Stouby Bladet
- i samarbejde med stouby.nu
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Stouby Bladets redaktion
Helene Fruelund				
tlf. 21 82 96 22
Bjørn Lorenzen				
tlf. 75 89 78 22
Bo Poulsen					
tlf. 20 84 41 41
Annonceansvarlig, Ingeborg Sejr			
tlf. 75 89 77 50
		
Indlæg til Stouby Bladet & stouby.nu sendes til
redaktion@stouby.nu

Jens Gram Petersson
Entreprenør/
Aut. Kloakmester

Surmosevej 13, 7150 Barrit
Alt forefaldende
entreprenørarbejde udføres

Henvendelse vedr. annoncer kan ske til annonceansvarlig Ingeborg Sejr
på telefon: 75 89 77 50

TLF. 75 69 12 69
MOBIL . 40 18 18 87
Få designet og syet nyt tøj eller det gamle repareret hos

Ni-Design

musik
an
ard-

v

/ Ingeborg Sejr, Vejlevej 118, 7140 Stouby.
Få dit tøj lagt op, ned, ud eller ind.
Svigter lynlåsen eller er sømmen skredet.
Ring på tlf. 75 89 77 50 og aftal en tid.

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

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.hoejbygaardlinedance.dk
Mie Munk Mortensen
Hornumvej 18
8783 Hornsyld
Tlf. 75688145

Bestyrelsen for Stouby og Omegns Lokalråd
Få designet og syet nyt tøj Formand:
Kirsten Jørgensen			
tlf. 75 89 75 46
eller det gamle repareret hos
Næstfmd:
Linda Jill Peitersen			
tlf. 60 32 50 25
Kasserer:
Rune Stensdal				
tlf. 75 89 70 15
Sekretær:
Helene Fruelund				
tlf. 21 82 96 22
Øvrige:
Anker Jørgensen				
tlf. 22 13 43 72
v
/ Ingeborg Sejr, Vejlevej 118, 7140 Stouby.
Karen Hansen				
tlf. 21 71 60 66
tlf. 40 27 71 55
Få dit tøj lagt op, ned, Marianne
ud eller ind. Kjerkegaard		
Erlingskredet.
Juul				
tlf. 75 69 14 72
Svigter lynlåsen eller er sømmen
Ring påSuppleant:
tlf. 75 89 77 50 og
aftal
en tid.
Per
Klarup				
tlf. 30 54 98 44
Suppleant:
Bo Poulsen				
tlf. 20 84 41 41

Ni-Design

Bestyrelsen for Stouby GIF
Formand:
Erling Juul 				
Næstfmd:
H.P. Hansen				
Kasserer:
Hans Jørn Sørensen		
Sekretær:
Jan Pedersen 				
Best.medlem: Mette Lyse Pedersen		
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. 27 31 53 03
tlf. 75 89 70 75
tlf. 75 89 77 35
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

_________________________________________________________________
Stouby Bladet forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i indsendte indlæg. Da bladets indtægter alene kommer
fra annoncerne, er det disse indtægter der afgør, hvor mange sider bladet kan fylde. Derfor vil man som
indlægssender kunne opleve, at ens indlæg er blevet forkortet. Redaktionen sørger naturligvis for, at indlæggets
indhold ikke ændres ved evt. forkortelse.
Vi gør opmærksom på at Stouby Bladet kun afleveres i din postkasse, hvis du har en postkasse ud til vejen – ligesom
postvæsnet forlanger det. Får du ikke dit blad, er det måske fordi vi ikke kan finde din postkasse, eller fordi den er så
fyldt, at der ikke kan være mere i den. Så kan du hente et eksemplar i Multihuset eller hos SPAR. Der kan du også tage
et eksemplar, hvis det af en anden grund er smuttet for os at få afleveret et nummer til dig. Hvis du hører om nogen, som
ikke har fået bladet leveret kan du kontakte Snulliks Data på telefon: 75 89 70 78 eller på mail: mhs@city.dk.
Du kan også downloade bladet på www.stouby.nu
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Nyt fra Stouby Skole

