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Det spökar 
på Klubbis!
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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

Den 6 november var det dags 
för den årliga Halloween-festen 
i klubbis. Massor med fantastiskt 
utspökade barn och föräldrar 
kom dit. 

 Kvällen började med bus och dans 
och en väldig massa popcorn! Sen 
blev det roliga lekar som dansstopp 
och ”skicka pumpan”. Alla deltagare 
var mycket engagerade och det blev 
en hård kamp om vinsterna. 

 Kvällen avslutades med den tradi-
tionsenliga Spökrundan. Grupp efter 
grupp gick ut i mörkret för att möta 

spöken och gastar. De som ville fick 
först gå en lite lugnare runda och 
därefter blev det dags för den riktigt 
läskiga spökrundan. Många barn 
imponerade med sitt mod och alla 
kom välbehållna tillbaka till Klubbis. 

Ungdomssektionen vill rikta ett stort 
tack till alla som engagerade sig i 
årets Halloweenfest och framför allt 
till alla som gjorde spökvandringen 
så spännande.

Ungdomssektionen genom  
Johanna Gredeskog 

Bilder: Anders och Karin Grafström 

Hu, vilken läskig 
Halloweenfest!
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Material till nr 1 2017 ska 
vara redaktionen tillhanda   
senast den 1 mars 2017.  

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

Annonser
Annonsbokning:  
Anders Grafström, 013-610 70
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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  
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 är fascinerande vad man vill och 
kan klara av som vuxen, det man 
skydde som pesten som barn. Jag har 

en vän som var livrädd för vatten som ung, 
men som tog dykcertifikat som vuxen. Mest 
för att visa att jag törs, sa han efter upp-
dyket. Vad jag vet så blev det inte så många 
fler dyk efter det, men lika nöjd för det var 
han. Det viktiga var att vinna över det som 
hämmade honom i livet.

Min värsta mardröm när jag var ung var att 
tala inför folk. Att vara i centrum inför andras 
blickar fick mig att sluta andas. Jag minns 
med skräck alla föredrag som jag skulle hålla 
i skolan och den känslan följde mig ända upp 
i universitetsåldern. När jag var runt 20 år 
skrev jag den här dikten (dikt och dikt eller 
vad nu lösa tankar kan kallas?):

Tjugo par ögon vända mot mig.
Resten letar mer intressanta
ting omkring sig
Ett tal, ett tal i min hand
som sakta ska överföras till
de andra genom mig
Talet är genomtänkt.
Sedan veckor.
Men ändå, vad har det att säga dem?
Talet skakar, rösten finns inte längre
Och tankarna tänker bara på sig själva.
Den anklagade står inför sina domare
Och domen blir hård.
Skyldig.
Jag är inte där för att berätta,
Jag är där för att dömas.
Skyldig.

Idag är jag lärare på högstadiet och ordfö-
rande i SSK och håller gärna i stormöten som 
den om 525:an med politiker och många an-
dra. Fullständigt obegripligt för 30 år sedan, 
men nu en seger lik en utmattad äventyrare 
på Mount Everests topp. Visst blåser det kalla 
vindar här emellanåt, det finns situationer 
både i skolan och i SSK där jag borde agerat 
tydligare och annorlunda. Men att väl ha be-
stigit toppen en gång kan ingen ta ifrån en. 

Nu i november var jag i Tyskland med åtta 
elever, som presenterade arbeten på eng-
elska inför 60-70 personer. Väldigt impone-
rande. De behövde bara ta ett djupt andetag 
innan redovisningarna, precis som min vän 
tog ett djupt andetag innan han kastade sig 
ut i djupet. Fast förvissad att han kommer 
upp till ytan igen och överlever. Jag blir verk-
ligen varm inombords varje gång jag ser när 
unga vågar bryta ny mark.

Genom att vi vuxna är trygga kan vi vara 
bra förebilder och stimulera ungas vilja till 
utveckling. Zlatan, Foppa, Lasse Winnerbäck 
och Laleh må ha inspirerat många, men ofta 
får man höra av små barn att deras största 
idol är någon nära, i familjen eller i släkten. 
Jag hoppas att vi kan driva en verksamhet 
här i SSK där vi vuxna inspirerar och stimule-
rar fler ungdomar till mer fotboll, orientering, 
gympa, fri spontan lek eller att bara vara 
med och planera roliga aktiviteter. Det känns 
som en väldigt viktig del i SSK:s vision. Och 
jag hoppas vi är 
många som vill vara 
med.
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vinter i stjärnorp

Kyrkskjuts

Församlingsbor får gratis kyrkskjuts  
till församlingens kyrkor.

