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Nr. 127 - 23. årgang februar 2009

Jens Gram Petersson
Entreprenør/
Aut. Kloakmester
Surmosevej 13, 7150 Barrit
Alt forefaldende
entreprenørarbejde udføres

TLF. 75 69 12 69
MOBIL . 40 18 18 87

Stouby.nu

Borgergade 52,
Tlf. 75 89 73 81

7140 Stouby

www.lenesbroderier.dk
Åbningstider
Torsdag og fredag 10 - 17
Lørdag 10 - 13, samt efter aftale.
Vi har mere end 2000 forskellige
broderier i forretningen, samt stof,
garn og tilbehør til broderi.

DYRLÆGERNE
Eva Jørgensen
Henrik Meyer
Bjerrevej 375
8783 Hornsyld
Konsultation:
Mandag - tirsdag - fredag kl. 15.00 - 17.00
Torsdag kl. 17.00 - 19.00
I øvrigt efter aftale på tlf. 75 68 77 00
Tlf. tid fra kl. 7.00 - 9.00

IB CHRISTIANSEN APS
Bråskovvej 86
7140 Stouby
Tlf. dag 21797733
Tlf. aften 75897733

Murerarbejde udføres
Nybygning
Ombygning
Reparation

Ring og få et godt tilbud
Kvalitets arbejde til tiden
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Stouby Bladets redaktion:
Helene Fruelund
Bjørn Lorenzen
Bo Poulsen

tlf. 2182 9622
tlf. 7589 7822
tlf. 2084 4141

OBS! NY Kontakt person og e-mail.
Indlæg til Stouby Bladet & Stouby.nu kan sendes til
Helene Fruelund
Idrætsvej 9-11, 7140 Stouby
redaktion@stouby.nu

Henvendelse vedr. annoncer kan ske til redaktionen.
redaktion@stouby.nu

Bestyrelsen for Stouby og Omegns Lokalråd:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Øvrige:
Suppl.
Suppl.

Kirsten Jørgensen
Bo Poulsen
Rune Stensdal
Bjørn Lorenzen
Helene Fruelund
Lotte N. Johannesen
Anker Jørgensen
Helle Ravn Olesen
Frede Ravn Olesen

tlf. 7589 7546
tlf. 2084 4141
tlf. 7589 7015
tlf. 7589 7822
tlf. 2182 9622
tlf. 2068 5625
tlf. 2213 4372
tlf. 7589 7033
tlf. 7589 7348

Bestyrelsen for Stouby GIF:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:
Fodbold:
Gymnastik:
Tennis:
Badminton:
Motion:

Erling Juul
H.P. Hansen
Mette Lyse Pedersen
Jan Pedersen
Just Kristensen
Kian A. P. Frederiksen
Lisbeth R. Thomsen
Klaus Petersen
Jørgen Gram
Rune Stensdal

tlf. 7569 1472
tlf. 7589 7712
tlf. 7589 7735
tlf. 7589 7075
tlf. 7589 7065
tlf. 2273 1750
tlf. 7571 2024
tlf. 7589 7771
tlf. 7569 1031
tlf. 7589 7015
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Juletræsfesten 2008
Lørdag den 6. december afholdt vi, i samarbejde med vores lokalråd, årets
juletræsfest.
Først var vi lidt spændte på om det havde nogen betydning, at festen var blevet
flyttet til en lørdag. Men da vi nærmede os datoen, var der tilmeldt flere end
sidste år. Vi nåede op på 312 glade mennesker, fra helt små babyer til
bedsteforældre. Det var en sand fornøjelse, at se så mange mennesker glade
synge og danse omkring vores store juletræ.
Da vores lokale band er gået i opløsning pga. efterskoleophold m.m. fandt vi i
år på noget andet underholdning. Der var 24 piger (0. – 2. klasse) fra vores
lokale gymnastikhold, som gik Luciaoptog for os. Alle var klædt i hvidt tøj og
gav den hele armen. Det var rigtig flot, at I ville hjælpe os!
Der er mange, som har hjulpet med praktiske gøremål: Bodil Juul, der igen
spillede op til fest, pigerne – Caroline, Nanna og Marie Louise, der sang,
julemanden, der i flot stil i år både havde fået nye snittede træsko og flot pyntet
vogn, og nissepigen Mary der ”kørte” showet.
Det er svært at takke hver enkelt for indsatsen, derfor TAK til alle der ved fælles
hjælp gjorde dagen rigtig god!
Dette sammenhold i byen gav også et økonomisk overskud. Det lyder på
4.880 kroner, som vil blive brugt til vores gymnastikbørn. Pengene giver vi til
Annette og Henry Helms, som gør et kæmpe arbejde med alle
ungdomsgymnasterne. De ved hvad der er brug for af legeredskaber.
Men der skal også lyde en undskyldning for, at I nærmest blev ”smidt” ud. Dette
skyldes lidt omrokering i hal-timerne. Vores hal skal have indtægter, og en
håndboldkamp skulle afvikles. Helt chokeret kiggede vi på klokken - det tog 23
minutter at rydde alt ud af hallen; borde, stole, træ, mad m.m. Flot gået!
Men næste år vil vi have tid til at hygge os, og har derfor lejet hallen hele dagen.
Vi har lært af denne uheldige situation, og har derfor allerede nu booket ved
Palle lørdag d. 5. december 2009.
TAK TIL ALLE og et rigtig godt nytår
På forældregruppens vegne
Annemette Lage Jørgensen og Sanne Friis Pedersen
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FASTELAVNSFEST

FASTELAVNSFEST
SØNDAG DEN 22. FEBRUAR KL. 14.00 – 16.00
I STOUBY MULTIHUS.
Kom og vær med til at slå katten af tønden.
Hvem bliver årets kattekonge og kattedronning?
Der er præmie til de bedst udklædte.
Fastelavn er mit navn
Boller i min mave,
Hvis jeg ingen boller får,
så laver jeg ballade.
Hjælp din mor og far med at blive klædt ud, så kan de også være med
til at slå katten af tønden.
Entre: Børn 25 kr. / voksne 40 kr.
Prisen er inklusive en fastelavnsbolle, saftevand og kaffe/the.
Øl og vand kan købes.
Husk tilmelding senest den 15. februar til
Sanne F. Pedersen, sanne.kamala@gmail.com, tlf. 7589 7253 eller
Annemette Lage Jørgensen, amhyrup@c.dk, tlf. 7589 7500
Arrangører: ”Forældregruppen” og Stouby og Omegns Lokalråd.