Drømmer du om at komme i gang med at
løbe, eller er du allerede i gang?
Så mød op til fælles løbetræning! Træningen er gratis, og
kræver ikke medlemskab i Stouby Motion. Der er plads til
alle uanset alder og ambitionsniveau!
Vi løber fra Multihuset, Stouby hver torsdag kl. 17.00
startende den 7. april 2011. Træningen varer ca. 1 time inkl.
opvarmning.
Der er ruter på 1,5 km., 3 km., 5 km., og 10 km.
Løbeprogrammer og rutebeskrivelser udleveres på dagen.
Foredrag

Da vi samtidig gerne vil sørge for at motivationen er i
topform før start, har vi inviteret Karl Rasmussen fra
Runners High i Horsens til at komme og fortæller lidt
om udstyr, løb og motivation – det sker:
Tirsdag den 5. april 2011 kl. 19.00 i Multihuset.

Indvielse og åbent hus
Fredag den 28. januar 2011 holdt vi, i forbindelse med afslutningen på vores renovering,
indvielse og åbent hus. Vi vil gerne sige tak for det store fremmøde og alle gaverne.
Brobygning
Fredag den 1. april starter 21 nye elever i brobygning på Stouby Skole. Brobygning er
et førskoleforløb for de elever, som starter i børnehaveklassen i det kommende skoleår.
Velkommen til både elever og forældre.
Skolefest
Torsdag den 17. marts 2011 holdt vi skolefest for alle elever og forældre på Stouby
Skole. Knap 500 gæster deltog i festen til spisning, skuespil opført af 4. klasserne og
diskotek. Vi håber og tror på, at vi kan gennemføre en skolefest med ligeså stor succes
i det kommende skoleår.
Lokalarkivet og dagplejen
Den 1. april flytter lokalarkivet ind i den gamle inspektørbolig. Vi vil gerne byde lokalarkivet
velkommen på Stouby Skole. Vi håber, at
vi fremover kan få et gensidigt samarbejde
op at stå. Dagplejen har tidligere holdt
legestue i den gamle inspektørbolig. Pga.
lokalarkivets indflytning, er dagplejen
flyttet i det gamle folkebibliotek.
På vegne af alle ansatte på Stouby Skole,
Frank Lützen Petersen,
Skoleleder Stouby Skole.
Erling Nordtoft fra Stouby Skoles Venner
overrækker ved indvielsen en check på
20.000 kr. til elevrådet

Tilmelding er ikke nødvendig, det er gratis at deltage for
medlemmer af Stouby Motion, prisen for ikke-medlemmer
er 25 kr. pr. person.
Venlig hilsen
Stouby Motion

OBS: papir og flasker – aflevering
Det er ikke længere muligt, at aflevere flasker eller papir ved Aksel Nielsens gamle hus.
I stedet kan man nu lægge det i de blå containere ved gavlen af købmanden.
Se også side 24.

Stouby motion | Idrætsvej 10 - 12 | 7140 Stouby
info@stoubymotion.dk | www.stoubymotion.dk
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Fuldt hus til gymnastikopvisning
120 gymnaster på gulvet til gymnastikafslutningen i Stouby Multihus søndag den 20.
marts.
Gymnastikopvisningen i Multihuset blev en kæmpesucces. Der var simpelthen ikke et
sæde ledig i hele hallen.
Det hele startede med en meget flot fælles indmarch. Der blev sunget og derefter var
der fødselsdagssang til dagens fødselarer og overrækkelse af gave til Sonja Brix for et
fantastisk stykke arbejde for foreningen igennem 25 år.

