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Är det våren  
som gryr?

Foto: Emma Silfverswärd
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Vi kryddar även 
vintersäsongen med 
ett klubbmästerskap, 
KM i Bowling den 17 
februari. 

Vi började kvällen på 
Lindsténs kontor med 
uppsnack, taktiksnack 
och diverse snacks samt 
drickbart. 

 Därefter begav vi oss till Sporthal-
lens bowlinghall för att under en tim-
mes tid rulla klot. Vi var 16 personer, 
tio herrar och sex damer, som deltog.
 
 Bästa serie räknades och efter 

granskning av alla banrap-
porter så stod det klart att 
far och dotter blev årets 
vinnare: Pär Forsström och 
Siri Olsson. 
De förärades vårt fina van-
dringspris som Patrik Arlid 
har snidat. 

 Efter denna prestation 
drog vi vidare för en god 
indisk måltid på restaurang 

Yogi. 

 GRATTIS till segrarna och kul att så 
många deltog!

Text & foto: Eva Lindstén

Vi i orienteringssektionen kän-
ner oss vilsna och det är ju inte 
så bra att vara vilsen när man är 
orienterare. Vi saknar vår kartri-
tare och banläggare Björn Tholén 
enormt mycket och vi har haft 
svårt att förstå hur vi ska kunna 
klara oss utan honom.
 
 Efter en ordentlig diskussion i sek-
tionen har vi under januari månad 
ändå beslutat oss för att försöka 
anordna vår stora tävling Stjärnorps-
medeln (fd Stjärnorpssprinten). 

 Det visade sig att Björn hade för-
berett en hel del av kartrevideringen 
och banläggningen och vi tror att vi 
kan ro det i land. 

 Vi kommer att ta en del hjälp 
rörande banläggningen av orienter-
ingsklubbben i Ljungsbro, OK Skog-
strövarna. 

Eva Lindstén STJÄRNORPSMEDELN som är en 
nationell orienteringstävling med 
SM-ranking körs torsdagen den 3 
augusti 2017 med tävlingscen-
trum i Pukhult. 

 Precis som för två år sedan, 2015.
 
 Vill du hjälpa oss? Du behöver inte 
vara orienterare för att hjälpa till med 
parkering, bygga, skyltning, försäl-
jning mm. Vi behöver hjälp både 2-3 
aug! Alla som hjälper bjuder vi på 
middag efter tävlingen! Hör gärna av 
dig till mig!

 Stjärnorpsmedeln 2017 blir en sis-
ta kraftansträngning i vår egen regi 
därefter är det mycket osäkert om 
våra möjligheter att själva kunna ar-
rangera några större tävlingar. 

Eva Lindsten, 070-229 51 51 
 eva@lindstens.se

Vill du hjälpa 
till under 
Stjärnorpsmedeln?

Stjärnorpssprinten än en gång 
- men nu under nytt namn

Familjeseger i bowlingmästerskapet
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Material till nr 2 2017 ska 
vara redaktionen tillhanda   
senast den 1 juni 2017.  

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

Annonser
Annonsbokning:  
Anders Grafström, 013-610 70

Mars 2016
Nr 1, årgång 10

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            1 400 :- 
Aktiv medlem  900 :- 
Aktiv i seniorfotboll 900 :- 
Stödmedlem  300 :- 
Ständig medlem           15 000 :-

 
  
Medlemsavgiften betalas in på Bankgiro 
875-0499. Ange namn, födelseår och 
adress.

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

Februari och mars är två aktiva 
månader inom föreningslivet. Det 
är inte bara en ny utomhussäsong 
som börjar nalkas med vårkäns-
lor i ben och märg, utan även alla 

formella föreningsuppdrag. Jag känner 
mig då som ett styrelseproffs, likt Carl 
Bildt och de andra höjdarna. Förutom att 
inkomsterna klingar lite skralt förstås.

 Årsmötena har dock lite olika karaktärer. 
Stjärnorps bredbandsförening kommer 
vi i styrelsen att försöka avveckla. Men 
det var svårare än vad vi trodde, trots att 
arbetet är klart och överlämnat till Utsikt. 
Det var visst inte bara att ringa Boverket 
och tacka för denna tid och be dem radera 
oss ur systemet. 

 Andra ytterligheten är vägföreningen, 
där jag också är sekreterare. Där bestäms 
allt som ska ske under året på sittande 
möte och är väldigt kreativt.

 Sedan har vi SSK:s och LR:s (facket i 
skolan) årsmöten, där jag som ordförande 
och lokalombud mer stämmer av året som 
var och att ekonomin ser bra ut och att 
vi fortsätter i ungefär samma fotspår. De 
kreativa diskussionerna sker i respektive 
sektion, vilket är enklast och bäst. 

 Ni som tycker att det är kul att det 
sker saker i Stjärnorp, sök upp er 
sektion och delge idéer och tankar. 
Eller ännu hellre, var med och ge-
nomför dem för det finns oftast fler 
idéer än det finns personer som kan 
förverkliga dem. Ska vi ha en levande 
bygd måste vi hjälpas åt.