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

609 420. 

församlingsexpedition: 013-636 58   |   013-636 59

www.svenskakyrkan.se/vretakloster

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

Gudstjänster i 
Stjärnorps kyrka

15 dec Torsdag
18.30 Vi sjunger in julen 

Stjärnorps körer & instrumentalister 

24 dec Julafton
11.00 Samling vid krubban
23.00 Julnattsmässa 

Stjärnorps julkör

6 jan Trettondedag jul
16.00   Musikgudstjänst 

Stella Vocalis

15 jan 2:e trettondedagen
16.00 Mässa 

29 jan 4:e trettondedagen
16.00 Gudstjänst

2 feb Torsdag
18.30 Vardagsgudstjänst på kyndels- 

mässodagen, ”Ljuset i världen”

12 feb Septuagesima
16.00 Mässa

26 feb Fastlagssöndagen
16.00 Gudstjänst 

Stjärnorps kyrkokör

2 mar Torsdag
18.30 Vardagsgudstjänst

12 mar 2:a söndagen i fastan
16.00 Mässa

26 mar Jungfru Marie bebådelsedag
16.00 Musikgudstjänst, Stella Vocalis 

30 mar Torsdag
18.30 Vardagsgudstjänst   
Med reservation för ändringar.

mer detaljer kring gudstjänsterna finns i  annonsen i 
Corren Bostad varje torsdag. 

musik gudstjänst

Jungfru Marie
bebådelsedag
Söndag 26 mars 
16.00

            medverkande:
            stella vocalis

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

 
VINTERS DATUM: 

25 jan 

22 feb 

16 mar - OBS! I LJUNGSBRO DENNA GÅNG! 

För aktuellt program, se affischering, hemsidan  
eller ring Magnus Fröhler, 013-666 74.

&
Söndag 6 januari  
trettondedag jul 
16.00 musikgudstjänst 

musik             mission
stella vocalis • grötfest
       

JULAFTON I STJÄRNORPS KYRKA

              
                 

Vreta klosters kyrka
11.00 Samling vid krubban
16.00 Julbön
23.00 Julnattsmässa

11.00 23.00Julnattsmässa
Samling  
vid krubban

Allhelgonakyrkan 
11.00 Julbön 
23.00 Julnattsmässa
Flistads kyrka 
11.00 Samling vid krubban

julaftons övriga gudstjänster
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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

Det är några tappra själar inom 
orienteringssektionen som har 
lagt ner flertalet timmar för att 
byta ut panel och lavar i den 
gamla bastun. 

Det behövdes onekligen. 

När huvudstyrelsen ville avvakta 
upprustningen av kostnadsskäl, tog 
de saken i egna händer. 

De arbetade en helg i skogen och fick 
därigenom ersättning i form av nytt 
bastumaterial. Efter ytterligare några 
arbetsdagar så har klubben förärats 
en riktig fin bastu. 

Tack orienteringssektionen för detta 
engagemang!

För alla bastufantaster i SSK 
Anders Grafström 

Orienterarna fixade bastun
Foto: Anders Grafström

Pulkans eller 
Skridskons  
dag i Sandvik
Den 22 januari kl 11 blir det 
åka av i Sandvik! Pulka- eller 
skridskoåkning beroende på 
vädret. Vi ordnar med grill men 
tag med eget gott att grilla.

Mer info kommer på SSK:s 
hemsida och facebooksida.

Save the date!

Välkomna!

Ungdomssektionen

Köp SSK:s almanacka för 
2017. De kostar bara 100 kr 
och kan köpas av alla som 
finns inom huvudstyrelsen. 
Eller maila mig så ordnar jag 
ett ex, grafstrom@telia.com.
Anders Grafström

Köp SSK:s 
almanacka!
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Nu är det december och det är 
vitt på marken här utanför. Fot-
bollsäsongen är slut sedan näs-
tan två månader. 

Den 8 oktober spelades årets sista 
hemmamatch på Stjärnvallen. Hur 
slutade det då? Ja, det framgår av 
bifogade tabeller. Det blir alltså di-
vision 5 även nästa år för vårt A-lag 
och vi kommer att ha ett B-lag också 
nästa år. 

Tyvärr var det lite dåligt med trä-
ningsnärvaron under hösten och vi 
hade god hjälp av juniorspelarna för 
att få fulla laguppställningar. Något 
de klarade på ett mycket bra sätt. Nu 
väntar vi på att de ska få ett år till på 
nacken för att vi ska få riktigt gott 
om bra spelare. Vi räknar naturligt-
vis med att kunna använda av dessa 
spelare även nästa år.

