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Gör som Stjärnorps SK, utnyttja Kenneth Johansson  
Skog & Trädgård! Vi gör det mesta inom skog och trädgård.  

Vi säljer även ved, från långved till färdigklyven.

Ni som är aktiva eller familjemedlemmar i Stjärnorps SK  
erhåller 20 % rabatt.

070-3484875 Kenta_johansson@live.se
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Material till nr 4 2016 ska 
vara redaktionen tillhanda   
senast den 1 december 2016.  

Texter och enstaka bilder 
skickas till: 
ruggstugan@hotmail.com 

Annonser
Annonsbokning:  
Anders Grafström, 013-610 70

September 2016
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Ansvarig utgivare: Stjärnorps SK
Redaktör: Hans Nyberg
Telefon: 013-611 60
Postadress: Ruggstugan, 
590 78 Vreta kloster
E-post: ruggstugan@hotmail.com  
Tryck: LTAB, Linköping

Redaktionen an-
svarar inte för icke 
beställt material. 
 
Allt innehåll i 
tidningen lagras 
och publiceras 
elektroniskt. 

Förbehåll mot så-
dan lagring måste 
anmälas i förväg.

Medlemsavgifter 2016: 
Familj            1 200 :- 
Aktiv medlem  700 :- 
Aktiv i seniorfotboll 150 :- 
Stödmedlem  300 :- 
Ständig medlem           10 000 :-

Bankgiro 875-0499  
Plusgiro 27 50 41-2 
Var vänlig skriv på inbetalningskortet för 
vilken eller vilka medlemsavgiften avses, 
namn och personnummer.

Anders Grafström ordförande, Anette Karlsson vice ordf o ansv för medlemsregistret, Ca-
milla Björkman, Anne-Marie Karlsson kassör, Claes Drangel, Mårten Strand sekreterare, 
Hans Eriksson byggansvarig o repr. orientering, Göran Silfverswärd bidragsansvarig, Mari-
anne Persson repr fotboll.

Huvudstyrelsen i Stjärnorps SK

Anders Grafström
Ordförande

Det har varit en underbar 
sommar och några 
händelserika månader för 
både mig personligen och 
för SSK. Sedan förra numret 
har huvudstyrelsen ansvarat 

för SSK:s del i MTB-Vättern. 60 personer 
ställde upp och gjorde det till ett lyckat 
arrangemang. Så här skrev Sven Montelius, 
arrangemangschef för Vätternrundan: ”Hej 
Anders, ett stort tack till Stjärnorps SK för 
era insatser inför och under premiären av 
MTB-Vättern. Det blev superlyckat och vi är 
jättenöjda.” 

 Vi var fyra personer som drog ett större 
lass under tävlingsdagen, Ingemar Löfqvist, 
Bengt Pettersson, Elias Grafström och jag. 
Vi satte upp hela banan och fördelade ut 
material till olika stationer och plockade 
sedan ner hela banan. Dessa uppgifter 
måste vi fördela på fler personer till nästa 
år, så att det blir både bra och hanterligt. 
Det bästa vore om vi kunde dela upp banan 
i 8-10 delar och ha 8-10 personer som hittar 
bra på sin del och sätter upp och tar ner 
c:a 12 skyltar var och ser till att vakterna 
inom sitt område får rätt material och har 
rätt positioner. Det borde inte bli så stora 
arbetsinsatser och då skulle allt flyta ännu 
bättre.

 Fotbollssektionen har arrangerat årets 
pokalfotboll på Stjärnvallen. Ett bra pass att 
inleda höstens seriespel med. Men det är 
också viktigt att fortsätta med traditioner, 
att klubben har gamla arrangemang som har 
skett under många år. Det ger lite själ till en 
klubb. Traditioner och historia är alltid viktigt 
och så länge sektionen orkar arrangera 
och spelarna vill komma hoppas jag den 
lever vidare. Just nu är det bara Stjärnorp 

som har pokalfotboll, Wreta och Ljungsbro 
har lagt ner. Segrare i år blev Ljungsbro 
BK. Grattis! Under pokalen började en 
ny tränare i A-laget, Johan Pettersson. 
Välkommen och lycka till!  

 Sedan så var sommarlägret, som 
ungdomssektionen ansvarar för. Det kom 
cirka 40 glada, vilda barn som lekte och 
spelade och tävlade och åt. Och åt igen. 
Fantastiskt bra. Hoppas att flera av dessa 
börjar i tisdagsgympan eller i P04-fotbollen. 
Bolleken har tyvärr ingen ledare i höst, så 
ska den komma igång behövs en ledare! Alla 
aktiva behövs, ju fler vi är desto roligare blir 
det. För alla!

 Ungdomslagen har gått riktigt bra under 
våren. P01 vann sin serie och spelar nu i en 
svårare serie i höst. Hittills har tre matcher 
varit i höst och tre segrar inkasserats. 
Bra! Flera i P01-laget har även testat 
på seniorfotbollen, med framgång! P04 
var nerräknat på grund av för få spelare, 
men reste sig på nio och slog knock på 
motståndarna mot slutet av serien i våras. 
Starkt gjort. De har också börjat hösten bra 
med en match och en vinst. Dessutom har 
två nya spelare börjat i laget, så truppen är 
lite stabilare nu.

