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Sommeren 2010: varme sommeraftener med klar himmel….

….Og regnvejr i stride strømme….
Stjær Avis udgives af Stjær Boldklub og Stjær Sogns Borgerforening
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Avisen kan læses i farver på http://www.stjaer.net
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Stjær/aktiviteter
September
18. kl. ?
Fødselsdagsfest i Dagli’ Brugsen Stjær
27. kl. 17.30 Fællesspisning i Stjær Forsamlingshus
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2. kl. 13.00
2. kl. ?
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26. kl. 19.00
28. kl. 19.00
30. kl. ?

Svampetur i Kolskov
Release Party for Karsten Holms nye CD
Carsten Marvig i Stjær Forsamlingshus
Trafikskole i Stjær Forsamlingshus
Landsbysamvirket i Stjær Forsamlingshus
Græskarudskæring Dagli’Brugsen Stjær

November
5. kl. 8.00 Bedsteforældredag på Stjærskolen
27. kl. 10.00 Hobbydag i Stjær Forsamlingshus
27. kl. 18.00 Middagsbuffet og Lasse & Mathilde
koncert i Stjær Forsamlingshus
28. kl. 11.30 Juletræet tændes i Stjær Forsamlingshus
29. kl. 18.30 Fællesspisning i Stjær Forsamlingshus
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Hobbydag i
Stjær forsamlingshus
Stjær Sogns Borgerforening arrangerer hobbydag i Stjær
Forsamlingshus i samarbejde med ”Levende Huse”

Sæt kryds i kalenderen lørdag d. 27. november
Dagprogram:

Der er fri entré på
hobbydagen

10.00 Åbning

Udstilling og levende værksted i forsamlingshuset, hvor du kan opleve fremstilling af smykker,
dragebygning, silkemaling, knipling, akrylmaling,
pileflet mm. Du kan selv deltage i nogle af aktiviteterne
12.00 Bod med sandwich og drikkevarer
Udstillingen med levende værksted fortsætter
13.00 Underholdning for børn
16.00 Slut på hobbydagen

Aftenprogram:
18.00 Middagsbuffet
Drikkevarer kan købes

Entrépris til aftenprogrammet: 175 kr.

20.00 Koncert m. Lasse og Mathilde

Der er tilmelding til aftenprogrammet enten telefonisk på 77346823 eller via email på formand@stjaer.dk. Det er også muligt at købe billet kun til koncerten.
3

Opslagstavlen
Kom og skær et græskarhoved hos Dagli’Brugsen i Stjær
Igen i år har børnene i Stjær - sammen med deres forældre - mulighed for at
komme og skære et græskarhoved. Hvem kan skære det flotteste hoved?

Lørdag d. 30. oktober
Se nærmere info på opslagstavlen i Brugsen når tiden nærmer sig!

Bedsteforældredag på Stjærskolen fredag d. 5 november 2010
En gang om året inviteres alle elevernes bedsteforældre til at besøge Stjærskolen. De kan deltage i
undervisningen i deres børnebørns klasser eller i andre klasser, hvor de kunne tænke sig at være med.
Bedsteforældredagen er den dag, hvor generationerne mødes på skolen, og hvor også vi, der arbejder
på stedet, får indtryk fra en anden verden og fra en anden tid. Glædeligvis er der en solid tradition for,
at rigtig mange bedsteforældre møder op.

Skolen er åben for alle besøgende allerede fra kl. 08.00 om morgenen.
Omkring kl. 09.00 er der fælles kaffebord og herefter underholdning og mulighed for besøg i klasserne
igen. Det er elever og lærere fra skolens 4. klasse, der er de praktiske værter og står for underholdningen den dag.

Fællesspisning i Stjær
Gamle og nye Stjær-borgere inviteres til en ny sæson med fællesspisning og socialt samvær i forsamlingshuset. Vi mødes 6-7 gange om året den
sidste mandag i måneden kl. 17.30, hvor vi skiftes
til at lave mad.
Fællesspisning i efteråret bliver:
mande-hørm...øh -hygge… ved grillen.

mandag den 27. september
mandag den 29. november
Alle er velkomne - med eller uden børn.
Er I interesseret i at deltage, så kontakt
Dorthe Skriver på 8618 4733 / 2944 4283
eller via mail: dorthe.skriver@gmail.com
Til højre: billeder fra første fællesspisning efter
sommerferien i haven hos Helene og Kresten.

børnehygge ved børnebordet
4

Opslagstavlen
Releaseparty for
Svampetur i Kolskov

Karsten Holms nye CD

Lørdag den 2.oktober kl.13

Lørdag den 2.oktober

Mødested og tid: P-pladsen ved Kollens Mølle,

Nærmere info kommer til at
fremgå af Galten Folkeblad

Kollens Møllevej 25 (ved fisketrappen) kl. 13
Så er det svampetid, og igen i år inviteres alle
med på svampetur i Kolskov. Peter Lange vil igen
i år hjælpe med bestemmelsen af svampene.
Medbring kurv, kniv og evt. egen svampebog samt
eftermiddagskaffen.
Alle er velkomne.
Turleder: Peter Lange (tlf. 86950341)
Arrangør: Danmarks Naturfredningsforening

Fødselsdag for
Dagli’Brugsen Stjær
Lørdag d. 18. september

Arrangementer v. Stjær Sogns Borgerforening i
Stjær forsamlingshus:
Se side 7 !

Vi fejrer fødselsdag for Dagli’ Brugsen Stjær. Der foregår sjove ting og butikken bugner af gode tilbud.
Hold øje med opslagstavlen,
når tiden nærmer sig

Kursus i Kagedekoration
Et kursus i kagedekoration er for dig, som er interesseret i selv at kunne lave flotte kager med håndlavet pynt. Med nogle grundlæggende teknikker og lidt øvelse kan du faktisk komme langt, hvorefter det
kun er mængden af øvelse og din egen fantasi, der sætter grænserne.
Igennem undervisningens forløb kommer du til at arbejde med
marcipan og forskellige typer sukkermasse (glasur, pastillage,
sugarpaste) og du lærer teknikker indenfor områderne kageovertræk, glasursprøjtning og brugen af marcipan eller sukkermasse til blomster, figurer samt andre typer pynt.
Kursus afholdes i Stjær og opstart af hold vil ske i løbet af
efterår og vinter 2010/11 efter behov.
Er du interesseret så send email til info@noelia.dk
eller ring på telefon 77 34 02 26.
Noelia Albert
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Nyt fra Borgerforeningen

Fotos
Stjær Forsamlingshus er blevet opdateret på flere områder. Vi startede med en arbejdsdag, hvor der skulle ryddes
op i kælderen og på loftet. Samtidig havde havefolket travlt
med at gøre haven forårsklar. Det blev en travl dag, hvor
loftet blev ryddet for gamle ituslåede lamper, ukurant porcelæn, gamle cykler og meget andet ubrugeligt af den
slags, man altid har en tendens til at lægge på loftet. Herefter blev der bygget en gangbro, så de tekniske installationer på loftet kan efterses og vedligeholdes, uden at man
træder på isoleringen. I kælderen har der i snart 6 år stået
en scene pakket i kasser, men medtaget af den fugt, som
nu en gang er i kælderen. Da bestyrelsen gerne vil have
mulighed for at benytte rummet til andet end opmagasinering, blev det efter kontakt til de sidst kendte af dilettantforeningen besluttet ikke at opbevare scenen længere. Hvis
nogen atter ønsker at opføre dilettantforestillinger i Stjær,
kan man hos kommunen leje en scene for kr. 25,-/m²/dag.
Man skal blot selv afhente den i Skanderborg.

ler er blevet kasseret. De valgte møbler blev langt om længe fundet hos Galten virksomheden Wigandt & Schultz.
Nu da vi havde fundet møblerne, skulle vi have finansieringen på plads. Noget havde vi, men bestemt ikke det hele.
Der er tale om en investering i møbler tæt på kr. 185.000,-.
Vi søgte derfor om tilskud hos Galten Sparekasses Fond
og Tuborgfondet. Herfra blev der bevilliget os hhv. kr.
30.000 og kr. 25.000. Vi har derfor bestilt og fået leveret

nye borde til både krostuerne og til festsalen. Disse borde
er modulære og kan kombineres på mange måder afhængig af antallet, der skal dækkes op til. Vi har også bestilt
nye stole til krostuerne og afventer levering af disse i løbet
af meget kort tid. Forsamlingshuset er i gennemsnit lejet
ud ca. 35 gange på et år. Holder møblerne i 10 år, svarer
det til, at vi hver gang, vi lejer ud,
skal lægge ca. kr. 530 af vor lejeindtægt til side for at kunne købe
nye møbler, når tid er. Vi håber
derfor, at de kan holde længere
end 10 år og at alle husets brugere vil passe godt på dem. Da bordene kun er godt 8 cm smallere end døråbningen, kan det
være vanskeligt at manøvrere bordene ud og ind ad døren. Vi skal derfor have gjort døren bredere. Vi planlægger
at erstatte den eksisterende dør med en skydedør, så den
ikke optager plads i rummet.