 I år tänkte jag även delta på Byalagets 
årsmöte. Inte bara för smörgåstårtans 
skull, även om den givetvis lockar. Jag är 
nyfiken på vilken väg Byalaget tänker röra 
sig i framtiden, att förvalta de aktiviteter 
som sker idag eller att utveckla sin verk-

samhet? Eller någon annan väg? Vilken 
väg som än väljs, uppstår följdfrågor som 
påverkar mig som Stjärnorpsbo och mig 
som ordförande i SSK. Personligen vore 
alternativet utveckling roligast, men det 
kräver som sagt fler engagerade personer. 
Eller ett annat arbetssätt, t ex djupare 
samarbete med SSK? 

 Inom SSK vet vi att fotbollsseniorerna 
kommer att spela i div 5 västra, med t ex 
Ljungsbro i samma grupp. P01-laget fort-
sätter men byter namn till P17 och P04 
omvandlas troligen till ett P05-lag. 

 Stjärnorpssprinten har gått i graven, 
som ett namn, men återuppstår som få-
geln Fenix såsom Stjärnorpsmedeln. 

 Tisdagsgympan för barn och måndags-
gympan för vuxna fortsätter, fast med nya 
övningar. Svårt för oss med koordinations-
problem.

 Även i år har vi fått förtroendet för 
flaggvakteriet i MTB-vätternloppet 9/6. 
Det är stort att SSK har fått det förtroen-
det av Vätternrundan. Jag hoppas vi klarar 
att förvalta det förtroendet. Läs mer i tid-
ningen och anmäl er till mig. 

 Sedan har vi allt annat också som sker, 
t ex Valborg, midsommar, tipspromenader 
mm. Hoppas vi ses på flera av aktiviteter-
na eller bara uppe på vår fina anläggning 
vid grillplatsen, spåret, skatebanan eller i 
lekparken.

God vår!
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våren 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

12 mar 2:a söndagen i fastan
16.00 Mässa 

Stjärnorps blockflöjtsensemble

26 mar Jungfru Marie bebådelsedag
16.00 Musikgudstjänst 

Stella Vocalis 
Lina Carlsson, tvärflöjt  
Våfflor i sockenstugan

30 mar Torsdag
18.30 Vardagsgudstjänst  

Kvällssmörgås i sockenstugan

9 apr Palmsöndagen
16.00 Mässa

13 apr Skärtorsdagen
18.30 Mässa

14 apr Långfredagen
18.00 Gudstjänst: Inför Jesu Kors

16 apr Påskdagen
16.00 Påskdagsmässa 

Stjärnorps påskkör  
DoReMini

23 apr 2:a söndagen i påsktiden
16.00 Psalmgudstjänst 

Brassensemble

7 maj 4:e söndagen i påsktiden
14.00 Hemvändardag med middag

16.00 Mässa 
Stjärnorps kyrkokör

11 maj Torsdag
18.30 Vardagsgudstjänst 

Kvällssmörgås i sockenstugan 

21 maj Bönsöndagen
16.00 Musikgudstjänst 

Placebokvartetten 
Stjärnorps blockflöjtsensemble 

Med reservation för ändringar.

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

musik gudstjänst
Bönsöndagen
Söndag  
21 maj 
16.00
medverkande:
Placebokvartetten
samt
Stjärnorps 
blockflöjtsensemble

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

 
VÅRENS DATUM: 

Tors 16 mar - OBS! I Ljungsbro denna gång med Taubesällskapet! 

Ons 26 april - Veteranbilar 

Lör 13 maj - OBS! I Gemensam utflykt till Tåkern! 

För aktuellt program, se affischering, hemsidan  
eller ring Britta Karlsson, 013-680 54

PSALMGUDSTJÄNST 
Söndag 7 maj  
16.00 

Vi sjunger  
tillsammans 
med en  
brassensemble

från Norrköping  

       

PÅSKDAGSMÄSSA 
Söndag 16 april 16.00

Stjärnorps påskkör • DoReMini

Kristus är uppstånden!  
- Ja, han är sannerligen uppstånden!
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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

Varje vecka under våren gäller:

Måndagar:  P01 kl 18.00.  
  Måndagsgymnastiken kl 19.00 

Tisdagar:   Tisdagsgruppen kl 17.00.  
 Orienteringsträning kl 18.00.  
 Seniorträning kl 18.30 

Onsdagar:   Yoga kl 18.00, 20 kr/gång.   
 P01 kl 18.00.    
 P04 kl18.00 

Torsdagar:   Boule kl 17.30.    
 Seniorträning kl 18.20 

Fredagar:      Vilodag 

Lördagar:   Ungdomsorientering kl 9.30.   
 P01 och seniorträning Wahlbeckshallen kl 18.00 

Söndagar:     Tipspromenaderna börjar 7/5 kl 12.00

11/3 Norrköpings akademiska FF–SSK, kl 13.00

19/3 SSK–Vadstena GIF kl 14.00 Linköpings arena

25/3 Åby IF–SSK kl 14.30, Åby IP

26/3 Årsmöte SSK kl 15.00, klubbhuset

14/4 SSK–BK Derby kl 12.00, Stjärnvallen

30/4 Valborgsmässoeld på Stjärnvallen kl 19.00

7/5. Första tipspromenaden för året kl 10.00. Start vid klubbhuset

Vårens aktiviteter i klubben

Detta hade kunnat bli vår sista 
föreningsstämma i Stjärnorps 
bredbandsförening. Men, ack, så 
enkelt var det inte att avveckla 
föreningen. 