 Det ska bli riktigt roligt att följa alla akti-
viteter inom klubben i höst. Ungdomsorien-
teringen har gått jättebra under våren och 
haft välbesökta träningar. Vi kommer att ar-
rangera en utbildningsdag av vår nya hjärt-
startare på klubbis och vi kommer att ha en 
kulturdag med konst på dagen och musik-
pub på kvällen. 
Håll korpgluggarna 
öppna, nu laddar 
SSK om. 
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höst i stjärnorp

Kyrkskjuts

Församlingsbor får gratis kyrkskjuts 
till församlingens kyrkor.

Ring 013-14 60 00, Taxibil i Östergötland: 
uppge kundnummer 

609 420. 

Söndag 9 oktober 16.00

gudstjänst & sockenfest
Präst: Magnus Fröhler

Mat och underhållning

Stjärnorps kyrkokör och 
blockfl öjtsensemble medverkar

församlingsexpedition: 013-636 58   |   013-636 59

www.svenskakyrkan.se/vretakloster

För aktuell info och andra gudstjänster – se affi scher, hemsidan och annons i Corren Bostad.

Gudstjänster i 
Stjärnorps kyrka

11 sept 16 sön efter trefaldighet
16.00 Gudstjänst 

22 sept Torsdag
18.30 Vardagsgudstjänst

9 okt Tacksägelsedagen
16.00   Gudstjänst 

Sockenfest

13 okt Torsdag
18.30 Vardagsgudstjänst

23 okt 22 sön efter trefaldighet
16.00 Musikgudstjänst

5 nov Alla helgons dag
16.00 Ljusgudstjänst

Stjärnorps kyrkokör

13 nov Sön före domssöndagen
16.00 Mässa

17 nov Torsdag
18.30 Vardagsgudstjänst

Stjärnorps kyrkokör

27 nov Första sön i advent
11.00 Gudstjänst 

Stella Vocalis, Stjärnorps kyrkokör, 
instrumentalister

Med reservation för ändringar.

mer detaljer kring gudstjänsterna fi nns i 
 annonsen i Corren Bostad varje torsdag. 

Lördag 5 november – 
alla helgons dag
13.00-16.00 Kyrkan är öppen

16.00  Ljusgudstjänst 
Magnus Fröhler. 
Stjärnorps kyrko-
kör medverkar. 

Söndag 23 
oktober 16.00
musik-
gudstjänst
”Kvinnor i kyrkohistorien”
Stella Vocalis

invigningsfest 
Lördag 12 november 11.00-15.00
utanför allhelgonakyrkan i ljungsbro

Musik • Tal • Aktiviteter • Mat
Fest för hela familjen när 
den nya  färdiga parken fram-
för Allhelgona kyrkan invigs 
med musik, aktiviteter, upp-
trädanden, tal, mat och kaffe .

Dagledigträffar i Stjärnorps sockenstuga
Välkommen till en öppen gemenskap onsdagar 14.00-16.00 
med program, kaffeservering och andakt.

datum program
28 sept Cittragrupp från Åtvidaberg

26 okt Musikquiz med Stjärnorps kyrkokör

23 nov Ej bestämt

Träffarna kan ändras, se aktuell affi schering 
eller ring Magnus Fröhler, 013-666 74.
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Lämna din bokföring hos mig!
Då kan du tryggt ägna dig åt det som skapar affärer i 

ditt företag. Din vardag kan bli roligare utan bokföring 
och, tro det eller ej, jag tycker det är roligt att göra din 

bokföring och ge dig full kontroll på din ekonomi.

Ring, eller mejla, så bokar vi ett möte!

Urban Karlsson, affärs- & redovisningskonsult
BRA Ekonomi, Stjärnorpsvägen 18, 590 77 Vreta Kloster.

Tel: 013-604 00, mobil: 0707-79 16 80, fax: 013-604 02.
braekonomi@visit.se

www.stjarnorpssk.se

September:

4/9, 13.30: P04-Västra husby

4/9, 17.00: SSK B-Örtomta

5/9, 19.00: måndagsgymnastiken börjar 
igen

7/9, 18.00: yogan börjar igen

10/9, 15.00: SSK A-Borensberg

11/9, 11.00: SSK P01-Mantorps FF

13/9, 17.00–17.45 tisdagsgympan 
börjar igen

18/9, 15.00: P04-Tallboda

 Oktober:

2/10, 11.00: SSK P01-AFK Linköping

8/10, 15.00: SSK A-Kristberg

Annars är det träningar som vanligt:

Måndagar: P01 kl 18.00, 
måndagsgympa 19.00

Tisdagar: Tisdagsgympa 17.00, 
P04 kl 18:00, orientering 18.00, 
Seniorfotboll 18.30

Onsdagar: P01 och P04 kl 18.00, 
yoga 18.00

Torsdagar: Boule 17.30, 
Seniorfotboll 18.30

Lördagar: ungdomsorientering 
09.00

Höstens 
aktiviteter 
i SSK

Efter ett spännande särspel 
mellan Tommy Karlsson och Göran 
Reinholdsson stod Göran som segrare i 
årets klubbmästerskap i boule.

Göran årets  
kung i boule

Foto: Susanne Hagäng

Då var så dagen kommen för 
Vätternrundans första MTB-
lopp på många år. Och med 
SSK som ansvariga för att ba-
nan markerats och skyltats på 
förhand och flaggvaktas un-
der loppet. 

 Ett stort ansvar, som jag nog 
själv förstod först samma dag hur 
stort det egentligen var. 