I forbindelse med termograferingen sidste år blev vi opmærksomme på, at en del varme forsvandt op i den blå
luft via forsamlingshusets tag. Loftet over den store festsal
er derfor blevet efterisoleret, hvilket var hårdt tiltrængt.
Mange steder var den eksisterende isolering trykket ned til
en tykkelse på kun 30 mm, og generelt var isoleringen i
meget dårlig stand. Kort før ferien fik vi blæst glasuld ind
på loftet, så der nu er ca. 250 mm isolering over den store
festsal. Vi regner med, at tiltaget er selvfinansierende, idet
besparelsen gerne skulle kunne betale afdragene på det
rentefrie lån, vi har optaget hos Skanderborg Kommune.
Bestyrelsen brugte en stor del af tiden sidste år til at undersøge hvilke møbler, der kunne erstatte de gamle borde
og stole. Sidstnævnte blev godt nok ombetrukket for mindre end 3 år siden, og vi havde håbet, at de derved kunne
klare en del flere år, men sådan gik det ikke. Mange møb-

Vort hus er et nøglehus. Det betyder, at lejere henter en
nøgle og selv lukker sig ind, uden at der er en repræsentant fra Borgerforeningen til stede. I mange år har man
skullet hente en nøgle i Dagli'Brugsen. Her har
Dagli’Brugsens personale venligt udleveret nøgler, når blot

Stjær Sogns Borgerforening

Stjær Forsamlingshus

Formand: Jens Bølling
Tlf. 44 952 825 - email :formand@stjaer.net

Udlejning: Lene Andersen
Tlf. 29 252 665 - email: forsamlingshus@stjaer.net

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

Information om priser, frie tider, lokaler, møbler mm.
samt kontakt til kokke, kogekoner, tjenere og lokale overnatningsmuligheder kan du læse mere om på:
www.stjaer.net/forsamlingshus.
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Borgerforeningen har påtaget sig værtskabet ved et af
Landsbysamvirkets orienteringsmøder. Mødet er et ud af
en serie på 7, som har til formål at skabe et netværk, der
kan give liv uden for de store byer i Skanderborg Kommune. Læs mere nedenfor.

de fik en nøglekvittering. Med det ny adgangskontrolanlæg
skulle dette være et overstået kapitel. Når du lejer huset,
vil der på din lejefaktura være påført en pin-kode, som kun
er gyldig i din lejeperiode, og du vil også modtage instruktion i, hvordan du låser op og atter låser efter dig. Din pinkode er selvfølgelig kun gyldig, såfremt du har betalt din
leje. Der er foreløbig indkøbt materiale til at dække 3 døre:
Forsamlingshuset hoveddør i den sydlige ende, BaseHouse og det store kælderrum, men anlægget kan udvides
yderligere, såfremt der er behov for dette. Det vil i nær
fremtid kunne stoppe for udluftningen, så den ikke kører
hele natten til stor gene for vore naboer. Vi skal også have
anlægget koblet på vore radiatorer, så vi kan styre varmen
og sikre, at der er varme i huset, når det er lejet ud, og at
der ikke er fuld varme på, når huset ikke er
lejet ud. For at kunne fjernstyre systemet
har vi nu permanent netværksforbindelse til
huset, og i nær fremtid kan vi tilbyde trådløst
internet. I forbindelse med ilægningen af ny
låsekasse i hoveddøren fik vi rettet døren op
og hængt den på kuglelejer, så nu lukker
den pænt. Blot skal vi, inden vinteren for
alvor sætter ind, have sat tætningslister på.

Først på vinteren holder vi i samarbejde med ”Levende
Huse- Liv i forsamlingshusene”, en hobbydag. Tanken er,
at man her skal kunne hente inspiration fra en lang række
aktiviteter, som din nabo og andre stjærborgere får tiden til
at gå med. Midt på dagen vil klovnen, akrobaten og jongløren Gugge underholde børn og barnlige sjæle. Efter hobbydagen har Borgerforeningen arrangeret middag, og vi
afslutter aftenen med en koncert med den 35 år gamle duo
Lasse og Mathilde. Har du en eller anden hobby, som du
vil vise andre, kan du kontakte bestyrelsen, så finder vi
også en plads til dig. Du kan læse mere om arrangementet
og de øvrige arrangementer, som Levende Huse står for, i
den omdelte folder. For arrangementet i Stjær er der en
særlig omtale på side 3.
Til dette arrangement søger vi hjælpere til salg af mad
og drikkevarer i løbet af dagen, samt til lettere servering om aftenen.
Selv om sommeren stadig sidder i kroppen, og efteråret
ikke har taget fat for alvor, ja så må vi erkende, at året går
på hæld, og at julen nærmer sig. Da næste udgave af avisen udkommer meget tæt herpå, vil vi allerede nu invitere
alle til tænding af byens juletræ. Placeringen er samme
sted som sidste år, og vi vil gerne følge den tradition vi
startede sidste år, at gøre det umiddelbart efter advendtsgudtjenesten i Stjær kirke, som i år er søndag d. 28/11 kl.
10.30 og forventes at vare en times tid.

Efteråret byder på en række arrangementer.
Fører du af og til motorkøretøj efter dine egne færdselsregler, eller følger du de officielle? Kan du alle de mange
nye færdselstavler, der er kommet
til, efter du bestod køreprøven? Hvis
du kan alle gældende færdselstavler
og kan køre som beskrevet i færdselsloven, så behøver du ikke læse
videre. Er der imidlertid tvivl om blot
et skilt, eller hvordan du skal køre i en given situation, så
kom og spørg. Ib Østergaard, der underviser på VIA i Århus, kommer og svarer og frisker vor viden op.

Hvornår var det nu det var?
Carsten Marvig:

tirsdag d. 5. oktober kl. 19.00

Trafikskole

tirsdag d. 26.oktober kl. 19.00

Landsbysamvirket

Det er ved at være et par år siden, at vor præst Carsten
Marvig fortalte, hvad han havde under kjolen. Det er lykkedes for Borgerforeningen at overtale Carsten til at fortsætte sit foredrag og øse ud af sjove oplevelser fra sit liv og
sin embedsførelse. Reserver allerede nu aftenen, for den
bliver garanteret lærerig og morsom.

Hobbydag

torsdag d. 28. oktober kl. 19.00

lørdag d. 27. november kl. 10.00 - 16.00

Middag og koncert

lørdag d. 27. november kl. 18.00

Juletræet tændes søndag d. 28. november kl. ca. 11.30
jb

Landsbysamvirket indbyder
beboere i landsbyerne og det åbne land
Landsbysamvirket i Skanderborg Kommune har hermed
den store fornøjelse, at invitere jer til møde om økonomiske støttemuligheder, Kommuneplan 09 og den fremtidige
udvikling i landsbyerne samt forskellige andre tiltag.

Samme møde finder i øvrigt sted på følgende dage:
Torsdag d. 9. september i Låsby
Torsdag d. 16. september i Voerladegård
Torsdag d. 30. september i Herskind
Torsdag d. 7. oktober i Virring/Hylke
Torsdag d. 14. oktober i Gl. Rye
Torsdag d. 25. november i Tebstrup
Til mødet i Stjær inviteres deltagere fra følgende landsbyer: Stjær, Veng, Nr. Vissing, Søballe, Hårby, Mesing,
Jeksen, Adslev, Storring, Dørup og Høver.
Borgerforeningen opfordrer til, at foreninger og enkelt
personer møder op og hører om mulighederne for f.eks.
at få støtte til et fælles bålsted, hvor alsangen kan gjalde i
den lyse sommernat, en kammeratskabsforening, en modeljernbaneklub eller et andet projekt, som kan styrke
fællesskabet i byen, så byen ikke ender som en ”hotelby”
for folk, der pendler til arbejde et andet sted i verden.

Torsdag d. 28. oktober 2010 kl. 19.00
i Stjær Forsamlingshus.
Dagsorden:
• Velkomst og lidt om rammerne for mødet
• Præsentation af det geografiske område (se mere på
www.skanderborg.dk/kommuneplan09)
• Landsbyerne og Kommuneplan 09
• Orientering om Skanderborg Kommunes Landdistriktspulje
• Andre tiltag – bæredygtighed
• Hvad skal der arbejdes videre med?
• Afslutning

jb
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KFUM Spejderlejr 2010
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Ulveunger – en god start på
spejderlivet
Hvordan er det at være ulveunge? – Den
første dag for de mindste spejdere i
Stjær gav et godt indtryk af hvad det vil
sige at være spejder.

