
stedet for at flytte det til Østeuropa og så lukke øjnene
for, hvordan produktionen sker der. Udfordringen ligger i
at se mulighederne ved at kombinere de mange nye
forskellige processer og teknologier, der hele tiden
udvikles, men bare samle dem på en anden måde.
Det er lidt som at lege med Legoklodser: vi bruger de
velkendte klodser, men skiller en eksisterende bygning
ad, og sætter dem så sammen på en ny måde.

Ny form for landbrug
- Der bliver tale om en anderledes form for
svineproduktion, hvor grisene kommer til at leve hele
deres liv, lige fra fødslen og til de ender på det slagteri,
der også er projekteret. Dermed skal de ikke udsættes
for timelange transporter på landevejen, med den
stresspåvirkning, det medfører, fortsætter Søren

I Pig City kombinerer vi således svineproduktion med
gartneri – så der kommer til at gå svin i ”stuen” mens der
på 1. sal skal vokse tomater i drivhuse.
Tanken er, at drivhusene skal udnytte varmen fra grisene
og bruge gyllen som næring. Gylle, som via
biogasanlægget omdannes til den reneste pottemuld.
Dermed undgås også den ubehagelige stank fra de åbne
gylletanke.

I modsætning til det konventionelle landbrug, der lugter
og er udsat for – ofte berettiget - kritik fra
naturfredningsorganisationer, bliver der tale om en både
forurenings- og lugtfri produktion, bl.a. fordi vi har hentet
inspiration fra Thailand, hvor man har stor erfaring med
biogas anlæg.
Vi bygger anlægget indendørs, i et lukket kredsløb, for
bedre at kunne opnå de optimale temperaturer.
Og så lugter det ikke!
Luften renses 95 %
Sammen med Forskningscenter Foulum har vi kørt
forsøg med luftrensning gennem flere år nu, og ved hjælp
af biokemisk rensning af svineluften er vi nu oppe på at
rense luften for 95 % af urenhederne. De sidste 5 % vil
blive optaget i det rensemedie af barkflis eller lignende,
som placeres i bunden af drivhusene. Hele bunden i
drivhusene bliver altså ét stort biologisk filter.
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Fidusen ved at dyrke tomater eller roser er, at begge
typer afgrøder har behov for meget kvælstof, som netop
findes i gylle i form af ammoniak.
Dertil kommer signalværdien ved at koble svinebrug
sammen med både syn og duft af roser eller tomater,
siger Søren og tilføjer:

Det mekaniske køleanlæg sikrer et meget stabilt
staldklima, hvilket betyder, at dyrene ikke udsættes for
varmestress. Udover en forventning om bedre produktion
vil det med sikkerhed forbedre dyrenes velfærd.
Et slagteri anlagt i forbindelse med staldanlægget
betyder, at grisene ikke skal læsses på lastbil og
transporteres over store afstande til et slagteri, eventuelt i
udlandet. Udover at der spares omkostninger til
transport, betyder det også, at grisene udsættes for
mindre stress omkring slagtning, hvilket både er til gavn
for velfærden og kødkvaliteten.
Naturområde mod Vest
Det er planen, at der skal plantes læhegn mod vest og i
forbindelse med et regnvandsbassin mellem anlægget og
grusgraven er det meningen, at der skal etableres et
naturområde med vandrestier. Så selv om der er tale om
et kæmpebyggeri, vil det efter få år stort set være skjult
bag træerne.
Og da al kørsel til og fra produktionen sker længst ude
mod Randersvej, burde Stjær overhovedet ikke blive
udsat for transportpåvirkninger.

- synergieffekten er så stor, men ideen så enkel, at man
kan undre sig over, at ingen har tænkt over det noget før.
Nøgleordene er bl.a. vedvarende energi, CO2-besparelse
og beskyttelse af vandmiljøet.
Og udover den miljømæssige fordel ligger der også et
stort eksportpotentiale i at udvikle ideen. For den vil helt
sikkert interessere mange landmænd rundt om i verden.

20-25 nye arbejdspladser og lokale varer i Stjær
Når anlægget står færdigt, regner vi med, at der vil være
20-25 fuldtidsansatte beskæftiget med svineproduktion,
gartneri og slagteri.
Det er også planen, at folk skal kunne købe vores
produkter via internettet, som f.eks. Årstiderne gør det.
I den forbindelse vil vi gerne udvikle nye typer af
fødevareprodukter. Det skal ikke bare være pølser eller
skinker, men med vores unikke råvarer skal vi skabe nye
kvalitetsprodukter, som vi kan stå inde for.

Søren er ved at have talt sig varm nu.
Det er helt tydeligt, at han brænder for sagen og tanken
om et at skabe bæredygtige og miljørigtige
produktionsformer for landbruget.
- Altså, nu skal det ikke lyde alt for religiøst, men jeg
synes, der tit mangler en mere holistisk indstilling til
tingene. Altså, at man tænker både økologi og hele
processen ind i en produktion, så den bliver så energi- og
ressourcerigtig som muligt, og ikke afføder en masse
restaffald, som vi så skal forholde os til bagefter.
Jeg vil gerne skabe en fødevareproduktion på et andet
grundlag, hvor man belaster naturen og miljøet mindst
muligt, og hvor dyrevelfærd er en hel naturlig
forudsætning. En gris, der har haft et godt liv uden stress
og med det rette foder, vil helt automatisk smage bedre.
Dyrevelfærd
Nytænkningen i svineproduktionen, med et koncept hvor
søer går i løsdrift omkring faringen og hvor smågrise og
slagtesvin opholder sig i samme sti fra fødsel til slagtning
(FTS), rummer flere dyrevelfærdsmæssige forbedringer i
forhold til konventionel produktion. Erfaringer fra FTSproduktion i Sverige viser, at dyrene kvitterer for bedre
plads og færre flytninger med en større trivsel.
- Man bruger en masse arbejdstid og stresser grisene
unødigt ved at flytte dem så meget rundt, ligesom man
også forhøjer sygdomsrisikoen ved at blande
besætningen. I vores koncept vil vi opfatte hver gris som
et individ, og bruge tiden på at passe dem, frem for at
flytte dem, siger Søren.

Ikke landmand, men energi- og fødevareproducent
Jeg ser ikke mig selv som en fremtidig landmand, men
nærmere som en producent af fødevarer og energi.
Og med projekt Pig City håber jeg at kunne være med til,
at der fremover kan produceres fødevarer på en fornuftig
og bæredygtig måde, ikke bare i Danmark, men i hele
Verden, slutter Søren Hansen

I hele produktionsanlægget anvendes der halm som
strøelse, ligesom de drægtige søer tildeles ensilage eller
anden form for grovfoder. Strøelse og grovfoder
tilgodeser grisenes behov for at udtrykke rodeadfærd og
søernes behov for at bygge rede omkring faring, og sikrer
de drægtige søers mæthed.

Bjarne Schøler
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'Fremtidens bondegård'
Realdania har givet økonomisk tilsagn til projektet.
Fonden har allerede præmieret Pig City i sin
konkurrence ’Fremtidens bondegård’, især på grund
af helhedstænkningen.

Pig City i pressen
Som noget helt nyt bakker forskellige institutioner op
om Pig City. Institutioner, som ellers normalt har et
meget forskelligt syn på tingene. Projektet får
således støtte fra Danmarks
Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse,
regeringen og landbruget.

Det er også den, der gør Danmarks
Naturfredningsforening (DN) positiv.
»Der er helt store perspektiver i Pig City, fordi man
prøver at finde en gylden middelvej mellem stort
industrilandbrug og lille økologisk produktion«, siger
Thyge Nygaard, landbrugsekspert i DN.