 Trots att allt är överlämnat till Ut-
sikt måste vår förening finnas kvar 
till 2019. Det beror på det avtal som 
finns i grunden med länsstyrelsen. 

 Vi hade hoppats på att komma runt 
detta avtal, men det gick inte så nu 
får vi fortsätta att existera några år 
till. 

 I styrelsen sitter Claes Drangel, 
Anders Hartman, Per Danielsson, 
Magnus Andersson och jag. Men har 
ni något trassel med nätet behöver 
ni inte kontakta oss, utan vi hänvisar 
till er operatör eller till nätets ägare 
Utsikt. 

 Däremot beslutade vi att använda 
lite av de pengar som finns kvar till 
att investera i en projektor och film-
dukar till klubbis. 

 Det gör att vi kan ha filmkvällar, fö-
redrag, spelkvällar, hyra ut till något 
företag eller annan verksamhet som 
kräver en stor bra bild. Någon kanske 
vill visa bilder och berätta om en resa 
eller dylikt? 

 Har ni idéer eller önskemål, kon-
takta mig så hjälper jag till att få till 
något bra.

Anders Grafström

Sekreterare Bredbandsföreningen 
Stjärnorp  

Bredbands- 
föreningen 
kvar till 2019
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Emma börjar ofta meningar 
med: ”Anders, jag har en idé”. 
Aha, tänker jag då. Spännan-
de, vad kommer nu? 

 Emma Silfverswärd, hemma-
hörande i Sandviks herrgård, har 
alltid idéer. Det är en egenskap 
hon ska vara stolt över, för det 
händer väldigt mycket roligt runt 
henne. Det svåra är ju som oftast 
att verkställa allt. Men det mås-
te man ju inte, bara man plockar 
russinen ur kakan.

”Låter nog bra”
 För något halvår sedan berät-
tade Emma att hon ville göra en 
poddradio om Stjärnorp. 

 – Jo, sa jag tveksamt, eftersom 
jag inte riktigt visste vad en pod-
radio var. Det låter nog bra, var 
allt jag fick fram. 

 Något större stöd var jag inte 
och det är tur att inte Emma ned-
slås av himlande blickar. Jag fick 
sedan äran att vara först ut i etern 
och sedan har Markus Forslind in-
tervjuats följt av en gruppinter-
vju med Peter Karlsson och Guje 
Fritzsche över Guntas minne.

Imponerad
 Jag är imponerad av Emmas 
enkla intervjuteknik, som både är 
rolig att lyssna på och lyckas föra 
diskussionerna framåt hela tiden. 
Vi intervjuoffer är ju inte direkt 

radiovana, så svaren blir allt som 
oftast ganska korthuggna.

 Härligt Emma, fortsätt så. Och 
ni som inte lyssnat på podden 
ännu finns länken här eller på FB-
gruppens sida eller på hemsidan. 
Gå in och lyssna och tyck till. 

Respons
 Jag är övertygad om att Emma 
vill ha respons och idéer på 
intressanta intervjuobjekt. 

http://test-stjarnorpspodden.
madewithopinion.com/

Text:Anders Grafström 
Foto: Emma Silfverswärd

Stjärnorp har fått 
egen poddradio
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Årsmöte i SSK
den 26 mars

kl 15 i Klubbis. 
Klubben bjuder

på fika.
Välkommen!

Ungdomssektionen söker nya 
medlemmar till styrelsen. 
Är du intresserad av att 
ungdomsverksamheten i SSK ska 
finnas och utvecklas? Det kan vara 
till exempel hantverk, pyssel, sport 
och att ordna fester mm. 

För mer information och 
intresseanmälan kontakta Karin 
Grafström på grafstrom@telia.com 

Ungdom söker 
nya krafter 
till styrelsen

Nu är fotbollssäsongen igång. 
Den 26/2 spelade vi första utom-
husmatchen, i Danske Bank Cup. 
Den gick av stapeln på konst-
gräset på Linköpings Arena mot 
Ljungsbro. Ljungsbro vann med 
3-1, tyvärr.

 Kommande matcher i cupen är:

11/3 kl. 13:00 Norrköpings Akade-
miska FF-SSK

19/3 kl. 14:00 SSK-Vadstena GIF

25/3 kl. 14:30 Åby IF-SSK

 Sedan är antinget cupspelet över 
eller, om vi blir sämst tvåa, fortsätter 
spelet.

 Innan vi började med utomhusspe-
let deltog vi i Team Sportia Cup i 
Wahlbeckshallen i slutet av januari. 
Efter tre förluster blev det inget fort-
satt spel där. 

Seriespel i april
 I april börjar seriespelet. För A-la-
get startar serien borta mot Krist-
bergs IF den 22/4 och för B-laget blir 
det hemmamatch mot Skärblacka IF 
den 23/4. Tider kommer senare.

 B-laget kommer att spela i Utveck-
ling 2 Mellersta och där ingår också 
lagen Grebo IK C, IFK Wreta Kloster, 
Kimstad GoIF, Linghems SK, Nors-
holms IF, Skärblacka IF, Tallboda IF, 
Vånga IF och Örtomta GoIS.