Fakta: ”Ulveungerne” er de
yngste KFUM -spejdere i
Stjær. Det er børn fra 2. og
3. klasse – i starten af 4.
klasse bliver man overflyttet
til de store spejdere.

der skal kunne laves en 3 retter menu i felten. Før
sommerferien startede de på desserten – en lagkage, hvor der skulle piskes creme og flødeskum og
bruges marmelade, bananer og chokolade … - det
vakte stor entusiasme i gruppen – og gav nogle
temmelig mætte børn …

De ”gamle” ulveunger – dem fra 3. og 4. klasse –
vidste godt, hvordan man gør, når man starter en
spejderaften. Sammen med de 4 spejder-ledere
Janni, Jakob, Finn og Agnete førte de an, så alle de
nye fik prøvet at synge velkomstsang. Bagefter blev
ulveungerne fordelt på 4 hold.

Derudover lærer de at binde forskellige knob og at
læse og skrive i morsekode – og når vejret er godt,
sluttes ofte af med bål og snobrød.

De 4 spejderledere fordelte sig på hver sin post –
og når Jakob pustede i fløjten, var det tid for hvert
hold at gå videre til næste post. Hver post bød på
en ny opgave, som udfordrede både holdånd, koordinering, taktik mm.
Hvordan bliver man fx enige om hvem på holdet,
der skal stikke hovedet ned i et fad med mel for at
finde en lakrids med munden? Eller spise et æble i
en spand vand? – Uden at bruge hænderne! Der
var også en øvelse, hvor børnene skulle finde magneter gemt i sandet ved hjælp af et kompas. Og den
gode, gamle Kim’s leg – hvor holdet skulle lægge
en strategi for, hvordan de kunne sikre at alle ting
på bordet blev husket, når de blev dækket til med et
klæde. På en fjerde post var målet at ramme plet
med flest mulige mønter i en balje vand.
Og hvad er en spejderaften uden bål og snobrød?
De garvede ulveunger – dem der havde bestået
snitteprøven – fandt hurtigt en pind i krattet og fik
den skåret til, så det blev en god snobrødspind.
Snobrød med Rasmus Klump
marmelade - en god afslutning på
den første spejderaften for ulveungerne.

Æblet og lakridsen blev fundet - efter en demokratisk
beslutning om hvem der skulle have hovedet i vandbaljen og mel-tallerkenen.

De nye ulveunger kan nu glæde
sig til 2 år med masser af gode
oplevelser og udfordringer. Der
bliver mulighed for at komme på
spejderlejr, der kan opnås snitteog øksebevis, som beviser, at
man har styr på sikkert at håndtere de skarpe redskaber - og der
kan opnås mærker, der kan syes
på de grønne uniformer og dermed vise, at man har lært noget
om f.eks. førstehjælp eller det at
lave mad i felten.
F.eks dækker Kokkemærket, at

Hvordan virker et kompas? - ..Her bruges det til at finde magneter gemt i sandet
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Guld og det Grønne i Skoven!
"Storkongen, der længe har regeret i Bakkeriget,
holdt orden og fred i landet, er gået bort. Kongen
har ikke efterladt sig en arving og nu er forskellige grupper af elvere, mennesker og dværge som ellers har levet i fred og fordragelighed i
mange år - begyndt at lavet alliancer for at kunne
kontrollere de vigtige handelsveje. Orker og
svartelvere er kommet tilbage til bjergene for at
kæmpe om magten og guldet som transporteres
fra bjerget BRYN-AUR (guld bjerget) langt inde
i landet, til havet via en lang og farlig vej.."

Rollespil i Stjær - igen i efterårsferien.
Lørdag den 23. oktober fra kl 11 - 14 OBS! Indskrivning fra kl 10.
Tilmelding på kultur@stjaer.net eller på
http://bit.ly/aJH0Dr via www.kulturistjaer.dk
Sidste frist for tilmelding den 21. oktober Det koster kr 40 som betales på dagen.

Venlig hilsen Stjær Kulturgruppe /rollespil
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Stjær Brugs
– Vores Brugs ..
Vores kære DagliBrugsen har
været igennem en turbulent tid,
men nu er der ved at komme ro
og hverdag over situationen
igen.
Avisens medarbejder kommer
forbi en fredag ved middagstid.
Det er aftalt, at vi skal tage en
snak om, hvordan det går med
Brugsen efter det seneste halve
års hektiske forløb med
sammenlægning med
Superbrugsen i Galten,
omrokeringer og oprydning i
butikken samt indførelse af nye
rutiner – og ikke mindst om
fremtiden for Stjær Brugs.

Indretningen af forretningen er
ændret. Reolerne er vendt rundt
og kasselinjen er ændret.
Desuden har der været en
grundig gennemgang af
varesortimentet med henblik på
at prioritere de varer, butikken
kan bære.

forandringer, som de har lagt for
dagen.
Det har krævet stor åbenhed og
fleksibilitet at håndtere de store
forandringer. Der er f.eks. færre
medarbejdere på arbejde ad
gangen – og der er andre måder
at gøre tingene på.

På dette tidspunkt er der enkelte
kunder i butikken og 2
medarbejdere på arbejde. Det er
Brugsuddeler Finn Lorentzen og
Nikolaj – en løsarbejder, der har
arbejdet i Brugsen udenfor
skoletid i lidt over 3 år.
Nikolaj passer kassen og
springer hurtigt til for at
ekspedere, hver gang ”klokken”
advarer om kunder, der nærmer
sig kassen. Finn er selv ved at
sætte de nye varer på hylderne.
Der er nok at lave i butikken,
men Finn og Nikolaj tager sig
begge tid til at snakke med
”Ekstrabladet”, som de knap så
charmerende omtaler mig!
God modtagelse
Jeg snakker indledningsvis med
Finn. Han erkender, at det har
været en svær og bekymrende
tid for kunder og medarbejdere
– og at folk har skullet se ham
an.
Han er derfor meget
taknemmelig for den hjælp og
gode modtagelse han har fået af
både personalet og den ”gamle”
bestyrelse i Stjær Brugs – og af
bestyrelsen i Superbrugsen i
Galten.
Stor indsats
Vi har alle kunne se nogle af de
mange ændringer.

Der skal være en vis omsætning
for at undgå, at varerne bliver for
gamle og skal smides ud. Det
betyder, at nogle varer er udgået
eller er erstattet af andre.
Kunderne er meget velkomne til
at ønske eller foreslå nye
varetyper, så prøver Finn gerne
varerne i en periode for at se,
om der er tilstrækkeligt salg.
Som eksempel nævner han
discountvarerne X-tra, der med
stor succes er indført i butikken
på opfordring fra kunderne.
Medarbejderstaben
Ud over butiksbestyreren Finn er
der 3 faste ansatte i butikken:
Lisbeth og Hanne - samt
Thomas, der er elev.
Desuden er tilknyttet 12-14 løst
ansatte, hvoraf de 4 er over 18
år.
Forandringsvillige
medarbejdere
Finn roser de ansatte for det
engagement og villighed til
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Overskud til lokale aktiviteter
Heldigvis er det ved at være
hverdag igen, og nu er der igen
kommet overskud til at lave flere
lokale aktiviteter for og med
kunderne. Det glæder de
ansatte sig til.
Det gælder f.eks. de gamle
traditioner som ophængning af
julesokker, græskarudskæring
og fødselsdagsfest m.v.
Hold øje med opslagstavlen i
butikken!
Forretningen og kunderne
En væsentlig betingelse for
Brugsens eksistens er
omsætning og indtjening, så jeg
spørger forsigtigt til økonomien.
Finn erkender, at det første
halve år var lidt hårdt økonomisk
set
– oprydning og omrokeringer har
kostet, men nu begynder
økonomien at se fornuftig ud.
Finn takker derfor kunderne for
fortsat at bakke op omkring
Vores Brugs..