STOUBY
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Malerier

. Persiske tæpper . Unika keramik . Skulpturer

Åben alle dage kl. 10-17 undtagen fredag
- klik ind på www.belle-kunst.dk

Lad 40 års erfaring og faglig viden komme
Dem til gode. Gavekort udstedes.

belle kunst
v/Hanne og Henning Munkholm
Vejlevej 145 - 7140 Stouby
Tlf. 7589 7370
Obs. Malerier renses og restaureres
MEDLEM AF BRANCHEFORENINGEN FOR ORINTALSKE TÆPPER

STOUBY HJEMMESERVICE
v/ Helga Pedersen
RENGØRING OG HUSHOLDNINGSARBEJDE M.V.
Grundvej 3, 7140 Stouby
Tlf. 75 89 76 50

Skou's El &
Marineservice
Aut. El-Installatør

El-installationer i bolig, landbrug og
erhverv

Telefon 75 69 14 15
www.rosenvoldcamping.dk

Stouby.nu

*

Suzuki & Mariner påhængsmotorer
Örnvik, Poca & Linder joller samt Quicksilver
gummibåde
Udstyr til både – bundmaling – plejeprodukter –
tovværk

Vi ses på
Vejlevej 107 B, 7140 Stouby
Tlf. 75 89 79 90
www.skous-marine.dk
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Teen-fitness er kommet godt fra start
Stouby motion tilbød i november teen-fitness som en forsøgsordning for de13
til 15 årige. Vi har haft i alt 8 træningsaftener i løbet af november og december,
hvor vi har været 6 – 8 deltagere hver gang. Vi har fået prøvet en del forskellige
øvelser og træningsmetoder, bl.a. spinning og styrketræning med vægte. Vi
mener nu at have fundet den rigtige model, og har derfor besluttet os for fortsat
at tilbyde træning for teenagere i Stouby motion. Som noget nyt kan du
begynde med teen-fitness allerede i 6. klasse.

Hvad er teen-fitness?
Træningen er bygget op omkring styrke-/muskeltræning, kredsløbs/udholdenhedstræning, bevægeligheds- og smidighedstræning samt
balance- og koordinationstræning. Vi fokuserer på helkropsprogrammer med
øvelser, der retter sig mod funktionelt brug, dvs. træning som du kan bruge i
din hverdag og i andre sportsgrene.

Hvornår er det?
Hver mandag kl. 18:10 – 19:20. Vi startede den 12/1 2009.
Træningen foregår i Multihusets store sal og i Stouby motions træningslokale.

Hvad koster det? 250 kr. for perioden frem til 27/4 - 2009.
Hvordan tilmelder jeg mig?
Du er velkommen til at komme og være med et par gange inden du bestemmer
dig. Vi aftaler herefter om du vil fortsætte, og du får så et indbetalingskort med
hjem.
Har du brug for flere oplysninger er du eller dine forældre velkommen til at
kontakte Lisbeth Clausen på telefon 75 89 71 86.
På vores hjemmeside www.stoubymotion.dk kan du læse mere om hvem vi er
og hvad vi laver på en typisk træningsaften.
Vi glæder os til at se dig!
Lisbeth, Kristine, Christine, Klaus og Rune
Stouby motion | Idrætsvej 10 - 12 | 7140 Stouby
info@stoubymotion.dk | www.stoubymotion.dk
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Stouby Gruppe
www.stoubyspejder.dk
Program
Februar - marts 2009
21/1
28/1
4/2
18/2
25/2
1/3
4/3
11/3
18/3
25/3

Jeg kan selv mærket
Jeg kan selv mærket
Eventyr mærket
Eventyr mærket
Eventyr mærket
Evt. Bæver/Ulvedag
Evt. Eventyr mærket
Fuldmånemøde &
Bæverceremoni
Kirke mærket
Kirke mærket
Til juleafslutning hyggede vi med æbleskiver

Vi vil gerne invitere børn fra 0. kl. til 4. klasse til at deltage i nogle spejdermøder
og se, om de kan tænke sig at blive spejder.
0. og 1. klasse hedder Bævere, og 2. 3. og 4. klasse hedder Ulve.
Begge hold mødes samtidig, men laver ikke altid det samme.
Vi mødes i Spejderhuset på Stouby Skovvej, hver onsdag kl. 17.00 - 18.30. I er
velkomne til at komme med ned og ”kigge med” til spejdermøderne. Her vil der
også være mulighed for at høre mere om spejderarbejdet og hilse på lederne.
Hvis du er interesseret i at blive hjælper eller leder, vil vi også gerne høre fra
dig. Også hvis du kun kan tænke dig at hjælpe en enkelt aften eller to.
Kontakt os:
Dina Kjerkegaard: kjerkegaard@pc.dk
Heini Guttesen:
spejder@svangut.dk
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76 75 90 09 / 40 98 36 16
76 75 90 96

Vejlevej 109, Stouby- Tlf.76 75 90 07
Ring og bestil så er maden klar når du kommer.

DE RINGER - VI BRINGER.
VARETUR ONSDAG OG FREDAG.
Åbningstide: Mandag - fredag .................................................................. 7-30 - 19.00
Lørdag ................................................................................. 7.30 - 16.00
Søndag ................................................................................ 8.00 - 16.00

