Stouby Bladet
- i samarbejde med stouby.nu
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Nr. 131 - 23. årgang oktober 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

Rådgivning
miljø
Jordforurening
EDB

Niels Mølgaard, Ingeniør m IDA
Bjerggårdsmarken 4, 7140 Stouby
Tlf. 7589 7654 Mob. 23724854

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
Kvalitetsarbejde til tiden
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Stouby Bladets redaktion
Helene Fruelund
Bjørn Lorenzen
Bo Poulsen
Annonceansvarlig, Ingeborg Sejr

tlf. 21 82 96 22
tlf. 75 89 78 22
tlf. 20 84 41 41
tlf. 75 89 77 50

Indlæg til Stouby Bladet & stouby.nu kan sendes til
Helene Fruelund
redaktion@stouby.nu
Henvendelse vedr. annoncer kan ske til annonceansvarlig på
annoncer@stouby.nu, eller på telefon: 75 89 77 50
Bestyrelsen for Stouby og Omegns Lokalråd
Formand: Kirsten Jørgensen
tlf. 75 89 75 46
Næstformand: Linda Jill Peitersen
tlf. 60 32 50 25
Kasserer: Rune Stensdal
tlf. 75 89 70 15
Sekretær: Bjørn Lorenzen
tlf. 75 89 78 22
Øvrige:
Helene Fruelund
tlf. 21 82 96 22
Karen Hansen
tlf. 21 71 60 66
Anker Jørgensen
tlf. 22 13 43 72
Suppl.
Bo Poulsen
tlf. 20 84 41 41
Bestyrelsen for Stouby GIF
Formand: Erling Juul
Næstformand: H.P. Hansen
Kasserer: Mette Lyse Pedersen
Sekretær: Jan Pedersen
Bestyrelsesmedlem: Just Kristensen
Fodbold: Kian A. P. Frederiksen
Gymnastik: Lisbeth R. Thomsen
Tennis: Klaus Petersen
Badminton: Jørgen Gram
Motion: Rune Stensdal

tlf. 75 69 14 72
tlf. 75 89 77 12
tlf. 75 89 77 35
tlf. 75 89 70 75
tlf. 75 89 70 65
tlf. 22 73 17 50
tlf. 75 71 20 24
tlf. 75 89 77 71
tlf. 75 69 10 31
tlf. 75 89 70 15
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Sæsonen er godt i gang, og Indoor Cycling holdene har kørt for fulde huse
siden opstarten i august. Fra oktober tilbyder vi yderligere to hold, så der i alt
er fem hold om ugen. På vores hjemmeside kan du læse mere om holdene,
og se hvordan du tilmelder dig via Online booking.
Som en følge af den øgede aktivitet i Indoor Cycling lokalet, har vi fået
installeret et ventilationsanlæg, og vi har ligeledes opgraderet vores
musikanlæg med nye højttalere og nye trådløse mikrofoner til instruktørerne.
Der er også ved at være mere aktivitet i motionslokalet, og vi har budt
velkommen til godt 10 nye medlemmer i løbet af september. Ombygningen i
forbindelse med arealet på reposen er i fuld gang, og forventes færdiggjort i
løbet af oktober.
Vi har indledt et samarbejde med Multihuset om rengøring af motionslokalet,
og det fungerer rigtig godt, så der nu altid er pænt og rart at opholde sig.
Fitnessinstruktørerne har været på opfriskningskursus i starten af september,
og er nu klædt godt på til at vejlede medlemmerne. Vi har indført faste
tidspunkter i løbet af ugen, hvor vi garanterer, at der altid er mindst én
instruktør til stede.
På hjemmesiden kan du se instruktørtiderne, og nu kan du også booke tid
med en instruktør via Online booking. Alle medlemmer kan frit aftale tid til
gratis instruktionstime eller programopdatering, så ofte der er behov for det.
Fra den 1/10 har vi forenklet kontingentstrukturen, så medlemskaber nu
tegnes for op til 12 måneder ad gangen. Vi modtager i skrivende stund
indbetalinger fra både aktive og passive medlemmer, og har som målsætning
at omkring 200 medlemmer vælger at forlænge eller genoptage
medlemskabet for den kommende sæson frem til 30/9 2010.
Vi er gået i luften med vores nye hjemmeside, som er udviklet i samarbejde
med Stouby GIF. Vi beholder webadressen www.stoubymotion.dk, der leder
besøgeren direkte ind på vores del af Stouby GIF hjemmesiden. Som noget
nyt har vi fået mulighed for at gøre tydeligere opmærksom på sponsorer og
samarbejdspartnere, og vi arbejder for øjeblikket med lave et billedgalleri
samt en nyhedsbrevsfunktion.
Vi ønsker et godt efterår og sørg nu for at få sved på panden – det er sundt!
Teenfitness



Årsmøde

Vi tilbyder igen i år teenfitness for
piger og drenge fra 6. Klasse og
opefter. Holdet starter den 26/10.

Stouby motion afholder årsmøde
tirsdag den 27. oktober kl. 19:30
i Multihuset.

Se mere på www.stoubymotion.dk

Se mere på www.stoubymotion.dk
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Stouby GIF er i luften med egen hjemmeside
Vi har skrevet det før – men nu er det ganske vist:
Klik selv ind på www.stoubygif.dk og se den nye hjemmeside.
Alle underafdelingerne i idrætsforeningen har deres egne sider, og
her finder du information om holdene, træningstider, stævner,
priser, instruktører, trænere og meget andet.
I samarbejde med Stouby Bladet viser vi også annoncerne fra
bladet på hjemmesiden. I resten af 2009 er det en gratis service til
annoncørerne.