Belægning  Anlægning af græsplæner  Træfældning
Plantning  Ny anlæg  Renovering  Beskæring
Og vedligeholdelse af boligforeninger og erhverv
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

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
6

Efter den traditionelle opvarmning gik opvisningerne igen og det var de mindste der
startede. Her var der mange små sjove scener, som fik sveden frem på panden hos
børnene og smilene frem på læberne hos forældre og bedsteforældre. En søndag
eftermiddag med masser af flot gymnastik fra både store og små. Publikum fik en stor
oplevelse af hvad der er muligt indenfor gymnastikken. Der blev både vist traditionel
gymnastik med fejesving og saltospring, men også et frisk pust af foreningens nyeste
tiltag Zumba, blev vist frem, da ca. 25 modige Zumba-udøvere indtog gulvet.
Dagen blev sluttet af med en flot opvisning fra DGI Sydøstjyllands Junior Nord samt
gaveoverrækkelse til alle de energiske frivillige instruktører og hjælpeinstruktører. Tak
til alle der var med til at gøre afslutningen på denne gymnastiksæson til en festlig dag.
Se flere billeder på www.stoubygif.dk/gymnastik/
7

Malerier

. Persiske tæpper . Unika keramik . Skulpturer

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

Torsdag den 26. maj kl. 19.30 i Stouby Multihus
UFFE HOLM UFORBEDERLIG?

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

belle kunst

Med UFFE HOLM UFORBEDERLIG? Har Champen taget hul på
sit 5. onemanshow, der turnerer landet rundt i efteråret 2010. På
grund af den store efterspørgsel, har vi sat nogle ekstra byer på
programmet – og her kan man glæde sig til at opleve det nye show i
foråret 2011.

Obs. Malerier renses og restaureres

UFORBEDERLIG? Er Uffe Holm, når det er bedst! Det er halvanden
times råt for usødet stand up med fart, timing og punchlines i
verdensklasse.

v/Hanne og Henning Munkholm
Vejlevej 145 - 7140 Stouby
Tlf. 7589 7370
MEDLEM AF BRANCHEFORENINGEN FOR ORINTALSKE TÆPPER

Kan du ikke leve uden svar på spørgsmål som:
- Hvorfor bør mænd i ny og næ gagge en havenisse?
- Hvorfor er verden et bedre sted, hvis alle havde en hest?
- Hvordan sikrer man sig, at ens søn får verdens længste diller?
- Og hvordan holder man gang i parforholdet, når man hedder Uffe Holm og har været
sammen med den samme kvinde i 14 år?
Ja, så er det om at sikre dig en billet, inden der er udsolgt! Stand-up comedy.
Varighed ca. 2 x 45 min. + pause. Egnet til personer over 15 år

Skou's El &
Marineservice

Billetter koster 230 kr. + gebyr 20 kr. – og kan købes hos Købmand Yding i Stouby samt i
Stouby Multihus. Det er også muligt at købe billetterne på billetlugen.dk.
Arrangør: Stouby Multihus

SOMMERGYMNASTIK
2011

Aut. El-Installatør

El-installationer i bolig, landbrug og
erhverv

www.columnagymnastik.dk

*

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

TID:
STED:
INSTRUKTØR:
SÆSON:
PRIS:

Mandag kl. 19.00 - 20.00.
Stouby Hallen.
Skiftende.
4. april - 29. august
÷ uge 17 og 24
samt juli måned.
Hele sæsonen 350,- kr.
5 turskort 140,- kr.
(Betales kontant v/ indgangen).
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Yderligere information v/Eva Gamst, tlf. 20 26 05 73
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HSR dag i Viborg

150 til HSR dag i Viborg Stadionhal
Fredag d 28. januar 2011 var det stor HSR dag i Viborg: To busser fyldt
med håndboldspillere, trænere, forældre samt en bus med medlemmer fra
Hornsyld og Stouby Erhvervsforeninger satte fredag eftermiddag kurs mod
Viborg Stadionhal for at se kampen Viborg HK mod KIF Vejen.
Her skulle klubsamarbejdet mellem Viborg HK og HSR gøres officielt. Inden
kampstart bar klubbens U14 piger faner ind og det var 14 stk. U12 piger og
drenge der lavede indløb med Viborgspillerne.

Alle HSR børn og Viborg HK spillerne

I pausen skulle to U8 spillere overrække Viborg HK en HSR spillertrøje og fik
til gengæld en samarbejdslogo retur af Viborg HKspilleren Cristina Várzaru
som desværre pt. er skadet.