Købmand Yding - Stouby
Tlf. 75 89 70 02. Fax 75 89 70 81

KVIK

AUTO A/S

v/HANS FRIIS * KURVEFORT 1 * 7140 STOUBY

TLF. 75 89 71 01 * MOBIL 40 92 71 01
BETYDER
GODT
HÅNDVÆRK
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SIM - Skolen i Midten
Den nye overbygningsskole for Stoubys største skoleelever
Når skolen starter efter sommerferien er det ikke i Stouby, men derimod den
nye overbygningsskole i Hornsyld, de unge i overbygningen skal gå på.
Skolen hedder SIM – Skolen I Midten og er ny fælles overbygningsskole for
Stouby, Rårup, Hornsyld og Stenderup skoledistrikter.
Skolen er nu ved tage form ved svømmehallen og idrætscentret i Hornsyld.
Faktisk bliver skolen og idrætscentret bygget sammen, så skolen kan bruge
idrætscentrets kantine og der bliver et fælles skolebibliotek og folkebibliotek. I
samme bygningskompleks ligger ungdomsskolen, som der naturligvis vil blive
et samarbejde med. Der er således tænkt megen synergi ind i placeringen.
Det har været spændende at deltage hele vejen i projektet – lige fra det
allerførste møde, hvor vi skulle prøve at finde ud af hvor skolen skulle ligge og
hvad den skulle indeholde.
Oprindeligt var der kalkuleret med, at skolen skulle kunne bygges for 17 mio.
Det var vi mange, der stillede os tvivlende overfor og netop derfor valgte jeg fra
starten at gå aktivt ind i processen. Beslutningen om at nedlægge
overbygningerne i Rårup og Stouby var jo truffet og det, der kunne gøre det
hele endnu værre var, hvis det blot endte op i 10 skaldede klasselokaler på
Hornsyld Skole – som man så ville kalde en overbygning. Det er nemlig lige
det, man kan få for 17 millioner i dagens Danmark.
Efter en ide-fase, hvor vi opstillede krav og ønsker til den nye skole, så andre
nybyggede skoler og pejlede os ind på, hvordan vi ønskede de fysiske rammer
for vores børn, gik vi over til den mere konkrete fase. Hvor skulle lokalerne
ligge, hvordan skulle de bygges og hvad ville det i øvrigt koste.
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Allerede på et meget tidligt tidspunkt fik vi ansat en skoleleder. Det er
naturligvis lidt specielt at ansætte en skoleleder til en skole, der ikke findes.
Men det har vist sig at være en rigtigt god ide.
Det har nemlig betydet, at der er blevet taget hånd om hele den pædagogiske
og ledelsesmæssige side, så både elever og lærere har lært hinanden at
kende. Men det har også betydet, at hele skolens fundament i form af visioner,
holdninger og pædagogik allerede nu er på plads. Det betyder, at lærerne ved
hvilke mål skolen har for undervisningen. Det betyder igen, at lærerne er
trygge ved at flytte arbejdsplads og det betyder endelig, at de ønsker at
fortsætte med at undervise vores børn. Det er vigtigt i en periode med så store
forandringer, at der ikke er udskiftning i personalet. Det er jo vores egne børn
det handler om.
Lige nu arbejder vi en del i skolebusser og trafiksikkerhed. Som det ser ud lige
nu, så bliver der en skolebusrute mellem Stouby og SIM med en afgang om
morgenen og 3 ture om eftermiddagen. Politiet er blevet bedt om at vurdere
Bråskovvej med hensyn til trafiksikkerhed. Vi forventer at hele Bråskovvej fra
Stouby til Bjerre vil blive erklæret trafikfarlig - også for overbygningselever.
Dermed vil alle overbygningsbørn fra Stouby skoledistrikt være
kørselsberettigede – uanset afstand til SIM.
I løbet af de kommende måneder er der valg til den nye skolebestyrelse. Hvis
du allerede nu ved at du kunne tænke dig at være med til at få skolen sat
ordentligt i søen, så henvend dig til mig. Eneste betingelse for at stille op er at
du har et barn, der skal starte på SIM efter sommerferien.
Bjørn Lorenzen
Lindevangen 6
75 89 78 22
blo@spf-svs.dk
Bogbilen kommer til Stouby ved købmanden
TIRSDAG kl. 14-15.30 i ULIGE UGER
Ring til Juelsminde Bibliotek tlf. 75 69 37 33
hvis du ønsker at bestille materialer – så har vi dem
med næste gang – eller så hurtigt de kan skaffes frem.
Eller bestil selv via internet på www.hedenstedbib.dk eller www.bibliotek.dk
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Få varmen på Vejlefjord!
Vinter, vådt vejr og gåsehud? Vejlefjord kender kuren! Kom en tur i De
Termiske Bade og nyd de store bassiner med velgørende varme og nyd at få
leddene blødgjort og bøjelige igen.
Vejlefjord Kur & Spa oplever stor tilstrømning, og bassiner og behandlinger er i
mange weekender fuldt booket op. Bestil derfor plads i god tid.
Blandt gæsterne er dagsbesøgende fra nærområdet, men også gæster fra
hele landet tilbringer flere dage i de velgørende omgivelser.
Samtidig har flere fra Vejlefjords egne behandlingsafdelinger benyttet det
gode og set med behandlingsøjne ret usædvanlige tilbud, som oven i købet
ligger tæt på og lige ved siden af.
Rekreation og Kur & Spa
Således er blandt andet Vejlefjord-rekreationsgæsterne i flere tilfælde også
glade kur-spa-gæster.
Når rekreationen har fået patienten på benene igen, er det med stor glæde, at
Vejlefjord-medarbejdere tager med patienten i De Termiske Bade eller hjælper
den enkelte til at komme til behandling i spa-afdelingen.
Flere rekreationsgæster
Rekreationsafdelingen oplever også stigende tilstrømning af patienter. Flere
og flere patienter kan efter dage eller uger drage tilbage til hverdagen med
større mod på arbejds- og privatliv.
Hør mere om mulighederne for rekreation hos behandlingssekretariatet tlf. 76
82 33 33 eller hos sygeplejerske Anne Schmidt Hansen, 6120 7380.
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HENRIKS
SKOVSERVICE

Stouby.nu

TLF: 75 89 78 27
Bil: 21 81 63 27

Plantning
Gødskning
Sprøjtning

Klipning og fældning
af juletræer
Køb og salg af træer

Digitaltrykkeri - Alt i tryksager
Snullik’s Data
Bellevej 8, Gammelby
7140 Stouby
Tlf 75897078
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Referat fra mødet med
Borgmester Jørn Juhl Nielsen
den 5. januar 2009.
Deltagere:
Lokalrådet og udviklingsgruppen
Følgende emner blev drøftet på mødet:
Kommuneplan:
Lokalrådet spurgte til, hvordan høringen af kommuneplanen kommer til at
foregå.
Der vil være en høringsperiode på minimum 8 uger – forventningen er at
planen er klar til høring i maj/juni, skulle den ramme ferieperioden vil der blive
sat en længere høringsfrist så man kan nå at deltage.
Boligudvikling:
Teknisk afdeling vil i foråret deltage i et møde med lokalrådet for at drøfte
planerne for boligudvikling.
Kommunen har ikke ret til ubegrænset at udlægge landbrugsjord til
bogligformål. Den i kommuneplanen forslåede udlægning i Stouby er sket på
baggrund af den historiske udvikling.
Hvis de udlagte boligområder viser sig at være for lidt, kan der laves et tillæg til
kommuneplanen.
Kommuneplanen har et 12-årigt sigte, men revideres/tilrettes hvert 4. år.
Lokalrådet ønsker også at der etableres store grunde i forbindelse med byen.
Det undersøges, hvordan regler og muligheder er, for at lave store og små
udstykninger: Regler, muligheder og begrænsninger.
Arealer som er udlagt omkring Pilegaard er mindre end beregnet, da der er
omkring 2,4 ha med blød bund + mose, herudover er gårdens egen parcel
omkring 2,5 ha – dette skal fraregnes i udlægningen.
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Der er ikke aktuelle planer for udflytning af produktionen, men Henrik
Pilegaard stiller sig til rådighed for en forhandling.
Trafiksikring:
Man ønsker en cykelsti til Hornsyld for skolebørn, for at skabe en sikker
skolevej.
Bråskovvej er ikke klassificeret som en trafikfarlig vej – det arbejder lokalrådet
for at få ændret, så der kan etableres skolebusordning. Der er under lokalrådet
nedsat en gruppe, som specielt arbejder med dette.
Hallen:
Man er usikker på, hvilke konsekvenser det har for hallens økonomi at
overbygningen forlader skolen.
Heidi Jul Nielsen i Borger- og Erhvervsafdelingen spørges om dette.
Der er indgået en aftale om tilskud fra kommunen på 1. mio. kr. til hallen – der
var tvivl om, hvad aftalen var – dette genopfriskes og meldes tilbage til
lokalrådet.
Udenomsarealer ved Multihuset:
Ole Lyse oplyser, at der er afsat midler til renovering ved skolen (hvilket også
gælder området ved multihallen) på 1,2 mio. kr. – og man regner med at LOA vil
yde tilskud til resten, så man i sommeren 2009 vil have råd til at få området sat i
stand.