 I efterhand känner jag mig där-
för ännu mer stolt SSK:are att vi 
lyckades genomföra detta arrang-
emang med väldigt gott resultat. 
Det finns mycket att lära sig till 
nästa år, både för oss inom SSK-
organisationen, men även för 
Vätternrundans organisation. 

 Jag har fått in många kloka 
kommentarer från er som flagg-
vaktat. Vi kommer att tillsam-
mans med Vätternrundan gå ige-
nom allt och minimera bristerna 
och förbättra det som fungerade 
så att upplevelsen blir så bra som 
möjligt under detta lopp. 

 60 personer från SSK ställde 
upp för att klara av denna dag 
och ge klubbens kassa en fin ex-
traskjuts. Varje inkomst är väldigt 
viktigt för lilla förening och alla 
möjligheter att hjälpa till vid oli-
ka arrangemang och dryga ut vår 
kassa måste övervägas seriöst 
med tanke på om vi har personer 
som kan ställa upp och om det 
passar i tid.

 Tack igen till er alla som ställde 
upp, ni var fantastiska!

Anders Grafström 
Med i SSK:s  MTB-Vätterngrupp

Stjärnorp 
flaggade 
galant
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Efter en tids sjukdom avled Axel 
Johansson, 82 år gammal. Vid 
hans sida fanns alltid hans Fru 
Berit och hans fem barn Helen, 
Anette, Suzanne, Kenneth och 
Micke. 

 När man hör Axels och Berits namn 
tillsammans med alla sina barn, så 
förstår man hur mycket denna familj 
har gjort för fotbollen i Stjärnorp. 
Hur mycket SSK har att tacka Axel 
och Berit för att klubben är vad den 
är idag.

 Hem till lite kaffe och te och nybakt 
kommer Lasse Munk och Christina 
Karlsson för att delge oss sina min-
nen av Axel. Lasses första minnen av 
Axel är när de bodde i Hagsäter, inn-
anför Transäter. Lasse jobbade då på 
Sörby gård och körde bort snö från 
Transätersvägen. Ofta fick han även 
köra dit och dra upp Axel från diket, 
då han hade sommardäck på bilen. 

 Lasse var aktiv i fotbollen och pra-
tade ofta om den med Axel. Men det 
tog lite tid innan han lyckades över-
tala Axel att vara med och det berod-
de nog främst på att Berit inte var så 
pigg på det först. Men när väl Axel 
började träna och spela i B-laget, så 
blev även Berit aktiv i SSK och var 
bland annat ledare för damlaget. 
Och när väl alla fem barnen fastnade 
i fotboll blev hon en riktig fotbolls-
mamma, som ofta besökte båda 
hemma- och bortamatcher. 

 Axel spelade några år i B-laget, 
minns Lasse, innan han blev lagle-
dare för laget. Han var känd för sin 

noggrannhet och envishet, säger 
både Lasse och Christina direkt. Ett 
återkommande tema visar det sig i 
vårt samtal, men bara med positiva 
minnen. Axel tog aldrig klivet upp i 
A-laget, men han blev en väldigt bra 
ledare, minns Lasse. Han var ledare 
för damlaget, A-laget, B-laget och 
juniorlaget. Inte samtidigt, utan vid 
olika tidpunkter. Men i alla fall, vilken 
eldsjäl att ställa upp för klubben. 

 Efter alla år med fotbollen ägnade 
sig Axel mer åt boulen de senaste 
åren. För fem år sedan blev han bou-
lemästare, minns Janne, Lasses bror, 
som dök upp i telefonen och rätade 
ut några frågetecken. När Axel spe-
lade boule fick han verkligen utlopp 
för sin noggrannhet. Och envishet. 
Låg två klot nära varandra skulle 

det mätas. Inga ögonmått dög. Och 
tävlingsmänniskan kom även fram 
dåd och då, speciellt om någon slog 
ut hans klot från den gröna mattan, 
minns Lasse med ett leende. Det var 
nog för att det inte var Lasse som 
petade ut Axel och fick svadorna på 
sig.

 Men Axel skötte även andra sysslor 
för klubben. Han gick vakt och han 
stod i korvkiosken på Roxenbaden, 
han stod i kiosken i gamla klubbhu-
set vid hemmamatcher, han satte in 
annonser för matcher och han sålde 
inträdesbiljetter. Detta är säkert bara 
ett litet urval av allt han gjorde för 
SSK.

 Jag undrar om han hade andra in-
tressen också, förutom fotboll och 
boule. Ja, både Lasse och Christina 
minns att han hade gröna fingrar och 
var väldigt duktig odlare. T ex hade 
han flera hundra tomatplantor då de 
bodde i Flemma. Och gissa vem som 
fick knyta upp dem då, hör vi Janne 
ropa i telefonen.

 SSK har mycket att tacka Axel för. 
Han har gett klubben många minnen 
och upplevelser och gett mycket av 
sig själv till klubben. Det är vi alla 
väldigt tacksamma för och vi är gla-
da att Lasse Munk en gång för länge 
sedan fick med Axel och därmed Be-
rit och aktiva fem barn till SSK. 

 Tack Axel för allt hjärta du skänkte 
till oss.

För alla i SSK 
Anders Grafström

Tankar om Axel – över en kopp kaffe med Lasse och Christina Karlsson

Axel – en riktig eldsjäl
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Det finns några familjer inom 
Stjärnorpsklubben där det 
är många som är aktiva och 
involverade i olika sammanhang. 
Familjen Schön har under de 
senaste åren blivit en vanlig syn 
på Stjärnvallen.