Vi vill också passa på att tacka Johan 
Pettersson för det arbete han lade 
ner under höstsäsongen och öns-
ka honom lycka till i Malmslätts AIK 
som han kommer att träna nästa år.

Efter sista matchen blev det en av-
slutning med spelare och ledare med 
god mat mm. Och dessutom lite ut-
delning av priser. Träningspriset gick 
till Mattias ”Malung” Andersson. Bäs-
ta målskytt blev Simon Sandberg i 
både A-lag och B-lag.

Nu gäller det lite inomhusträning, 
några gånger på ”Ljunkan” i höst och 
sedan i Wahlbeckshallen efter nyår 
innan det blir dags att spela Östgöt-
acupen i slutet av februari. 

Marianne Persson

Juniorerna räddade 
höstsäsongen för SSK

Div 5 Västra

Klass 2 Mellersta

Grattis till några av våra medlemmar som fyllt 
jämna år sedan förra numret!

Torsten Andersson 
Anna-Karin Eriksson 

Peter Jonsson 
Mikael Zetterfeldt 

Kjell Sundin
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Tack! 

Vi i ungdomssektionens styrelse 
vill tacka alla ledare, barn och för-
äldrar för året som gått. 

Vi vill även tacka alla er som 
sponsrat oss med så väl arbete som 
pengar. Tack för att ni städar, går 
tipspromenad, säljer och köper lot-
ter, skjutsar, tvättar, säljer fika och 
korv, lagar mat, bokar planer och 
domare, är hjälpledare, planerar 
träningar och trivseldagar, hejar 
och allt annat som ni gör för att vår 
verksamhet ska fungera!

God Jul och Gott Nytt År!

Ännu en stjärna har slocknat på him-
len. 
Gunta Karlsson i Säldekärr gick bort i 
början av december efter en tids sjuk-
dom. 

Hon var en eldsjäl och glädjespridare 
i Stjärnorp och på Stjärnvallen under 
så många år, så det kommer att bli 

väldigt tomt och tyst efter henne. 

Tack Gunta för alla roliga och stolliga 
upptåg du hittade på, hela SSK tänker 
på dig.

Text & foto: Anders Grafström
Ordförande SSK

Ännu en stjärna har slocknat
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”Kul att leta kon-
troller, det gick 
jättebra!” 

Edvin Johansson

”Det var roligt, 
det var reflexer på 
kontrollerna!”

Teodor Sparf

”Det gick bra!”

Hugo Johansson

Åtta förväntansfull barn samlades i Pukhult 
för sin säsongsavslutning på höstens 
barnorientering som genomförts varje 
lördagsförmiddag. 

 Som vanligt var årets final nat-
torientering, alltså orientering i 
mörker med pannlampa, vilket alla 

klarade galant! 

 Efter målgång blev det hambur-
gergrillning och medaljutdelning.

 Till våren börjar orienteringen 
igen. Alla barn, såväl tidigare del-
tagare, som nya är välkomna! För 

medföljande föräldrar finns också 
möjlighet för träning. 

 Stort tack till våra barntränare; 
John, Patrik och Jenny.

 Text & foto: Elisabet Ström

Så här tyckte några av deltagarna om årets final:

Nattlig avslutning på barnorienteringen
Stora bilden: Hasse Olstrand grillar. T v: Albert väntar på hamburgare. T h: Instämpling vid målet.
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Lördagen den 12 november 
hade vi i orienteringssek-
tionen vår årliga säsongs-
avslutning i Pukhult. Vi 

skulle först springa nattoriente-
ring för att kora årets klubbmäs-
tare därefter var det planerat för 
en trevlig trerättersmiddag med 
uppsluppen stämning och diverse 
prisutdelningar. Men allt förbyttes 
till sorg. Vår käre Björn stupade vid 
kontroll 17 i skogen, och dog se-
nare under kvällen på sjukhus.

 Björn var en grundpelare i vår 
sektion. Han var den som gjorde 
alla våra kartor, lade våra banor 
och lade därmed väldigt mycket 
tid och arbete till våra oriente-
ringstävlingar. Vi har sedan 1991 
arrangerat 12 upplagor av vår täv-
ling Stjärnorpssprinten med 400-
700 tävlande varje gång. Björn 
har vid samtliga tillfällen tagit en-
samt ansvar för kartor och banor 
med ett stort engagemang och 
med stor positiv respons.  