Salg af LED
pærer og lysbånd
www.aaplus.dk
tlf.: 369 87658
info@aaplus.dk

Desværre tabte Viborg HK kampen 24-21 så de har nok noget der skal rettes
op på inden slutspillet om DM går i gang.
Efter kampen blev der taget fællesfoto med alle HSR børn og Viborg HK
spillerne (se næste side).
Da det danske herrelandshold jo samme aften spillede VM semifinale i
Sverige havde Viborg HK åbnet deres VIP Lounge så vi havde mulighed for
at se denne kamp på storskærme (en stor oplevelse).

- Vi gi’r dig et frisk pust
w w w. j p s - r e n . d k · 7 5 8 7 2 4 6 7

/ Henrik Akselbo
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Stouby Gymnastik &
Idrætsforening

År 2011

Rabat
fratrukket

Indtil 16 år
16 – 18 år
18 år og op

kr.275,00 kr 250,00
kr.400,00 kr 325,00
kr.500,00 kr 425,00

Familiekontingent (hele familien)
kr. 1125,00
kr. 975,00
Udenfor weekend, kun
mandag til fredag indtil kl. 16.00
Indtil 16 år
16 – 18 år
18 år og op

kr. 175,00 kr 150,00
kr. 225,00 kr 200,00
kr. 300,00 kr 275,00

I forbindelse med halfesten havde stiftelsen den glæde at kunne uddele ca.
600.000 kroner af stiftelsens midler til almennyttige formål i Stouby Sogn.
Følgende blev tilgodeset:

Spil lige så tit du vil. En lang sæson. April - Oktober.
Er du i tvivl om tennis er noget for dig - så kom og spil gratis
i 14 dage. Du kan gratis i prøvetiden låne ketsjere og evt.
bolde.
Mangler du én at spille med - så prøver vi at hjælpe dig med
dette.
Træning af børn og unge - hvis tilslutningen
er stor nok. Igangsætning af
nybegyndere.
Kontingent:

Alfred Nielsens Stiftelse

Hurtig-tilmelding kan kun
ske onsdag d. 20. april hos
Klaus Petersen, Idrætsvej
4. kl. 19 - 20 og kun mod

kontant betaling.

Banen åbnes 20-23
april.
Har du spørgsmål, så
kontakt Klaus Petersen.
Tlf. 75 89 77 71

Stouby GIF v/HP Hansen						kr. 5.000,- computer og Sportsaktivitet 			
Musikalsk Legestue v/Janne Lund Poulsen 			
kr. 8.200,- legemåtter m.v.
							
Stouby Skole 4 C v/Annemette Lage Jørgensen 			kr.15.000,- tilskud til tur til Lillehammer						
Stouby GIF v/Torsten Bachmann 					kr. 20.000,- etablering af 3 indendørs boldbaner
								
Stouby Lokalarkiv v/Ole Hald 					kr. 34.000,- udstillingsstandere og udstyr
								
Stouby Motion v/Rune Stensdal 					kr. 50.000,- IT-system til registrering af pulsdata 							
KFUM-spejderne i Stouby v/Anita Andersen 			
kr. 59.500,- reparation af spejderhuset m.v. 								
Stouby og Omegns Lokalråd v/Per Klarup 			
kr. 60.000,- kajakfællesskab 							
Stouby Multihus v/Just Kristensen 				kr. 240.000,- anretterkøkken
						
Stouby Multihus v/Just Kristensen 				
kr. 86.000,- højttaler/lydanlæg
						
Stouby Multihus v/Just Kristensen 				kr.16.000,– 4 bordtennisborde 							
Bestyrelsen for stiftelsen ønsker held og lykke med projekterne.
Stiftelsens formue er nu nedbragt til ca. kr. 220.000,- der vil blive uddelt ved en ny
ansøgerrunde. Annoncering vil bl.a. blive foretaget i Stoubybladet.
Med venlig hilsen Kirsten Jørgensen, Erling Juul og Ole Lyse - formand.
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Fodboldbilleder fra Stouby
Øverst: Her er så begyndelsen til et kommende storhold i Stouby flankeret af trænerduoen:
Yderst til venstre er det Keld Christensen og yderst til højre er det Martin Kastrup
Jørgensen. Begge trænere har i deres egen karriere spillet for Stouby GIF. Vi ønsker
holdet held og lykke i serie 6 hvor træningssæsonen er startet! Det forlyder, at der er
sponsorer til nye spilledragter; men derom senere.