Tilbudsbreve
Jeg får at vide, at der snart bliver
omdelt et tilbudsbrev til vore
postkasser.
På sigt er det hensigten at bruge
maillisten til udsendelse af
tilbudsbreve, men der er indtil
videre for få på listen, til at
tilbuddene når bredt nok ud.
En medarbejders oplevelse
Jeg ønsker at høre, hvordan
forandringerne er blevet oplevet
af medarbejderne, så jeg
spørger Nikolaj.
Nikolaj er en af de
medarbejdere, der har været i
Brugsen i flere år, og han har
dermed gennemlevet den
turbulente tid med skiftende
butiksbestyrere og kundernes
bekymring for Brugsens fortsatte
eksistens.
Jeg spørger, hvad han har
oplevet som de største
ændringer, og hvordan det
fungerer.
Ny rutiner
De største ændringer for
medarbejderne er primært den
nye kasselinie, som fungerer
rigtig godt, og så at der er færre
på arbejde ad gangen.
En vigtig hjælp, når der er færre
på arbejde, og der ikke kan stå
en ved kassen hele tiden for at
vente på kunderne, er klokken,
der ringer henholdsvis, når man
træder ind i butikken og når man
nærmer sig kassen.
Nikolaj fortæller, hvordan han
straks opfatter klokken, selv om
han f.eks. arbejder bag i
butikken. Kunderne lægger
formentlig ikke så meget mærke
til lyden, men for ham og de
andre ansatte er det blevet et
vigtigt kald fra kasselinjen.
Større ansvar
Det kan mærkes, at der er færre
ansatte. På en søndag var der
f.eks. tidligere 3 på arbejde om
formiddagen og 2 om
eftermiddagen - nu er der kun 2

på arbejde om formiddagen og
én om eftermiddagen.
Det betyder også et større
ansvar og mere arbejde for den
enkelte. Specielt når man som
løsarbejder er alene på arbejde
søndag eftermiddag. På den
anden side er det også mindre
”kedeligt”, når der er mere at
lave for den enkelte!.
I det hele taget har
medarbejderne fået større
ansvar, da flere opgaver
uddelegeres.
Opgaver generelt
Opgaverne i Brugsen er mange.
Der er betjening ved kassen,
opfyldning og optælling af varer
m.v. Desuden skal der bages
brød og kager til bake off.
Nikolaj smiler, da han tilføjer, at
en stor del af opgaven er at
pynte med glasur ..
Nikolaj
Nikolaj er en af de
medarbejdere, der har arbejdet i
Brugsen i flere år og dermed har
arbejdet sig op fra ungarbejder.
Han startede, da han var 15 år.
Før sommerferien blev han
færdig med gymnasiet og holder
nu (som så mange andre unge
på den alder) et sabbatår, mens
han bliver afklaret omkring sin
fremtid.
Umiddelbart vil han gerne på
højskole og læse videre –
måske på Journalisthøjskolen
eller Universitetet – men det vil
tiden vise.
Jeg ser straks en mulighed for at
få nye indfaldsvinkler til avisen
og opfordrer ham til at skrive i
næste nummer af Stjær Avis
– det blev ikke afvist, så måske
får vi en sprudlende artikel fra en
af områdets unge i næste
avis..!?
Nettorvet:
Når du bestiller varer på
Nettorvet, kan du krydse af, at
de skal afhentes i Stjær Brugs
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Tilbudsmail
Tilmeld dig maillisten for
Brugsens tilbudsbreve.
Det gør du på DagliBrugsens
side under www.stjaer.net
under punktet
”TILBUD mailliste”.

Skanderborg Kommune
Besparelser i 2011
Skanderborg Kommune har
ligesom mange andre
kommuner svært ved at få
næste års budget til at hænge
sammen.
Der er derfor opstillet en lang
række besparelsesforslag til
Budget 2011, som der er
kommet over 500 høringssvar til.
Der har blandt andet været stor
opmærksomhed i medierne
omkring forslagene om
voldsomme nedskæringer på
klubområdet, men de
voldsomme indsigelser og
seriøse debatter på
borgermøderne har påvirket
politikerne til ikke at ville skære
så drastisk på dette punkt.
I forbindelse med et
budgetseminar i weekenden d.
27. og 28. august har
borgmester Jørgen Gaarde
opstillet et samlet budgetforslag
under overskriften: ”Budget i
balance”.
Det dækker samlet set
besparelser på 80 mio. kr. og
skal endeligt vedtages d. 13.
oktober.
Følg udviklingen på:
www.skanderborg.dk/Budget2011

det. Okello går rundt på marken med sin lille datter
Malaika bundet op i et spraglet tørklæde på ryggen.
Alt arbejde foregår med håndkraft: Et sted sidder en
ældre dame og slår majskerner af majskolberne – et
andet sted er de ved at rense bomulden. Der er en
hel speciel atmosfære på stedet – en hel særegen
harmoni, som rammer en, når man stille står og betragter. Det er et godt sted at gå hen, hvis man
trænger til et øjebliks balsam for sjælen.

Fra Stjær til børnehjem i
Uganda
De første solstråler rammer et af husene i børnelandsbyen. Alting dufter helt specielt krydret og
friskt her om morgenen. Ganske anderledes end
senere på dagen, hvor alting bliver hedet alvorligt
op af den stegende sol. Klokken er 5.30, og Karin
sidder på terrassen og lader blikket vandre forbi de
mange huse, hvor børnehjemsbørnene bor. Endnu
er farvespektret præget af solens orange skær, og
inden længe skal hun ind og vække sine egne børn
Simone og Mikkel, som skal køre af sted til den internationale skole, som ligger i den nærmeste store
by. De skal køre i mindst 1 time for at nå dertil.

Om eftermiddagen går Karin ofte op i skolen.
Skolen på børnehjemmet er det, der svarer til vores
børnehave og børnehaveklasse i Danmark. De større børn går på skolen i landsbyen. Heldigvis er det
ikke store klasser, de har på børnehjemmet, men
alligevel er det en stor kontrast til det tilbud, vi kender til den aldersgruppe i Danmark. Eleverne sidder
på flettede måtter, og der er rigtig meget udenadslære deres alder til trods. Og selvfølgelig er skolen
også en del mere autoritær, end vi kender den herhjemme. Karin har heldigvis fået sponsoreret en del
legetøj fra fx. Lego, men rent faktisk skulle hun lære
børnene at lege med det, før de rigtig gik i krig med
det. Hun har også fået fat i hulahopringe og sjippetove, som giver en del aktivitet og sjov i løbet af dagen.
Det er blevet aften. Solen er så småt ved at
forsvinde, og mørket er ved at falde på, selv om
klokken ikke er mere end seks. Endnu en gang sætter Karin sig på terrassen, men denne gang sammen med sine to børn. Rundt om i de forskellige
hytter kan man høre de forskellige familier starte på
deres bordbøn og synge deres bordsange. Også for
dem går dagen på hæld. Ved siden af terrassen
springer aberne fra træ til træ og hvis man ikke passer på, kommer de så tæt på, at de stjæler det frugt
man har glemt at stille til side efter eftermiddagsmaden. Også de mange vilde hunde strejfer om. Om
lidt skal Karin, Simone og Mikkel også spise aftensmad. Det giver et helt specielt sammenhold at være
af sted på sådan en tur sammen. Hver eneste dag
er der nye oplevelser, der ligger ubeskrivelig langt
fra den kendte hverdag i Stjær.

Vi befinder os i Entebbe i Uganda. Karin er i
2007 taget af sted med sine to børn for at afløse sin
søster som leder af børnehjemmet: Kids of Afrika.
Børnehjemmet er bygget op som en landsby med
10 familiehuse, hvor hvert hus er organiseret som
en familie i Afrika med en mor og et stort antal børn.
Udover familiehusene er der gården, det store køkken og kontorerne. Rundt om hele børnehjemmet er
der et hegn med vagter ved porten. I alt er der 73
børn i alderen 0 – 12 år. Børnene er kommet af
mange forskellige årsager og skal være der ind til
de bliver voksne, dvs. at de altså ikke kan adopteres ligesom så mange andre steder. I alt er der ansat 67 fuldtidsansatte, så der er mange mennesker
at holde styr på. Så det meste af Karins arbejdstid
om formiddagen går med kontorarbejde.

Nogle gange kan det være rart med en pause
fra alt det administrative arbejde. Karin holder af at
gå ned til Gården. Børnehjemmet er så godt som
selvforsynende og alle grøntsager og frugter dyrkes
der. Der hersker altid en speciel form for ro på ste14

6 skarpe til Karin

Hvad var det sværeste ved at komme hjem
igen?

Hvad har du lært ved at være afsted?

Det er nok at vi i Danmark har nok i os selv og
ofte isolerer os indenfor vores fire vægge. Vi tager
os ikke så meget af hinanden, og man opdager
egentlig sjældent at folk har været syge, før de fortæller det til en i Brugsen. Samtidig er det også bemærkelsesværdigt, hvor lidt respekt der er omkring
ældre mennesker herhjemme. I Uganda ser man
ældre som vise mennesker med stor livserfaring,
som man kan lære noget af.