Välkomnande
 På våra tisdagsträningar möttes 
alla av ett välkomnande leende 
från Björn. Han var mån om alla, 
hjälpsam och omtänksam. Under 
barmarkstiden hade han oftast 
funderat ut en träning med kar-

ta någonstans i närområdet. Med 
en tanke och utan tvång. Vid våra 
fikastunder tillsammans efter trä-
ningen har vi alltid trevliga prat-
stunder om såväl stora som små 
ämnen med mycket värme och 
humor. Björn var alltid engagerad 
i diskussionerna och hade nära till 
sitt härligt smittande skratt.

 Björn hade även en förmåga 
att på ett pedagogiskt sätt lära ut 
orientering. Det som för vissa av 
oss andra var diffusa höjdkurvor 
på en karta såg Björn exakt i verk-
ligheten och lyckades förklara. Det 
var som att hans syn på kartan 
blev tredimensionell och såg ex-
akt likadan ut som i den verkliga 
miljön.

Vandringspris
 Björn var klubbens sekreterare, 
en snabbare får man leta efter. I 
samma sekund som mötet klubba-
des avslutat var protokollet utmai-
lat till alla. Han var också snabb i 
skogen och en skicklig orienterare. 
Varje år i den interna poängligan 
har Björn legat i toppen. 2015 tog 
han hem vandringspriset och hans 
namn är för alltid ingraverat. Vi 
har nu bestämt att den fina poka-
len som har vandrat mellan de oli-
ka vinnarna i 24 år kommer avslu-

tas med Björns namn. Vi tillägnar 
honom pokalen och vi börjar om 
med något nytt.  

 Björn höll inte bara på med 
orientering utan var aktiv på flera 
olika sätt. Han cykeltränade, tog 
med kajaken på bilen och passa-
de på att paddla när tillfälle gavs, 
åkte långfärdsskridskor och gick 
på måndagsjympan. Vi är många 
som fått förmånen att följa med 
Björn på hans många olika initiativ 
och aktiviteter. 

Levde fullt ut
 Man blir arg på livet när något så 
här tragiskt händer. Hur kan nå-
gon få dö som är i god form, har 
fru, barn, barnbarn och verkligen 
njuter av livet. Det är obegripligt. 
En tröst är att veta att Björn levde 
fullt ut in i det sista i en av sina 
favoritmiljöer; skogen och gjorde 
en av de saker han gillade mest; 
orienterade.  I närhet av vänner.

 Björn fattas oss. Vi saknar ho-
nom så otroligt mycket. Våra 
tankar går till Björns familj, som 
förlorat sin Björn alldeles för tidigt. 

Stjärnorps SK, orienterings
sektionen 

Elisabet Ström och Eva Lindstén

Björn Tholén
Foto: Robin Fornas
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Jag träffar Eva Malmqvist på 
klubbis på eftermiddagen före 
onsdags yogan. Det är flera som 
önskat att Eva ska vara profilen 
i vår tidning. Hon är en lugn och 
trevlig person, har jag fått höra. 
Det stämde verkligen och vi hade 
ett bra samtal i caféet. 

 Hade jag lyssnat lite noggrannare 
hade jag kunnat gissa varifrån Eva 
kom. Trots att det är c:a 50 år sedan 
hon lämnade Småland för Stockholm, 
så klingar småländskan fortfarande 
i stämman. Eva är född i Sävsjö och 
hon tog sedan studenten i Eksjö. 

 Därefter reste hon och fyra kamrater 
till Stockholm och utbildade sig inom 
sjukvården. Först arbetade hon som 
läkarsekreterare innan hon vidareut-
bildade sig till sjuksköterska. Dessa 
kamrater har hon fortfarande kontakt 
med och de träffas varje år. Men Eva 
ville utbilda sig till intensivsjuksköter-
ska och gjorde det i Örebro. Ett bra 
val visade det sig, för det var där hon 
träffade sin blivande man Lars-Åke. 

Ren tillfällighet
 På grund av diverse yttre om-
ständigheter flyttade de runt bland 
flertalet orter, såsom Vänersborg och 
Eskilstuna, innan de till slut hamnade 
i Ljungsbro. Det var en ren tillfällig-
het, berättar Eva, det var en vän som 

bodde där och rekommenderade oss 
att flytta dit. Samtidigt så passade det 
bra, för det blev mittemellan Evas och 
Lars-Åkes föräldrar. 

 Eva har tre barn, Patrik, Ida och 
Jonas och sju barnbarn. Patrik vet 
många i Stjärnorp vem det är, då han 
och hans fru Kerstin öppnat handels-
boden i Bjäsätter. Det är roligt att ha 
nära till barn och barnbarn, konstate-
rar Eva med ett leende. Ida bor också 
ganska nära, det är bara Jonas som 
flyttat tillbaka till Småland.