Kontingent til Stouby & Omegns Lokalråd er:
050 kr. pr. husstand pr. år for pensionister
100 kr. pr. husstand pr. år for andre
Kan betales på følgende måde:
Ved

Lenes Broderier, Borgergade 52, 7140 Stouby
Kirsten Jørgensen, Borgergade 15, 7140 Stouby

Eller ved bankoverførsel til konto nr. 7030 1602101
Husk at angive Navn og Adresse.
Med venlig hilsen
Stouby & Omegns Lokalråd
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Over 250 medlemmer i Stouby motion
Stouby motion har fortsat en god medlemstilgang. Alene i januar har vi budt
mere end 30 nye medlemmer velkommen, og foreningen tæller nu i alt 255
medlemmer. Ca. halvdelen af de medlemmer, hvis kontinget er løbet ud har
valgt at forlænge medlemskabet. Mange har oven i købet valgt at skifte fra et
6 måneders kontingent til 12 måneders kontingent.
Spinningholdene, som startede op i efteråret, har været meget populære, og
vi har derfor besluttet at oprette endnu 2 spinninghold på onsdage, så vi nu
tilbyder 6 hold om ugen. Samtidigt har vi lyttet til vores medlemmers ønsker,
og flytter holdene om torsdagen en time frem, så vi fra den 5/2 starter kl. 17
om torsdagen. Det nye ugeskema ser herefter sådan ud:
Hold
Begyndere
Let øvede

Tirsdag
17:00 – 18:00
18:15 – 19:15

Onsdag
18:00 – 19:00
19:15 – 20:15

Torsdag
17:00 – 18:00
18:15 – 19:15

Vi har også besluttet at fortsætte med vores teen-fitness hold på mandage.
Se artikel herom andet steds i bladet.
I november holdt vi en inspirationsdag for instruktørerne, hvor vi lærte en
masse om træning med bolde og elastikker. Vi vil meget gerne hjælpe med at
komme i gang med boldtræning eller vise nye øvelser, så tag fat i os, så vi
også kan hjælpe dig.
Husk også, at vi meget gerne vil hjælpe med at lave nye træningsprogrammer. Ved en træningsaktivitet på 2 – 3 gange om ugen, bør et træningsprogram opdateres med nye øvelser hver 8. – 12. uge. Træningen bliver
nemlig mere effektiv, når man varierer øvelserne, fordi kroppen så hele tiden
skal omstille sig til de nye bevægelsesmønstre. For mange bliver træningen
også sjovere og mere udfordrende, når man med tiden kan udføre selv de
sværere øvelser.
Alle vore instruktører arbejder frivilligt og ulønnet, og vi kan derfor ikke være
tilstede i hele åbningstiden. De bemandede tider ser du under punktet
”Instruktører” på vores hjemmeside www.stoubymotion.dk, hvor du også kan
læse mere om hvem vi er, samt hvad vi tilbyder.
Godt nyt træningsår !
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Nu kan du få nyt tøj i Stouby
- eller repareret det gamle

Gå til Line-dance og mød glade mennesker og hør musik
man kun kan blive i godt humør af. Samtidig får man dejlig
motion. Se vores hjemmeside: www.hornum-linedance.dk
Mie Munk Mortensen
Hornumvej 18
8783 Hornsyld
Tlf. 75688145

OK BENZIN
Apotekerbakken 1
8783 Hornsyld
Tlf. 75 68 72 55

Hos NI-Design v/Ingeborg Sejr, Vejlevej 118,
7140 Stouby, kan du få skræddersyet tøj.
Få dit tøj lagt op, ned, ud eller ind.
Svigter lynlåsen eller er sømmen
skredet, så ring på
tlf. 75 89 77 50 og aftal en tid.!

NETTOPRISER
BILVASK
FYRINGSOLIE
KIOSK

Stouby.nu
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HALFESTEN 2009
LØRDAG DEN 28. FEBRUAR 2009 kl. 18.00 I STOUBY MULTIHUS.
Festen er for samtlige beboere i Stouby/Hornum området samt venner og
bekendte.
Underholdningen er også i år lagt i hænderne på kreative lokale kræfter, der vil
præsentere topunderholdning med lokale deltagere
Musikken vil igen i år blive leveret af:

Prisen for hele festen er kun 200 kroner!
Alt er inkluderet, undtagen drikkevarer som skal købes i baren i hallen.
Tilmelding senest lørdag den 21. februar 2009 til Ole Lyse 20 61 55 00 eller
75 68 81 02 eller til Kirsten Jørgensen 22 90 95 06.
Der er højest plads til 400 gæster, så skynd jer!
Der kan bestilles gadeborde, venneborde m.m.
I år er der ingen adgang, hvis ikke man har tilmeldt sig.
Kommer du først efter spisningen skal du også tilmelde dig senest lørdag den
21. februar til Ole Lyse eller Kirsten Jørgensen. Prisen er 50 kr. for festen.
Alle tilflyttere, der er med til festen for første gang og giver besked herom ved
tilmeldingen, vil få en gave overrakt.
Endvidere uddeles ”Stouby-prisen”.
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Forrygende festlig halfest!
Maden leveres i år af Fakkegrav Badehotel og byder på følgende lækre
menu:
Forret:
Røget lakseroulade med krydderurter, sprød salat og purløgscreme. Hertil
hjemmebagt brød og smør
Hovedret:
Honningmarineret skinke
Kalkunbryst med kokos/karry marinade
Oksefilet med coleslaw
Flødekartofler
Kartoffelsalat
Marinerede grøntsager
Tzatziki
Forskellige salater
Hjemmebagt brød
Dessert:
Hvid og mørk chokoladeterrine med abrikossauce
Gå ikke glip af denne forrygende og fornøjelige aften!
Arrangører: Stouby GIF og Stouby og Omegns Lokalråd
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Stouby.nu
HYLLE’S
MURERFORRETNING
LARS CHRISTIAN HYLLE
Hyrupvej 7 . 7140 Stouby . Mobil 21 66 65 76

Alt murerarbejde
udføres:
!Fliser
!Tag
!Reparationer
!Tilbygninger
!Nybyggeri

Belægning  Anlægning af græsplæner  Træfældning
Plantning  Ny anlæg  Renovering  Beskæring
Og vedligehold af såvel store som små anlæg.
Ring for uforbindende tilbud ...