Udklip fra Politiken, 16. februar 2010:
»Pig City er et visionært projekt og en del af ideen
om et biobaseret samfund, som vi i landbrugs- og
fødevareerhvervet tror meget på«, siger Michael
Brockenhuus-Schack, formand for Landbrug &
Fødevarer (tidligere Dansk Landbrug).

Dyrenes Beskyttelse fremhæver, at svinene går
løse og bliver mindre stressede end normalt.
»Pig City er langt fra landbrugets typiske
lappeløsninger og en meget stor forbedring i forhold
til den konventionelle produktion«, siger projektleder
Birgitte Damm fra Dyrenes Beskyttelse.

Affald bliver til ressource
Han fremhæver især, at Pig City genanvender affald
og restprodukter. For eksempel bliver gyllen til
gødning, vand, el og varme til tomatgartneriet i
stedet for at skabe lugtgener og forurening.
»På den måde bliver affald forvandlet til en
ressource, og dermed bliver vi ikke bare
skånsomme over for miljø og klima. Vi lægger også
kimen til et nyt eksporteventyr«, mener
Brockenhuus-Schack.

Vil gerne i dialog med Stjær
Vi vil gerne bygge og udvikle Pig City i samarbejde
med områdets beboere, siger Søren. Det er meget
vigtigt for os, at folk i Stjær føler, at de også er en
del af projektet.
Derfor bliver der etableret besøgsfaciliteter, så
interesserede kan følge med i processen og
byggeriet, efterhånden som det skrider frem.
Og hvis du har kommentarer eller spørgsmål, ris
eller ros, ønsker om – ja lige meget hvad, send da
en mail til:

Regeringen begejstret
Også regeringen er begejstret for Pig City.
Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) kalder det
»nytænkende«, mens miljøminister Troels Lund
Poulsen (V) mener, at det er meget perspektivrigt.
»Det er sjældent at se projekter, hvor to forskellige
produktionsgrene sammentænkes i så høj grad med
fokus på bedre miljø og værditilvækst«, fremhæver
miljøministeren i et svar til Folketinget.

pigcity@stjaer.net
Du kan læse mere om Pig City på:
http://www.pig-city.dk/
http://www.fremtidsgaarde.dk/
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Fugletårn på vej ved Tåstrup Sø
Skanderborg Kommune behandler i øjeblikket vores
ansøgning om etablering af trampesti, gangbro og
fugletårn i den nordlige ende af Tåstrup Sø. Skanderborg Kommune skal give dispensationer og vi
regner med, at det vil ske i løbet af ganske kort tid.
Efterfølgende vil der være en høringsperiode.

ejerlavet eller på anden måde – tak for det!), der vil
stille sig til rådighed og give en hånd med, når vi nu
skal i gang med det konkrete arbejde med etablering af den gode adgangsvej til Tåstrup Sø. Vi håber, at arbejdet kan påbegyndes i juli og august måned, hvor vandstanden er lavest.

Projektet gennemføres i et Grønt Partnerskab, og vi
er i Ejerlav for Tåstrup Sø meget glade for, at det er
lykkedes at få så stor en opbakning til projektet.
Som udgangspunkt er det naturligt at pege på Marie
Cramers og Jens Grønlund, der stiller deres jordlodder og ikke mindst vejadgang til rådighed; men også
stor velvillighed fra Peter Erik Jensen og Kristian
Andersen, der har græsmarkerne, der støder op til
den trampesti, der skal etableres for at komme fra
Stenskovvej til fugletårnet - uden dem ville det slet
ikke være muligt at gennemføre projektet. Derudover er de store natur interesseorganisationer, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening med i det grønne partnerskab sammen med Friluftsrådet og Skanderborg Kommune.

Ved etablering af trampesti, gangbro og fugletårn
får vi også fra Stjærsiden adgang til en af Danmarks
naturperler, Tåstrup Sø. Med denne adgangsvej for
borgerne i området vil Tåstrup Sø blive en reel og
spændende turmulighed. Tåstrup Sø ligger kun ca.
1000 meter fra Stjær By. Med denne adgang får
borgerne i især Stjær, men også alle andre med interesse herfor, en aldeles unik naturoplevelse indenfor gå eller cykelafstand. Tåstrup Sø har tilknytning til Århus Å-systemet ikke så langt fra Årslev
Engsø og er en fin fuglelokalitet.
Hvis du har spørgsmål eller bare allerede nu vil tilkendegive et tilsagn om at hjælpe, kan du henvende
dig til Henrik Lomholt (hh.lomholt@gmail.com) eller
Jakob Thulesen Dahl (jd@skanderborg-gym.dk) –
måske du også kunne have lyst til at blive medlem
af Ejerlav for Tåstrup Sø.

Projektets økonomi er p.t. 110.000 kroner plus en
stor mængde frivillig arbejdskraft. Når vi, som vi forventer, har fået tilladelsen til at etablere sti, gangbro
og fugletårn vil vi i Ejerlav for Tåstrup Sø gå i gang
med at finde alle de hænder, faglige kløgt og maskiner, der skal bruges. Vi håber, at der stadigvæk er
mange (også alle jer der også har støttet vores
kamp for søen igennem årene med medlemskab af

Se vores hjemmeside: www.taastrupsoelaug.dk.

Et udsyn over Tåstrup sø i forårsvejr, maj 2010
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Dagli’ Brugsen:
Stjær indtog Galten

Der har været indbrud i butikken og i uddelerens
privatbolig. Det er en trist udvikling!
Klank er blevet helt færdig, men har senere fået en
mindre stormskade. Vi håber, der snart kommer gang i
udviklingen af området!
Den 4. september blev vi kontaktet af formanden i Stjær,
som ønskede et møde.
På mødet foreslog han en fusion mellem Galten og
Stjær. Det medførte stor mødeaktivitet hen over efteråret,
og den 25. november blev de sidste papirer
underskrevet.
Fra Galtens side håber vi, at alle i Stjær vil bakke op om
deres Brugs, så den fremover kan blive en sund butik.
Vi fra Galten vil hjælpe, så meget vi kan!
Uddeleren fremlagde regnskabet / årsrapporten for 2009.
Resultatet og balancen er stærkt præget af fusionen med
Stjær.
Foreningen havde en omsætning på 83 mio. kr. i 2010.
Galten havde et overskud på 1,086 mio. kr. mens Stjær
havde et underskud på 0,837 mio. kr. Den samlede
bundlinje blev således et overskud på 191.000,- kr., når
skatten på 58.000,- er trukket fra.

Der var kæmpe tilslutning fra Stjær til den årlige
generalforsamling i Galten Brugs den 14. april.
Ud af de ca. 190 fremmødte var vi flere end 50 fra Stjær,
som havde valgt at tilkendegive vores støtte til Galten
Brugs, som jo nu også inkluderer Dagli’Brugsen i Stjær.

Tak til kunderne i Stjær for stor tålmodighed under
ombygningen og fusionen. Også stor tak til kunderne i
Galten! Tak til personalet i begge butikker og til
bestyrelsen!

Der var arrangeret fælles bustransport til Galten, og det
var vi godt 30, der benyttede os af.
Stemningen var fin i bussen, om end en smule spændt,
for vi havde jo et håb om, at få en – måske endda 2 – fra
Stjær valgt ind i bestyrelsen i ”vores” nye Brugsforening.
Og da det også var første gang, vi skulle udenbys for at
komme til generalforsamling i Brugsen, var der tillige
tilsat nyhedens forventning som krydderi.