 Pappa Jonny var aktiv som A-lags-
spelare under åren 1988-95 tillsam-
mans med sin tvillingbror Jerry. 

 – Min farmor och farfar bodde i 
Björkbacka, nära Sörby, så jag har 
lite Stjärnorpsgener i mig, berättar 
Jonny. 

Stuga vid Flemma
 Sedan köpte sig Jonnys föräldrar 
en egen stuga vid Flemma 1969 och 
Jonny tillbringade många sommar-
dagar i Stjärnorp. 

 Jonny fick flera vänner i bygden, t 
ex Örjan Andersson, Pelle Jakobsson 
och Urban Karlsson, så spel i SSK 
kändes naturligt. Innan dess hade 
han spelat i HBK. 

 – Jag är uppväxt i Skäggetorp och 
jag trivdes bra då, säger Jonny, men 
tyvärr har det förändrats mycket sen 
dess. Nu bor jag i Malmslätt, tillsam-
mans med frun Carina och barnen 
Teddy och Simon. 

Bor i Malmslätt
 Både Teddy och Simon spelar nu 
sedan några år tillbaka i SSK, trots 
att de bor i Malmslätt. 

 – Det är inga problem med avstån-

det, säger Simon, som har spelat i 
Malmslätt tidigare men nu spelar i 
SSK:s P01-lag. Jag trivdes inte rik-
tigt i Malmslätt och slutade med fot-
bollen. Jag har andra intressen med, 
t ex innebandy och thaiboxning. Men 
Wille (William Colliander), som ock-
så bor i Malmslätt peppade mig att 
testa att träna med SSK och nu är 
fotboll nr 1 igen. 

Har mognat
 Simon har mognat mycket som 
spelare bara under dessa år i SSK. 
Förut var han riktigt arg och besvi-
ken vid motgång, men nu är han be-
tydligt mer samlad och kan till och 
med  skoja till det emellanåt på plan. 

 – Jag har mognat en hel del, kon-
staterar Simon med ett leende, och 
det tycker vi som tittar på P01:s 
matcher är just detta lags starkas-
te kort. Den goda sammanhållningen 
och att alla hjälper varandra. 

 Teddy spelar med seniorerna, of-
tast som back i A-laget och som mål-
vakt i B-laget. Han har haft en lite 
krokig väg till SSK. 

Ångrar inte klubbytet
 – Jag är född i Skäggetorp och spe-
lade först i HBK:s pojklag. Jag hann 
prova på att spela i Tallboda och 
Malmslätt innan jag hamnade i Led-
berg, men sedan träffade jag Rebba 
(Mikael Jacobsson) som tjatade över 
mig till SSK. Jag var och tittade på 
några matcher innan jag bestämde 
mig, säger Teddy, som inte ångrar 
sitt klubbyte.

 Man kan tro att fotboll är allt i fa-
miljen Schöns liv, men det är det 
som tur var inte. Teddy packar flytt-
kartongerna just nu och ska flytta in 
till stan. Han arbetar på ett grupp-
boende för lindrigt utvecklingsstörda 
och trivs mycket bra. På fritiden styr-
ketränar han ofta. Jonny har fullt upp 
på sitt jobb. 

 – Det är mycket och fotbollen är 
min sociala fritid, konstaterar Jonny 
med ett leende. Carina är också ofta 
med och tittar på matcher. I alla fall 
när något av barnen är med, då vill 
hon gärna se på.

Division 4?
 Jag frågar både Teddy och Simon 
om framtiden inom SSK och ingen av 
dem har just nu tankar på att byta 
till en annan klubb. Det är vi inom 
SSK väldigt glada för, som hoppas 
att de kommer att finnas kvar länge 
till inom föreningen.

 Jag fiskar lite med Teddy om det 
finns en ambition att få SSK upp i div 
4. 

 – Visst vore det roligt, säger Teddy, 
men då krävs bättre försäsonger och 
att alla spelare verkligen vill satsa på 
fotbollen i första hand. Och det krävs 
en tydlighet från både tränaren och 
styrelsen för fotbollssektionen om 
det i så fall är målet. 

 Och det kan ju bli en passning som 
vi får se var den hamnar. 

Text & foto: Anders Grafström

Familjen Schön syns överallt
Teddy, Simon och Jonny Schön tillsammans på Stjärnvallen.
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Under två intensiva dagar samla-
des 36 barn vid Stjärnvallen för 
årets sommarläger.

 Första dagen var det sedvanligt 
upprop och lagindelning, alla barn fick 
en lagtröja och sen drog vi igång med 
fotbollsmatcher. 

 Sommarlägret har under många 
många år varit återkommande men 
har gått från att vara ett fotbollsläger 
till att vara ett läger där fotboll bara är 
en liten del av alla grenar som barnen 
tävlar i, på årets läger hade vi totalt 
24 olika grenar! 

 Ett läger med så här många barn i 
olika åldrar kräver att matintaget är 
stadigt och tätt återkommande för att 
alla ska orka, något som de föräldrar 
som hjälpte till i köket fick erfara, jag 
tror nog att ibland var det lika svettigt 
för föräldrarna att fixa frukost, mel-
lis, lunch, mellis och fika som att vara 
med och tävla! 