Den nye hjemmeside er lavet i samarbejde med Stouby motion, der
også er flyttet ind på den nye hjemmeside.
Stouby motion beholder dog sin webadresse www.stoubymotion.dk.
I hovedbestyrelsen håber vi, at rigtig mange vil bruge hjemmesiden
til at følge med i, hvad der sker i Stouby GIF.
/Stouby GIF
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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
*

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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GENERALFORSAMLING
Stouby GIF afholder generalforsamling
tirsdag den 17. november 2008 kl. 19.30
i Stouby Multihus
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være
formanden i hænde senest tirsdag den 10. november 2008.
VEL MØDT!
Stouby GIF/Erling Juul

Foredrag ved Thyra Frank
Lørdag d. 14. november 2009 inviterer Columna Gymnastikforening
til et spændende foredrag ved Thyra Frank.
Thyra er plejehjemsleder på OK-plejehjemmet ”Lotte” på
Frederiksberg.
Hun har sat fokus på omsorg, respekt og livsglæde for stedets 22
beboere ud fra en filosofi om ”retten til en værdig alderdom” og
troen på ”et liv før døden”.
Hun er bl.a. kendt for at servere rødvin til maden og portvin til
kaffen.
Foredraget, som bærer titlen ”Livsglæde og stjernestunder – også i
alderdommen” finder sted i Stouby Multihus lørdag 14. nov. kl. 14.
Billetprisen er 150 kroner inkl. kaffe og kage.
Billetter kan købes på gymnastikholdene og ved købmand Yding.
Alle er velkomne!
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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.

Åbningstider: Mandag - fredag .................................................................. 7-30 - 19.00
Lørdag ................................................................................. 7.30 - 16.00
Søndag ................................................................................ 8.00 - 16.00
Helligdage: Se opslag i butikken

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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Stouby Gruppe
www.stoubyspejder.dk
Nyt fra spejderne:
Vi har haft en god tilgang af børn efter sommerferien, det er dejligt!
Nogle af lederne har lige deltaget i et stort landstræf i Skive, hvor
1600 ledere fra hele landet mødtes på pladsen, som skal danne
ramme om den store korpslejr næste år. Pladsen er fantastisk, og
vi glæder os til vi skal have et juniorhold af sted på lejren næste
sommer.
I slutningen af oktober skal vi på weekendtur til Torn Trines hus.
Avisindsamlinger:
Vi har indgået en aftale med Stouby GIF om, at indsamlingen af
aviser og flasker overtages af spejderne igen. For nogle år siden,
da der stort set ikke var nogen spejdere tilbage i byen, overtog GIF
opgaverne.
Vi takker Stouby GIF mange gange for at det kan lade sig gøre at få
dem tilbage, da en fast indtægtskilde er med
til at sikre spejderarbejdet i byen økonomisk.
Derfor HUSK at aflevere jeres aviser i laden
på hjørnet af Borgergade og Rosenvoldvej. På
den måde støtter I spejderarbejdet.

Der vil være avisindsamling næste
gang lørdag den 21. November.

Noget for dig?
Hvis du har lyst til at prøve og se, om du vil
være spejder, er du meget velkommen til at
besøge os en onsdag ved spejderhuset på
Stouby Skovvej 7c (over for børnehaven). Se vores hjemmeside for
program.
Bævere 0. og 1. Klasse
onsdage 17:00 – 18:30
Ulve
2. og 3. Klasse
onsdage 17:00 – 18:30
Junior
4. og 5. Klasse
onsdage 19:00 – 20:30
Kontakt os:
Heini Guttesen
Dina Kjerkegaard
René Trust
Leif Pedersen

spejder@svangut.dk
kjerkegaard@pc.dk
rene.trust@gmail.com
leif_ped@get2net.dk

76759096/41329337
76759009/40983616
75688702/24876919
75897507/41972650
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Sparer dig for meget
Vi er sponsor for
Stouby
GIF
HYRUP MODEBUTIK
SOLID ERFARING, LOKALT KENDSKAB OG TILLID
NG, LOKALT
KENDSKAB
OG TILLID
- KAN GØRE
FORSKELLEN
Udvalgte Spring og High Summer
- KAN
ORSKELLEN
KANGØRE
GØREFORSKELLEN
FORSKELLEN
varer 2009, nedsættes markant.
Kom først, og få del i de gode
tilbud!
Mød
Mødososi i
Åbent hver torsdag fra 18.00 - 21.00

Spar Nord Vejle

N GØRE FORSKELLEN
os i
Tommy
Nord Vejle

Glæder mig til at se dig!

Tim

Hyrup Modebutik
V/ Betina Bohn Pedersen
Lysegårdsvej 24
7140 Stouby
Tlf.: 60 47 90 96

Niels

På gensyn i:
Spar Nord Vejle
Havneparken 4, tlf. 76 41 41 00
www.sparnord.dk/vejle