Arrangementer med Bjerre Herred Havekreds
7. maj kl. 10-13: Plantemarked på Agersbøl Gods, Ny Agersbølvej 25, Lindved.
Planter og alle andre haverelaterede ting kan sælges/købes. Standene skal
være opstillet og klar til åbningen kl. 10.00. Parkering på græsset i allèen op til
gården er ikke tilladt - der kan være blødt. Tombola og mulighed for at købe
kaffe / the med eller den brød. En standplads koster en gave til tombolaen.
Tilmelding er ikke nødvendig. Evt. spørgsmål ang. Plantemarkedet rettes til
Erik Mørk Hansen tlf. 75732419 eller Gill Hales tlf. 61997122.
15. maj kl. 14: Engelsholm barokhave. Foredrag og rundvisning ved 			
Landskabsarkitekt Christian Dalmer.
Arrangementet afvikles i samarbejde med Højskolen, Billund og Engelsholm
Havekredse. Højskolen er vært ved kaffen.
Pris: 50 kr. for højskoleelever, medlemmer af haveselskabet og højskolens 		
venner.
80 kr. for andre deltagere.
25. maj kl. 1850: Jyllands tørreste have – Løbjergvej 15, Ejstrupholm
Fælleskørsel fra Stouby Skole kl. 18.
Vi hygger os i Grethes staldlænge med lune pølsebrød, kage og kaffe og tager
os god tid, lader roen falde over os og nyder aftenen.
Pris inkl. pølsehorn, kage og kaffe 50,- kr. (ikke medlemmer 70,-).

Nederst: Unge ”coming up´ser” årgang 98-99 der også har startet træningen til den
kommende sæson. Holdet er en del af det fine fodboldsamarbejde vi har med Hornsyld
og Rårup i daglig tale kaldet ”RHS”.

Læs mere i næste nummer af Stouby bladet om flere
arrangementer, bl.a. 15. juni, hvor vi binder
sommerbuketter hos Smilla`s i Stouby.
Åbne haver i vores område:
• Birgit Damgaard, Idrætsvej 1, Stouby,
tlf. 23 60 66 05
Fri entré – kaffe og kage kan købes.
Åbent 15. maj kl. 10.00 – 16.00.
• Hanne & Leon Brauner, Stevnsvej 1B, Vrigsted, www.haveidylen.dk
• Stouby Tropeplanter, Fakkegravvej 17, Stouby, www.stoubytropeplanter.dk
Havekredsens hjemmeside www.bjerreherred.haven.dk er snart i gang.
MAIL ADRESSER!
Det vil være en hjælp for bestyrelsen hvis vi kan få jeres mailadresser, så vi ad den vej
kan sende programmer og anden information ud. Adresserne kan sendes til Kirsten
Mortensen, Bjerre, bjerrevej325@gmail.com

14

/Peter Høgh og Erling Juul

/Med venlig hilsen, Bjerre Herreds Havekreds
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Generalforsamling i Stouby Skoles Venner 5. Maj 2011 kl. 19.00 på Stouby Skole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab
Vedtægtsændring angående dato for generalforsamling.
Behandling af indkomne forslag
Fastlæggelse af kontingent for medlemmer
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (2 af hver)
Valg af 2 revisorer
Eventuelt

Alle er velkomne!