Bestyrelsens beretning og årsrapporten blev enstemmigt
godkendt.
Bestyrelsens foreslåede vedtægtsændringer om bl.a.
udvidelse af bestyrelsen fra 5 til 6 medlemmer, blev
ligeledes enstemmigt vedtaget.

Vel ankommet til Restaurant Gl. Høver gik
generalforsamlingen i gang.
Formand Mogens Guldbæk bød velkommen og
præsenterede kort bestyrelsens medlemmer, ligesom
uddeleren i Stjær, Finn Lorenzen, også blev præsenteret.
Niels Jørgensen blev valgt som ordstyrer, og efter valg af
stemmetællere, 2 fra Galten og 1 fra Stjær, gav han ordet
til formanden for fremlæggelse af beretningen.
Mogens Guldbæk konstaterede, at, på trods af krisen,
havde 2009 været et godt år for Galten Brugs, og man
var kommet ud med et meget tilfredsstillende resultat –
også set i lyset af fusionen med Stjær Brugsforening.
Det har været endnu et spændende år i Brugsen.
Parkeringspladsen er blevet færdig og også anlægget på
Klank er gjort færdigt og grillbaren stillet op. Da vi også
har fusioneret med Stjær, har der været nok at se til.
SuperBrugsen på Søndergade har haft et godt år, når
man tager krisen i betragtning. Loyale kunder og et
personale, som holder standarden højt, har skabt
resultatet. Tak for det, alle sammen!

Så var der valg, hvor 171 medlemmer afgav stemmer, og
fra Stjær fik vi valgt 2 ind i bestyrelsen:
Kasper Severinsen og Niels Fravsbøl.
Tillykke til jer begge!

Parkeringspladsen blev indviet ca. 1. maj med et
vellykket arrangement. Især hoppeborgen var en stor
succes.
Det overskydende areal er udlagt med græs, og der er
ikke umiddelbart planer om anden anvendelse.
Personalet havde inviteret bestyrelsen med på en dejlig
sommerudflugt, det må I gerne gøre igen!

Til slut fik vi alle stillet sulten fra en lækker buffet fra
Restaurant Gl. Høver, så det var en flok tilfredse og
glade Stjær-folk, der gik i bussen efter en veloverstået
generalforsamling i vores Brugsforening.

Formanden takkede medlemmerne for det store
fremmøde, hvorefter ordstyreren hævede
generalforsamlingen.

Bjarne Schøler
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NYT fra spejderne
• boder, hvor spejdene kan handle og få udleveret
deres mad
• madlavning, hvor patruljen laver sin aftensmad
over gasgrill: fisk med alt godt fra fjorden
• leg, spil og konkurrencer
• biograf
• badning i fjorden

I skrivende stund er Stjær Spejderne så småt begyndt at forberede sig til sommerlejren, der starter
24 juli. Der er 11 tilmeldte spejdere og 2 lederbørn.
Foruden Store Jan og Lille Jan, kommer Ulvenes
ledere Janni og Jacob med og de tager en masse
oplevelser og inspiration med hjem til Ulvene.
Korpslejrens officielle navn er SEE 20:10, som er en
sammentrækning af ”Scout Explorer Event 2010”.
Lejrens tema er ”Du store lille verden” og det afspejler meget af det, der sker i verdenen i dag, både i
vores alles verden, og den enkelte spejders personlige verden. Alle spejdere uanset korps eller land er
velkomne til at deltage. Det vil altså sige, at også
spejdere fra andre danske spejderkorps, FDF'ere og
udenlandske spejdere kan deltage i lejren på lige
fod med KFUM-Spejdere .

Du kan læse mere om SEE 20:10, Mega-aktiviteter,
Patruljeture, CheckIn og ikke mindst MultiCamp på
http://see2010.spejdernet.dk/hjem.html

Aktiviteterne på SEE 20:10 skiller sig ud i forhold til
aktiviteterne på de tidligere korpslejre. Men det gør
det måske bare endnu mere spændende at være på
aktivitet til sommer. Alle patruljer på SEE 20:10 skal
bl.a på patruljetur. En patruljetur er en tur afsted fra
ens egen lejrplads, hvor man ikke har egne ledere
med. Patruljeturen skal give Spejderne en oplevelse
af, hvad patruljesystemet er og vise, at I kan en
masse sammen i patruljen. Stjær Spejderne er tilmeldt SEECity, og vi håber naturligvis, at der er
plads så vi får lov til at opleve…

Gruppebillede af Spejderne på udflugt til Øm kloster

Og husk at der er plads til flere Spejdere i Stjær!
Hvis du går i 2. til 4. klasse kan du komme til ulvemøde om mandagen fra 18:30-20:00. Om tirsdagen
fra 19:00 - 21:00 mødes Spejderne.

Dommedagsprofeterne har fået ret!
Jorden er ved at blive oversvømmet, og
menneskene lever nu isoleret på de
sidste rester af land og i mindre flydende
byer...

Ulvene mangler hjælpe-ledere!

Spejderne skal bygge og bo på tømmerflåde på
vandet i næsten 24 timer, hvor de sammen med 49
andre patruljer skal fungere i det lille samfund,
SEE:City. SEE:City består af det centrale torv, som
allerede er på vandet, samt spejdernes selvbyggede tømmerflåder. Som i alle andre samfund er der
en række aktiviteter. Der skal handles, laves mad
og der er tid til rekreative aktiviteter. Derfor er der i
SEE:City arrangeret:

Har du lyst til frisk luft, sjov og en flok energiske ulve, så kontakt ulveleder Janni Sørensen og hør nærmere. Tel: 2685 7238.
Der er møde hver mandag kl 18:30-20:00 i
spejderhytten ved Stærekassen.
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Vi vil, som nævnt på generalforsamlingen, ændre lidt
på adgangsforholdene til huset i løbet af sommeren.
Vi har længe haft problemer med vore nøgler. Trods
det at vi har to sæt liggende hos Dagli'Brugsen, er
det sket, at der ikke har været nøgler at udlevere,
fordi nogle af vore lejere har glemt at aflevere den
lånte nøgle. Vi har derfor investeret i et anlæg, der
kan styre adgangen til huset, således at man vil få en
nøglekode, som kan låse dørene i huset op i den aftalte lejeperiode. Systemet vil samtidig kunne åbne
for varmen, så huset er opvarmet, når lejer ankommer og lukke igen når lejeperioden er slut. For at
kunne få varmestyringen til at køre optimalt, kan vi
godt bruge lidt hjælp fra en VVS-kyndig. Så er der
blandt avisens læsere en med sådanne kvalifikationer, bedes læseren venligst rette henvendelse til bestyrelsen.

Forår – nu må det da komme snart. Med foråret kommer også den tid, hvor vi i foreningen går i gang med
årets vedligeholdelsesopgaver på vort forsamlingshus.
Foreningens havefolk er allerede i fuld gang med at
gøre det pænt omkring huset. Jeg oplever desværre
både privat og i foreningsøjemed, at der i byen er en
general tendens til at folk og fæ ikke kan finde ud af,
hvem der har råderetten til den jord, der hører til ens
ejendom. Det har vist sig, at nogen har anlagt cykkelsti mellem foreningens planter i haven. Det er lidt
ærgerligt, at man ikke kan respektere ejendomsretten og kun benytter de offentlige stier og adgangsveje. Det tvinger os til at opsætte et hegn for tydeligt at
indikere, at der er os, der har råderetten over vor
egen have og os, der bestemmer, at vi ikke vil have
en cykkelsti mellem vore planter.