www.green-house.com/hyrup

Karen Hansen

Registreret Revisor
Aksel Nielsens Vej 1
7140 Stouby

Gl. Vejlevej 21
8721 Daugård
Tlf. 7589 6066

www.r-i-d.dk
10

Vejlefjords 44 hektar skov,
strand og park byder
velkommen med flotte farver
og fri adgang.
Efterår på Vejlefjord…
Gourmet, gavekort og
julehygge. Vi imødeser et
spændende efterår med arrangementer og masser af efterårsfarver
på bøgeskoven.
Gourmetaftener i Restaurant Barbara
Restaurant Barbara er stedet, hvor gourmetaftener og vinmenu ad
libitum frister og forfører. 24. oktober er der jagt og vildt på menuen,
og 29. november holder køkkenchefens vintermenu hjerterne varme
(kr. 995,- pr. pers.). Forud for aftenerne kan gourmetgæster nyde
De Termiske Bade (specialpris kr. 200,- pr. pers.).
Julehygge med termiske bade
På Vejlefjord kan du starte julearrangementet kl. 16.00 med et
ophold i De Termiske Bade krydret med gløgg og æbleskiver.
Julehyggen fortsætter kl. 19.00 med velkomstdrink og 3-retters
julemenu – det hele for kun kr. 675,- pr. person. Vejlefjord
Julehygge finder sted alle fredage og lørdage fra den 20. november
til og med den 12. december.
Gavekort uden gebyr
Køb julegaven nu! Frem til 31. oktober kan du købe Vejlefjord
Gavekort uden gebyr. Glæd din veninde, nabo eller forældre med
muligheden for at veksle gavekort til f.eks. lækre spaprodukter (fra
kr. 45,-), eller frokost i Brasseriet (fra kr. 65,-)
HUSK: Rabat til 7140-borgere
Vejlefjord giver 10 % rabat til Stouby-borgere på menuer og
småretter alle ugens dage samt på adgang til De Termiske Bade fra
mandag til torsdag. Husk derfor dokumentation for din 7140-bopæl
ved betalingen.
Vejlefjord glæder sig til at byde dig
velkommen!
11
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Kontakt os for reservation på 7682 3380

fterår på Vejlefjord …
n Gourmetaftener med termiske bade den 24. oktober og 26. november
n Julehygge med termiske bade på fredage og lørdage fra 20. november
n Gavekort uden gebyr indtil 31. oktober – Køb julegaven nu!

Sanatorievej 26
7140 Stouby
Tel. 7682 3380

HOTEL & KONFERENCE
receptionen@vejlefjord.dk
www.hotelvejlefjord.dk

Bogbilen kommer til Stouby ved købmanden
TIRSDAG kl. 14 -15.30 i ULIGE UGER
Ring til Juelsminde Bibliotek på 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
12
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Nyt fra skolebestyrelsen
Ny skoleleder
På Stouby Skole er Frank L. Petersen ansat som ny skoleleder. Han afløser
Ebba Jakobsen, som er gået på velfortjent pension efter 8 år som skoleleder
ved vores skole. Frank bor på Uhrhøj i Vejle med sin kone Trine Forsberg,
samt deres 2 børn. Vi glæder os meget til samarbejdet med Frank og er
overbeviste om vi dermed fortsætter den gode udvikling af skolen.
Nye skolebestyrelsesmedlemmer
Vivi Stensdal og Niels Sørensen er indtrådt i bestyrelsen, idet Asger Thyge
Pedersen og Henrik Nielsen er udtrådt fordi de ikke længere har børn på
skolen. Stor tak til begge for deres engagerede arbejde i skolebestyrelsen og
velkommen til de nye. Husk, der er valg til skolebestyrelsen i maj/juni 2010.
Ombygning – etape 2
Første etape af ombygningen af skolen er afsluttet. Anden etape skulle iflg.
planen starte 1. september, men på grund af Hedensted Kommunes
økonomiske situation blev opstarten stoppet. Ole Lyse, som er medlem af
byggeudvalget, har spillet en central rolle i hele forløbet omkring
moderniseringen af skolen og har kæmpet Stoubys sag. Efter budgetforliget
d. 23. september fik vi endelig vished for at ombygningen foretages som
planlagt, om end med lidt forsinkelse. Etape 2 omfatter renovering af de
resterende undervisningslokaler, lærerværelse, kontorer og Pædagogisk
Udviklings Center (PUC), hvilket er en moderne form for område hvor
bibliotek, gruppearbejde og lektielæsning kan foregå. Derudover er der afsat
et beløb til de grønne udearealer, og med Ole F. Lyse i spidsen forsøger vi
sammen med andre foreninger at se på mulighederne for at skabe en
sammenhæng mellem skolens og Multihusets udearealer. Sidst men ikke
mindst renoveres ungdomsklubben, som får lokaler i den gamle
Skolefritidsordning, Myretuen. Etape 2 er budgetteret med ca. 14 mio. kr.
Aldersintegreret undervisning
Inden for det pædagogiske område udvikler skolen sig også. Lærere og
pædagoger har netop afsluttet to dages koncentreret arbejde med
aldersintegreret undervisning, som opstarter på forsøgsbasis efter nytår, i
dansk og matematik. Aldersintegreret undervisning betyder at eleverne kan
undervises i hold, som svarer til deres kompetencer og/eller faglige niveau og
ikke som nu, hvor det er alderen der bestemmer hvilket hold eleven tilhører.
Efter nytår kan man altså i perioder se elever på tværs af klasser have
matematik eller dansk sammen. I andre perioder og i andre fag vil eleverne
være i de klasser der svarer til deres alder. Det vil betyde en forandring for
elever, ansatte og forældre, men vi glæder os over vi har en skole i udvikling,
som følger med tiden, såvel bygningsmæssigt, som pædagogisk.
På skolebestyrelsen vegne/Chresten B. Bruun
13
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En lejeaftale med Stoubynet betyder, at du for et mindre oprettelsesgebyr får adgang til tv-kanaler og mulighed for opkobling
til Internettet via Kjærgaard El samt IP-telefoni via Telsome.

> skal du blot udfylde den nederste del af denne
skrivelse og sende den til formanden.

> skal du ikke vente længe, da kablerne allerede
er trukket helt frem til din matrikel.

> skal du ikke opsætte særlige bokse ved dit tv.

> kan du på samme tid se flere tv-programmer
- lige så mange tv-programmer,
som du har tv-apparater.

> kan du bruge dit ”gamle” tv-apparat
- også efter den 31. oktober 2009.

Prøv os!

Un
31 dgå
Ok so
to r t s
be
kæ
r
Med et JA TAK til dette tilbud …
rm
!!!