 Under dessa lägerdagar är det all-
tid några av de lite äldre barnen som 
deltar som är lagledare, i år hade vi 
förmånen att ha med fyra grabbar 

från 01-laget som tog sig an uppgiften 
som lagledare på ett fantastiskt sätt, 
Tack grabbar!! Det är alltid lika kul 
att se hur alla barn, stora som små, 
hjälper varandra med att komma ihåg 
skor och regnjackor eller vad man kan 
tänkas behöva när man ska ut på en 
tiokamp i skogen, underbart!

 Under torsdagens förmiddag hade vi 

förmånen att få testa på orientering, 
Tack Jenny Selldin som hade fixat så 
kul grenar! Ett tag var vi nästan lite 
oroliga att ena laget hade orienterat 
bort sig i skogen, men de kom tillba-
ka i ösregnet som hade hunnit komma 
under tiden de var ute och samlade 
pusselbitar i skogen.

 Lägret var väldigt lyckat trots att 
det var både regn, strömlöst och lite 
kallt (vi fick ställa in årets vattenland 
tyvärr) och efter två dagar var det nog 
fler än jag som var trött och tog en 
tidig kväll! 

 Hur gick det då? Jo röda laget vann 
till slut efter att under lägrets andra 
dag ryckt ifrån poängmässigt!

Ett stort tack till alla Barn och Ungdo-
mar som deltog! Tack till alla föräldrar 
som hjälper till med alla saker! Tack 
till alla ledare som hjälpt till med gre-
nar och material till det och Tack till er 
som handlat och planerat!
Hoppas vi ses nästa år igen! 

Text: Mia Karlsson 
Foto: Karin Grafström,  

Roland Persson

Regn och strömlöst – men lyckat ändå
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Årets ungdomsserie i orientering avslutades med 
final i Rydskogen. SSK ställde upp med ett starkt 
startfält, hela nio glada deltagare. 
Det var en lyckad tävling med fina 
banor och alla kämpade bra.

 Trots att ungdomsserien är avslutad 
fortsätter träningen, på lördagar klockan 
9.30, ända fram till november. Vi har i 
höst slagit rekord med 18 deltagare men 
fastän vi är ett stort gäng så finns det 
alltid plats för fler. Alla är välkomna oav-
sett orienteringsvana.

 Även vuxna som vill orienterings- eller löpträna 
är välkomna, men då är det tisdagar klock-
an 18.15 som gäller.

Text & foto: Jenny Selldin

Starkt finalfält från SSK i ungdomsserien

Regn och strömlöst – men lyckat ändå
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Tisdagar kl 17:00-17:45 är det 
gympa i Klubbis för alla barn 
från 5 år. Vi leker lekar, tränar 
konditionen och koordination-
en.

Vi startar igen den 13/9 och kör 
hela hösten.

Välkomna!
Anette

Tisdags- 
gruppen!

Efter att ha bott i Stjärnorp i 16 
år var det i år dags för mig att, för 
första gången, ta mig till Sandviks 
camping för att delta i det mycket 
omtalade midsommarfirandet där. 

 Som medlem i SSK:s  motionssek-
tions styrelse, som arrangerar firan-
det, har man också rätt (skyldighet) 
att delta i förberedelserna och ge-
nomförandet. Det finns några eldsjä-
lar som varje år träffas kvällen innan 
för att löva stången och i år fick de 
förstärkning i form av Christina och 
mig och våra familjer. 

Eklöv
 Efter att förgäves ha letat blommor 
hela eftermiddagen, utan att hitta 
mer än några överblommade lupiner, 
begav vi oss ner till campingen där 
någon (säkert Peter i Säldekärr) lagt 
upp stångskelettet. Efter en stund an-
lände han själv med hela flaket fyllt 
med eklöv. Jag som skåning fick ont 
i magen. Vad hade han gjort? Ek som 
är så sällsynt och värdefullt. Hemma 
var det ju knappt att man fick ihop till 

en krans när det var dags för simsko-
leavslutning och firande av tagna ma-
gistermärken. 

 Ingen annan verkade dock bekym-
rad och jag förstod att östgötar själv-
klart klär sin stång i ek medan vi i 
Skåne får hålla tillgodo med björksly. 
Vi klädde den blomlösa stången under 
lätt duggregn men dagen därpå syntes 
inte ett moln på den klarblåa himlen.

Rolig speleman
 När spelemannen anlänt med sitt 
dragspel, lotterna tumlade runt i tom-
bolan, det hembakta fikat stod upp-
dukat och burkarna till bollkastningen 
var på plats var det 35 grader varmt i 
solen på gräsplan. Hur varmt det var 
innanför min fina folkdräkt i ylle vet 
jag inte, men som man säger: ”Vill 
man vara fin får man lida pin”. 

 Det var en rolig dragspelare vi fått 
tag på i år. Han inte bara spelade utan 
sjöng och ledde dansen och lekarna 
också. De som inte själva deltog titta-
de avspänt på i skuggan från ett träd 

eller höll till vid vårt lottstånd och vår 
bollkastning. 

 En ny aktivitet som vi lanserade i år 
var att ”rulla tunna”. En eller två per-
soner skulle lägga sig i en stor cylin-
der av glasfiber och sedan försöka få 
den i rullning och på kortast möjliga 
tid ta sig från ena kanten av banan 
till den andra. Leken var mycket upp-
skattad av de barn som provade och 
extra många skratt hördes från oss 
som tittade på när någon vuxen våga-
de sig in i röret. 