Selve huset skal have skiftet sternbrædder og gavlene skal også gås efter og have lidt maling. Vi starter
derfor allerede i slutningen af maj måned med en arbejdsdag, hvor vi går i gang med vore arbejder. Der
vil blive opslået nærmere besked herom på opslagstavlen i Dagli'Brugsen og på stjaer.net, men reserver
allerede nu lørdag d. 29/5-10, så du kan komme og
hjælpe med at få vort hus sat godt i stand.

Vi håber på, at vi i årets løb vil være i stand til at udskifte vort møblement. Både borde og stole har gjort
det godt gennem mange år, men både borde og stole
er nu ved at være så slidte, at en udskiftning trænger
sig hårdt på. Stolene er ganske vist blevet ombetrukket for nylig, men denne operation har desværre påvirket stolene så meget, at de nu begynder at gå op i
limningerne. Da vi taler om en ikke ubetydelig investering, er bestyrelsen gået i gang med at søge om
velvillige tilskud fra fonde og lignende. Er der blandt
læserne nogle der har lyst til at sponsorere en stol
eller et bord, vil foreningen se velvilligt på et sådant
initiativ.

Jeg vil sluttelig ønske alle læsere af foreningens avis
en rigtig god sommer.
Jens

Stjær Sogns Borgerforening

Stjær Forsamlingshus

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.

Udlejning: Lene Andersen – tlf. 2925 2665
eller send e-mail til forsamlingshus@stjaer.net
Udlejning:
Priser, kontakt til kokke, kogekoner og tjenere samt lokale overnatningsmuligheder kan du læse mere om på: www.stjaer.net/
forsamlingshus
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Fernisering på forårsudstillingen
Børnene fra børnehaven er stolte af at vise deres malerier frem. Tak til børnehaven for det flotte arrangement
med forårsudstillingen hvert år.
CMA
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Der er 3 forskellige ruter fra ca. 10 km. Til ca. 50 km.
Se ruter og billeder fra tidligere år på www.gribtiden.dk
Find cyklen frem og tilmeld dig selv eller et hold. Der er diplom til alle
deltagere. Efter løbet står Odder Cykel Klub klar med gratis pølser og
brød til alle deltagere.
Start:
Pris:

Galten Elværk (Galten) eller Østjysk Energi (Odder)
50 kr. pr. person (børn under 12 år gratis). Ved tilmelding
på dagen: 65 kr. per. Person.

Ved tilmelding af hold på min. 20 personer gives der rabat på 5 kr. pr.
person. Ved 30 personer er rabatten på 10 kr. pr. person.

Grib Tiden Motionscykelløbet arrangeres af Lokalenergi, Østjysk
Energi og Galten Elværk i samarbejde med Odder Cykelklub.
Sidste år deltog over 800 cyklister.
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”Der er altid en sol bag skyen!
Og om lidt er Cirkus Krone i byen!”

Cirkus Krone kommer til Stjær!
Tirsdag d. 29. august kl. 16.00
i Nygårdsparken
Alle er velkomne.
Yderligere informationer fås ved henvendelse til
Irene Thierry
Tlf.: 40117172
information@cirkuskrone.dk
www.cirkuskrone.dk

Art Jamming fejrer 5 års fødselsdag
Søndag den 5.september Kl.13 - 17

Nattergaletur til
Tåstrup Sø
Tirsdag den 1. juni kl. 20.30
Mødested:P-pladsen ved
Stjær Skole, Stjærvej 100 i Stjær
Vi går fra Stjær til Tåstrup Sø (ca. 2
km.), hvor vi lytter efter nattergal og
andre fugle. Husk aftenkaffen, påklædning efter vejret (det kan være
koldt omkring solnedgang) samt
noget at sidde på.
Turen afsluttes ved søen kort efter
solnedgang, ca. kl. 23.

Kom og nyd kunstudstillingen, live musik
og den gode stemning i atelieret.
Alle er velkomne til at kikke forbi til kaffe og kage.
Den 10.september kan Art Jamming fejre 5 års fødselsdag.
Det hele startede med et besøg i Hong Kong, hvor min søster
boede, og havde været til Art Jamming. Jeg var meget inspireret af navnet og tænkte, det kan vi også i Stjær/Danmark.
Derfor inviterede jeg til Art Jamming på Stjernholm mejeri.
Den første gang lånte jeg nogle staffelier, og satte lidt maling
og pensler frem. Det har siden udviklet sig, og masser af
kunstneriske sjæle i alle aldre har siden besøgt atelieret.
Skanderborg Kulturskole og Ungdomsskolen har undervisning
her i atelieret for børn og unge, derudover har Art Jamming
forgrenet sig til Art Club og Art & Mindjamming

Art Jamming
Tina Kolding
Vesterbro 23B Stjær
8464 Galten
Tlf.. 51 92 25 63

Turleder:
Peter Lange (tlf. 86950341) og
Hans Gravsholt.
Foto fra 2005: første år med Art Jamming
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Byens fællesspisning
Fredag den 11. juni kl. 18.00
Sommerafslutning i Stærekassen
Madholdet serverer lækkert brød, salater
og gode desserter.
Du skal blot medbringe kød, service, en kaffekop og påklædning
til at være ude.
Vi er under tag i Stærekassen, hvor vi også kan sidde om den
varme grill og forsommeren viser sig gerne fra sin milde side.
Spisningerne i løbet af vinteren foregår i Forsamlingshuset på
mandag aftner.
Datoer bliver lagt på Stjær.net i august måned og via fællesmail.
Vi er ca. 20 familier med og uden børn, store og små, fra Stjær. Vi
mødes 6-7 gange om året og spiser sammen. Madlavningen foregår på skift og du får kun én tjans pr. voksen pr. år.

Materiale til avisen kan
leveres på:

stjaeravis@stjaer.net
eller i postkassen på
Østerbro 10.
Indsendt materiale må
helst ikke være over 3500
anslag (hvis du har noget
der er længere, så kontakt en fra redaktionen).
Indsendt tekstmateriale
bedes leveret i Word eller
Publisher
- eller en håndskrevet
seddel i postkassen.

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

Ris og ros modtages også
meget gerne

Et sidste farvel til vor ”allesammens” Erling
Du efterlader et stort savn hos såvel voksne, børn (og hunde) i Stjær.
Altid frisk på en sludder over hylderne i Brugsen samt en is til Sofie og et par (håndfulde) kiks til Laban.
Vi har altid betragtet dig som en rigtig hyggeonkel, en fast og uundværlig del i bybilledet og i Brugsen.
Fra Sofie var ganske lille har du haft en særlig plads i hendes hjerte – ”ÆÆÆrling,” råbte hun, når hun
spottede dig - ”må jeg ikke nok komme med dig hjem og se dit tog” og du var straks klar til at åbne dørene i dit hjem. Vi mindes også, når du og Sofie stod hånd i hånd med en veltilfreds mine og betragtede juletoget på taget af Brugsen. Mekanik, lys og sjove lyde havde I
helt sikkert til fælles.
Vi snakkede ofte herhjemme om, hvor arbejdsom og utrættelig du
var. Ingen tvivl om, at du så rigeligt gav Brugsen stemning og hygge.
At du også drog stor omsorg for byens hunde, fandt vi ud af, da du
en dag bankede på vores dør og spurgte, om vi ikke havde ”glemt”
NOGET henne i Brugsen? Der stod du med vores Laban og vi stod
tilbage med store røde ører efter en lille velfortjent formaning…
Tusind tak for alt – selv et lokomotiv må give et sidste fløjt…
Hvil i fred kære Erling
Sofie, Lene og Leif

Foto af Erling fra Brugsens jubilæumsfest i 20. sept. 2008, red.
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For tredje år i træk, har vi fejret

En ung lokal kvinde,
gav et sangnummer –
og aftenen fløj af sted,
også med en enkelt
kvindesang fra dengang i halvfjerdserne,
da kvinderne i Danmark gjorde oprør.
En næsten lokal kunstner havde udstillet sine
malerier om verdens
ulige muligheder, mht.
mad og beklædning.