Träningen i full gång
 För A-laget gäller Division 5 Västra. 
Där ingår förutom SSK och Kristberg 
också BK Ljungsbro, Borensbergs IF 
FK, FC Super Lambo, Kisa BK, Mjölby 
Södra IF, Skeninge IK, Strålsnäs FF, 
Väderstads IK, Västerlösa GoIF och 
Österstads IF.

Nyförvärv
 Just nu pågår träningen för full 
med bl a löpning och fysträning på 

Stjärnvallen på torsdagar. Träningen 
kommer i år att skötas av Joel Sun-
din med hjälp av Örjan Andersson.

 Ett nyförvärv är i skrivande 
stund klart, Martin Renström 
som kommer från Nyköping, men 
det är fler på gång. 

 Lämnat klubben har SimSon Sand-
berg gjort. Han har gått till Derby. 
I övrigt är truppen intakt och som 
förra året kommer vi att samarbeta 
med juniorerna.

 Hoppas att vi får se er på Stjärn-
vallen när det blir dags för seriespell!

Marianne Persson

Fotbollssäsongen har 
dragit igång på allvar
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Lös krysset, räkna hur många A:n som finns med och maila in rätt 
svar till grafstrom@telia.com Jag lottar bland de fem först rätt in-
skickade svaren. Pris: en trisslott. Vinnare meddelas på FB i gruppen 
Stjärnorps SK, aktiviteter eller på annat vis.

Vågrätt: 
 
2: Anrik fotbollsklubb som bild-
ade Linköpings FF tillsammans 
med Derby

6: Squashmästare från Linköping

8: Bågskytt på var östgötes läpp

9: Orienteringsklubb i Linköping

11: Pigg Pligg

13: Är Kostas Menolas (spelar i 
AC Roma)?

14: Komiker med djuranknytning 
i namnet från Linköping

15: På lördagar spelar LHC i 
denna klubbfärg

18: En av Sveriges största inom 
hockeyn, tyvärr ej östgöte

19: Mästerlig ryttare i Norrkö-
pingstrakten

21: IFK Norrköpingsspelare i 
GreNoLi 

23: Spelas i Ljungsbro. För 
några år sedan i högsta division, 
med tex Binglöv
  
24: Klämde inte för Zola Budd 

27: Störst, vackrast och bäst. Ej 
östgöte!

Lodrätt:

1: Före detta LHC-back i världs-
klass

3: Målsnurrade flitigt i IFK Norr-
köping

4: Här känner sig vargarna hem-
ma

5: Östra och västra finns i Öster-
götland. Men bara västra i fotboll 

(grönvitt)

6: Extrakort i leken

7: Båtägare som gick på grund

10: Var ett stort hopp för Sveri-
ge på 70-talet. Trots att hon ofta 
sviktade
 
12: Komiker och revyartist och 
författare och allt möjligt från 
Linköping

16: Skicklig fd målvakt i IFK 
Motala

17: En av Rumäniens främsta 

fotbollsspelare genom tiderna

20: Emma i LFC hette så. Nu 
heter bara kolonilotterna så, 
Emma…

22: Denna Motalaby heter Villa 
Ascum på latin, härstammar från 
1300-talet

25: Vass center i SSK sedan 
många år. Ledtråd, hans frisyr är 
motsatsen till Trumps.

26: Inget korsord utan lite kemi! 
Hur förkortas nickel?

Lös östgötakrysset med chans 
på miljonvinst – eller 30 kronor
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SSK får även i år ansvar för flagg-
vaktandet på MTB-Vättern. Det är en 
stor uppgift för SSK och väldigt fint att 
vi får det förtroendet i år igen. Det är 
även välbehövliga pengar till klubben.
 
 Loppet går fredag den 9 juni. Vi arbetar 
mellan kl 18.00 och 22.00. Lite olika bero-
ende på positionen utmed banan.
 Alla flaggvakter på den första halvan ska 
vara på sin position senast kl 18.00. För er 
som flaggvaktar på andra halvan räcker det 
om ni är på plats 19.00. Loppet börjar 18.30 
och sist åker två cyklister från MTB-Vättern. 
När de passerat, kan man åka hem via up-
psamlingsplatsen för västar och flaggor och 
band. 

Schema och kartor
 
 Jag gör ett schema med alla namn och 
positionsnummer. Jag gör även kartor över 
alla positioner. Schemat mejlar jag ut i god 
tid, men kartorna är för stora att mejla. De 
kommer att finnas på SSK:s hemsida, www.
stjarnorpssk.se under dokumentflik MTB 
2017. Jag kommer att skriva ut alla kartor 
och fördela till alla berörda så gott jag kan. 

 Nytt för i år är att alla flaggvakter kommer 
att få en informationslapp från MTB-Vät-
tern med relevant info om tider, startantal, 
sträcklängd på banan mm. Ett önskemål 
från oss förra året, som MTB-Vättern nu 
ordnat.

Viktig inkomst 
  
 Huvudanledningarna för SSK:s engage-
mang är två:
 
1) Vi ska se till att tävlingen blir så bra vi 
bara kan. Var trevliga mot alla!
 
2) Dessutom är detta en viktig inkomst till 
klubben. Vi behöver alla inkomster vi kan 
få.