/Formand for Stouby Skoles Venner/Erling Nordtoft

Foreningen Stouby Skoles Venner afholder

Sommerfest 2011 – uge 24
Tiden nærmer sig – vi går mod uge 24.
Planerne er ved at være klar, ligesom alle de frivillige hjælpere forhåbentlig er.
Sponsorerne er forhåbentlig også som sædvanlig klar til at støtte.
Stoubys Aktive Piger, Stouby Lokalråd, Stouby Skoles Venner, Spejderne og Stouby
Gymnastik og Idrætsforening er som sædvanlig medarrangører og deler overskuddet.
Det kan afsløres, at orkestret – med lokale rødder – Put and Take igen er hyret til at
spille lørdag aften. Ellers kører arrangementet over velkendt skabelon – dog med
nyheder og overraskelser.
Vi glæder os til at se så mange som muligt i uge 24!
Halfest 2011
Halfestudvalget vil gerne sige tak for den store opbakning til halfesten, der var
nr. 23 i rækken af halfester i Stouby.
Tak til sponsorerne, der igen gik til lommerne, tak for god mad fra Stouby Multihus,
tak til vort stabile barpersonale fra HSR og ikke mindst - tak til alle de frivillige hjælpere!
Vi nåede op på små 400 gæster. Ved den første halfest i 1989, var der 256 tilmeldte, og
siden har vi aldrig været under dette antal.

Påske-BANKO
Torsdag d. 28. april kl. 18.30
Bankospillet der er for både børn og voksne
afholdes på skolen i aulaen. Der vil være masser af
fine præmier til både børn og voksne. Stouby
Skoles Venner vil stå for salg af kage, kaffe, vand
o. lign..
Pris pr. plade kr. 20,00 og 3 for kr. 50,00
VEL MØDT!

Vi ses til halfest nr. 24 lørdag den 25. februar 2012.
Vi kom ud med et flot overskud på kr. 44.000,-, der deles ligeligt mellem Stouby GIF
og Stouby og Omegns Lokalråd.
/På vegne af halfestudvalget, Ole Lyse.
16

STØT BØRNENE - STOUBY´S FREMTID
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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 55 49 49

Nu med flygel…
I åbningstiden kan DU låne og spille
på flygel. Nøgle til flyglet hentes på
skolens kontor eller i biblioteket.
Helge Mikkelsen, Hornsyld øver
og spiller fyraftensmusik til stor
fornøjelse for lånere & personale.
…du kan også blive noget ved
musikken.

BIBLIOTEK for BONDERØVE

H

Se mere på www.hotelvejlefjord.dk/fester

old festen på Hotel Vejlefjord

Skøn udsigt . Stemning & Atmosfære . Perfekte rammer

Søren Ryge kommer på besøg på biblioteket onsdag den 13. april kl. 19.00.
Der er stor interesse for foredraget. Vi i Hornsyld synes godt om landet og manden.
Skal vi byde Søren velkommen med en kæmpe Bonderøvsevent?
Kom gerne kørende i traktor, og kom med jeres mælkejunger, staldvinduer,
gårdfotografier, klokkestrenge med landbomotiver – sæt navn på.
Vi sætter 5 gratis billetter på højkant for de sjoveste bonderøvseffekter.
Vi tager imod genstande fra lørdag den 9. april på Torvemessen, hvor biblioteket er
ekstra åbent fra kl. 10 – 14.00.
Kig indenfor, hvor der bl.a. er lugtequiz for børnene og intro til netmedier.
Åbningstid:
Mandag 9 – 16
Onsdag 14 – 18
Torsdag 12 – 19

		

tlf. 7974 1388 (i åbningstiden)
mail: hornsyld@hedenstedbib.dk

Stouby Pensionistforening
Sanatorievej 26
7140 Stouby
Tlf 7682 3380
receptionen@vejlefjord.dk
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Ved ekstraordinær generalforsamling den 01-03-2011 blev det vedtaget at nedlægge
Stouby Pensionistforening på grund af dalende medlemstal og tilskuddet halveret.
feeling good

Formuen på 3174 kr. er overdraget til omsorgsklubben i Stouby.