8. marts Kvindernes
Internationale Kampdag
i Stjær Forsamlingshus.
De første to år kaldte vi det, lidt forsigtigt:
Kvindernes Internationale Fredsdag – men det er et faktum, at der, imellem 2/3 af verdens befolkning, er brug for
at arbejde og kæmpe for kvinders rettigheder til indflydelse på deres eget liv - og til ligestilling, i verdens mange
patriarkalske samfund.

Malerier af Sonya Gardener

8. MARTS I STJÆR FORSAMLINGSHUS
ER KOMMET FOR AT BLIVE!

Der er stadig steder på kloden, hvor kvinder bliver stenet
til døde, hvis de har været deres mænd utro, eller er blevet voldtaget, med graviditet, til følge.
Der er stadig steder i verden hvor kvinder bliver fængslet
for at drikke en øl, eller gå i lange bukser offentligt – og
steder, hvor de skal være formummet i stof, så de ikke
kan ses – og ikke må udtale sig i offentlige forsamlinger!

I kan roligt sætte kryds ved den 8.3., hvert eneste nytår,
når I tager jeres nye kalender i brug!
Kvinder i alle aldre og fra alle steder er velkomne!
Tag jeres mødre og døtre og søstre og bedstemødre og
naboer og veninder fra nær og fjern med. Det er en stærk
oplevelse, når vi sidder der, unge og gamle og endnu
ældre og helt, helt unge piger/kvinder sammen.

På vore hjemlige breddegrader kan man måske sige, vi
”slås med luksusproblemer”, hvis ligeløn og den slags, er
luksus; men kigger vi ud, er der fyldt med uligheder og
uretfærdigheder, fordi man er født som kvinde.
Det har dybe rødder i menneskets historie, når en kinesisk eller indisk kvinde sætter sit nyfødte pigebarn ud til
en uvis død – fordi det kun tæller at føde drengebørn..….

Tanken om at vi mødes for at hjælpe medsøstre langt
væk i deres kamp for et ordentligt liv – og at kvinder over
hele jorden, lige nu den 8. marts, er forsamlet med nøjagtigt samme formål, som os - giver en helt speciel fællesglobal oplevelse – lige her i Stjær City!

For at vise solidaritet med alverdens kvinder og styrke
vores sammenhold blandt medsøstre, lokalt - holder vi
derfor 8. marts, Kvindernes Internationale Kampdag.

I år blev der 1240 kr til kvinderne i Mozambique – og der
står stadig bøsser i Brugsen, hvori man kan tømme sine
småpenge. Thé-kvinden gav os 10% af sit salg af the fra
aftenen.

Her i Stjær vil dagen ALTID blive afholdt den 8. marts,
fordi vi så er med i en verdensomspændende fejring af
dagen, fra de står op på New Zealand, til de går iseng på
Hawaii!
Millioner af kvinder verden over
mødes 8. marts, med deres
døtre, søstre, mødre, bedstemødre og veninder, for sammen at vise solidaritet med
hele verdens kvinder – og gøre
et eller andet godt for kvinder et eller andet sted i verden!
I år havde Stjær-gruppen foku- Kvinde i Mozambique-projektet
seret på IBIS kvindeprogram i
Mozambiques, fordi Ditte, som bor her i byen, har forbindelse til dette.
Ditte viste tre stærke
kvinders livshistorier,
med lyd og billede. Det
var dybt berørende – og
meget usædvanlige
historier, for vore breddegrader.
En engelsk kvinde, der
har specialiseret sig i
the fra små kinesiske
the-gårde, som hun personligt besøger og har
kontakt med – tilbød
thesmagning.

Vores lokale kvindesangbog

Næste møde: 8. MARTS 2011
Idéer til projekter vi kan støtte og til fejring af dagen,
modtages med glæde.
Du kan også melde dig ind i arbejdsgruppen hos:
Tina Kolding, tina@artjamming.dk og
Jeanine Bonadies jeanine@thogersen.dk
På arbejdsgruppens vegne Pil

Thésmagning
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Floden Efera
Floden Efera har i århundreder været kilden til alt liv
og rigdom i Bakkeriget. Den har bragt vand til bøndernes marker, sørget for drikkevand og leveret kraft til
vandmøller. Og ikke mindst har den gjort det muligt at
sejle varer til flodøen Farn, hvor der er opstået en handelsplads. I den senere tid er floden begyndt at opføre
sig mærkeligt. Vandet stiger og falder, tilsyneladende
uden grund, og nogle gange er der næsten intet vand,
mens der til andre tider kommer rene flodbølger, som
oversvømmer markerne, ødelægger husene og river
klippestykker og møllehjul med sig...
Således indledes historien bag
årets første rollespil i Bakkeskoven. Historien fortsætter og fortæller bl.a om Flodens Gudinde, Den
Gamle Troldmands Genfærd,
Flodkulten og de forskellige folkeslag, der kæmper for en ophævelse af den fredsmagi, der beskytter
landsbyen.

Det næste slag mellem Elvere,
Mennesker, Orker, Gobliner og
andet folk står lørdag den 23.
oktober 2010.
Mere information og billeder på
www.kulturistjaer.dk
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Søballe-siden
Sommerfest 2010.
Husk at sætte kryds i kalenderen den 21.
august.
Igen i år holder vi sommerfest på vores fællesareal.
Programmet er endnu ikke fastlagt, men mon ikke der
også i år vil blive afholdt konkurrence i traktortræk?

Der bliver helt sikkert tændt bål. Her fra sommerfesten 2009

Sankthansbål den 23. juni
Inden det bliver tid til at tænke på sommerfesten,
skal vi også lige have brændt et ordentligt
sankthansbål af i grusgraven på vej mod Storring. I
Søballe er vi så heldige, at vi må køre vores
grenaffald om i den store bunke, som skifter status
fra affald til sankthansbål den 23. juni. Det er en
rigtig god ordning, som oven i købet bliver udnyttet
til, at ”byen” mødes, griller og spiser sammen inden
afsendelse af heksen til Bloksbjerg.

Konkurrencen er i gang, sommerfesten 2009

Fællesarealet i Søballe.

Lige nu mangler vi nogle friske kræfter til hjælpe med
at arrangere. Send en mail til
soeballe.borgerforening@gmail.com
hvis du har gode ideer og vil være med til at gøre
sommerfesten til en lige så stor succes som de
foregående år.

Når dette nummer af Stjær Avis udkommer, har vi
afviklet den første arbejdsdag på vores store dejlige
fællesareal. I år har vi kombineret arbejdsdagen med
vores lokale udgave at Danmarks Naturfredningsforenings indsamling af affald langs de fire veje ud af
Søballe. Årets nye legeredskaber er en rund gynge til
de mindre børn og et armgangs- og klatrestativ til de
lidt større. Igen i år har vi været så heldige at få
tilskud til indkøbene fra Hårby Brugs’ Fond. Det er vi
meget glade og taknemmelige for.