Jag hoppas att många av er har möjlighet 
att ställa upp för klubben och att ni ser att 
denna för er mindre insats är viktig för att 
vi ska kunna bedriva verksamhet i klubbhus 
och på anläggningen. Finns det fler enk-
la uppdrag som SSK kan utföra för en bra 
slant, meddela oss i styrelsen. Ekonomin är 
en tung post för SSK och vi gör allt vi kan 
för att hålla nere medlemsavgiften.

Meddela mig om ni kan vara med fredag 
9/6.
Anders Grafström
Tel: 610 70, 0705 98 96 61
Mejl: grafstrom@telia.com
Eller på fb-gruppen ”Stjärnorps SK, aktivi-
teter”

SSK flaggvaktar även i år

Foto: Anders Grafström
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Det senaste åren har barnidrott för-
ändrats och det syns tydligt att den 
på många håll inte är någon lek. En 
viktig förklaring till det är också att 
de så kallade elitsatsningarna ökar i 
både yngre och äldre åldrar. 

 Men att kalla det elitsatsningar 
är egentligen helt missvisande. För 
det finns ingen forskning som stöd-
jer att de här satsningarna skulle 
ge oss fler idrottsstjärnor. Det finns 
inget som tyder på att vi kommer 
få fler guldmedaljer genom att låta 
barn träna skadade, spela matcher 
på värktabletter eller nivåindela tio-
åringar. Det är inte heller så dagens 
svenska idrottsstjärnor tränade som 
barn. Vi har Zlatan, Sarah Sjöström 
och Charlotte Kalla som alla uttalat 
sig om att deras barndom och väg till 

toppen inte innehöll elitsatsningar. 

 Mikael Renberg, fd hockeyspelare, 
uttalar sig om hans kritiska uppfatt-
ningar av elitsatsningen på barn inom 
ishockey: ”Eliten skiter i bredden och 
det kommer att straffa sig förr eller 
senare. Junioridrotten blir större och 
större och då blir följden att det blir 
viktigt att vara bra när man är 18-20 
år. Då börjar man inte satsa när man 
är 15 utan när man är elva, för att 
vara bra i junior-VM exempelvis.”

 Den största förlusten är dock inte 
uteblivna medaljer utan alla barn 
som slutar på vägen. För vad är priset 
för en tioåring som petas ur laget och 
sedan vänder idrotten ryggen? Vad 
är priset för en nioåring som tränat 
så hårt att han skadat sig så svårt 

men att han ändå fortsätter träna för 
att inte bli utesluten ur laget? Vilka 
hälsoeffekter får det? 

 Att barn uppmuntras och känner 
sig tvungna att träna även fast de är 
skadade eller sjuka kan få så mycket 
större konsekvenser än vad barnet 
själv vet. Om satsningen på barn 
fortsätter så här kan det leda till att 
barn redan i 10-årsåldern får skador 
som hindrar dem från att idrotta för 
resten av livet,  skriver idrottsläkaren 
Klas Östberg.

 Jag hoppas att alla en dag får upp 
ögonen för problemet och att synen 
på barnidrottare ändras.

Tove Grafström

Damfotbollsspelare får inte i närhe-
ten lika mycket uppmärksamhet, lön 
eller support som herrarna. 

 Medan herrarna som vann all-
svenskan fick 17 miljoner kronor i 
prispengar, så fick damerna endast 
äran. Medan alla fotbollsnördar där 
ute som kan hela Real Madrids trupp 
utantill, så kan samma nörd knappt 
nämna en enda damfotbollsspela-
re. Medan världens mest betalda 
herrfotbollsspelare tjänar ca 6 060 
000 000 dollar per år, så tjänar den 
mest betalda damspelaren ca 400 
000 dollar per år. Angående «vanliga» 
jobb i samhället så uppmärksammas 
löneskillnader på ca 10% och om det 
kommer upp till 20% är det skandal. 
Men i fotbollen ligger skillnaderna på 
ca 1 500 000%. Dock så var detta 
exempel väldigt grovt då de mest be-
talda herrfotbollsspelarna tjänar så 

oerhört mycket mer än medellönen 
för herrarna inom fotboll. Men fakta 
kvarstår; det skiljer 1,5 miljoner % 
mellan den bäst betalda herrspelaren 
mot den lika duktiga damspelaren. 

 Ojämställdheten mellan könen  har 
börjat uppmärksammas mer och 
mer, men ingen lägger energi på den 
oerhörda ojämställdheten inom fot-
bollen. 

 Många påstår att skillnaderna mel-
lan könen beror på att herrarna är 
mycket bättre så därför får de högre 
lön och mer uppmärksamhet, för da-
merna är inte ens i närheten av att 
spela på samma nivå. Så kallade för-
domar om att alla damfotbollsspela-
re är lika bra, att man menar att alla 
damfotbollsspelare i världen är lika 
bra som en svensk Lisa Dahlkvist. 
Och jag slår vad om att inte någon 

av er som läser detta vet vem Lisa 
Dahlkvist är! Hon är den som satte 
straffen i OS-semifinalen 2016 vilket 
gjorde att Sverige blev näst bästa 
damfotbollslag i världen. Bättre än 
vad herrarna någonsin kommit i ett 
OS, men ändå tycker folk fortfarande 
att damfotboll är ett skämt. Man kan 
inte jämföra alla världens damspela-
re med Ronaldo.