 Vi passar på att redan nu inbjuda 
till nästa års midsommarfirande vid 
Sandviks camping. Musiken är bokad, 
röret finns kvar och vi har redan bör-
jat leta efter bra vinster till lotteriet. 
Vill man dessutom vara i god form in-
för ”Små grodorna” rekommenderar 
vi gympan på måndagkvällar eller yo-
gan på onsdagar. 

Vi ses på Klubbis.  
Text:Katarina Larsson 

Foto: Christina Johansson

Full rulle på midsommar
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Byalagets styrelse för 2016 
Anna Holm (ordförande och kontaktperson) 013-611 02, Anita Mortensson (vice ordförande), Yvonne Glenning 
(sekreterare), Per Danielsson (kassör), Mia Nilsson, Janne Petersson. Suppleanter: Annica Jonsson, Carina Thorell, 
Lars-Åke Ström. 

Kontakta styrelsen via mailadress byalaget@stjarnorp.se eller fornamn.efternamn@stjarnorp.se  
Hemsida: www.stjarnorp.se

Bildgåtan
Var är bilden tagen den här gången? 
Ut och leta efter motivet! Rätt svar 
kommer i nästa nummer.

Visste du att…
…du, som medlem i Byalaget, 
kan sätta in familjeannonser all-
deles gratis i Stjärnorpsextra. 
Vill du hylla någon som fyller 
år, berätta om någon lycklig till-
dragelse i form av bröllop eller 
dop eller hylla någon bortgången 
Stjärnorpsbo så är det väl värt 
en annons.

 Du kan också utnyttja Byala-
gets sidor till att sälja eller köpa 
i liten skala – alltså inte som fö-
retag.

 Du är också välkommen att 
berätta. Kanske vill du upp-
märksamma någon person eller 
någon händelse ur det förflutna? 
Minns du någon speciell luffa-
re eller gårdfarihandlare som 
gästade Stjärnorp förr i tiden? 
Eller vill du att vi ska intervjua 
någon nuvarande eller före detta 
Stjärnorpsbo?

 Stjärnorps Byalag disponerar 
fyra sidor i varje nummer av tid-
ningen och vi vill gärna veta vad 
ni som medlemmar vill läsa om. 
Vill du inte skriva själv så hjälper 
vi till.

 Ta kontakt med Annica Jons-
son 070-242 22 00 eller Yvon-
ne Glenning 611 60 . Skickar du 
färdiga manu skript är adressen 
Annica Jonsson, Brink, 590 78 
Vreta kloster.

Foto: Anna Holm

Hösten har så 
äntligen kommit. 
Tillbaka till rutiner, 
vardag, skola och 

arbete.

 I Byalaget är det flera 
personer som har suttit i 
styrelsen i flera år. Vi behöver 
få in nya friska fläktar i 
styrelsen. Människor som 
känner att de har idéer och 
engagemang i bygden. 

 Om du vill, kan och känner 
att du kan avsätta lite tid så 
är du varmt välkommen att 
höra av dig. Om vi är fler som 
kan ställa upp så blir det inte 

så mycket för någon.  Om 
du inte bor i Stjärnorp får du 
inte automatiskt tidningen 
men om du betalar in 
medlemsavgift ser vi till att 
du får tidningen.

 Ser fram emot en trevlig  
höst tillsammans med alla 
Stjärnorpsbor.

Anna Holm

Ordförande har ordet

Förra bildgåtan var tagen från 
vägen till vänster om piren vid 
Grindstugan i Stjärnorp runt 
1950. Det var lite mindre vass på 
den tiden. Foto: Lars-Åke Ström

Du vet väl att Stjärnorps byalag har 
en egen läsecirkel? 

Deltagarna träffas hemma hos 
varandra och diskuterar böcker som 
de läst. 

Anita Mortensson (vice ordförande 
i Byalaget) beställer böcker via 
bokbussen så alla läser samma bok 
innan de ses igen. 

Nu har det varit sommarlov men 
snart är det dags igen att krypa upp 
i läsfåtöljen. Om du också vill vara 
med kontakta Anita Mortensson, 
mortenssonanita@hotmail.se

Nu drar byalagets 
bokcirkel 
igång för hösten 
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Ljusstöpning  
i Pukhult  

torsdag 24 november.
Anmälan görs till Annica i 

Brink på telefon  
070-242 22 00 eller mejl: 

annica.jonsson@stjarnorp.se

MARKNAD I 
STJÄRNORP

Lördag 12/11  
kl 11-15

Klubbis på Stjärn-
vallen

Hantverkare, för-
säljare, fika, lotter

Välkomna!
Över 300 personer besökte gården Brink under 
Östgötadagarna. Gårdens nyöppnade ullspinneri 
lockade mängder av besökare.

 Det finns ett spinneri till i 
Östergötland men Brink är 
det enda som tar emot för 
lönspinning, vilket betyder 
att Annica Jonsson, som 
driver spinneriet,  tar emot 
andras ull och gör garn och 
kunden får tillbaka garn 
som kommer från deras 
egna djur.

Ull från Norge
 – Det börjar komma in 
en hel del ull av olika slag 
ända från Norge, berättar 
Annica.
 
 Maskinerna är byggda 
och levererade från Kana-
da av företaget Belfast mi-
ni-mill.

 Maskinerna är långt ifrån 
automatiska. 

För hand
 – Alla uträkningar, in-
ställningar och inmatning-
ar måste jag göra för hand 

utifrån ullmängder och öns-
kat garn, säger Annica. 