OCK-anlæg
v/Ole Kilstofte
Fakkegravvej 42, 7140 Stouby
Mobil: 22 94 75 64  Tlf.: 75 89 75 64
E-mail: o_kil@hotmail.com
www.ock-anlaeg.dk
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“.....ikke til containeren i første omgang!...Tak!!!”
Vi kender det vist alle. Dagene er blevet en smule lysere, kalenderen fortæller
at et nyt år er begyndt, eller måske skal man flytte.
Årsagerne kan være mange, det vi tænker på er: Oprydning!
I mange tilfælde støder man på noget, som ikke er interessant for en selv mere,
og så ryger det ud for at give plads til mere vedkommende ting. Ganske
fornuftigt, men overvej lige om det skulle være noget, der fortæller lidt om
dagligdagen eller en festlig begivenhed i lokalområdet, for så kunne billedet
eller dokumentet måske indgå i en logisk sammenhæng med andet materiale.
Det kunne muligvis være “the missing link” i en fortælling, der endnu ikke er
fuldendt.
Tænk venligst på lokalarkivet, hvis i finder noget, dokumenter eller billeder, der
fortæller om vores område.
i år kunne vi tænke os at indsamle en mængde billeder, der viser, hvordan
områdets bygninger/huse har ændret udseende gennem tiden. Måske også
nogle gode historier i den forbindelse! Mest spændende er det om der
findes billeder af de huse, som ikke findes mere.
Hjælp os hvis I kan!
Lokalarkivet.
NB: I år er det 25 år siden lokalarkivet for Stouby og omegn blev oprettet.
Det fejrer vi med en udstilling, se nærmere omtale i næste nr. af Stouby
bladet.

Karen Hansen
Registreret Revisor
kh@r-i-d.dk

Gl. Vejlevej 21
8721 Daugård
Tlf. 7589 6066

www.r-i-d.dk
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Nyt fra Stouby og Omegns Lokalråd
Kære Stouby borgere
Stouby og Omegns Lokalråd ønsker alle et rigtig godt nytår.
Stoubys fremtidige udvikling
Der arbejdes fortsat med projektet. Vi har fået oplyst, at vi vil blive kontaktet af
Hedensted kommune i løbet af januar måned vedrørende udstykning af nye
byggegrunde i de kommende år.
Når der er nyt herom vil I blive orienteret.
Borgmestermøde
Stouby og Omegns Lokalråd havde sammen med udviklingsgruppen m. fl.
Den 5. januar i år et møde med borgmester Jørn Juhl Nielsen.
Det var et møde borgmesteren havde ønsket, da han gerne vil høre om, hvad
der rører sig rundt i de forskellige lokalområder i Hedensted kommune.
Det var et godt møde hvor vi fik drøftet mange af de ting, som ligger os på sinde
som:
· Lokalplan og Byudvikling. Udkast til Kommuneplan 2009 - 2021
Antal byggegrunde – 50 grunde afsat totalt til de kommende 12 år.
· Udearealer ved Multihuset.
· Trafikforhold – skolen, sanatorievej, vestlig omfartsvej, Bråskovvej i
forb. med Overbygningsskolen i Hornsyld.
· Hallens økonomi i forbindelse med nedlæggelse af overbygning.
Ny aktivitet i marts måned
Bestyrelsen har besluttet, at vi vil opfordre udviklingsgruppen til at invitere til et
møde i marts måned.
Hvad emnet for mødet skal være og hvem der skal inviteres, vil vi lade gruppen
beslutte.
Generalforsamling
Lokalrådet holder som vanlig generalforsamling i april måned. Datoen er
endnu ikke fastlagt, men vi opfordrer til at rigtig mange møder op. Vi vil hurtigst
muligt melde datoen ud, så I kan reservere jer datoen.
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Halfesten
Til halfesten den 28. februar, som er omtalt andet sted i bladet vil Lokalrådet
overrække gaver til tilflytterne, så husk når I melder jer til, at sige om I er
tilflyttere.
Samme aften uddeler vi også Årets pris!
Kriterierne for tildeling af årets pris er:
· en person som har bidraget til den udvendige forskønnelse af Stouby i form
af renovering af huse – anlæg af haver og lignende, eller
· en person, som har bidraget til den indre forskønnelse eksempelvis ved at
gøre en særlig indsats over andre medborgere unge som ældre.
Forslag sendes senest den 20. februar til kirsten.jorgensen@hafnet.dk
eller i min postkasse Borgergade 15.
Udtrædelse af bestyrelsen
Claus Hansen og Henrik Wiingreen har valgt at udtræde af Lokalrådets
bestyrelse, hvilket resten af bestyrelsen beklager meget.
Vi vil gerne sige mange tak til Claus og Henrik for deres indsats i bestyrelsesarbejdet.
Stouby Bladets redaktion
Vi har fået en ny redaktion her fra årsskiftet, og vil gerne sige velkommen til den
nye redaktion og tak til den afgående redaktion for deres indsats for Stouby
Bladet.
Ny hjemmeside
Stouby og Omegns Lokalråd har fået ny hjemmeside www.Stouby.nu
Vi håber, at I vil gøre flittigt brug af den nye hjemmeside.
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Sparer dig for meget
Vi er sponsor for
Stouby GIF

Frisørhjørnet
v/ Thuy Thi Truong

Borgergade 21
7140 Stouby
Tlf. 75897730

3C WINE
Import og salg
Vin til fest og gaver

Åbningstid “når vi er hjemme”
Idrætsvej 2
7140 Stouby
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Tlf. 75897557
www.3c-wine.dk

A/S

Torv ved købmand Yding
Som nogen måske husker bevilgede Hedensted kommune 20.000 kr. til
Stouby og Omegns Lokalråd til etablering af et torv i Stouby.
I Lokalrådet drøftede vi placeringen af torvet. Vi ønskede en central placering
gerne midt i byen og gerne i forbindelse med SPAR købmanden.
Vi henvendte os derfor til Ulla og Johs. Yding og forelagde dem vores plan.
Heldigvis syntes de også, at det var en god idé og stillede et stykke af deres
grund vederlagsfrit til rådighed.
De havde kun en betingelse i forbindelse med projektet, og det var, at hvis de
en dag sælger til en anden købmand, og denne ønsker torvet inddraget til
parkeringsplads, så må torvet nedlægges. En betingelse vi finder helt ok.
En stor tak til Ulla og Johs., fordi I endnu en gang har vist, at I altid støtter
projekter og arrangementer, der er til gode for Stouby.
Stor var glæden i bestyrelsen over, at vi nu skulle have et torv – et sted vi alle
kunne mødes og hygge os, indtil det gik op for os, hvor fysisk krævende et
projekt det egentlig var, at vi havde kastet os ud i.
Men heldigvis fattede Ole Kilstofte interesse for sagen, og gik i gang med
projektet.
En stor tak til Ole Kilstofte for det kæmpearbejde han har lagt i projektet uden
ham, havde vi ikke haft et torv i dag.
Nu er der nok nogen, der vil sige, skal sådan et torv ikke indvies, og det skal det
med manér.
Når det bliver forår, vil torvet blive indviet. Vi håber rigtig mange af jer vil møde
op den dag og deltage i indvielsen.
Datoen vil blive meldt ud lige så snart den er fastlagt.
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Et lille hjertesuk
Det ser ud som om, at der er nogen, som endnu ikke har indbetalt
kontingent for 2009.
Se side 15 for info om hvor og hvordan der kan betales kontingent.
Venlig hilsen
Stouby og Omegns Lokalråd
Kirsten Jørgensen, formand