Søballes hjemmeside
På http://søballe.dk kan man altid følge med i, hvad
der sker i Søballe. Det er selvfølgelig ikke verdens
mest besøgte hjemmeside, men når der kommer nye
billeder fra diverse arrangementer, stiger antallet af
besøgende væsentligt. Vi har også en mailingliste, der
anvendes til annoncering af arrangementer og
meddelelse om nyt på hjemmesiden. Man kan komme på
mailinglisten ved at sende en mail til
soeballe.borgerforening@gmail.com.

Får vi også en hoppeborg til ”børnene” i år?? Her fra sommerfesten
2009
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af Mogens Kjærskov

Stort loppemarked i Høver

Generalforsamling i
Høver Beboerforening

I weekenden d. 24. - 25. april afholdt Høver
Beboerforening det årlige store loppemarked i og
omkring Høver Beboerhus.

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

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

Formandens beretning ved Peter Nordheim og
kassererens aflæggelse af regnskabet ved Mogens
Kjærskov gav ikke anledning til mange kommentarer.
Der var indkommet et forslag om at flytte
opslagsskabet fra telefonpæl til enden af Beboerhuset,
og uden lås på lågen.

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

Forslaget afstedkom en række kommentarer fra flere
deltagere, der alle argumenterede for at bevare den
nuværende placering.
Den gennemgående begrundelse var, at ligegyldig om
man boede i den østre- eller den vestre ende af
Høver, kom man forbi det nuværende sted, og kunne
nemt se, når der var nye opslag.
Forslaget blev herefter forkastet.
På valg til bestyrelsen var Peter Nordheim, Søren Erik
Jørgensen, Tonny Jessen og Mogens Kjærskov. Alle
var villige til genvalg, og derudover opstillede
Susanne Lind som kandidat til bestyrelsen.
Der blev begæret skriftlig afstemning, og udfaldet af
afstemningen blev, at Peter Nordheim, Søren Erik
Jørgensen, Susanne Lind og Mogens Kjærskov blev
valgt til bestyrelsen.

Lørdag eftermiddag var der traditionen tro auktion
over nogle af de bedre lopper. Auktionarius var som
sædvanlig
Beboerforeningens
formand
Peter
Nordheim, der på festlig vis fik buddene godt i gang.
Så godt endda, at en enkelt ivrig deltager overbød sig

Som suppleanter opstillede Rasmus Laursen og Tonny
Jessen til de to pladser og blev valgt uden afstemning.
Der blev foreslået, at præst Carsten Marvig i Høver
Beboerhus kommer og fortæller, samt viser billeder,
om den røde tråd i sit liv. Der aftales tidspunkt til
efteråret for foredraget
Der var en forespørgsel til generalforsamlingen om
Carsten Marvig kunne holde en gudstjeneste i Høver
Beboerhus.
Generalforsamlingen havde ingen indvendinger imod
dette.
Under
generalforsamlingen
modtog
foreningens
formand endvidere et dokument fra Tage K.
Sørensen, der bevidnede, at Beboerforeningen arver
de af Tage K. Sørensen opmærkede malerier ved hans
død.

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

Efter generalforsamlingen var Høver Beboerforening
sædvanen tro vært ved et stort ostebord.
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Fællesspisning
Fredag den 4. juni 2010, kl. 18.30
i Høver Beboerhus
I Høver Quizzen ved sidste
fællesspisning vandt de to sidst
tilflyttede
par
retten
til
at
arrangere den næste fællesspisning, dog med hjælp til
desserten fra Lotte & Torben.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved d. 6.-7. august
hvor årets Byfest i Høver løber af stablen.
Selvom programmet endnu ikke er endeligt fastlagt, vil
det med garanti både indeholde dels noget kendt og
dels nogle nyheder, og der vil være noget for alle, både
børn og voksne.

Fredag d. 4. juni, kl. 18.30 vil der
være dækket op i Høver Beboerhus
til en hyggelig aften med god mad
og fornøjeligt samvær med naboer
og de øvrige Høverboere.

Indtil videre ligger følgende fast:
Fredag d. 6. august kl. 18.00
starter vi traditionen tro med
den tilbagevendende cykeltur
for hele familien til Ravnsø,
hvor vi hygger os ved søens
bred
med
de
medbragte
madpakker, og mon ikke de
små også i år kan køre turen i
Søren Eriks hestevogn.

Prisen for at deltage vil som
sædvanlig blive på ca. 60-80 kr.
Børn ½ pris.
Tilmelding er nødvendig, og skal
ske senest onsdag d. 2. juni på
telefon:

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

Ann-Jette & Carsten:
8613 2810
Charlotte & Søren:
27519330 el. 22742330

Lørdag d. 7. august starter vi på legepladsen kl.
13.30, hvor der for børnene vil være opstillet borde til
børneloppemarked, hvor børnene kan sælge/købe/bytte
medbragte effekter. Så her er der alle tiders chance for
børnene til at få ryddet op i legetøjet, og få gjort plads
til noget nyt.

Lotte & Torben:
8625 3002

Børne-Skt. Hans i Høver

Alle børn opfordres endvidere til at møde op med deres
kæledyr til årets børnedyrskue.

Tirsdag den 23. juni 2009

Senere på eftermiddagen vil der
være
forskellige
aktiviteter
på
pladsen for både små og store.

Høver Beboerforening afholder
traditionen tro igen fest Skt.
Hans aften på legepladsen i
Høver, hvor vi brænder bål, og
sender heksen til Bloksbjerg,

Til kaffetid, skal vi traditionen tro have
kåret årets kage i Høver, for derefter at
afholde den traditionelle koskidnings-

Vi mødes på legepladsen fra kl.
18.00, hvor det lille bål vil være
tændt, og hvorfor ikke tage
madkurven med, så den kan
nydes, mens børnene rister
pølser og bager snobrød på
børnebålet.

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

For at de mindste også kan være med til at sende
heksen af sted, tændes det store bål i år allerede kl.
20.00.

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

Når bålet er brændt ned, er der mulighed for at hygge
sig med at bage snobrød, eller riste pølser i gløderne
fra bålet.
Der er gratis adgang, og alle er velkomne.

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

Der vil aftenen igennem kunne købes øl/vand, kaffe/te,
kage, pølser mv.

Vel mødt til Byfest i Høver, Danmarks rareste byfest.

HUSK: Medbring selv gren til snobrød.

Vel mødt til en hyggelig aften!
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Foreninger, grupper, råd, udvalg og institutioner
STJÆR
Stjær Sogns Borgerforening
Jens Bølling 44952825
jb.dk@mail.dk
Udlejning af forsamlingshus:
tlf: 2925 2665 eller
forsamlingshus@stjaer.net
Stjær Medie-Gruppe
www.stjaer.net / Byportal
Roy Erik Blüthgen/ 8624 0226
webmaster@stjaer.net
STRIT gruppen/ kontakt Roy
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
De Voksne Quinders Klub
(DVQK) Vibeke Ottosen
8695 0142/ oot@mail.dk

med nøglepersoner…

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 8794 2600
Tina.Haslev@skanderborg.dk
Niels.Vangkilde@skanderborg.dk
stjaerskolen@skanderborg.dk
Hjemmeside: www.stjaerskolen.dk
Stjær Fællesbibliotek
Laila Bach / 8794 2607
stjaerfaellesbibliotek@galten.dk
SFO og Stjær Fritidsklub
Lone Borgkvist
SFO 87942603/ Fritidsklub 87942605
lone.borgkvist@skanderborg.dk
KFUM Spejderne i Stjær
Kjartan Einarson
86 95 07 07 / astridogkjartan@mail.dk