Jeg har nok fået en anden indstilling til materielle goder. Før var jeg nok rimelig materialistisk,
men efter at have været af sted, betyder ting ikke
særlig meget for mig. Jeg er nok også blevet mere
tålmodig – på den måde at alting ikke behøver at
være planlagt. Tidligere levede jeg meget efter uret,
men jeg har fået det sådan, at det jeg ikke når i dag,
det når jeg i morgen. Og så har jeg lært tolerance:
Jeg synes det er så ufatteligt, at vi ikke kan leve
bedre sammen, vores religioner på trods, end man
faktisk gør i dagens Danmark.

Hvad har gjort største indtryk?
Det der gjorde størst indtryk, var da jeg sad og
holdt en af mine ansatte i hånden, da hun skulle dø
af AIDS. Hendes børn på 1½ og 3 år løb ubekymrede rundt og legede imens. Hun lå bare i skyggen
udenfor på en flettet måtte med et beskidt klæde
under hovedet. Det hele var bare så frygteligt. Jeg
holdt hende i hånden hele tiden og ind i mellem gav
hun den små klem. Da hun var død foregik der en
masse ceremonielle ting, som jeg ikke helt forstod,
men det gjorde et stort indtryk

Hvad savnede du mest af dansk, da du var i
Uganda?
Rugbrød. Ubetinget.
Hvad var det værste ved at være i Uganda?
Det værste var nok, at det er ret almindeligt
med fysisk afstraffelse generelt set. Også i skolerne. Heldigvis fik jeg det afskaffet på min skole, men
det krævede også mange snakke med diverse lærere og desuden en enkel fyring. For øvrig er der stor
selvtægt iblandt folk fra Uganda. Hvis et menneske
har gjort noget det ikke må, venter man ikke på rettergang, men griber selv til øjeblikkelig afstraffelse.

Kan du slippe oplevelsen?
Nej, egentlig ikke. Jeg har faktisk ret svært
ved at slippe børnehjemmet, hvilket min rejseaktivitet dertil også vidner om. Jeg var af sted i juni og
november sidste år og har været af sted februar og
maj i år. Så jeg har, hvis jeg skal være ærlig, svært
ved at slippe børnehjemmet i Uganda.
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Fra de gamle bøger:
Stjær og Storrings navne…..
Vi fortsætter, fra sidste avis, med lidt citater fra
”Topografisk Historisk Håndbog,
udgivet i 1949 af Dansk Kulturhistorisk Forlag.
Bogen hedder ”Aarhus Amt” – bind 14. ”

Om Stjær:

Om Storring:

”Stednavnet Stjær er sikkert
ældgammelt. Det skreves 1326
Styærdhæ; 1480: Stiær; 1508:
Stiere, Stierdhe. Navnet står
tilsyneladende helt isoleret
indenfor det danske område. Den
stedlige udtale: ”Stjah” og de
gamle skriveformer viser, at
Navnets gammeldanske
Grundform maa være et Stiarthæ.
Kr. Hald mener, at det muligvis er
nærtbeslægtet med (Aflydsform
til) det oldnordiske Ord stord, der
forekommer i flere danske
Stednavne, hvor det betyder
saadan noget som ”Kratskov”.
Den samme Betydning kunne
tænkes at foreligge i Navnet Stjær;
adskillige Marknavne i Byen og
Sognet vidner om gammel
Skovbevoksning.

”Landsbyen, der har givet sognet
Navn, Storring eller Store-Ring,
har oprindelig blot heddet Rind,
således 1396. 1610 staves Navnet
Stuorrinngh, der nu var en
stednavnebenævnelse, der var
dannet som en Modsætning til
Nabobyen Lillering (1408: Litlæ
Rind) i Framlev Sogn. Ordet
”Rind” betyder ”Bakkekam”,
”Jordryg”. Staar man syd for
Storring By og ser op mod den
højtliggende Kirke, forstaar man
umiddelbart Navnets gamle
Betydning, givet efter den høje
Bakkekam, hvorpaa Kirke og
Landsby i fjerne Tider blev anlagt.
”
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Albummet indeholder en meget varieret samling sange.
Mit nyeste projekt, ”Elvis i kirken” har grebet om sig, og
det ser ud til at fortsætte længe endnu.
Derfor er der kommet fire af Elvis’ gospelsange med.
Men der er også 3 af mine egne sange med, hvoraf de 2
oven i købet er på dansk.

Ny CD fra Karsten Holm

- Selvom det har været sjovt at spille med Bachelor Boys
igen, har vi ingen umiddelbare planer om, at vi skal ud at
spille sammen igen, siger Karsten. Men hvis det viser sig,
at der er stor interesse for CD’en, ved man selvfølgelig
aldrig…
Mange forskellige shows
Og lige nu er der da også så rigeligt at se til for Karsten,
med de mange shows, han har på programmet.
Der er f.eks. det ”gamle” Elvis show, som Karsten stadig
tager ud med.
- Det optræder jeg mest med til firmafester og private
fester, bryllupper og lignende, fortæller Karsten.
Frank Sinatra er et andet Karsten Holm show. Det er
fyldt med anekdoter fra den store crooners spændende
liv, og Karsten er imponerende god til, at genskabe
stemningen fra Sinatras verden.
Så er der ”The Story of Elvis”, som Karsten laver
sammen med Henrik Knudsen, sikkert Danmarks største
Elvis fan. Henrik er ham fra Randers, som har gjort Elvis
til sin levevej med ”Elvis Unlimited” butikken, og som
derudover arrangerer rejser til Memphis.

”MEMORIES ARE MADE OF THIS”
er titlen på en ny CD, som Karsten Holm – vores lokale
Elvis – netop har færdigindspillet, og som lige nu er i
trykken.
Men hvis man gik og troede, at det udelukkende blev en
ny omgang Elvis numre, kan man godt tro om igen.
For som mange af os ved, har Karsten mange strenge at
spille på, og denne CD indeholder bl.a. 3 helt nye numre,
som Karsten selv har skrevet!

”Elvis i kirken” kører som nævnt også for fulde huse, og
det er Karsten rigtig glad for – og stolt af.
- Det er jo en helt anden måde at nå ud til folk på, og det
er også et andet publikum end dem, der kommer på de
sædvanlige spillesteder, siger han.
”Elvis i kirken” laver jeg sammen med Christian
Spillemose, der også kommer her fra Stjær.

- Ja, baggrunden for at lave en ny CD er såmænd, at den
forrige Elvis CD var udsolgt, så jeg blev ligesom nødt til
at lave en ny, griner Karsten. Jeg kunne selvfølgelig godt
have fået lavet nogle flere af den gamle, men syntes det
var sjovere at lave noget nyt. Vi startede i april med
indspilningen, og er først lige blevet færdige nu, så det
har været en lang proces, siger Karsten.

I mandags var vi i Astrup kirke, nord for Hobro og i går
var det i Rislev Kirke på Sjælland. Begge steder var der
propfyldt, med omkring 250 mennesker i kirken.
Og det er jo en helt fantastisk tanke, at der ligger en kirke
på en bakketop et eller andet sted i landet, og så
strømmer folk fra hele oplandet til for at komme ind i
kirken til en musikoplevelse, som er noget anderledes
end traditionelle kirkekoncerter.

Gamle musikervenner i studiet
- Men det har igen været en rigtig god oplevelse at være i
studiet, og denne gang havde jeg samlet musikerne fra
mit gamle orkester, Bachelor Boys, som jeg spillede
sammen med for snart 20 år siden.
De er: Uffe Steen på guitar, Christian Vuust på
blæseinstrumenter, Svend Eeg, trommer og kor, samt
Bjørn Bønne Petersen på bas og kor.
Udover de ”gamle” Bachelor Boys-medlemmer,
medvirker Thomas Reil på keyboards, Jimmy Bech på
trommer og John Køller på kor.
Det har været fedt igen at arbejde sammen med
Bachelor Boys. De ar alle sammen fantastisk dygtige
musikere, og jeg er meget glad for resultatet.

- Jamen, det har indtil nu været 2 fantastisk sæsoner
med ”Elvis i kirken”. Christian Spillemose og jeg har
afholdt omkring 60 kirkekoncerter, og vi er slet ikke
færdige endnu.
Release party lørdag den 2. oktober i Bio Huset
”MEMORIES ARE MADE OF THIS ” bliver præsenteret
ved et release party lørdag eftermiddag i Bio Huset.
Nøjagtigt tidspunkt offentliggøres senere i Folkebladet.
Dagli’Brugsen i Stjær er vært ved arrangementet, og jeg
glæder mig selvfølgelig vildt meget til at præsentere min
nye CD for offentligheden. Og især for alle jer, som har
været med til at støtte mig gennem hele forløbet, slutter
Karsten Holm.

Cd’en er optaget i Jacob Schjødt Worms studie i Skejby.
Jacob er en ung fyr, sidst i 20’erne. Han er selv en rigtig
god guitarist og en dygtig producer, og det har været en
stor fornøjelse at arbejde sammen med ham.