/Bestyrelsen
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Nyt fra Stouby og Omegns Lokalråd
Kære Stouby borgere

Stoubys fremtidige udvikling
Udvalget for Teknik og Miljø i Hedensted kommune behandlede den 8. marts
Lokalrådets sag om godkendelse af vejføring fra de kommende nye parcelhusgrunde
og ud på Rosenvoldvej. Vejføringen er foreslået af Stouby Syd og i overensstemmelse
med beboerforeningen på Mikkels Vej. At der er et problem skyldes, at der i den af
kommunalbestyrelsen godkendte Udviklingsplan for Stouby og Omegn er skitseret en
anden vejføring, hvilket teknisk forvaltning henholder sig til.
På Teknisk Udvalgs møde den 8. marts besluttede politikerne, at der skulle holdes et
møde mellem dem og de implicerede parter.
I skrivende stund er der åbenbart grus i maskineriet i Hedensted kommune, da det indtil
nu ikke har været muligt at give os en mødedato før en gang i april måned – ret så diffust.
Havkajak og badebro ved Rosenvold strand
Udover de midler der blev bevilget af Alfred Nielsens Stiftelse til projektet, har Frilufts
Rådet også bevilget et større beløb til projektet.
Der har været holdt møde med familien Rantzau om opførelse og placering af et hus
ved Rosenvold strand til kajakkerne.
Som I kan se, er der fuldt tryk på. Følg projektet på vores hjemmeside www.stouby.nu
Og kom også til vores generalforsamling, hvor tovholderne på projektet Per, Linda og
Karen vil fortælle mere uddybende og besvare spørgsmål.
Stouby Legepark (udearealerne ved Stouby skole/Stouby Bypark)
Vi er nu så vidt i projektet som er fælles med skolen og øvrige foreninger i Stouby, at
der også er sendt ansøgning om midler fra LAG (Lokale aktions Grupper) i Hedensted
kommune.
Projektets videre udvikling kan også følges på www.stouby.nu
Årets pris 2011 gik til Annemette Lage og Sanne Friis Pedersen
Annemette og Sanne fik prisen for deres flotte arbejde med at få juletræs- og
fastelavnsfester i gang igen i Stouby.
For nogle år siden kom de til Lokalrådet og sagde, at de kunne tænke sig, at lave
en juletræsfest i hallen, men var en smule betænkelige ved om juletræsfesten kunne
hænge sammen økonomisk. Kunne Lokalrådet tænke sig at være underskudsdækker,
hvis det kom til at give underskud? Alt det andet – altså arbejdet med arrangementet, det
skulle de nok selv klare.
Lokalrådet sagde ja med den største glæde for det havde længe været et ønske for os,
at der blev holdt juletræsfest for børnene i Stouby og Omegn.
Det blev en stor succes og senere påtog de sig også opgaven med at arrangere
fastelavnsfest.
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Citat fra indstillingen:
”Jeg synes, at de har gjort et flot arbejde, har fået en juletræs fest og fastelavnsfest i
gang igen i Stouby, vi skal værne om de traditioner, der kan give byen sammenhold og
give glæde.”
Smukke og sande ord!
Det er derfor en stor glæde at kunne tildele Annemette og Sanne Årets Pris 2011.
Til lykke og tusind tak for jeres indsats!
Generalforsamling
Stouby og Omegns Lokalråd holder ordinær generalforsamling
tirsdag den 12. april 2011 kl. 19.00 i Stouby Multihus.
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Beretning ved formanden.
3. Beretning og regnskabsaflæggelse ved kassereren.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Kirsten Jørgensen
modtager ikke genvalg
Linda Peitersen modtager genvalg
7. Valg af 2 suppleanter.
På valg er:
Reserver jer aftenen, vi vil
Bo Poulsen			
så gerne, at I kommer!
Per Klarup			
8. Valg af 2 revisorer.		
På valg er:
Hans Jørn Sørensen
Svend Erik Dam
9. Eventuelt.
Efter generalforsamlingen er Stouby og Omegns Lokalråd vært ved et mindre traktement.
Personligt vil jeg meget gerne sige farvel til jer alle den aften og takke for de mange år,
jeg har været med i Lokalrådets bestyrelse.
Hvordan bliver man medlem af Stouby og Omegns Lokalråd?
Det gør man ved at indbetale et kontingent på
• 100,00 kr. pr. husstand pr. år
• 50,00 kr. pr. husstand pr. år for pensionister
Kontingentet kan betales
• I banken konto nr. 7030 1602101
• hos Lenes Broderier, Borgergade 52
• hos Kirsten, Borgergade 15
/Stouby og Omegns Lokalråd, Kirsten Jørgensen, formand
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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

Lokalarkivet holder flyttedag!
			