Stjær Folkedansere
Søren Kristensen/
86 94 33 41 / marso@mailme.dk

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

Stjær Billedmagere/ Art-Jam
Tina Kolding/ 5192 2563
tina@artjamming.dk

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

Skanderborg Kultursamvirke
Henvendelse til Skanderborg Kommune

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

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

Hammel og omegns fjerkræklub
Racehøns
Repr. i Stjær: Mogens Andersen
8695 0581/ mo-a@mail.tele.dk
DOF Dansk Ornitologisk Forening
lokalafd. Skanderborg. Lokal kontakt:
Peter Lange/ 86 95 03 41
peterlan@post6.tele.dk
DN Danmarks Naturfredningsforening
lokalafd. Skanderborg. Lokal kontakt:
Hans Gravsholt/ 8695 4155
hagra@gefiberpost.dk
Aarhus Aadals Golfklub, 8694 2677
repr. i Stjær: Bodil Brandt/ 8695 0035
bodil@brandt-metal.dk
Galten Brugs, Stjær
Finn Lorenzen/ 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
8. marts gruppen
Tina Kolding / 5192 2563
tina@artjamming.dk

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

Toftkærvej og Pebbelparkens
Grundejerforening
John Monrad/ john@monrad.dk
Nygårdsparken Grundejerforening
Gerth Vang Christensen/ 40863074
nygaardsparken@sol.dk
Kræftens Bekæmpelse
Repr. I Stjær:
Susanne Røgen/ 86950414
Det Danske Haveselskab
Repr. i Stjær: Conny Andersen
8695 0581/ mo-a@mail.tele.dk
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HØVER
Høver Beboerforening
Peter Nordheim
86 94 62 85 / pno@aarsleff.com
Høver Vandværk
Rasmus Laursen/ 86 94 38 75

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

med nøglepersoner…

Gymnastik:
Instruktør: Ellen Mikkelsen
86 95 02 15

Udlejning:
Yrsa Nielsen/ Lilleringvej 5
86 95 01 12

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

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

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

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

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

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

Heste, biler og flotte konfirmander. Stemningsbilleder fra konfirmationsdagen d. 2. maj

Aktivitetslister
Stjær/aktiviteter

Høver/aktiviteter

juni
1. kl. 20.30
3.-6.
11. kl. 18.00
16. kl. 18.30

juni
4. kl. 18.30 Fællesspisning i Høver Beboerhus
23. kl. 18.00 Børne-Skt. Hans på legepladsen
23. kl. 20.00 Skt. Hans bål på legepladsen

Nattergaletur til Tåstrup Sø
Sportsfest (program omdeles senere)
Fællesspisning ved Stærekassen
Grib Tiden Cykelløb, start i Galten og Odder

august
6. kl. 18.00 Byfest i Høver, Cykeltur til Ravnsø
7. kl. 13.30 Byfest i Høver, Sjov p ålegepladsen
7. kl. 18.30 Byfest i Høver, Fest ved Beboerhuset

August
29. kl. 16.00 Cirkus Krone
september
5. kl. 13.00 Art Jamming 5 år, Vesterbro 23B

Søballe/aktiviteter

Storring/aktiviteter

juni
23.

juni
18., 21., 22.

Hoppepuder i præstehaven (for børnehave og
dagplejere
23. kl. 18.00 Sommermøde, Skt. Hans Aften

Skt Hans Aften, i grusgraven på vej mod Storring

august
21.
Sommerfest

august
20. kl. 17.30 Fællesspisning, grill i præstegårdshaven
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HOVEDBESTYRELSEN:
FORRETNINGSUDVALG:
Formand:
Henrik Møller
Flintevænget 5
mollers@email.dk

FØLGENDE STØTTER FLASKEPOSTEN OG
DERMED STJÆR BOLDKLUB:

86 95 01 75

Sicom A/S
Kollens Møllevej 9, Stjær

Kasserer:

Sekretær:

Orla Hermansen
Bækken 6
sbohe@sport.dk

86 95 04 06

Ellen Møller
Nygårdsparken 28
fa.moeller@os.dk

86 95 02 36

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

FODBOLD:
Formand:

70 20 84 22
Pelikan sikkerhedslygter

Verdens bedste lygter

Viggo Ravns
El-Forretning

86 95 01 49

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

John Laursen
86 95 04 69
Nygårdsparken 15
lilian_laursen@hotmail.com

Thomas Vixø
vixoe@12move.dk

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

Vi klarer alle elektriske installationer

86 95 08 98

KJ
Bogtryk Offset

75 79 00 79

Kildegade 25, 8300 Odder
86 54 03 99

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

MOTION:
Kontaktperson:

Lars Bertelsen
lbe@aabnet.dk

86 95 03 75

Susanne Røgen
Jeksenvej 12
henning@rogen.dk

86 95 04 14

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

75 79 00 79

86 95 04 28
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Dagli’ Brugsen – Stjær

Galten Knallert- og
cykelværksted

ÅBENT HELE UGEN
8.00 – 19.00
OGSÅ SØN- OG HELLIGDAGE
86 95 00 10

Smedeskovvej 24
86 94 33 82

Bent Clausen
Tømrermester

Nordea
Torvet 1
8464 Galten

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

Stjær Sten og Grus
Harald Røgen & Sønner

Thomas Vixø

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

Jeksenvej 7, 8464 Galten
86 95 08 98

86 95 00 61
Home - Galten
86 94 39 88

Galten
Installationsforretning

Vi vurderer boliger,
så de bliver både
købt og solgt

Keld Hansen
Søndergade 35, 8464 Galten
86 94 37 33

Salon Stjær

Skovby El-Service

Dame- og herrefrisør
Bodil Brandt

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

86 95 00 35
Solen skinner på Tåstrupvej 24

86 94 45 25

Murermester
Erling Hansen

Tømrermester

Hans Dam
Jeksenvej 9, Stjær

NYGÅRDSPARKEN 4
86 95 04 28/30 81 16 88

86 95 05 08

ALT I MURERARBEJDE
4

H huse ApS

HJEMMEKAMPE – SOMMERTURNERING
Håndbold
HUSK AT TJEKKE BOLDKLUBBENS
HJEMMESIDE www.stjaerboldklub.dk HVOR
DER ER FLERE OPLYSNINGER OM
KLUBBENS FORSKELLIGE AKTIVITETER!

Damesenior:
11. maj kl. 20.00
18. maj kl. 20.00
U17 piger:
11. maj kl. 18.30
25. maj kl. 18.30
03. juni kl. 18.30

SPORTSFEST 2009

Oksefilet
Fyldt kalkunbryst
Nye marinerede kartofler
Forskellige blandede salater
Tzatziki
Stegt laks med pesto
Hjemmebagt brød
Forskellige humus