☺

Lille pakke
Mellem pakke




kr. 199,00

kr. 149,00

Den månedlige leje udgør i 2009

Det koster kr. 599,00 i oprettelse

Prøv en lejeaftale med Stoubynet.

Da kabel tv distributørerne har rigelig kapacitet, kan
du i mange år fremover fortsat benytte det analoge
signal, så du behøver ikke at skifte til digitalt tv eller
købe nyt modtageudstyr, hvis du modtager tv via kabel / Stoubynet.

Du skal ikke have opsat en digital modtagerboks, der
omsætter kabel tv signalet. Hvis du vil have fuld glæde af den bedre kvalitet ved det digitale signal, så skal
dit tv apparat have en indbygget digital modtager. I
fagsproget hedder det digitale signal, du modtager via
kabel DVB-C. Det betyder Digital Video Broadcast –
Cable – altså kabelbaseret digital tv udsendelse.

Hvis du vil modtage tv via Stoubynet er signalet både
analogt og digitalt - også efter den 31. oktober 2009.

Om analogt og digitalt tv via kabel

Ved du, at Stoubynet har
den nemmeste og billigste løsning
på dit fremtidige behov for TV og Internet?

15

Idrætsvej 2, 7140 Stouby,
Borgergade 5, 7140 Stouby,

Stor pakke

□ lille pakke
□ mellem pakke
□ stor pakke

□ medlemskab
□ lejeaftale

Jeg er interesseret i ...

tlf. 7589 7557,
tlf. 7589 7652,

e-mail: zebole@hafnet.dk
e-mail: b-p@live.dk

Prisen for den store pakke er kr. 2.760,00
(2009).

Det koster fortsat kr. 9.500 i oprettelse +
stikledning.

Eller bliv medlem af Stoubynet.

_______________________________________________________

Tlf.: ____________________ - træffes bedst: ______________________

_______________________________________________________

Adresse: _______________________________________________________

Navn:

kr. 299,00

Merpris ved oprettelse, hvis stikledningen er mere end 30 meter.



Jeg vil gerne kontaktes for en samtale om tilslutning til Stoubynet.

klip

Nærmere oplysninger hos:
Formand Knud Olesen
Næstformand Børge Pedersen

Se mere om tv-programmer og pakker på www.stoubynet.dk.

Du bestemmer selv, hvor længe, du vil være med. Det koster et
fast månedligt beløb; men du har ikke indflydelse på programvalget eller stemmeret ved Stoubynets generalforsamling. Til
gengæld får du en nem og billig løsning. Dit analoge tv-apparat
fungerer efter den 31. oktober. Du skal ikke have opsat en digital boks ved dit tv. Du kan se flere tv-programmer på samme
tid. Du bestemmer selv, hvornår du vil udskifte dit tv, så du får
fuld glæde af de digitale programmer. Nemmere og lettere kan
det næppe gøres. Hvorfor ikke prøve en lejeaftale?

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

Import og salg
Vin til fest og gaver

Åbningstid “når vi er hjemme”
Idrætsvej 2
7140 Stouby

Tlf. 75897557
www.dkwine.dk

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

26
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BORDTENNIS
Har du lyst til at spille bordtennis, så er muligheden der nu. Som du måske
ved er vi så småt begyndt.
Det foregår i Multihuset om torsdagen fra klokken 18.00 til 20.00
Alle er meget velkomne uanset alder, køn og bordtenniserfaring.
Tovholder og ansvarlig er Poul Erik Sørensen i samarbejde med Niels Juul og
HP. Hansen. Poul Erik Sørensen kan træffes på 7589 7051. Kom op i
Multihuset og prøv om det er noget for dig. Der er gratis prøvetimer og vi har
både bat og bolde
Med venlig hilsen/Stouby GIF
JULE WORKSHOP OG HYGGE med Bjerre Herred Havekreds
Klejsskovvej 16, Klejs. Søndag d. 22.11. kl. 13.00 – ca. 17.00.
Tilmelding senest den 8. november til Kirsten på telefon: 7568 7755 eller
2368 9658.
Afhængig af deltagerantallet kan arrangementet blive flyttet til anden adresse.
Deltagergebyr inkl. gløgg og æbleskiver: kr. 50,- (ikke medlemmer kr. 70,-)

½ side til annoncer
HYRUP TØMRER- &
SNEDKERFORRETNING A/S

v/ Mads & Nikolaj Lyse Hansen

NYBYGNING
OM- & TILBYGNING
RENOVERING
VINDUER & DØRE
ALT I TAGARBEJDE
Fakkegravvej 23 . 7140 Stouby

Tlf. 75 89 70 72
Mads mobil: 22 38 34 44
Nikolaj mobil: 22 38 49 49
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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

Vestergaard I/S.
v. Ole Lyse
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JØRGEN BOJSEN JENSEN
TØMRERMESTER
Kildevangen 16 8783 Hornsyld Tlf. 75 68 75 99
Værksted Hornumvej 4, Hornum 75 68 71 88