Karstens hjemmeside: http://www.karstenholm.dk/
Bjarne
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KIRKENYT
se mere i kirkebladet og på storring-stjaer.dk

HØST — i præstegårdshaven

DET SKER OGSÅ i kirkerne

vandretur, skattejagt og frokost

Eftermiddagsmøde — Humor i tilværelsen
14. september kl. 14 i Konfirmandstuen

Søndag den 26. september kl. 11 ved præstegården
Høstgudstjenesten bliver i år udendørs. Vi mødes ved
præstegården, hvorefter vi sammen vil se, dufte og
smage på nogle af præstegårdshavens frugter inden vi
samles i "kirke-ovalen" og holder en takke-gudstjeneste
for alle høstens mangfoldige gaver.
Det bliver en vandretur og skattejagt for hele familien.
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på sandwich m.m. i Konfirmandstuen. Alle er velkomne !

Kirkehøjskole — At Kende Sandheden
21. september kl. 19 i Galten kirke, v/ Niels Malmros
Høst-vandring og frokost
26. september kl. 11 i — og omkring — præstegården
Mad med Mere
6. oktober kl. 17.30 i Stjær Kirke og Forsamlingshus
Studiekreds — vær med til at skrive prædiken
6. oktober kl. 19 i Konfirmandstuen

Mad med Mere
Drop madlavningen, tag familie og nabo under
armen og kom i stedet i kirke til sang, musik og
spændende fortælling. Bagefter følges vi til Stjær
Forsamlingshus, hvor maden serveres.
Maden er gratis, øl og vand kan købes til rimelige
priser. ALLE er meget velkomne.

Familiekoncert
10. oktober kl. 16 i Stjær Kirke med familien Spillemose.
Eftermiddagsmøde — Kongerækken
12. oktober kl. 14 i Konfirmandstuen
Kirkehøjskole — Kristendommen i dag
12. oktober kl. 19 i Storring Kirke v/ professionel ordkløver
og journalist Jeppe Søe.

Vi starter i kirken 17.30 - maden er klar ca. 18.15.
Mad med Mere er 6. oktober og 24. november

Studiekreds — vær med til at skrive prædiken
13. oktober kl. 19 i Konfirmandstuen

Studiekreds
Vil du være med til at skrive søndagens prædiken?
Studiekredsen her i efteråret bliver et prædikenværksted, hvor vi sammen går i dybden med nogle af efterårets prædikentekster. Tanken er, at vi sammen læser
og arbejder med teksten for at finde dens kernebudskab, og sammen gør os overvejelser om, hvordan det
budskab kan formidles nærværende ind i vores tid, liv
og dagligdag.
Alle der har lyst er velkomne — alle kan være med.
Vi mødes i konfirmandstuen, Storring, kl. 19.00.
10. november dog godt 19.30 efter stillegudstjenesten.

BUSK - Gudstjeneste
31. oktober kl. 14 i Stjær Kirke — en anderledes familiegudstjeneste i samarbejde med KFUM-spejderne i Stjær.
Eftermiddagsmøde — Religiøse folketoner i Norden
2. november 2010 kl. 14 i Konfirmandstuen
Studiekreds — vær med til at skrive prædiken
3. november kl. 19 i Konfirmandstuen
Kirkehøjskole — Jesu liv som tegneserie
4. november kl. 19 i Skovby Kirke v/tegner, forfatter m.m.
Peter Madsen: Menneskesønnen - tegneserie om Jesu liv.

Familiekoncert

Allehelgensdag — Mindegudstjeneste
7. november kl. 10.30 i Stjær Kirke og kl. 14 i Storring.
Alle får et lys til at sætte på pårørendes grav. Traditionen
tro medvirker Heidi Gargulak Andersen.

Søndag den 10. oktober kl. 16 i Stjær kirke.
Det er en familiekoncert i både den ene og den anden
betydning. Kirkens organist, Christian Spillemose, Louise Spillemose Bothmann, medlem af Det Kongelige
Teaters opera-kor samt Julie Bech Spillemose, konservatoriestuderende, synger og spiller rytmisk og klassisk
musik. Både hver for sig og sammen.
Der er således noget for enhver smag — også salmer,
Julie selv har komponeret musik til.

Stillegudstjeneste
10. november kl. 19 i Stjær Kirke — derefter Studiekreds
Studiekreds — vær med til at skrive prædiken
10. november kl. 19.30 i Konfirmandstuen
Mad med Mere
24. november kl. 17.30 i Stjær Kirke og Forsamlingshus

Stillestund i Stjær Kirke
I løbet af efteråret bliver der mulighed for at bruge
Stjær Kirke til et lille pusterum i en ellers fortravlet hverdag. Kirkedøren er åben i dagtimerne, og der er tændt
et stort lys i den nye lysglobe. Kirkerummet er fyldt med
stille, meditativ musik. Her kan man så sætte sig; tænde et lys og bede en bøn, eller blot sidde med sine egne tanker en kort stund.

Kirkehøjskole — Sorg. Den dybeste ære glæden kan få
25. november kl. 19 Skivholme Kirke v/sognepræst og
forfatter, Lise Trap, Tølløse.
Eftermiddagsmøde — Zimbabwe
30. november kl. 14 i Konfirmandstuen
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Tekst og foto:
Michèle Nielsen

Fællesspisning
Sidste avis med Storring-sider

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

Det er med stor beklagelse, at jeg må gøre
opmærksom på, at dette ser ud til at blive sidste
avis med Storring-sider.

Vi arbejder lige nu på at finde ud af, hvordan vi
fremover vil mødes. Om det skal være
hverdagsaftener ? En eller flere fredage ? Mad, vi
laver selv, eller vil vi få den udefra af og til, så det
er lidt mere festligt.
Eller skal vi fortsat have søndage med
eftermiddags-kaffe ? Det finder vi ud af, når vi
mødes næste gang.

Jeg HAR ikke tid til at blive ved at lave dem, og
det er en sur tjans at lave den ene side efter den
anden uden ordentligt indhold fra byen.
Trods adskillige opfordringer er redaktionen ikke
blevet udvidet, og jeg er nu nødt til at sige stop og
tak for denne gang.

Vi er primært børnefamilier. Det kan ind imellem
mærkes på støjniveauet, men alle er velkomne til
at være med.

Synes DU, Storring fortsat skal være at finde i
Stjær Avis, så kontakt mig, så vi kan finde ud af et
samarbejde.

Nye medlemmer er altid velkomne. Man kan godt
være med "på prøve", så betaler man bare for
maden. Det kræver dog tilmelding pga.
madlavningen.

Jeg vil godt hjælpe, men jeg kan ikke være
ansvarlig for siderne længere.

Kontakt formanden for at høre, hvornår vi
mødes næste gang. Det bliver i slutningen af
september.

Tak for denne ombæring.
Michèle, michele@storring.dk / 52 43 09 90
Priser for leje af Forsamlingshuset:
Udlejning: 1.250 kr. + forbrug
(Rabat for medlemmer af Forsamlingshuset)
Normalt er udlejning fra fredag til søndag.

ALLE er velkomne.
Formand eller (–quinde):
Michèle Nielsen,Solhøjparken 27, Storring
Tlf. : 52 43 09 90 / 86 95 09 90
Mail: michele@storring.dk

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

Storring Forsamlingshus

Vi kan desværre IKKE udleje borde og stole.

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

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

Udlejning:

Cafe Drop Ind

Hans Jørgensen
Solhøjparken 2
86 94 16 05

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

Da der har været få gæster i cafeen de sidste gange,
holder cafeen indtil videre pause.

/Storring Forsamlingshus
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af Mogens Kjærskov

endelige vinder blev fundet ud fra den hurtigst
gennemkørte runde, da begge deltagere gennemførte
uden at spilde en dråbe af vandet. I junior
konkurrencen blev vinderen også fundet i Åbo
familien, da Teresa her løb af med sejren, også uden
at spilde en eneste dråbe af vandet.

Byfesten i Høver levede den første lørdag i august op
til sit tilnavn som Danmarks Rareste Byfest, da de
godt et halvt hundrede fremmødte til eftermiddagens
løjer på legepladsen i Høver nød det gode vejr og
hyggede sig med hjemmebagte kager, hønseskidnings
konkurrence, cykelløb og årets nyhed: støvlekast.
Lørdagen startede med Høvermesterskaberne i
Petanque, hvor mestrene fra sidste år måtte se sig
slået i finalen af Gitte og Torben Frandsen, Galten.
Til den traditionelle kagekonkurrence var der i år
tilmeldt 7 kager, og i lighed med sidste år, var det
kagen fremstillet af Caroline og Josefine, der løb med
de fleste stemmer.