 Det är flera maskiner i 
processen och alla moment 
måste göras vid varje ma-
skin. 

 – Maskinen snurrar på 
kardan i stället för att jag 
kardar för hand och ma-
skinen snurrar på spolen 
istället för att jag trampar 
på spinnrocken. Tvättar ul-
len gör jag för hand i större 
baljor.

Livslång träning
 Maskinerna är inte så 
svåra att förstå sig på, fast 
de ser rätt invecklade för 
ett otränat öga.

 – Det svåra är att lära sig 
hur alla olika fibrer beter 
sig i processen. Även om 
fibern kommer från samma 
djurslag så beter den sig 
inte lika. Det är nog en livs-
lång träning, säger Annica.

Foto: Hans Nyberg
Annica Jonsson vid det stora kardverket.

Ullspinneri lockade 
på Östgötadagarna
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Den 17 september är det dags för 
den årliga Kvarndagen i Bjäsä-
ter – en dag på året när Bjäsä-
ters ”centrum” fylls med folk. 
Sedan en tid tillbaka är det inte 
bara kvarnen som lockar. Buti-
ken, som lades ner 1960, har ju 
öppnats igen om än med ett an-
nat sortiment än Elin Engdahl er-
bjöd när hon stod bakom disken. 
Elin skötte butiken, maken Ste-
fan skötte kvarnen och dåförti-
den (1919-1960) var det liv och 
rörelse i området alla dagar på 
året, söndagar möjligen undan-
tagna.

 Makarna Engdahl hade inte bara 
kvarn och butik att sköta. Till dessa 
hörde också ett sågverk, en ladugård 
med kor, grisar och höns och fler 
andra byggnader som bykhus och 
utedass. Därtill fick makarna med 
tiden tolv barn varav tio levde till 
vuxen ålder. 

 Idag är yngsta dottern Ulla Karls-
son – just fyllda 80 – den enda som 
är kvar av barnaskaran. Ulla bor i 
Motala, i Björsäter bor barnbarnet 
Gun-Britt Nylén född Mellqvist och 
kvar i Bjäsäter – återflyttad för att 
vara korrekt – finns barnbarnet Jan-
Olof Engdahl. Med dem har vi stämt 
träff i Elins butik för att återkalla min-
nen från Engdals speceri- och diver-
sehandel.

Doften av sirap
 – Jag känner doften av sirap, säger 

Ulla, som själv stått bakom disken i 
ungdomen. 

 Alla barnen fick förstås hjälpa till 
på olika sätt och så kom det sig att 
Ulla tidigt lärde sig mjölka de tre kor-
na. Att hämta ägg och mata grisar-
na ingick också i sysslorna. I butiken 
doftade det inte bara av sirap och 
diverse kryddor. Bönderna och an-
dra runtomkring behövde fotogen till 
sina lampor, tyg, knappar och garner 
och så förstås kaffe och socker. Kaffet 
maldes i butiken minns Ulla och Gun-
Britt pekar på kaffelådan, den enda 
av alla lådorna som har nyckelhål.

 – Fast jag kan inte minnas att mor-
mor någonsin låste in kaffet, säger 
hon.

Generös och glad
 Elin Engdahl var en generös och 
glad person minns våra berättare. 
Många handlade på krita och ibland 
hade de inte råd att betala alls. Då 
kunde skulden lösas genom by-
teshandel med t ex ägg och ibland 
härsket smör och Elin hade svårt att 
säga nej. 

 – Vid sidan om allt annat minns 
jag att hon i flera år bakade bröd åt 
en gammal änkling och jag tror inte 
hon fick särskilt mycket betalt, minns 
Ulla.

 Elin kunde sköta både hushållet, 
barnaskaran och butiken samtidigt. 
Än idag finns ett litet fönster mellan 

köket och butiken och när dörrklock-
an lät kunde Elin titta ut och se om 
det var en kund på väg. Det fanns 
varken frys eller kyl under de år vi 
pratar om så bakning och matlagning 
stod på schemat i stort sett varje dag 
och på sensommar och höst handla-
de det om att konservera bär, grön-
saker och inte minst sådant som vi 
numera lätt slänger i frysen: griskött, 
korv, ägg och hönskött till exempel.

Två butiker
 Engdahls butik var inte den enda i 
byn. Några hundra meter därifrån låg 
Mellqvists handel, eller Gurlis, som 
den kallades i folkmun. Båda butiker-
na hade liknande sortiment och brev-
bäraren lämnade hälften av posten i 
den ena och hälften i den andra. Så 
Bjäsätersborna fick hämta sin post 
där postverket bestämde. 

 Någon konkurrens mellan butiker-
na minns inte barn och barnbarn att 
det var men det hände att vissa kun-
der inte ville visa att de handlade i 
Mellqvists respektive Engdahls. Då 
gick de inte på gatan utanför butiker-
na utan smög bakom husen och så 
fick den stigen namnet Smygen.

Giftermål
 Det slutliga beviset för att det inte 
var några sura miner mellan butiks-
ägarna är det faktum att äldsta Eng-
dahlsdottern Karin gifte sig med Gun-
nar Mellqvist, son i den andra butiken. 
De fick bland andra dottern Gun-Britt 
som alltså hade far- respektive mor-
föräldrar i vardera butiken.