Nyt fra Stouby og Omegns Lokalråd
Kære Stouby borgere
Det har været en lang og dejlig sommer.
Bestyrelsen har ligesom forhåbentlig de fleste af jer nydt det.
Vi har dog ikke ligge helt på den lade side. Vi har arbejdet med
kommuneplanen og dermed Stoubys fremtidige udvikling.
Stoubys fremtidige udvikling
I bestyrelsen har vi vurderet, at Hedensted kommunes forslag til
kommuneplan for vores område ikke tilgodeså vores udvikling, som
vi kunne ønske det.
Vi udarbejdede derfor et ændringsforslag, som vi forelagde for
Stoubys beboere på et borgermøde den 21. september 2009 i
Stouby Multihus.
Vi havde et godt møde med en god debat. Bestyrelsen er i
øjeblikket i gang med at sammenskrive bestyrelsens
ændringsforslag og kommentarer med de forslag og bemærkninger,
som fremkom på mødet, hvorefter materialet vil blive sendt til
Hedensted kommune.
Ændringsforslaget skal være Hedensted kommune i hænde senest
den 30. september.
Når vi er færdige med sammenskrivningen, vil materialet blive lagt
ud på vores hjemmeside www.stouby.nu
Materialet kan også fås ved henvendelse til bestyrelsen.
Vi håber, at Hedensted kommune vil imødekomme vores ønsker.
Når vi hører fra dem, vil vi orientere om resultatet her i bladet.
Stouby og Omegns Lokalråd
Kirsten Jørgensen, formand
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Englands tur 2009- 30 års jubilæum
Torsdag den 10. september 2009 kl. 07.15 drog 27 forventningsfulde unge og lidt ældre
mænd af sted fra Stouby hallen til Willougthon England, for at besøge vores venskabsklub
Limstone Rangers. Det var 15. gang, at de danske drenge fra Stouby tog på denne tur, og
for 15. gang var det en tur, der stod på mande-hygge og ren afslapning. Og så
selvfølgelig, lige et styk landskamp
Selvom det er små 30 år siden, at dette venskab opstod, og selvom nogle af dem, der var
med på denne 15. tur til England, ikke var født dengang det hele startede, så har folk ikke
glemt hvad grundlaget og historien bag denne tur er. Det bliver ikke glemt for historierne
fra 1979 og frem til i år, bliver snakket om år efter år, og selvom nogle kun ses denne ene
gang om året, er det ikke til at mærke, folk ved hvad turen handler om, unge som gamle
forstår at hygge sig sammen. Det er også en af grundene til, at det har kunnet stå på siden
1979 og frem til nu.
Vi blev, som vi plejer, hentet af vores engelske værter i Standsted Lufthavn, hvorefter
turen gik nord på med bus i små 3 timer. Her blev tiden fordrevet med at spiller kort og
snakke om, hvad der var sket siden sidste gang englænderne var på besøg i Danmark i
2008. Da vi ankom til Willougthon, blev vi danske gæster budt velkommen på den lokale
pub ”The Sirup”, hvor vi også fandt ud af, hvem der skulle sørge for vores ve og vel de
næste par dage. Da alle havde fundet deres vært, gik turen hjem til dem, for at få lidt at
spise og et bad ovenpå denne lange tur fra Stouby til Willougthon en tur på små 10 timer.
Da vi havde fundet os til rette og var klar igen, mødtes vi på ”The Sirup”, hvor der blev
hygget med kolde øl og gamle minder.
Fredagen, var som altid, den dag, hvor der var fælles aktivitet og i år, stod den på en
spændende kulturtur til Lincoln, hvor der var rundvisning i en katedral fra 1200-tallet og så
stor fest om aftenen. Fredag morgen mødtes vi kl. 10.00 foran ”The Sirup” - altså dem af
os der var i stand til det, efter torsdagens lange rejse, der var faldet et par stykke fra, som
ikke mødte op (meget skuffende).
Men der var dømt kulturel dag, og der var bus afgang til Lincoln, hvor vi var så
privilegerede at have vores egen guide, til at vise rundt i katedralen. Vores guide kunne
have været far til Jens Otto og Eigil… men han havde styr på historien. Det kneb dog lidt
mere med geografien, da han mente, vi danskere var fra Holland, samt at Norge var en del
af Danmark, men sådan kan det jo gå. Referat af rundturen kan rekvireres hos Anders
Smidstrup og Jacob Købsted. Da rundturen var færdig, var der lidt fri tid inde i Lincoln by,
hvor vi fik tiden til at gå med at få lidt at spise og en enkelt øl, der udover var der nogle,
der gik på Ledbroks (et spillested).
Kl. 15.00 gik turen tilbage til Willougthon, eller det vil sige, at dem der var kommet kl. 15.00
måtte vente noget tid i bussen, da Martin Kastrup og Erling Juul var faret vild i Lincoln.
Men sådan går det jo, når man når en vis alder og man er kommet uden for Stoubys
grænser:-)
Om aftenen var vi til stor gallamiddag, med helstegt pattegris og div. tilbehør, hvor vi
danskere var iført jakkesæt eller lignede festtøj, og vores engelske venner - ja de kom som
de var.;-)
Under middagen blev der holdt flotte taler fra de to formænd, henholdsvis Jens Otte (DK)
og Peter Cook (UK), som fortalte lidt om, hvad dette venskab indebærer og om
landskampen, som skulle spilles den efterfølgende dag. Så alle de nye fik opsummeret
historien bag vores venskab og fik en idé om, hvorfor vi var på denne tur.
Der udover fik Jens Otte jo også prikket lidt til vores stolte engelske fodbold venner, da de
ikke har haft pokalen siden vores 25 års jubilæum. Og det går de gamle englændere en
del på, da de går meget op i historien og stoltheden bag pokalen. Hvilket vi må sige, som
dansker, at de havde fået forklaret deres unge spiller godt om, for
(fortsættes side 23…)
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Nyt fra Stouby Multihus
Frivillig arbejdsdag d. 29. August. Der blev lavet en hel masse, selv om det
regnede ind i mellem. Der blev spist og skyllet ned i den tørre hals og så blev
der festet om aftenen, helt ud på natten. Hele dagen blev alle forplejet med
dejlig mad fra Judit og Jette i Multihusets Køkken. Der skal lyde en kæmpe
stor tak til alle, der har hjulpet med at løfte denne store opgave.
Stouby-Messen, som afvikles lørdag 24. oktober kl. 10:00 til 16:00 har indtil
nu 12 tilmeldte stande, lige fra brugskunst til Line Dance.
Entre voksne 20,- og børn under 14 år gratis, ifølge voksne. Der er stadig
plads til flere stande, så er du lobbyist, har du en interessant fritidsinteresse,
som du vil vise andre eller en lille eller større virksomhed, så ring eller mail og
hør nærmere.
Frank Hvam’s første ”liv 09” forestilling onsdag d. 11. november er
udsolgt, derfor er der arrangeret en ekstra forestilling, samme aften fra kl.
21:30. Billetter kan stadig erhverves, enten ved LundRohde mad i Multihusets
køkken tlf. 25 48 98 79/25 48 98 77 eller ved vores lokale købmand, Yding.
LundRohde mad i Multihusets køkken tilbyder nu ”Dagens Ret” onsdag og
torsdag hele vinteren, fra kl.17:00 til 19:30 enten ved at spise i cafeen i
Multihuset eller som ”Take Away Dinner”, men det vil være ønskværdigt med
en forudbestilling. Priser: Voksen 68,- børn 35,Juletiden med julefrokost nærmer sig, ring og forhør om priser og indhold på
en Julefrokost Menu.
HUSK!! Fællesskab og Fællesspisning i Cafeen torsdag d. 8. oktober
kl.17:30 til 21:00. Tilmeld dig på opslag ved Købmand Yding eller i
Multihusets Køkken.
Stouby GIF kan stadig tilbyde frie badmintonbaner i vores Multihus. Der er
ledige baner onsdag kl. 18:00 til 19:00 eller kl.19:00 til 20:00 og 21:00 til
22:00 - den sidste tid er med reduceret pris. Torsdag fra kl. 18:00 til 22:00 er
der også tider i spil. Er du interesseret, så ring til badmintonafdelingens
formand Jørgen Gram på 2268 0242.
*
*
*
*