Flere sponsorer til trafikveste – en tilføjelse:
I forrige nummer af Stouby bladet er følgende nævnt som lokale sponsorer til
de 300 trafikveste til eleverne og lærerne på Stouby Skole:
Claus Madsen, Anders Lage, Jens Ove Knudsen og Thomas Ryder.
Der er dog flere, der står bag dette vigtige initiativ. De skal også nævnes her, og
fortjener selvfølgelig en lige så stor tak som de andre sponsorer. Det drejer sig
om Jørgen og Henrik Pilegaard samt Peter Bech.
Med venlig hilsen Thomas Chr. Ryder.

Orientering fra Stouby Vandværk
Hvorfor bygger vi et nyt vandværk?
Det stående værk består af 2 råvandspumper, åben iltningstårn og filter 50 m3
renvandskammer, 1 stk. udpumpningsrør, 3 pumper og lænsepumpe.
Bygningen er utæt flere steder. Der trænger vand ind I renvandskammer, filter,
iltningstårn og langs gulvet.
Rør fra renvandskammer er tæret og har mange andre skavenker.
Renoveringen af eksisterende bygning ville koste 2 - 2.5 mil og ikke være optimal. Nyt koster 3 - 3.2 mil.
Den nye bygning er 100 m2 og indeholder teknikrum m. 2 lukkede filtre, 3
udpumpningsrør, EDB-styring af 3 råvandspumper samt udpumpningskontrol
af m3 forbrug hele døgnet.
Nyt renvandskammer på 250 m3. Døgnforbruger er pt. ca. 400 m3. Desuden er
der et lagerrum, kontor / mødelokale og toilet.
Der vil bliver afholdt åbent hus, når byggeriet er afsluttet.
Bestyrelsen
v. Ole R. Thomsen
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Lokalhistorisk Arkiv for Stouby og Omegn
Er åben alle torsdage i ulige uger fra klokken 19.30 til 21.30
fra uge 39 til uge 15.
Eller efter aftale med:
Ole Hald, telefon 75 89 70 70, Bjørn Købsted, telefon 75 68 74 99,
Lis Schrøder, telefon 75 89 72 26 eller Mogens Dam, telefon 75 89 73 51.
Åbningstider i 2009: torsdag den 12. og 26. februar,
torsdag den 12. og 26. marts samt torsdag den 23. April

FORÅR I BJERRE HERREDS HAVEKREDS - arrangementer
BLOMSTERRIGE HORTENSIA: 3. feb. klokken19,
Hornsyld Skole, aulaen.
Poul Hagedorn fra Tarm lærer os at få blomster på denne
drilske og fantastiske busk. Generalforsamling. Herefter
havequiz med gevinster. Hvem er klogest udi havebrug?
Plantesalg. Entré, kaffe og lagkage 50 kroner.
HAVESTEMNINGER PÅ TERRASSER OG I GÅRDHAVER:
31. marts klokken19, Juelsminde Skole, Himmelrummet.
Ellen Lærke Jørgensen, Vinding, giver mange tips til udformning, læforhold,
belægning, overdækning, udekøkken, spejlbassin og beplantning så
terrassen bliver brugbar opholdsplads for alle i familien. Entré, kaffe og
æblekage 50 kroner.
BESKÆRING: 18. april klokken13-16, Bjerrevej 325 (Dommergården)
Børge Andersen fra Horsens viser professionelt hvordan bl.a. æbletræer
tyndes ud, så haven ikke skæmmes, men bliver kønnere.
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Stouby Jagtforening
Aktiviteter 2009

Bestyrelsen for Stouby Jagtforening :
Formand:

Ole Mikkelsen
Mølletoften 2, 7140 Stouby

Næstformand: Erling Juul
Løgballevej 24, 7140 Stouby
Kasserer:

Tlf. 2398 4193
Tlf. 7569 1472

Bo Skou Rasmussen
Fakkegravvej 19, 7140 Stouby

Tlf. 2347 6190

Jørgen Gram Petersson
Rosenvoldvej 27, 7140 Stouby

Tlf. 2268 0242

Flugtskydning: Ingolf Frederiksen
Fakkegravvej 28, 7140 Stouby

Tlf. 7589 7029

Sekretær:

Mail adresse:

bsr@rasmussen.mail.dk

Aktiviteter 2009
Lørdag d. 11. april - Hjortebanen i Ulfborg
Instruktion - begrænset tilmelding til Ole Mikkelsen
Torsdag d. 23. april - Besøg hos Steen Breith
med bl.a. simulatorskydning.
Pris pr. deltager kr. 100,Tilmelding til Ingolf Frederiksen
Lørdag d. 25. juli kl. 13.00 - Urlev Bakker
Pokalskydning.
Torsdag d. 10. sep. kl. 19.30 - Stouby Hallen
Generalforsamling
Lørdag d. 10. okt. d. 14. nov. og d. 12. dec. kl. 10.00
Jagt i Præsteskoven. Mødested: Gartneriet.
Tilmelding til Ole
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Stouby.nu
HYRUP
MASKINSTATION AS
TLF. 75 89 75 00
*

*

Landbrugets partner hele året
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Støt Stouby GIF økonomisk - uden at det koster dig noget.
Det eneste du skal gøre, er at købe benzin/diesel hos vor lokale UNO-X
tank, så modtager Stouby GIF 8 øre pr. liter brændstof du køber. Du kan
tilmelde dig denne ordning på www.uno-x.dk/kort
Her kan du desværre ikke henvise til Stouby GIF - aftale nr. 50659, så du er
nødt til efterfølgende at ringe op på ét af de nedenstående numre.
Foretrækker du at ringe efter en tilmeldingsblanket, kan det ligeledes ske
på nedenstående numre.
OBS – dette er meget vigtigt:
Har du allerede et kort, så skal du tjekke med hovedkontoret for Uno X, om
du er tilmeldt denne specielle ordning. Du skal i givet fald være noteret
under aftale nummer ”50659”
Du kan benytte følgende gratis telefonnumre: 80 20 56 78 eller 80 20 12 34
Så vi kan kun opfordre læserne til at benytte vor lokale Uno-X tank
- og dermed støtte Stouby GIF.
Med venlig hilsen Stouby GIF

Tennis-afdelingen ønsker sine medlemmer et forsinket godt nytår.
·
·
·
·

Vi glæder os til at se Jer igen til den kommende sæson.
Da vi gerne vil kunne informere Jer hurtig og præcis
om sæsonstart, tilmelding m.m., vil vi allerede nu bede
om Jeres mailadresse.