Zonterapeut
 Sjukvårdsintresset finns kvar hos 
Eva och när hon var hemma med bar-
nen vidareutbildade hon sig till zon-
terapeut och i homeopat. Så de se-
naste 28 åren har hon haft en egen 
verksamhet i sitt hem och tagit emot 
kunder med diverse krämpor och pro-
blem. Eva gav mig en liten lektion i 
hur allt hänger ihop med zonerna un-
der foten och nervbanorna i kroppen. 
Mycket intressant. Hon konstaterade 
dock att den allmänna sjukvården inte 
ännu har accepterat zonterapi som en 
behandlingsform, vilket hon tycker är 
synd. 

 För c:a 20 år sedan var sonen Jonas 
på ett läger i Kvarsebotorp, i Stjär-
norpsskogen. När Eva och Lars-Åke 
besökte honom en kväll visade Jonas 
ett hus som var till salu i närheten och 
där och då blev de helt övertygade att 
de funnit sitt drömhus. Sagt och gjort, 
de köpte och rustade upp huset och 
trivs nu mycket bra där. Det låter som 
det blir den sista flytten av alla plat-
ser de bott på, för det kommer något 
drömskt i blicken när Eva berättar om 
Snåret.

Ljudböcker
 Yogan är något relativt nytt i Evas 
liv. För 18 år sedan började hon och 
några kamrater med yoga på Björkö. 
Och för åtta år sedan började hon leda 
en grupp i sitt hem. Men på grund av 
dåligt väder under en sommar, så flyt-
tade de yogan till SSK:s klubblokal 
med Gittans hjälp och inrådan. Här 
fungerar det jättebra och jag trivs bra 
med detta, säger Eva, som tror hon 
kommer att hålla på med yogan länge 
till. Ja, tills jag inte orkar längre, säger 
hon, och det är nog ett tag, så mycket 
energi som det finns i henne.

Eva brinner för yoga, 
fåren – och ljudböcker

Eva utfodrar sina får och får en blöt puss av Maja.
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 Några andra intressen som Eva har är 
hennes får, svampplockning, trädgår-
den och att lyssna på ljudböcker. Leif 
GW Persson och Jan Guillou är några av 
Evas favoriter. Hon lyssnar mycket när 
hon fixar här hemma med städning och 
bakning. Det låter riktigt mysigt och jag 
blir glad att jag fick tipset att intervjua 
Eva. Hon var verkligen så lugn och trev-
lig som alla sagt. 

 Yogan är på onsdagar kl 18.00 i klub-
bis och är öppen för alla medlemmar 
till en kostnad på 20 kr. Kom gärna och 
prova. Jag ska skriva på hemsidan vilka 
datum det är jul uppehåll.

Text & foto: Anders Grafström

Eva Malmqvist tillsammans med yogagänget på Klubbis.

När ett litet flasklamm ska matas är det fler som är nyfikna.
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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

Vill du bli medlem 
i Stjärnorps  
Byalag? 
Medlemsavgiften är 100 kr för 
familj och 50 kr för ensamstående 
medlem per år. Inbetalning kan 
göras på Plusgiro konto: 603 19-1 
Betalningsmottagare: Stjärnorps 
Byalag. OBS! Glöm inte att skriva 
namn, e-postadress och adress. 
Du kan också skicka ett mejl till 
någon i styrelsen så sänder vi dig 
ett inbetalningskort. 

Bildgåtan
Var är bilden tagen den här gången? 
Ut och leta efter motivet! Och 
som vanligt får ni rätt svar i nästa 
nummer.

Foto: Anna Holm

Byalaget ska finnas för 
människorna i Stjärnorps 
socken och delge den 
samhällsinformation som 
Byalaget får till sig. Byalaget 

får varje år bidrag för att driva olika projekt 
som gynnar bygden. Vi har även en 
medlemsavgift och är du medlem får 
du rabatt på de olika aktiviteterna som 
byalaget anordnar. 

Vi lägger ut mycket av informationen vi får 
till oss på vår hemsida.

Tyvärr känner jag att vi inte når ut till 
berörda. Detta framkom tydligt nu när 

busslinjen 525 hotas av nedläggning.

Det uppstod en debatt om detta i Stjärnorp 
men den nådde inte fram till Byalaget, 
debatten fördes runt de aktiviteter som 
SSK anordnar helt naturligt eftersom det 
är en normal mötesplats för boende i 
Stjärnorp.