Multihusets mail. stoubyhallen@sport.dk
Lundrohde mad, Multihuskøkken mail stoubycafeteria@gmail.com
Direkte til køkken tlf. 25 48 98 79/25 48 98 77.
Stouby Multihus tlf. 75 89 75 20/Palle Bonde.
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Stouby-Messen.
Lørdag d. 24. oktober 2009.
fra kl.10:00 til 16:00

i Stouby Multihus.

Entre: voksne 20,Børn under 14 år gratis ifølge voksne.
Alt fra Havefigur,
Havenisser, kunst og
til Wellnes.

kom og kig!!
Tag naboen med.
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mens vi danskere havde en rigtig god, hyggelig og våd aften, viste det sig at englænderne
holdt lidt igen. Da de jo havde en landskamp, der skulle vindes for enhver pris dagen efter.
Men som vi danskere nu engang er, var det ikke i vores tanker den pågældende aften. Her
gik det mere ud på at hygge os og have en sjov aften. Men det skulle vise sig at give
bagslag dagen efter.
Lørdagen d 12. september var den store dag, hvor landskampen England - Danmark
skulle stå kl. 14.00 lokal tid. Der var ikke meget liv i Willougthon op til kampen, men det lå i
luften, at der skulle ske noget særligt den lørdag. Englænderne var, som de altid er, på
selve kampdagen, meget stille og koncentrerede, hvor imod de danske spillere gik rundt
og plejede deres ømme hoveder og fik snakket om, hvad der var sket dagen før. En meget
afslappet stemning fra de danske gæsters siden, men nu havde vi jo også haft pokalen de
sidste 5 år. Så englænderne var virkelig opsatte på, at de nu skulle have ”deres” pokal
hjem igen, hvilket udmundede sig i, at de stillede op med 17 spillere hvor af ingen kendte 5
af dem. Der udover havde de fundet ud af, at Kristian Nielsen havde overladt sine
fodboldstøvler til sin far, som så blev holdt fra at møde op i ordentlig tid af sin engelske
vært. Men sådan er det jo i landskampe - alle kneb gælder.
De første 3 min. gik dog også ligesom vi danskere ønskede det, her blev de engelske
værter holdt fra skudchancer, men som så ofte før når vi spiller på udebane, så holdt luften
ikke og da englænderne efter 4 min. sendte en meget drilsk bold af sted, mod det danske
mål, var den danske målmand ”chanceløs”:-)
Derefter gik det slag i slag og englænderne vandt kampen 7-1 med god hjælp fra 5
fremmede fodboldspillere. Men det skal dog siges, at vores danske forsvar kæmpede så
godt vi kunne, hvilket udmundede sig i, at vi næsten ikke hørte Hans Elkjær og Morten
Brinkløv, som vi ellers nok plejer at kunne høre, når det danske hold ikke gør det godt
nok… Det enlige danske mål blev sat ind af Søren Linnet.
Men danskerne skrev alligevel historie, og nej det var ikke med historiens største
nederlag, men det var første gang i historien, at far og søn spillede landskamp sammen i
de 30 år, der har været landskamp mellem de to klubber. Det skete i form af Martin og
Ulrik Kastrup. Det skal dog siges, selvom Martin nærmer sig de 50 leverede han en
godkendt indsats. Det var også første gang i historien, at 3 brødre spillede landskamp
sammen, det var i form af de 3 Thomsen brødre. Hvor vi må sige, at de to gamle spillede
en ganske god kamp, må den yngste tage revanche næste år i maj på Stouby Stadion
sammen med så mange andre:-)
Trods nederlaget og ærgrelsen over at have mistet pokalen, viste de danske gæster høj
moral. Efter at vi hver især havde været hjemme ved vores værter for at få lidt at spise,
mødtes vi igen om aftenen på ”The Sirup” til en sidste aften i vores engelske venners
selskab for denne gang Her skulle man tro, at det var Danmark der havde vundet pokalen,
for det var de danske gæster, der stod for at holde en rigtig god afskedsfest, hvor mange
af vores engelske venner måtte sige fra.
Men det var kun en for-fest, for vi ved alle, at pokalen er tilbage i Stouby igen næste år!!!!!!
Søndag morgen gik turen så igen hjemad mod vante omgivelser. For nogle var turen dog
ekstra hård (S.J og A.S specielt):-), og da
bussen kun havde et toilet, som gik i baglås
efter en halv times kørsel, var de sidste 2,5
time til lufthavnen meget lang for de to styk
danske vikinger.
Tak fordi alle viste sig fra deres bedste side og
tak for en fremragende Englandstur anno 2009
– vi ser frem til, at vi alle mødes igen næste år.
M.V.H/ Dansk/engelske fodbold udvalg v/ Kian
Frederiksen
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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.hoejbygaard-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