 I Champions League 2014  lade 
UEFA ca 7 000 000 000 kr på herrar-
nas 32 lag, men damernas 32 lag fick 
ynka 16 000 000 kr. Men damerna 
har kämpat precis lika hårt som her-
rarna för att komma dit de är idag. 
Så jag lägger det här ansvaret på 
UEFA, lägg mer pengar, passion och 
respekt på damerna!

Tove Grafström  
stolt damfotbollsspelare

Rött kort till UEFA!

Gör barnidrotten barnvänlig!
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Vi har försökt genomföra både pulkans 
och skridskons dag de senaste åren men 
fått ställa in på grund av dåliga isar och 
brist på snö. Men söndag den 12 februari 
var kung Bore med oss och vi kunde änt-
ligen få till en välbesökt och rolig dag vid 
Sandvik. 

 Både hockeyrör och långfärdsskridskor sågs 
på isen. Och en och annan spark.  Inne vid 
stranden var isen lite knölig, men fullt åkbar, 
100 meter ut var den dock riktigt slät och fin. 

 Vädret var lite grått och trist men som alltid 
blir både barn och vuxna glada av lite varm 
choklad och korvgrillning. 

 Vi tackar alla som var där för en trevlig dag 
och vi håller tummarna att nästa vinter blir 
kall och snörik så att vi kan ses på isen eller i 
pulkabacken. 

SSK Ungdom  
genom Per Severinsson

Härlig dag 
på Roxens is

Foto: Anders Grafström



Om några veckor är 
det dags för årsmöte 
i Stjärnorps byalag 
och risken är stor att 
det blir det sista. Nej, 

det handlar inte om pengar utan 
om medlemmar och framför allt 
om ledamöter till styrelsen. Trots 
att styrelsen från och med i år har 
bantats rejält (till fem personer) 
så har valberedningen hittills inte 
lyckats få ihop tillräckligt många 
intresserade.

 Själv vill jag gärna stanna och på olika sätt 
bidra till ett bra liv för alla här i Stjärnorp. 
Men om jag/vi ska lyckas så behövs det 
fler entusiaster. I dagsläget har Byalaget 
knappt 100 medlemmar. En tredjedel av 
dem är gamla Stjärnorpsbor som bor på 
annan ort, men som genom sitt medlemskap 
kan hålla kontakt med Stjärnorp. Främst 
genom tidningen Stjärnorpsextra som de får 
hemskickad genom sitt medlemskap. De är 
välkomna medlemmar och flera av dem har 
under årens lopp också medverkat i tidningen. 
MEN: de kan av naturliga skäl inte ställa upp 
som styrelsemedlemmar i Stjärnorps byalag.

 Jag är förvånad över att inte fler 
Stjärnorpsbor är medlemmar i Byalaget. År 
2015 fanns det 770 invånare i Stjärnorp så 
medlemsunderlaget är stort. Särskilt dyrt är 
inte medlemskapet. Enskild medlem betalar 
50 kr per år, en familj betalar 100 kr. Att man 
är medlem i SSK hindrar förstås inte att man 
också är medlem i Byalaget.

 Byalaget ska arbeta för att bygdens 
intressen tillvaratas och vara en länk mellan 
invånarna i Stjärnorp och olika myndigheter 
och organisationer. En typisk ”byalagsfråga” 
är t ex indragningen av buss 525. Byalaget 
fick tidigt information om detta, men 
misslyckades då frågan lyftes i SSK. Det var 

inte så konstigt med tanke på att 
SSK är en naturlig mötesplats 
för Stjärnorpsborna.  För att 
kunna driva den typen av 
frågor behövs fler engagerade 
medlemmar (och därmed 
styrelseledamöter) i Byalaget.

 Nu är risken stor att Byalaget 
måste, om inte läggas ner, så i 
varje fall läggas i malpåse tills 
vidare. Det gör inte så mycket 
tycker kanske du som läser 

detta. Här är några av konsekvenserna:

• Vi förlorarar information från 
myndigheter och olika organisationer 
som arbetar för en levande landsbygd.

• Vi går miste om det ekonomiska bidrag 
som vi får från Linköpings kommun och 
Länsstyrelsen.

• Vi kommer inte att kunna bidra till 
utgivningen av tidningen Stjärnorpsextra 
där vi bidragit med såväl pengar till 
tryckkostnaden som intressanta artiklar 
och reportage.

• Vi kan i fortsättningen inte hålla 
höstmarknad eller fira nationaldagen i 
Byalagets regi.

 Om du vill förhindra att Byalaget läggs ned 
kan du hjälpa till på flera sätt. Bli medlem 
NU. Kom till årsmötet den 2 april (se annons 
här nedan). Framför allt: hjälp oss att hitta 
engagerade och entusiastiska ledamöter till 
Byalagets styrelse.

Om du blir intresserad redan nu, ta 
direkt kontakt med mig på telefon  
0703-63 42 70.

Byalaget
riskerar att

läggas i 
malpåse
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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  

INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE
SÖNDAG DEN 2 APRIL KLOCKAN 14:00  

I KLUBBHUSET PÅ STJÄRNVALLEN
Smörgåstårta, dricka, kaffe & kaka efter mötesförhandlingarna
Varmt Välkomna!