Så send den venligst til:
Klaus Petersen: kop@hafnet.dk
Så husk nu at skrive!
Gør I det, vil vi også henover sæsonen løbende kunne give Jer
informationer om arrangementer m.m.
Med venlig hilsen
Tennisudvalget.
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STOUBY
Søndag den 15. feb. Seksagesima..........
Søndag den 22. feb. Fastelavn...............
Søndag den 01. marts 1. s. i fasten........
Søndag den 08. marts 2. s. i fasten........
Søndag den 15. marts 3. s. i fasten........
Søndag den 22. marts Midfaste.............
Søndag den 29. marts Maria Bebudelse
Søndag den 05. april Palmesøndag.......
Torsdag den 09. april Skærtorsdag........
Fredag den 10. april Langfredag............
Søndag den 12. april Påskedag..............
Mandag den 13. april 2. Påskedag.........
Søndag den 19. april 1. s. e. påske.......
Søndag den 26. april 2. s. e. påske........
Søndag den 03. maj 3. s. e. påske........
Fredag den 08. maj Bededag...............
Søndag den 10. maj 4. s. e. påske........
Søndag den 17. maj 5. s. e. påske........
Torsdag den 21. maj Kristi Himmelfart

09.00 Fin Petersen
Ingen
10.30 BIL
19.30
Ingen
10.30 BIL
Ingen
10.30 BIL
Ingen
14.00 Liturgisk
10.30 BIL
09.00 Fin Petersen
Ingen
14.00 Konf. gudstjeneste
10.30 Konfirmation
09.00 Rikke Mai
Ingen
10.30 BIL
Ingen

HORNUM
Ingen
10.30
Ingen
Ingen
10.30
Ingen
10.30
Ingen
10.30
Ingen
09.00
Ingen
10.30
Ingen
09.00 Konfirmation
Ingen
09.00 Fin Petersen
Ingen
10.30

Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Søndag den 1. marts. Vi har brug for flere indsamlere, så vi kan nå ud til næsten alle i Stouby og
Hornum sogne. Kontakt sognepræst Poul Erik Sørensen – 75897051 snarest muligt! Tag godt
imod indsamlerne og vær med til at støtte en god sag den 1. marts – hvor der er focus på sult!
Sogneaften
Torsdag den 12. marts kl. 19.30 – 21.30 i den store sal i Stouby Multihus. Forfatteren Niels
Krøjgaard fra Århus holder et spændende foredrag om emnet ”Hvad skal jeg tro?” Det handler
om det okkulte og det overnaturlige – ud fra en nysgerrig og kritisk vinkel. Der er kaffe á 30 kr.
Liturgisk gudstjeneste i Stouby Kirke
Langfredag den 10. april kl. 14.00. Det er en kort gudstjeneste uden prædiken og altergang,
hvor vi i stedet hører tekster, den sidste del af lidelseshistorien og synger de salmer, der hører
til denne dag.
Konfirmandgudstjeneste i Stouby Kirke
Søndag den 26. april kl. 14.00, hvor de fleste af årets konfirmander medvirker og sætter deres
præg på hele gudstjenesten. Bagefter er der kaffe, sodavand og kage i våbenhuset.
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Flaske- og papirindsamling.
I Stouby GIF. nærmere betegnet fodboldafdelingen er vi meget glade for
det økonomiske bidrag flaske- og papirindsamlingen giver i årets løb.
I disse affaldsømtålelige tider er det dog nødvendigt at indskærpe følgende:
-

der modtages kun hele flasker og glas
anden glasemballage modtages rengjort, uden låg
tom emballage bedes henlagt i de opstillede affaldsstativer
er containerne hos Yding fyldte kan containerne på Rosenvoldvej
benyttes
- papir bedes bundtet eller afleveret i plastsække, og husk at fylde
godt op bagerst i lokalet.
Med andre ord:
- knust glas af enhver art modtages ikke
- poser med flasker tømmes op i de opstillede containere (ikke ved
siden af).
Jeg skal blankt erkende, at containerne især hos Yding indimellem har været
endog meget fyldte; men husk der står også containere på Rosenvoldvej.
Datoerne for papirindsamling i 2009 er:

14. februar, 16. maj, 15. august og 21. november.
Vi kører de sædvanlige ruter i tidsrummet mellem kl.10.00 og 12.00.
Med venlig hilsen
Stouby GIF. Fodboldafdelingen Erling Juul
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Historisk fodbolddag!
Lørdag den 5. januar 2009 var en HISTORISK dag for STOUBY GIF.
Det var nemlig første gang i klubbens historie at den formået at vinde BHK
(Bjerres Herreds Kommunemesterskab) i indendørs fodbold.
Det skete da 3 unge Stoubygutter (Tommy Laursen, Mads Linnet og Kian
Frederiksen) drog til Juelsmindehallen for at vise Stoubys farver frem. Og det
med stor succes.
Det skete dog med hjælp ude fra, da Allan Rützau, Hornsyld og Heino
Petersen, Skjold også deltog.
Men turneringen igennem skulle det vise sig, at det var de 3 fra Stouby, der
skulle blive de bærende kræfter på dette formidable hold.
Stouby GIF TABTE ikke en eneste kamp i deres fremmarch mod titlen, holdet
fejede al modstand væk.
Dog tog holdet til tider lidt let på tingene i nogle kampe og måtte her nøjes med
uafgjort, men det var nok til at titlen kom i hus!
SÅ STOUBY ER IGEN TILBAGE PÅ FODBOLDLANDKORTET

Nyt fra badminton
Vi er kommet godt i gang med badmintonsæsonen og allerede nu har spillerne
opnået gode resultater, både i turneringskampene og alle de stævner, som
spillerne har deltaget i.
Årgangen U13 er afgjort den række der i øjeblikket gør det bedst.
Således blev det til fine placeringer, da der blev afholdt landsdelsmesterskaber den 8. november, for U13 årgangen og med mestre fra Stouby i både
A, B, og C rækken. Stouby GIF stod i øvrigt for dette arrangement.
I det nyligt afholdte DGI Talenttræningsstævne i Vingsted markerede vores
drengespillere sig også flot. Det blev til en 1. plads til Martin Knudsen og en 3.
plads til Mikkel Høgh i A-rækken. Derudover vandt disse to spillere
doublerækken.
I B-rækken fik Jonas Rosenmaj en flot 1. plads og blev nr. 2 i doublerækken.
Det lover godt for vores dygtige drengespillere. Nikolaj Nielsen og Andreas
Bonde er rykket op som B-spillere og Jonas Rosenmaj er meget tæt på at
blive A- spiller.
Badmintonudvalget
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Foreninger og organisationer i Stouby området
Navn