Vi önskar få förslag på hur Byalaget ska nå 
ut med aktuell information i Stjärnorp.

Vi önskar även nya 
styrelsemedlemmar 
så om du vill 
engagera dig är du 
välkommen att höra av dig. Anna Holm

Ordförande har ordet

Förra bildgåtan var tagen vid Sjö-
stugan. idag står det ett litet hus 
på plintarna.
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Under 2015 har Region Östergöt-
land lagt ner flera olönsamma lands-
bygdslinjer runt om i Östergötland. 
Bakgrunden är att Region Östergöt-
land har som mål att högst 50 pro-
cent av kollektivtrafiken ska vara 
skattefinansierad. Tanken från Trafik-
nämndens sida är att lägga ner linjer 
med låg beläggning för att i stället 
kunna sätta in fler bussar i stads-
trafiken, där det i dag är trångt på 
vissa linjer i rusningstrafik. I media 
har man under året som gått kunnat 
följa flera ställen på landsbygden och 
individer som drabbats.

 I september 2016 togs nytt beslut 
och det blev flera linjer på landsbyg-
den som drabbades av nedläggning 
runt om i Östergötland. Här togs 
beslutet att linje 525 ska läggas ner 
helt. Informationskanalerna har inte 
varit tydliga, även om signaler fanns 
innan sommaren och därför nåddes 
de flesta Stjärnorpsbor strax innan 
beslutet togs.

Närrådet
 Några representanter för styrelsen 
i Byalaget och SSK träffade i novem-
ber ett par representanter i Vreta 
Klosters närråd för att fördjupa vår 
kunskap om nedläggningen och till-
sammans kartlägga konsekvenserna. 
Vi fick information på vilket sätt när-
rådet har och kommer att agera och 
kring olika viktiga informationskana-
ler i både Region Östergötland och 
Linköpings kommun. Det finns ett 
par andra Byalag runt Vreta kloster 
och kanske ska vi i framtiden sam-
verka kring gemensamma frågor på 
landsbygden? Hur skulle ett sådant 
samarbete se ut? Det var ett bra in-
formativt möte.

 Den 10 november kallade Byala-
get tillsammans med SSK till stor-
möte. Det var c:a 30 personer som 
fick möjlighet att ställa frågor till in-
bjudna politiker och tjänstemän. Det 
var representanter för Region Öster-
götland, tjänstemän från kommunen 
samt Östgötatrafiken.

Närtrafik
 Buss 525 ersätts av så kallad när-
trafik. Närtrafik kan användas av alla 
personer som bor mer än två kilome-
ter från närmaste busshållplats. Det 
vill säga alla i Stjärnorps socken för-
utom kanske boende närmast Kungs-
bro. Närtrafik kan nyttjas vardagar kl 
9.00–12.30 och 17.00–21.00 samt 
lördagar kl 9–15. Beställningen görs 
minst två timmar i förväg hos Östgö-
tatrafikens bokningscentral. Resorna 
kommer att samplaneras med färd-
tjänst och sjukresor. Därför kan tiden 
man hämtas variera upp till 30 minu-

ter. Resan kostar 45 kr för vuxna och 
30 kr för ungdom och pensionärer. 
Ska du sedan vidare behöver du lösa 
bussbiljett. 

 Taxin kör till närmaste bussanknyt-
ning, vårdcentral eller affär, för vår 
del Berg eller Ljungsbro. Exakt vilka 
närtrafikhållplatser man som Stjärn-
orpsbo kan resa till kommer att pre-
senteras på Östgötatrafikens hemsi-
da. En fördel kan vara att man blir 
hämtad och hemkörd till dörren och 
att en biokväll är möjlig. Nackde-
len är att detta inte är ett alterna-
tiv för skolungdom eller arbetspend-
ling.  Läs mer på https://www.ost-
gotatrafiken.se/Att-resa-med-oss/
Var-trafik/nartrafik/

Skolskjutsar
 Kommunen ansvarar för att elever 
i grundskolan får skolskjuts till när-
maste kommunala skola. Skolskjut-
sens upphandling är oftast inte klar 
förrän i april/maj efter det att alla val 
till skolor är gjorda. Kommunen har 
då ett underlag på hur många som 
behöver åka skolskjuts från Stjärn-
orp. Efter denna upphandling vet 
kommunen hur många platser de kan 
erbjuda andra resenärer, t ex gym-
nasieungdom eller arbetspendlare. 
Någon form av ansökan behövs inför 
varje nytt skolår.