 – Mormor (dvs Elin) var så gene-
rös, berättar Gun-Britt. Här fick man 
välja vilket godis man ville ha. Hos 
farmor bjöds det på Danska Kungens 
bröstkarameller som man som barn 
inte alls uppskattade.

Utedass
 Bostadshuset, som inrymde buti-
ken har ändrat utseende genom åren 
både in- och utvändigt. Det var inte 
bara de egna barnen som skulle ha 
sovplats. Elins mamma Charlotta 
bodde en tid i huset liksom hennes 
bror Ernst. Några barn flyttade ut 
och istället flyttade barnbarn in, inte 
minst under somrarna. Till slut blev 
sonen Kurt Engdahl den som bodde 
kvar i huset till för bara några år se-
dan. 

Hela familjen samlad i trädgården cirka 1937. Mellan Elin och Stefan står 
sonen Kurt. I pappas knä sitter Ulla Karlsson. Kvinnan i rutigt t v är äldsta 
dottern Karin, mamma till Gun-Britt Nyhlén och snett framför henne t h står 
Jan-Olofs mamma Anna-Lisa.

Här i butiken växte tio barn upp
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Svartvita bilden: Engdahls speceri- och diversehandal så som den såg ut i början av 1920-talet innan verandan 
kläddes in. Färgbilden: Butiken har återfått dörr och skyltfönster som varit borta en tid. Jan-Olof Engdahl och Gun-
Britt Nyhlén och flankerar yngsta dottern Ulla Karlsson.

Elin och Stefan Engdahl vid bröllopet 
i Ukna 1911. Åtta år – och fyra barn 
– senare köpte Stefan kvarnen i 
Bjäsäter.

 Under åren drogs förstås elektrici-
tet in, men så långt som till toalett 
och badrum inne kom man aldrig. 

Kvar finns också den vedspis som 
Elin lagade all mat på och kvar finns 
utedasset (med tre fjölar – två stora 
och en liten, viskar Gun-Britt). Jan-
Olof visar att han en tid faktiskt sov i 
en del av det som nu är butiken och 
när verandan byggdes in kunde man 
sova där. Ulla minns hur hon och en 
syster sov på vinden på somrarna.

Knaprade på kex
 – Det var roligt, för mamma hade 
ett litet butikslager där. Jag minns att 
vi knaprade på kex på kvällarna.

 1960 lades butiken ned och sonen 
Lasse skötte kvarnen några år innan 
den såldes till Vreta klosters hem-
bygdsförening, som sedan dess har 
svarat för de årliga kvarndagarna. 

 Stefan Engdahl avled 1966, 79 år 
gammal. Elin gick bort 1975, hon 
blev 84 år. Sonen Kurt bodde kvar 
och det var först 2014 som Kerstin 
och Patrik Arlid kunde köpa huset 
och öppna butiken igen. På butikens 
hemsida www.hbib.se kan man läsa 
mer och kolla butikens öppettider. 

Text: Yvonne Glenning Elin Engdahl bakom disken i sin 
butik på 1940-talet.

Här i butiken växte tio barn upp
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och alla ni andra som
fyllt år sedan förra

Stjärnorpsextra

Höstsäsongen startade som van-
ligt med Stjärnorpspokalen den 
30 juli. Deltagande lag var, för-
utom SSK, IFK Wreta Kloster, 
Ljungsbro BK och Hemgårdarnas 
BK. 

 Hemgårdarna ersatte förra årets 
segrare Malmslätts AIK som redan 
börjat sitt seriespel och inte kunde 
delta. Var pokalen skulle hamna av-
gjordes inte förrän i sista matchen. 
Det blev Ljungsbro som gick segran-
de ur striden med Wreta Kloster på 
andra plats. Som en artig värd tog 
SSK på sig den sista platsen, inte en 
enda vinst.

 Efter en vårsäsong med många 
varningar och även utvisningar tyck-

te vi att det behövdes en förändring. 
Därför har vi bytt tränare, Johan Pet-
tersson är nu tränare för seniorlagen. 
Han är väl känd för många av er då 
han ju kommer från Stjärnorp. Han 
började träna laget inför pokalen och 
veckan därefter var det dags för se-
riestart igen. I början har det varit 
många kvällsmatcher som rubbat 
träningsrutinerna lite, men nu gör 
den tidigare solnedgången att det blir 
helgmatcher i stället.

 I skrivande stund har A-laget fem 
matcher kvar, säsongen avslutas 
hemma den 8/10 mot Kristbergs IF. 
Serien leds av suveräna Mantorps FF 
med 48 poäng (16 vinster och en för-
lust). SSK ligger på 8:e plats med 21 
poäng.

 B-laget har bara två matcher kvar, 
den säsongen avslutas den 11/9 mot 
Malmens FF borta. Den serien leds av 
Malmen med 20 poäng (vi vann fak-
tiskt över dem hemma!) sedan ligger 
lagen mellan 15 och 10 poäng i en 
lite haltande tabell (lagen har spelat 
9 eller 10 matcher). SSK har 12 po-
äng och ligger näst sist.

 Vi har haft mycket glädje av spelar-
na i 01-laget. De har gjort att vi haft 
tillräckligt med spelare till vårt B-lag 
och de har verkligen varit duktiga. 
Några har också spelat i A-laget med 
den äran. Förr att slussa in juniorer-
na har Kenneth Johansson tagit hand 
om B-laget under hösten.

Marianne Persson

Ny tränare för SSK:s A-lag
Foto: Anders Grafström