Frugt fra Bakken Frugtplantage, Stouby
Bestil plukket frugt eller kom selv og pluk!
Åbent i efterårsferien - tag familien med.
Filippa, Ingrid Marie, Belle de Boskoop og Bramley.
Alt usprøjtet, økologisk og til rimelige priser

Henvendelse: tlf. 6120 4675
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Søndag den 4. okt.
Søndag den 11. okt.
Søndag den 18. okt.
Søndag den 25. okt.
Søndag den 1. nov.
Søndag den 8. nov.
Søndag den 15. nov.
Søndag den 22. nov.
Søndag den 29. nov.
Søndag den 6. dec.

STOUBY			

HORNUM

17. s.e. trin.			
Ingen				
10.30
18. s.e. trin.		
	9.00 Fin Petersen
Ingen		
19. s.e. trin.			
Ingen				
Ingen
20. s.e. trin.			
Ingen				
10.30
Alle helgens dag		
10.30 Bil
		9.00
22. s.e. trin.			
Ingen				
10.30
23. s.e. trin.			
10.30 Bil			
Ingen
Sidste s. i kirkeåret
Ingen				
10.30
1. s. i advent		
10.30 Bil			
Ingen
2. s. i advent		
Ingen				
10.30

Foredrag i Stouby Multihus - onsdag den 30. september kl. 19.30
Stouby Lokalarkiv i samarbejde med Stouby Menighedsråd et foredrag med Steff Eilertsen fra Slagelse. Han er tidligere ”Kildebjergdreng” og pensioneret forstander for
Faarevejle Fri- og Efterskole. Vi skal høre foredraget “Om at blive ældre”. Der er kaffe
á 30 kr. Se nærmere omtale i Kirkebladet.
Familieforestilling i Hornum Kirke - lørdag d. 24. oktober kl. 15.00
Historiefortæller, antropolog og eventyrdanser Anette Wilhjelm Jahn optræder i en
dramatiseret musik-fortælle-forestilling for børn og voksne sammen med musikeren
Morten Musicus. Forestillingen hedder “Skabelsen” og handler om Noahs Ark med alle
dyrene og den første skabelsesberetning. Forestillingen involverer publikum, der synger med og laver bevægelser siddende på kirkebænkene. Se mere på www.anettewilhjelmjahn.dk og i kirkebladet. Gratis entrè.
Alle helgens Dag med cello
Ved gudstjenesterne Alle helgens Dag medvirker Holger Thorborg på cello. Dem, der
er døde og/eller begravet i vore sogne siden sidste Alle helgens dag bliver nævnt med
fulde navn, dødsdag og alder – og vi mindes dem i stilhed.
Den 1. søndag i advent med trompet.
Ved gudstjenesten kl. 10.30 i Stouby medvirker Taus Houmøller på trompet. Det er
kirkens nytårsdag, hvor vi går ind i det nye kirkeår.
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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
E-mail: o_kil@hotmail.com
www.ock-anlaeg.dk

Telefon 75 69 14 15
www.rosenvoldcamping.dk

HYLLE’S
MURERFORRETNING
LARS CHRISTIAN HYLLE
Hyrupvej 7 . 7140 Stouby . Mobil 21 66 65 76

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

HYRUP

MASKINSTATION AS
TLF. 75 89 75 00
*

*

Landbrugets partner hele året
20
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Foreninger og organisationer i Stoubyområdet
Navn:

Formand/leder

Adresse

Telefon nr.

Bjerre Herred Havekreds
Bjerre Herred Rideklub
Bjerre Herred 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
Møllevænget 7 M, 7140 Stouby

7568 7755
3067 4094
2127 8134
7589 7003

Fodboldklubben RHS
Hornum Menighedsråd
Håndboldklubben HSR
Indre Mission-Stouby

Flemming Fredskilde
Christina Pedersen
Peter Jakob Jensen
Laurids Madsen

Kirkedalsvej 31, 7130 Juelsminde
Hornumvej 12, 8783 Hornsyld
Søndergade 49, 8783 Hornsyld
Vejlevej 80, 7140 Stouby

7568 5715
7568 8780
7568 7160
7589 7264

KFUM-Spejderne i Stouby
Kildebjerget Kostskole
Lokalhistorisk Arkiv
Multihusets Café

Dina Kjerkegaard
Sten Muff
Ole Hald
Judit Lund

Hyrupvej 8, 7140 Stouby
Sanatorievej 1, 7140 Stouby
Bøgevej19, 8783 Hornsyld
Idrætsvej

7675 9009
7589 7455
7589 7070
2548 9879

Naturbørnehaven
Rosenvold Havns Bådelaug
Stouby Aktivitetsklub
Stouby bladet

Tove Paaske
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 GIF
Stouby Jagtforening

Benny Friis
Peter Rossel
Erling Juul
Ole Mikkelsen

Kalmarvej 19, 7140 Stouby
Aksel Nielsens vej 6, 7140 Stouby
Løgballevej 24, 7140 Stouby
Mølletoften 2, 7140 Stouby