 Problemet uppstår främst för ung-
domar som går i gymnasiet och de 
som gjort ett annat grundskoleval. 
Skolbussen för de barn och ungdo-
mar som går i skolan i Vreta kloster 
och Ljungsbro kommer att anpassas 
efter deras tider. Skolskjutsen kom-

mer inte att åka något extra för att 
lämna eller ta upp andra resande än 
grundskoleelever. 

Gott om tid
 Många Stjärnorpsbor försökte på 
mötet förstå på vilket sätt besparing-
arna fanns i nedläggningen och lyfte 
fram lösningar och idéer på proble-
met. Tyvärr hade de berörda besluts-
fattarna inte några svar eller konkre-
ta lösningar. Det framgick att repre-
sentanterna från Region Östergötland 
ansåg att en lösning kommer att hit-
tas, men hänvisade samtidigt till att 
det är Linköpings kommuns ansvar.  
Region Östergötland hänvisade också 
till en utredning som Östgötatrafiken 
fått för att se över olika lösningar för 
framförallt gymnasieungdom. Denna 
utredning har inte startat ännu men 
de ansåg att det finns gott om tid, 
eftersom bussen inte ska läggas ner 
förrän den 18 juni 2017. Tjänste-
män från Linköpings kommun däre-
mot informerade bestämt att de inte 
kommer att ta ansvar för skolung-
dom förutom dem som valt närmaste 
kommunala skola, det vill säga Vreta 
kloster eller Ljungsbro. 

 Vi som var på mötet kände en frus-
tration när vi gick därifrån. Att få en 
eventuell lösning presenterad för oss 
under våren 2017 är för sent. Hur 
ska gymnasieungdomarna komma till 
skolan? Kommer det att finnas möj-
lighet att välja en annan grundskola 
än den närmaste kommunala? 

Komplement
 Närtrafik är ett bra komplement på 
landet, men önskan från flera som 
var på mötet att behålla någon mor-
gontur och några eftermiddagsturer 
för ungdomar och arbetspendlare be-
svarades inte. Det ser ut att bli ett 
föräldraansvar att skjutsa barn och 
ungdom till och från skolan samt till 
fritidsaktiviteter. För att ha en fram-
tid som boende i Stjärnorp behöver 
man vara bilburen.

 Frågor som dessa är viktiga för 
oss boende i landsbygden. Troligtvis 
kommer det fler frågor som berör 
många i bygden. Vi behöver samver-
ka för att hitta forum att diskutera 
och samordna oss för att gemensamt 
lyfta de frågor som berör oss som 
inte bor i tätorten. Hur skulle en så-
dan samverkan och forum kunna se 
ut?

Anna Holm 
Mia Nilsson

Inga svar om busstrafiken



www.stjarnorp.se14 Byalaget

Mörkret lägger sig över Stjärnorp 
och vi klär oss i allt mörkare färger. 
Till min stora glädje har både barn, 
vuxna och djur alltmer både reflexer, 
västar och pannlampor på sig längs 
vägarna. I större omfattning än 
tidigare år? 

Hoppas att ni som fortfarande traskar 
i skumrasket utan reflexer följer alla 
goda exempel och tar efter. Låt oss 
synas i mörkret!

Mia Nilsson

Glöm inte 
reflexerna! Sista torsdagen i november har By-

alaget som tradition att stöpa ljus i 
Pukhult. Ett gäng glada ljusstöpare 
följde marschallerna till Pukhult för 
att föra traditionen vidare. 

 Många kreativa idéer med trearma-
de ljus, femarmade ljus och ljuskronor 
stöptes. Några höll sig till det traditio-
nella med att stöpa vackra raka ljus. 

 I år var Maria och Cecilia nya som an-
svariga för att rätt temperatur hölls på 
vatten, ljusmassa och glögg. De gjor-

de ett jättefint jobb och resultatet blev 
fina släta ljus. 

 Mellan stöpningarna dracks det glögg 
och intogs pepparkakor, lussekatter 
och god lingonkaka. Härligt att lyssna 
på alla teorier kring ljusstöpningen, hur 
ofta man ska doppa, från vilket håll 
ljuset ska tändas och varför det kan 
bli krokiga ljus. Roliga diskussioner, 
många skratt och en fin gemenskap 
hade vi den här kvällen!

Text & foto: Marie Danielsson

Byalagets populära ljusstöpning 
har fått ny ledning och eftersom 
träffarna äger rum i stora huset på 
Pukhult låg det nära tillhands att 
be Maria och Cecilia Kallander att 
ta över efter Annica i Brink. 