OBS! För att ha rösträtt på årsmötet måste medlemsavgiften för 2017 vara betald. Den betalas in 
på plusgiro 60319-1, 50 kr/enskild medlem & 100 kr/familj
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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 skickar vi 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: Janne Petersson

Förra bildgåtan föreställde milste-
nen vid Sörby.

Känner någon 
igen spelarna?
Den här bilden har vi fått låna av  
Gun-Britt Nylen, gammal Stjärn - 
orpsbo som numera bor i Björsä-
ter.

Bilden är tagen söndagen den 
30 juli 1950 och Gun-Britt tror 
att hennes bror Gunnar Mellqvist 
finns med i laget, men vilka är 
alla de andra?

Kontakta oss gärna om du känner 
igen någon släkting eller bekant 
eller om du kanske rent av finns 
med själv på bilden.



Det är inte ofta en ny bok om 
Stjärnorp ges ut, men nu är det 
snart dags igen! I början av april 
ger Vreta klosters hembygds-
förening ut sin senaste bok ”Vår 
barndoms Stjärnorp”. 

 Boken bygger på Oscar Douglas 
bok ”Min barndoms Stjärnorp” som 
föreningen gav ut 1990. Det var året 
innan författaren dog och boken, som 
bygger på hans minnen från barn-
domssomrarna på Stjärnorps slott, 
är slutsåld sedan länge. 

 Att ordet ”min” ersatts med ”vår” 
i den nya boken beror på att den 
också innehåller Stjärnorpsminnen 
skrivna av Oscars äldre syster Loui-
se Adelswärd (1878-1964) och hans 
dotter Anna Christofferson, som gick 
bort i fjol nyss fyllda 80.

Bra kontakt
 Redaktör för boken är Karin Chris-
tofersson på Klara Språket i Linkö-
ping och hon kommer att presen-
tera den på hembygdsföreningens 
årsmöte i sockenstugan i Stjärnorp 
den 21 mars. I telefon berättar Karin 
(som inte är släkt med Anna Christof-
ferson) att hon av en tillfällighet kom 
i kontakt med hembygdsföreningen 
och ombads ”hålla i” den planera-
de boken. I sammanhanget fick hon 
och Anna Christoffersson från Kol-
fall i Stjärnorp, bra kontakt som gav 
upphov till den nya bokens utform-
ning. Även om den bygger på Oscar 
Douglas ”gamla” bok så har den fått 
flera nya texter och nya bilder.

 Ett intressant kapitel handlar om 
Stjärnorps slottsruin och den renove-
ring som just nu pågår där och som 
vi Stjärnorpsbor kunnat följa under 
ganska lång tid nu. Det avsnittet har 
skrivits av Eric Douglas och är särskilt 
intressant eftersom Oscar Douglas, i 
den första boken, bekymrar sig för 
ruinens framtid. Han skriver att rui-
nens förfall accelererade kraftigt un-
der artonhundratalets andra hälft. 
Så här skriver han bland annat: ”Det 
berättas att man brutit loss järn ur 
murar och trappor, bränt kalk och 
rent av sålt sten till andra byggen. 
Det sägs att fängelsemuren i Linkö-
ping och Göta kanal delvis skulle vara 
byggda av sten från Stjärnorp”.

Ingen landsantikvarie
 Det var Oscars far Ludwig Douglas 
som återköpte Stjärnorp till släk-
ten år 1876 och då, berättar so-
nen Oscar vidare, växte redan höga 
almar och andra träd inte bara 
i stora gårdstrappan utan inne i 

rasmassorna. Buskar av allehanda 
slag växte i fönstersmygar och uppe 
på översta krönen. Oscar berättar in-
gående hur ruinen såg ut under hans 
uppväxt och beklagar att hans pap-
pa inte anlitade någon expert för att 
hålla ruinen i stånd. Det fanns inte 
ens en landsantikvarie i Östergötland 
i början av 1900-talet och arbetet 
med rensningen av ruinen leddes av 
en pålitlig murarbas.

 ”Jag kan inte minnas att någonting 
tillvaratogs, ändå måste man ha fått 
fram mängder av fragment från inre 
dekor, spisar, dörromfattningar, ka-
kelungar mm”, skriver Oscar Douglas 
vidare. 

 Måhända myser han nu i sin him-
mel när ruinen äntligen rustas för 
att bevaras. ”Det är helt upprörande 
att det inte skett långt tidigare” skri-
ver han i slutet av 1900-talet. Oscar 
Douglas bok är slutsåld, men den 
finns på biblioteket och där finns ock-
så den mer omfattande boken ”Ätten 
Douglas i Sverige 1662-1916” som 
han också skrev. 

Svensk Downton Abbey
 Han bodde på Kolfall i Stjärnorp 
fram till sin död och är också mannen 
bakom den berömda rhododendron-
dalen där. Dottern Anna Christoffer-
son, som alltså medverkar med egna 
Stjärnorpsminnen i den nya boken, 
bodde också på Kolfall.

 Oscars betydligt äldre syster Louise 
Adelswärd skrev även hon, om än i 
mer skönlitterär anda. Hon är förfat-
tare till ”Grevinnorna på Stjärn orp” 
som kom ut 1939. Den finns fortfa-

rande på biblioteket och är väl värd 
att läsa – en sorts svensk Downton 
Abbey om man så vill.