7589 7886
7589 7901
7569 1472
2398 4193

Stouby Menighedsråd
Stouby Motion
Stouby Multihus, best.formand
Stouby Mulithus, halbestyrer

Jens Juul
Rune Stensdal
Just Kristensen
Palle Bonde

Grundvej 15, 7140 Stouby
Aksel Nielsens Vej 10, 7140 Stouby
Sanatorievej 8, 7140 Stouby

7589 7261
7589 7015
2275 1985
7589 7520

Stouby Net
Stouby Pensionistforening
Stouby Skakklub
Stouby Skole

Knud Olesen
Søren P.Simonsen
Jens Otto Grabau
Frank Petersen

Idrætsvej 2, 7140 Stouby
Stouby Kirkevej 18, 7140 Stouby
Kalmarvej 12, 7140 Stouby
Vejlevej 93, 7140 Stouby

7589 7557
7589 7164
7589 7210
7589 7511

Stouby Skolebestyrelse
Stouby Skoles Venner
Stouby og Omegns Lokalråd
Stouby Ungdomsklub

Marianne Kristensen
Erling Nordtoft
Kirsten Jørgensen
Janni Andersen

Sanatorievej 8, 7140 Stouby
Mikkelsvej 11, 7140 Stouby
Borgergade 15, 7140 Stouby
Vejlevej 103, 7140 Stouby

7589 7065
7569 1286
7589 7546
2916 2977

Stouby Vandværk
Stoubys Aktive Piger
Vejlefjord Centret
Venstre-Stouby
Ældre-Sagen

Ib Christiansen
Kontaktperson Konny Jensen
Stig Thomasen
N. H. Borch Mikkelsen
Ove Lauridsen

Bråskovvej 86, 7140 Stouby
Bjerggårdsmarken 11 A, 7140 Stouby
Sanatorievej, 7140 Stouby
Bellevej 19, 7140 Stouby
Rosenvænget 20, 7130 Juelsminde

2179 7733
7589 7318
7682 3333
7589 7241
7569 3318

HUSK! Tjek, at det er de rigtige oplysninger, der står her om jeres forening eller organisation. Henvend dig venligst til redaktionen,
hvis du har ændringer.

Frisørhjørnet
v/ Thuy Thi Truong

Borgergade 21
7140 Stouby
Tlf. 75897730
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AKTIVITETSLISTE
Oktober
Alle tirsdage: Løbehold, Multihuset kl. 17 – alle er velkomne, bare mød op!
Alle onsdage og torsdage: Dagens ret i Multihusets Café kl. 17, se side 21.
Alle torsdage: Bordtennis, Multihuset kl. 18, gratis (se side 17)
Alle søndage: Mountainbike-tur, P-plads v/købmand kl. 08 – bare mød op!
1. Fællesspisning i Multihusets Café, se side 21
6. og 20. Bogbilen ved købmanden, se side 12
7. og 21. Onsdags- DeLuxe på Vejlefjord, se www.hotelvejlefjord.dk
20. Temadag om fugle, Bjerre Herred Havekreds, kontaktinfo se side 31
24. Stouby-messen, Multihuset kl. 10-16, se side 21
24. Familieforestilling i Hornum Kirke kl. 15, se side 25
24. Gourmetaften på Vejlefjord ”Jagt & vildt”, se side 11
26. Holdstart – teenfitness, se side 4 eller www.stoubymotion.dk
27. Årsmøde i Stouby Motion 1930 i Multihuset, se side 4
November
Alle tirsdage: Løbehold, Multihuset kl. 17 – alle er velkomne, bare mød op!
Alle onsdage og torsdage: Dagens ret i Multihusets Café kl. 17, se side 21.
Alle torsdage: Bordtennis, Multihuset kl. 18, gratis (se side 17)
Alle søndage: Mountainbike-tur, P-plads v/købmand kl. 08 – bare mød op!
1. ”Alle helgens dag med cello” ved gudstjenesterne, se side 25
3. og 17. Bogbilen ved købmanden, se side 12
4. og 18. Onsdags-DeLuxe på Vejlefjord, se www.hotelvejlefjord.dk
11. Frank Hvam i Multihuset, to forestillinger, se side 21
14. Foredrag ved Thyra Frank, Multihuset kl. 14, se side 7
17. Generalforsamling i Stouby GIF, Multihuset kl. 1930, se side 7
20. (og alle fredage frem til 11/12) Julehygge i termiske bade, se side 11
21. Avisindsamling, se side 9
21. (og alle lørdage frem til 12/12) Julehygge i termiske bade, se side 11
22. Juleworkshop, Bjerre Herred Havekreds, se side 17
29. ”1. søndag i advent med cello” ved gudstjenesterne, se side 25
29. Gourmetaften på Vejlefjord ”Kokkens vintermenu”, se side 11
December
Alle tirsdage: Løbehold, Multihuset kl. 17 – alle er velkomne, bare mød op!
Alle onsdage og torsdage: Dagens ret i Multihusets Café kl. 17, se side 21.
Alle torsdage: Bordtennis, Multihuset kl. 18, gratis (se side 17)
Alle søndage: Mountainbike-tur, P-plads v/købmand kl. 08 – bare mød op!
1. og 15. Bogbilen ved købmanden, se side 12
Næste nummer (nr. 132)
af Stouby Bladet udkommer i starten af december 2009.
Deadline for materiale til bladet er den 30. november 2009
De næste numre udgives: Nr. 133 i starten af februar 2010 (uge 6)
Nr. 134 i starten af april 2010, Nr. 135 i starten af juni 2010
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Tryk: Snullik’s Data, tlf. 75897078
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