Traditionen tro blev Byfesten afsluttet med spisning
under teltdugen foran beboerhuset, hvor der var
tændt op i de store grill, så deltagerne selv kunne
tilberede den medbragte mad. Under middagen var
der udtrækning af vinderne i det store lotteri, hvortil
en lang række forretninger og virksomheder fra
området havde skænket flotte præmier.
Som sædvanligt igen en hyggelig og en rar Byfest i
Høver

Vinderne af årets kagekonkurrence, Caroline og
Josefine, får her overrakt vandre-kagerullen af
Beboerforeningens formand Peter Nordheim.
Årets nyhed støvlekast var en del sværere, end
deltagerne umiddelbart havde regnet med, da støvlen
skulle kastes mellem benene og op over ryggen. Efter
en række udskilningsheat, hvor der var hård kamp
mellem de deltagende hold, og ikke mindst stor
morskab for tilskuerne, endte holdet med Susanne
Lind som kaptajn med at løbe af med den endelige
sejr.

Årets nyhed, Støvlekast, frembragte en hel del
besynderlige og til tider meget komiske situationer.
Herunder er vinderholdet i aktion.

Før
eftermiddagens
sidste
konkurrence,
det
traditionelle æggekast, der i år blev vundet af Jason
og Olga, blev der tid til en gentagelse af de sidste års
store succes, ”Vandbærernes Tour de Høver”. Efter
mange gennemkørsler af den snirklede bane rundt på
Høvers legeplads, hvor både deltagere, men også
flere af tilskuerne, endte med at blive en del våde,
endte denne konkurrence også med, at sidste års
vinder løb af med sejren. Vinderen, Christina Åbo,
måtte dog ud i omkamp med Lonnie Bruun, før den
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Arbejdslørdag

Foredrag i Høver Beboerhus

Lørdag d. 2. oktober kl. 09.30

”Den røde tråd i mit liv”

Inden vinteren skal vi nok engang have gjort en indsats
på legepladsen, så lørdag d. 2. okt. mødes vi kl. 9.30 til
årets sidste arbejdslørdag på legepladsen.

onsdag d. 27. oktober kl. 19.00
Onsdag d. 27. oktober kl. 19.00 i Høver Beboerhus vil
vor sognepræst Carsten Marvig, på sin vanlige lune og
humoristiske facon berette om ”Den røde tråd” i sit liv.

Legepladsen skal gøres vinterklar,
og så er der en række småting, der
skal repareres.

Der gratis adgang, og alle er velkomne.

Mød op og giv en hånd med.
Der er også en opgave du kan
udføre.

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

Vi starter som sædvanlig med kaffe
og rundstykker i kl. 09.30

Maleriudstilling
Søndag d. 31. oktober kl. 10.00
i Høver Beboerhus

Lysbilledforedrag

På tur gennem USA

Søndag d. 31. oktober arrangerer
Tage K. Sørensen for 9. år i træk
igen maleri- og kunstudstilling i
Høver Beboerhus.

torsdag d. 14. oktober, kl. 19.00
i Høver Beboerhus
Ellen og Søren Erik Jørgensen, Høver gentager forårets
lysbilledforedrag om deres 2 måneders tur på 6500
miles i en 4 hjulet hytte, (en såkaldt RV) med plads til
både chauffør og stue/kokkepige rundt i 10 stater i det
vestlige USA i eftersommeren 2009.

Ud
over
egne
værker
byder
udstillingen også på værker af såvel
lokale som udenbys kunstnere.
Udstillingen er åben fra kl. 10.00 til
16.00 og der er gratis adgang.

Med udgangspunkt fra
Seattle i Washington
St. gik turen rundt på
halvøen Olympic, med
besøg i parlamentsbyen
Olympia. På vulkanerne
Rainer og St. Helen, via
Columbia
dæmningen
/floden i Washington til
besøg i Parlamentet i Boise og Moon Crater.

Fællesspisning
Fredag d. 5. november kl. 18.30
Så er tiden kommet for årets sidste
fællesspisning i Høver Beboerhus.
Vi er i den heldige situation, at der
til
både
denne
og
næste
fællesspisning har meldt sig kokke,
så der er ingen undskyldning for
ikke at møde op til en hyggelig
aften med god mad, og hyggeligt
samvær med naboer og andet
godtfolk.

I Idaho gik turen forbi Idaho Falls og videre til
Wyoming, hvor der var besøg ved varme kilder og
gejseren Old Faithful.
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.

Sædvanen tro er menuen en velbevaret hemmelighed,
men der ingen tvivl om, at der venter deltagerne en
kulinarisk overraskelse.

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.

Prisen for at deltage vil være
på 60 - 80 kr. Børn ½ pris.
For at vores kokke kan have den
rette mængde mad klar, samt få
dækket op til det rette antal, er det
nødvendig med tilmelding.
Deltagelse efter princippet: Først til
mølle. Tilmelding skal ske senest
onsdag d. 3. nov. 2010 til:

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

Dorrit og Peter: 86 94 62 85,
Mogens: 86 94 55 95

I pausen det berømte Høver kaffebord til billige priser.
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Aftenskole” på Kystvejen 5, og efterhånden rundt om i
hele landet, derudover holdt jeg også malerkurser, både
i Vejle, Padborg, Hillerød, København og Århus, og da
jeg blev gift med Eskild, og vi i en 5- års periode boede
i Asserbo, nær Frederiksværk, og fik et center, holdt
jeg både foredrag i aftenskoler i Hillerød, Hundested
og Frederiksværk, foruden i vores kursuscenter, som
var på en Højbakkegård i Hundested, hvor også TV3 var
ude at optage, og hvor jeg derefter var i Tv – Lorry
med Chilli Turell i programmet. ”Mødet med Det
Ukendte”. Jeg var blevet bedt om, at være den
gennemgående figur, hvor det handlede om den kraft,
som hedder Kundalinikraften, som er en energi
mennesket efterhånden komme i kontakt med, når de
forvandler energierne i kroppen til Én Energi, som
strømmer igennem dem, som en rolig kraft, de har
fuldkommen kontrol over. Men det handler om de
processer, som man kan gøre for ikke at blive syg af
dette, og få en ”skæv kundalini”, som der var interview
med nogle personer om. Fra mine studier og mine egne
oplevelser igennem livet, kunne jeg hjælpe med dette,
det handler nemlig om at forvandle blokeringer, hvilket
jeg igennem min maleprocesser, hjælper mange
mennesker med, og har befriet mig selv ved.
Mine ud-krop-oplevelser både som 28-årig og som 40årig – hvor det var en nær-dødsoplevelse også, har givet
mig en indsigt i dette, men jeg kender også til
modkræfterne, som søger at modarbejde kærligheden,
det har givet mig indsigt i, hvor vigtig det er med viden,
og førte mig ind i antroposofien, hvor R. Steiners
biografi hjalp mig da jeg var 33 år gl. til den proces.
Min mand og jeg har derfor også skrevet en bog om den
verden, som faktisk bruges i de fleste alternative
foreninger som grundbog, den hedder: ”Når Ånd og
Stof Mødes”. Den bygger på over 20.000 siders studier
af den ældgamle viden, som vi begge har studeret inden
vi mødtes for 20 år siden. Den har også været
månedens bog i Borgens Bogklub i 2008.
Min nye bog ”Når Tiden Kommer”
er ligesom en lidt poetisk
selvbiografi om mit liv i denne
verden, om glæderne og
smerterne og om det lys, som
hjalp mig ind i en større
forståelse af meningen med livet
og mit eget liv og ansvar.

Søballe-siden
I dette nummer af Stjær Avis har vi fået Birgit Tjalve,
en af Søballes beboere, til at fortælle om sig selv og sin
nyeste bog der netop nu er udkommet.