 Maria och Cecilia arrenderar de-
lar av Pukhult där de driver företaget 
Stjärnorps brukshästar. Vi hälsade på 
just som den första snön lagt ett vitt 
täcke över marken och väckt längtan 
efter slädfärder med någon av de elva 
nordsvenskar som bor i Pukhult. Där 
bor också tre Shetlandsponnyer, fyra 
katter, nio hönor och en tupp så någon 
brist på sysselsättning är det knappast.

Nordsvenskar
 Det mesta av verksamheten kretsar 
kring hästarna förstås. Maria och Ce-
cilia är medlemmar i Föreningen nord-
svenska hästen, som har livlig verk-
samhet i Östergötland. Bland annat 
ordnar de återkommande kurser där 
ägare till nordsvenskar får lära sig han-
tera sina djur. Det handlar både om att 

lära kusk och häst att köra och dra så-
väl vagnar som slädar. Att bevara den 
nordsvenska hästrasen ser paret som 
en viktig uppgift så avel är en del av 
verksamheten. Just nu väntar stoet 
Lina sitt trettonde föl och under de sex 
år som företaget funnits i Pukhult har 
åtskilliga föl sett dagens ljus där. 

 Helst skulle nog både Maria och Ce-
cilia vilja tillbringa all sin tid med häs-
tarna på Pukhult, men det krävs in-
komster också. Cecilia är till vardags 
lärare på Vretagymnasiet med hästar 
som specialitet förstås. Maria arbetar 
sedan länge på Cloetta i Ljungsbro men 
har alltid haft hästar som intresse. Det 
var också hästintresset som förde dem 
samman.

Hantverk
 Vid sidan om arbetet med hästar är 
både Maria och Cecilia intresserade av 
hantverk. Maria jobbar med garvat lä-
der, hon syr både seltyg och väskor i en 
liten verkstad i huset på kullen där de 
och katterna bor. Cecilia har just börjat 

Ljusstöpning med kreativitet

I Pukhult vimlar det av nordsvenska hästar, katter och höns

När nu novemberrusket har lagt 
sig som ett gråfuktigt täcke över  
Stjärnorp är det lätt att tro att som-
marens torka är förbi. 

Kanske är det fler än jag med egen 
brunn som sparat på vattnet under 
sommaren och hållit andan varje 
gång man vridit på kranen?  Det är 
så lätt att ta för givet att rent och 
klart vatten är en självklarhet och 
något man alltid har tillgång till. Då 
är vi många som inte ens har ansvar 
för någon boskap och behövt borra 
ny brunn. 

 Ännu i november är grundvattnet 
mycket under det normala och har 
sedan september nästan sjunkit med 
40 centimeter. Risken finns alltså 
fortfarande att det kan bli problem 
för hushåll med egen brunn. Hur 
grundvattennivåerna utvecklar sig 
framöver kan följas på en hemsida 
som Sveriges Geologiska Undersök-
ningar SGU har. 

 Vintern 2015/2016 var neder-
bördsfattig och därför fylldes inte 
vattendepåerna på i någon större 
omfattning. Sedan under sommar-
halvåret kan man inte förvänta sig 
att grundvattnet fylls på, speciellt 
inte om det dessutom kombineras 
med torka. Mycket av de korta regn-
skurar som kom under vår och som-
mar sög grönskan upp. Vi kan kanske 
nu hoppas på rikligt med nederbörd 
och snösmältning för att nivåerna 
ska fyllas på igen i god tid innan näs-
ta sommar.

 Så trots att sommaren och den 
långa varma hösten är förbi så är det 
fortfarande risk för vattenbrist. Det 
får alltså fortsatt bli korta, men in-
tensiva duschar!

Mia Nilsson

Fortsätt snåla 
med vattnet!
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kreta i trä, ett hantverk som hon ägna-
de sig åt som barn; som en annan Emil 
i Lönneberga, skrattar hon.

 Paret har tidigare varit med på By-
alagets hantverksmarknader men gjort 
uppehåll några år. Det tar tid att få ihop 
ett lager till försäljning och att stres-
sa fram alstren ligger inte för någon av 
dem. Att hinna njuta av lugnet på lan-
det är viktigt tycker de. Båda tackar sin 
lyckliga stjärna att Peter Lindstén be-
hövde en arrendator på Pukhult.

Text: Yvonne Glenning  
Foto: Hans Nyberg

I Pukhult vimlar det av nordsvenska hästar, katter och höns

Maria och Cecilia Kallander ute i en hästhagarna i Pukhult med 20åriga Lina 
som snart ska få sitt trettonde föl. 
Till vänster: en  sadelväska med bland annat  kompass som Maria sytt.
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