 I den nya boken medverkar också 
Marietta Douglas på Östergötlands 
museum som skriver om Stjärnorps 
kyrka. Byggnadsantikvarie Marie 
Hagman berättar om kyrkomiljön.

Yvonne Glenning
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Ny bok om Stjärnorp på väg

Har du något 
att berätta?
Har du en berättelse eller 
händelse från Stjärnorp som vi 
andra Stjärnorpsbor skulle kunna 
få ta del av?

Skriv ner din historia och skicka 
till Annica Jonsson, Brink, 590 
78 Vreta kloster så kan den 
komma i tidningen.  Kan/vill du 
inte skriva själv, hör av dig till 
Annica Jonsson, 070-242 22 00, 
eller Yvonne Glenning, 611 60, så 
kommer Yvonne och skriver. 

Kolla hemsidan
I nuläget är det osäkert hur det 
blir med firandet av nationalda-
gen och Byalagets framtid. 

Håll dig underrättad via vår hem-
sida, www.stjarnorp.se
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Vidar Fritzsche, ett och ett halvt 
år gammal, tar emot med glada 
vinkningar när vi hälsar på i Ek-
hyddan i Stjärnevik. Här bor han 
tillsammans med mamma Ida 
Törnroth och pappa Gabriel Fritz-
sche, som för sju månader sedan 
lämnade stan för landet.

 – Det var en befrielse att komma 
hit, säger Ida och berättar om alla 
ljud i stan, som hon egentligen inte 
upplevde som störande förrän Vidar 
kom till världen.  Det är så skönt att 
komma hit ut till lugnet efter jobbet 
i staden och nu ser vi fram emot vår 
och sommar så att Vidar kan leka ut-
omhus.

Pappaledig
 Just nu är Gabriel pappaledig och 
Ida bilpendlar till jobbet som frisör 
inne i Linköping. Gabriel arbetar an-
nars som maskinuthyrare i Tallboda. 
Han har sina föräldrar i Stjärnorp och 
både han och Ida, som är från Skän-
ninge, har länge vetat att de ville bo 
på landet. 

 Ekhyddan ägdes tidigare av Pelle 
Mellqvist och när han gick bort av so-
nen Stefan med familj. 

 Huset har genomgått en omfattan-
de renovering och utökning under 
Stefans tid så det var egentligen bara 

att flytta in.

– Vi fick allt vi 
behövde, skrat-
tar  Gabriel: berg-
värme, vatten, fiber 
och avlopp!

 Med i flytten från 
stan kom också två 
katter som snabbt 
vant sig vid livet 
på landet. Fram-
över kan det säkert 
bli fler djur. Ida vill 
gärna ha höns och 
eftersom tomten är 
stor och uthusen 
flera så går det sä-
kert att fixa. 

Stängsel
 Men först ska Gabriel snygga till i 
lillstugan, som är tillräckligt stor för 
att fungera som gäststuga för som-
margästande släkt och kompisar. 
Han ser också fram emot att få ta itu 
med tomten, plantera äppelträd och 
annat både vackert och ätbart. Och 
så måste han bygga stängsel så att 
hjortarna kan hållas borta från växt-
ligheten.

 Så småningom ska Vidar få kom-
munal barntillsyn, men kön dit är 
lång.

 – Det är synd att det inte längre 
finns några dagmammor i Stjärnorp, 
säger Ida. Men vi får hanka oss fram 
med hjälp av släktingar. Synd är det 
också att bussen försvinner så att vi 
är tvungna att ha två bilar.

 – Jag tror bussen kommer tillbaka, 
säger Gabriel trosvisst.  Många unga 
familjer kommer att flytta ut på lan-
det framöver. Det är jag övertygad 
om.

Text: Yvonne Glenning 
Foto: Hans Nyberg

Det är inte alla som har ett eget bollhav hemma. 
Men det har Vidar.

”En befrielse att komma ut hit”
Vidar, Gabriel och Ida ser fram emot våren och grönskan. Infällda syns Idas och Vidars solglasögon.



013-604 56 • 070-22 03 516
www.fritzsche.se

Gräv & Markarbeten • Skogsvård

Allt inom
• Entreprenadmaskinarbeten
• Husgrunder
• Tomtplanering
• Konsultation av avloppsanläggningar
• Buskröjning av betesmark och vägrenar

Medlem i ME

Avloppsspecia
listen

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

Marie Danielsson
Sören Grönqvist
Hans Dalhammer
Astrid Davidsson

Fira valborg med SSK
Fira en traditionsenlig 

valborgsmässoafton på 
Stjärnvallen med tom-
bola, kaffeseervering, 
kiosk, körsång/allsång, 
vårtal, eld och fyrver-
kerier.

Kl 19 öppnar vi för 
försäljning. Köp lotter, 
drick kaffe med vårba-
kelse eller handla i ki-
osken.
Kl 20 Sång och tal. Ut-
delning av SSK:s fat för 
förtjänstfullt arbete.
Därefter tänds brasan 
och när det blir mörkt 
smäller vi av fyrverke-
riet.

Välkomna!

Stjärnorps SK Fotboll