Formand/leder

Adresse

Telefon

Bjerre Herreds Havekreds
Bjerre Herreds Rideklup
Bjerre Herreds Svømmeklub
Columna Gymnastikforening

Kirsten Mortensen
Ida-Lis
Grethe Riber Dam
Eva Gamst Jensen

Klejs Skovvej 16, 7130 Juelsminde
Overbyvej 18, 7130 Juelsminde
Bråskovvej 59, 8783 Hornsyld
Mejerivej 4, 7140 Stouby

7568 7755
3067 4094
2127 8134
7589 7003

Fodboldklubben RHS
Hornum Menighedsråd
Håndboldklubben HSR
Indre Mission - Stouby

Flemming Fredskilde
Per Lerche Nygård
Peter Jakob Jensen
Laurids Madsen

Kirkedalsvej 31, 7130 Juelsminde
Hornumvej 1, 8783 Hornsyld
Søndergade 49, 8783 Hornsyld
Vejlevej 80, 7140 Stouby

7568 5715
7568 7781
7568 7160
7589 7264

Juelsminde Ungdomsskole
KFUM-Spejderne i Stouby
Kildebjerget Kostskole
Lokalhistorisk Arkiv

Dina Kjerkegaard
Sten Muff
Ole Hald

Vejlevej 7, 7130 Juelsminde
Hyrupvej 8, 7140 Stouby
Sanatorievej 1, 7140 Stouby
Bøgevej 19, 8783 Hornsyld

7569 5325
7675 9009
7589 7455
7589 7070

Naturbørnehaven
Rosenvold Havns Bådelaug
Stouby Aktivitetsklub
Stouby Bladet

Tove Pa aske
Ove Henriksen
Vagn Jacobsen

Stouby Skovvej 2, 7140 Stouby
Lilleeje 14, 8722 Hedensted
Idrætsvej 5, 7140 Stouby
redaktion@stouby.nu

7589 7868
7589 0027
7589 7011

Stouby Børneklub
Stouby Erhvervsforening
Stouby G.I.F.

Benny Friis
Peter Rossel
Erling Juul

Borgergade 37, 7140 Stouby
Aksel Nielsens vej 6, 7140 Stouby
Løgballevej 24, 7140 Stouby

7589 7886
7589 7901
7569 1472

Stouby Husholdningsforening
Stouby Jagtforening
Stouby Menighedsråd
Stouby Multihus

Inger Hansen
Ole Mikkelsen
Carsten O. Andersen
Jens Stenhøj

Bellevej 20, 7140 Stouby
Mølletoften 2, 7140 Stouby
Bobækvej 6, 7140 Stouby
Rosenvoldvej 25, 7140 Stouby

7589 7777
7589 7897
7589 7786
7569 1268

Stouby Motion
Stouby Net
Stouby Pensionistforening
Stouby Skakklub

Rune Stensdal
Knud Olesen
Søren P. Simonsen
Jens Otto Grabau

Aksel Nielsens Vej 10, 7140 Stouby
Idrætsvej 2, 7140 Stouby
Stouby Kirkevej 18, 7140 Stouby
Kalmarvej 12, 7140 Stouby

7589 7015
7589 7557
7589 7164
7589 7210

Stouby Skole
Stouby Skolebestyrelse
Stouby og Omegns Lokalråd
Stouby Ungdomsklub

Ebba Jacobsen
Marianne Kristensen
Kirsten Jørgensen
Janni Andersen

Vejlevej, 7140 Stouby
Sanatorievej 8, 7140 Stouby
Borgergade 15, 7140 Stouby
Vejlevej 103, 7140 Stouby

7589 7511
7589 7065
7589 7546
2916 2977

Stouby Vandværk
Vejlefjord Centret
Venstre-Stouby
Ældre-Sagen

Ole Thomsen
Stig Thomasen
N. H. Broch Mikkelsen
OveLauridsen

Mikkelsvej 16, 7140 Stouby
Sanatorievej, 7140 Stouby
Bellevej 19, 7140 Stouby
Rosenvænget 20, 7130 Juelsminde

7589 7060
7682 3333
7589 7241
7569 3318

HUSK! Tjek at det er de korrekte oplysninger der står her om jeres forening
eller organisation!
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Anlæg af indkørsler m.v.
Jord og beton arbejde.
Kloakering
samt byggearbejder.
Stouby Entreprenørforretning ApS
Bellevej 20 - 7140 Stouby
Tlf. 75 89 77 77 - Fax 75 89 77 98

JØRGEN BOJSEN JENSEN
TØMRERMESTER
Kildevangen 16 8783 Hornsyld Tlf. 75 68 75 99
Værksted Hornumvej 4, Hornum 75 68 71 88

Vestergaard I/S.
v. Ole Lyse
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Februar
14.
10.
12.
18.
24.
22.
26.
28.

Flaskeindsamling
Bogbussen ved Købmanden
Lokalarkivet åben
Spejdermøde 25/2
Bogbussen ved Købmanden
FASTELAVNSFEST
Lokalarkivet åben
HALFEST

se side 32
se side 11
se side 27
se side 08
se side 11
se side 05
se side 27
se side 18

Marts
01.
01.
10.
12.
12.
24.
26.
31.

Sogneindsamling
Spejdermøde 4/3 - 11/3 - 18/3 - 25/3
Bogbussen ved Købmanden
Lokalarkivet åben
Sogneaften
Bogbussen ved Købmanden
Lokalarkivet åben
Havestemning på terrassen

se side 31
se side 08
se side 11
se side 27
se side 31
se side 11
se side 27
se side 27

April
10.
11.
23.
26.

Litugisk gudstjeneste
Hjortebanen I Ulfborg
Besøg hos Steen Breith
Konfirmation

se side 31
se side 28
se side 28
se side 31

Næste nummer (nr. 128)
af Stouby Bladet udkommer i starten af april 2009.

Deadline
for materiale til bladet er
den 20. Marts 2009
Se her hvornår de følgende numre udgives.
Nr. 129 i starten af juni (uge 27)
Nr. 130 i starten af august (uge 31/32)
Nr. 131 i starten af oktober (uge 40)
Nr. 132 i starten af december (uge 49)

Tryk: Snullik’s Data, tlf. 75897078

Aktivitetsliste.