SB
SB

Vejerslev IF
Four Stars 8382

SB
SB
SB

Nørre Djurs HK
Romalt IF
Allingåbro IF

HJEMMEKAMPE FODBOLD
Herresenior:
29.05. kl. 14.00 – 03.06. kl. 19.00 – 20.06. kl. 11.00
Hørning IF
Stilling IF
Virring/Vitved
U15 drenge:
09.05. kl. 14.00 – 29.05. kl. 12.30 – 12.06. kl. 11.00
Laven/Linå
Sejs/Svejbæk
Silkeborg
U15 piger:
20.05. kl. 19.10 – 31.05. kl. 19.40 – 10.06. kl. 19.10
Åbyhøj IF
Skovbakken IK IF Lyseng
U13 drenge:
20.05. kl. 18.30 – 27.05. kl. 19.10 – 09.06. kl. ?
Stautrup IF
Gedved IF
RHS Stouby
U13 piger:
20.05. kl. 18.00 – 03.06. kl. 18.00 – 10.06. kl. 18.00
FC Langelinie Kolt/Hasselager IF Lyseng
U12 drenge:
15.05. kl. 12.30 – 31.05. kl. 18.30 – 03.06. kl. 18.30
Ry SK
Galten FS
VRF 80
17.06. kl. 18.30
TMG
U11 drenge:
15.05. kl. 10.35 – 27.05. kl. 18.00 – 17.06. kl. 18.35
Solbjerg IF
Harlev IK
Hou & Omegn
U10 drenge:
20.05. kl. 17.30 – 30.05. kl. 10.00 – 19.06. kl. 10.00
Gedved IF
Ry SK
Hørning IF
U10 piger:
20.05. kl. 18.05 – 30.05. kl. 12.05 – 19.06. kl. 12.05
Stilling IF
FC Langelinie Hørning IF
U9 drenge:
20.05. kl. 18.40 – 30.05. kl. 12.05 – 19.06. kl. 12.40
Harlev IK 2
Harlev IK 3
Sabro IF
U8 drenge:
Hjemmestævne d. 18.05. fra klokken 18.00

Chokolade brownies m/ frugtkompot
Madbilletter til salg i Brugsen fra d. 15.5.
PÅSKESTÆVNE ÅBYBRO – 2010
Skærtorsdag drog 6 af håndboldafdelingens
ungdomshold af sted til stævne i Åbybro, og det blev
både socialt og resultatmæssigt en rigtig god tur.
U12 drengene kom hjem som vindere af B-finalen,
mens U14 drengene måtte se sig slået af værtsklubben Åbybro i deres B-finale. De to U14 drengehold var af sted med samlet 14 spillere, så alle
kampe blev spillet uden udskiftere, så at det ene hold
når så langt, vidner om en fornuftig grundkondition
ved samtlige spillere ☺
I pinsen drager fodboldafdelingen af sted med
klubbens U15 drengehold til stævne i Holland,
hvilket uden tvivl også bliver en positiv oplevelse.
Fodbolden er i fuld gang, og skulle man have lyst til
at være med, så mød op til træningen. Tiderne findes
på boldklubbens hjemmeside.
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Gymnastik-afdelingen vokser
Vi har i de to seneste vintersæsoner mærket en
stigende interesse for de holdudbud, vi har haft i
gymnastikregi. Vores medlemstal er stigende, og vi
har haft mulighed for at lave nye tiltag.
Hele grundlaget for gymnastikafdelingen er vores
fantastiske instruktører. De fleste har heldigvis sagt
ja til at tage en sæson til, og vi har fået en stor flok
hjælpetrænere igen.
Desværre må vi sige farvel til Anne Marie Nielsen,
der har ydet en stor indsats på spillop-holdet de
sidste 2 sæsoner. Tak for det!
Selv om de fleste af vores instruktører fortsætter,
betyder det stigende antal gymnaster, at vi har brug
for ekstra hænder.
Følgende hold mangler næste år en medinstruktør:
Springerne 2-6 kl. , Spilopperne 4-5 år og
voksen/barn.
Skulle du have lyst til at blive en del af instruktørgruppen på et af ovenstående hold, eller brænder du
for noget andet, der hører til i gymnastikregi, så giv
lyd. Vi vil gerne forsætte med at være en afdeling i
udvikling.

Latinamerikanske bevægelser og rytmer
Sikke et tilløbsstykke!
Hen over vinteren har vi fået flere henvendelser, om
ikke vi kunne starte et hold med latinamerikanske
rytmer og bevægelser. Vi arbejdede videre med
idéen, og har nu 2 hold i gang, der kører frem til
sommer.
Vi var godt klar over, at der var stor interesse for det
nye tiltag, men at vi skulle nå op over 100 deltagere,
rakte vores fantasi ikke til. Det endelige deltagerantal kender vi i skrivende stund først om en uges
tid, for da er det slut med prøvetimer, og holdet er
lukket.
Med hensyn til næste sæson, arbejder vi ihærdigt på
at få en haltid, så alle danseglade Stjærborgere kan
forsætte med at svinge hofterne til glade rytmer.
Om det lykkes ved vi ikke, da vores børnehold har
første prioritet, men det skal ikke være nogen
hemmelighed, at vi i gymnastik-udvalget mener, at
der bør være plads til holdet. Deltagerantallet
afspejler jo et behov.

Gymnastik-opvisning 2010
Forrygende flotte opvisninger
En pyntet hal, forventningsfulde gymnaster og et
opmærksomt publikum. Rammen var klar til
afslutningen på gymnastikkens vintersæson.
Og rammen blev fyldt ud!!
Farvestrålende T-shirts, masser af smil, glæden og
koncentrationen hos de opvisende, muligheden for at
stifte bekendtskab med latinamerikanske bevægelser
og rytmer og publikums taktfaste klapsalver.
Det hele små brikker, der skabte en dejlige stemning
og gjorde dagen mindeværdig.
Tak til alle der bidrog.

Gymnastikudvalget
grethe@fiberhjem.dk
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HUSK SPORTSFEST I STJÆR
3. – 6. JUNI 2010

HVIS MAN ØNSKER AT STØTTE
UNGDOMMEN I BOLDKLUBBEN VIA
PRÆMIER TIL ÅRETS SPORTSFEST, SÅ
TAGER VI IMOD MED STOR TAK!
INTET FOR STORT – INTET FOR SMÅT!!
Kontakt Annette Thorsted eller Hanne Bertelsen
86950495/20629506 eller 86950375/29661630

Program vil blive omdelt senere,
men vanen tro er der naturligvis
bal i teltet lørdag aften, og
madbilletter kan købes i Brugsen
fra d. 15. maj – Kr. 150,00

Vi mangler hjælp til salg fra slik- og pølseboder
samt bar og ølvogn. Disse skal bemandes torsdag
og fredag fra 18 til 24, lørdag fra 10 til 02 samt
søndag fra 11 til ca. 16, så hvis du har en eller to
ledige timer, så giv endelig lyd!!
Der skal bruges rigtig mange hjælpende hænder,
så send en mail til undertegnede, hvis du har lyst.
Skriv hvornår du kan samt navn og
telefonnummer.

Den fristende menu fremstilles af Søren
Graversen og Henrik Blæsbjerg.
Menuen ses inde i bladet.
Man er selvfølgelig velkommen til at møde
op med medbragt madkurv, hvis man ikke
synes om den planlagte menu!

Selvom det er boldklubben, der arrangerer
festen, så behøver man naturligvis ikke at være
medlem af boldklubben for at hjælpe til ved
byens fest.
PÅ FORHÅND MANGE TAK!!
Kontakt Ellen Møller
fa.moeller@os.dk

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

kr.
-

20,00
25,00
10,00
5,00
20,00
15,00
5,00
30,00
20,00
- 2,00
10,00
80,00
15,00
80,00
15,00
125,00
15,00
400,00
20,00
30,00
5,00
50,00
75,00
150,00

VI ØNSKER ALLE NOGLE
FORNØJELIGE DAGE PÅ
OG OMKRING BANERNE!!

OG SÅ ET STORT TILLYKKE TIL
ALBERTE THORSTED SØRENSEN
DER MED SKANDERBORG HÅNDBOLD NU
ER DANSK MESTER I U14 RÆKKEN
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