Et righoldigt liv med børn, kunst – udstillinger,
forfatterskab, musik og kærlighed til alt
levende på vor jord.
Jeg er blevet spurgt, om jeg vil fortælle lidt om min
nye bog, og lidt om mit virke i øvrigt. Hele mit liv har
jeg beskæftiget mig med det kunstneriske element: at
skrive, digte, synge, spille og male, lige fra jeg var barn,
har det været en livsnødvendighed for mig, måske
skyldes det min barndom, hvor jeg som ganske lille var
meget syg, og blev sendt på kysthospitalet Refsnæs ved
Kalundborg i meget lang tid.
Det at være ladt alene i lang tid på hospital, når man
ikke engang er 5 år gammel, det giver mén resten af
livet, med et rum af forladthed indeni én, som aldrig
helt kan udlignes, men så kan man ofte, hvad der skete
for mig, få andre gaver, for mig var den en speciel
sensitivitet, man kalder det forudanende evner, og jeg
udviklede en levende fantasi, som jeg kunne glæde
mange med, både børn og voksne senere hen, da jeg blev
lærer for børn og voksne.
Kun igennem kunsten kunne jeg udtrykke mig helt, og
det er så blevet til i alt 4 bøger, plus udstillinger hvert
år de sidste 25 år plus at jeg har arbejdet med
udstillinger og kor for børn i de 25 år, jeg har været
lærer for børn og skoleleder 2 år på Galten friskole,
hvor vi ret ofte var i Galten lokalavis. Siden var jeg
hovedunderviser på Væksthøjskolen på Djursland i 3 år,
indtil jeg følte, at nu skulle jeg være lidt mere hjemme,
sammen med min mand, som er selvstændig og arbejder
hjemme med logoer, og mange andre spændende ting. Vi
synger og spiller sammen og har optrådt flere steder
det sidste halve år. Jeg har lavet melodier til min
digtsamling, som blev udgivet i 1989, skrevet i 82, og
har også skrevet tekst til flere keltiske melodier, som
vi holder meget af.
Jeg har aldrig levet af min kunst, om end jeg har solgt
mange billeder og alle mine bøger er udsolgte, men jeg
har følt, at jeg samtidig skulle være noget for børn og
andre mennesker, og at min økonomi ikke skulle
afhænge af mit kunstneriske virke, og det har jeg
aldrig fortrudt, for jeg har haft et rigt og dejligt
arbejdsliv, som gjorde mig mere udadvendt, og berigede
mig med min glæde ved børn og de mennesker jeg
underviste. Nu kunne jeg give videre det, som jeg
oplevede gjorde livet ligevægtigt og indholdsrigt.
I 1988, hvor jeg boede i Højbjerg i Århus alene med
mine to dejlige sønner, begyndte jeg for alvor at holde
foredrag i foreninger, aftenskoler, bl.a. ”Ny Tids

Bogen koster 150 kr. hos boghandleren, ved køb direkte hos
Birgit Tjalve gives 30 kr. rabat.

Forfatteren Lise Nørgaard har bl.a. skrevet følgende til Birgit:
Mange tak for din smukke bog, som jeg har haft glæde af at
læse. Du har gjort mig lidt klogere, og det er godt at læse
sådan et lille værk, der er anderledes end alt det, der ellers
fylder i reolerne.
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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
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

med nøglepersoner…

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

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

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

Galten Erhvervsråd er blevet nedlagt
ved kommunesammenlægningen.
Kontakt på dette link:
http://www.llgruppen.dk/side5776.html

Teater-Revy-Gruppe
Marianne Andersen/ 8695 0677
mba@justsen.dk

SFO og Stjær Fritidsklub
Lone Borgkvist
SFO 86950574/ Fritidsklub 86950497
lone.borgkvist@skanderborg.dk

SØBALLE

Fællesspisning i Forsamlingshuset
Dorthe Skriver/ 8618 4733 / 2944 4283
dorthe.skriver@gmail.com

KFUM Spejderne i Stjær
Kjartan Einarson
86 95 07 07 / astridogkjartan@mail.dk

De Voksne Quinders Klub
(DVQK) Vibeke Ottosen
8695 0142/ oot@mail.dk

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

Kultur-Gruppe
Helene Simoni -Gunilla Maunsbach
kultur@stjaer.net

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

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

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

Skanderborg Kultursamvirke
Henvendelse til Skanderborg Kommune

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

HØVER

Landsbysamvirket
Anja Veldt/ 3513 5226
anvt@cowi.dk

Toftkærvej og Pebbelparkens
Grundejerforening
John Monrad/ john@monrad.dk

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

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

Nygårdsparken Grundejerforening
Annette Thorsted/ 8695 0495

Høver Vandværk
Rasmus Laursen/ 86 94 38 75

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

Kræftens Bekæmpelse
Repr. I Stjær:
Susanne Røgen/ 86950414
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Foreninger, grupper, råd, udvalg og institutioner
Storring
Storring Forsamlingshus:
Formand: Hans Jørgensen
8694 1605
Udlejning:
Yrsa Nielsen/ Lilleringvej 5
86 95 01 12
Storring Grundejerforening:
NY Formand: Brian Nielsen
86725454 , bin@mail.dk
StorringFællesspisning:
Formand: Linda Due Kaiser
36 98 76 71/ linda@duekaiser.dk

med nøglepersoner…

Gymnastik:
Instruktør: Ellen Mikkelsen
86 95 02 15

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

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

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

Storring-Stjær-Søballe-Høver Pilelaug
Kirsten Gade/ 8695 0705
kirstengade@storring.dk
Storring Vandværk
Formand: Leif Christoffersen
86 95 03 67/ solhoej@storring.dk

Fredag den 30. juli
Jeg har ingen appetit, theen bliver kold på bordet foran mig. Min mave slår
kolbøtter. Det er en lang morgen. Jeg stirrer ud af vinduet, det regner og blæser kedeligt vejr! Jeg venter på posten. Hun plejer at komme tidlig, men idag er hun
langsom, eller også er det bare fordi jeg venter. Venter... spændt, nervøs. Hver
gang jeg hører en bil, springer jeg hen til døren. Snydt igen. Det er bare naboen,
genboen, en anden.... en anden end posten. KOM NU! Jeg orker ikke at vente
længere. Det er 4 1/2 måneder siden jeg sendte min ansøgning. Den sidste uge
har været hård. Det sidste døgn ulideligt.
ENDELIG! Hun parkerer udenfor og lægger et brev i postkassen. Jeg smider alt hvad jeg har i hænderne, finder et
par sko og nøglen til postkassen. Flår brevet op. Kom jeg
igennem nåleøjet??
Dagen idag er en skæbnedag for unge landet over. Det
er nemlig idag de får besked om de er blevet optaget på
deres drømmestudie.
Hvad mon Stjærs ungdom kaster sig ud i??

Stjær Avis Sponsorer!
Der er plads til flere sponsorer
af Stjær Avis ☺

www.hs-slagteri.dk

Henvend dig til Bjarne Schøler,
bss@netdesign.dk / 86950808
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Stjær Avis Sponsorer!
SKANDERBORG
Tlf. 86 51 00 00
4, 6 og 8 personers vogne
Storvogne med lift

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

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

Kjællingdalsvej 1 Søballe, tlf. 2160 9549

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

Kåre Hartmann
Tlf. 28 13 68 99
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

”Find værdien i energien”
www.lokalenergi.dk - 70 22 42 77
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Dagli’ Brugsen – Stjær

Galten Knallert- og
cykelværksted

ÅBENT HELE UGEN
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
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H huse ApS

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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BESØG WWW.STJAERBOLDKLUB.DK
HER FINDER DU ALT HVAD DU SKAL BRUGE
VEDR. IDRÆTSTILBUD, TRÆNINGSTIDER,
KONTAKPERSONER, TILMELDING/BETALING,
NYHEDER M.M.

Mens fodbolden ruller deruda’ på banerne,
skal de indendørs aktiviteter så småt til at i
gang.
Flere håndboldhold har startet træningen,
men der er altid plads til flere, så kig forbi
hallen i træningstiden, hvis du har lyst til at
være med.
Som noget nyt skal man i år tilmelde sig de
enkelte aktiviteter og hold via boldklubbens
hjemmeside.
Her tilmelder man sig det ønskede hold, og
klarer medlemsbetalingen online via Dankort
ved samme lejlighed.
Ved eksempelvis håndbold skal man inden
første turneringskamp kunne fremvise
kvittering for betaling for at være spillerberettiget, mens man for at være sikker på
bane eller plads ved badminton og gymnastik
skal sørge for tilmelding hurtigst muligt.
Systemet forventes at være helt køreklart ved
udgivelsen af Flaskeposten, men følg med på
boldklubbens hjemmeside.
TAK FOR HÆLPEN TIL ÅRETS SPORTSFEST SAMT SKANDERBORG FESTIVAL
Resultatet kan ses på boldklubbens
hjemmeside

Stjærs U17 piger klarede sommerturneringen
med flotte resultater og kvalificerede sig til
landsdelsmesterskaberne og herefter til
landsmesterskaberne.
Disse foregår udendørs på græs, og som alle
ved, afvikles den slags nemmest i tørvejr.
Det var der ikke til LM!!!
Der blev forsøgt med afslutninger med to
hænder, diverse bowlingeskud m.m., men det
blev en gang tilfældig håndbold, hvor
resultater på 3-2 i en håndboldkamp jo ikke
ligefrem er normalen udenfor begynderrækkerne ☺
Trods manglende positive resultater ved LM
havde pigerne en god weekend med absolut
alternativ håndbold!