I begyndelsen af januar 2011 fik
deltagerne i lokalarkivet en nedslående
besked. Ejeren af det hus, der har
givet os tag over hovedet i mange år
(Hedensted kommune), havde besluttet
at sætte huset til salg, man ønskede
lokalerne tømt ca. 1. april.
Nu var gode råd dyre!
Vi har været glade for at “bo” i den
tidligere forskole og syntes at tingene
har fungeret fint. Der er plads til de
mange billeder og dokumenter, som vi
har fået indleveret. Vi har mulighed for at registrere og opbevare indkomsterne på en
overskuelig og forsvarlig måde, og vi har haft gode forhold til at modtage gæster.
Hvor skulle arkivets samling nu opbevares?
Til vores store glæde tilbød kommunen, at vi kunne flytte ind i den tidligere
skoleinspektørbolig/SFO ved Stouby skole.
Et dejligt tilbud, der vil give os gode muligheder for at fungere som tidligere.
En flytning giver dog altid en del arbejde og derfor bliver vi nødt til at pakke sammen
på den nuværende adresse fra midt i marts. Med andre ord er arkivets åbningstider i
slutningen af denne vinter annulleret.
Sidste dag, der er alm. åbent, er torsdag, d. 3. 3. 2011.
Vi glæder os til at vise de nye lokaler frem efter sommeren!
					

/Deltagerne i lokalarkivet.

Søndag den 13. marts var Store-oprydningsdag i Stouby Multihus

Alt i digitaltryk og offsettryk
Dekorering af biler og vinduer
Fotoplot
Fotografering
Skilte
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Snullik’s Data
Bellevej 8,
Gammelby
7140 Stouby
Mobil: 27517078

Multihusets bestyrelse gik til sagen med fynd og klem. Just Kristensens store
traktor og vogn blev læsset med ting, der
skulle smides ud.
Til mændenes store undren sprang
Christina Vistrup på et vist tidspunkt op i
traktoren - startede den og kørte en
runde. Hallo hvor mændene kikkede!
Nogle udbrød – ”nu kører dowteren på
sygebesøg”.
Flot Christina!
/Med hilsen fra de 2 andre piger i
bestyrelsen

23

Vi starter op
3. april
Nyt fra spejderne:
Forår er spejdertid!
Vi er glade når, vi når denne tid med
de lyse aftener og det varmere vejr,
da vi har bedre mulighed for at gøre
det, vi helst vil - nemlig at være ude i
naturen og lave spejderarbejde.
Den største nyhed dette forår er, at vi
starter en ny enhed op, som hedder
Familiespejd. Dette er et tilbud til
børn i førskole-alderen og deres
forældre. Vi forventer os meget af dette og håber,
at mange familier vil dukke op.

Bævere og ulve har besøgt Stouby Kirke

Vigtigt angående aviser og flasker!
Vi kan desværre ikke længere modtage flasker. Der er kommet nye regler og takster,
hvilket betyder at vi ikke længere kan få penge for flaskerne, og hvis vi skulle
fortsætte med at modtage dem, vil det
koste penge for os at komme af med
Vigtige datoer 1. halvår 2011:
dem.
Vi kan desværre heller ikke længere
modtage aviser i den gule lade ved
Aksel Nielsens gård. Dette betyder, at
vi, indtil vi finder et andet sted, kun
kan modtage de aviser, som stilles ud
til vejen de dage, der samles ind.
Dette gør vi til gengæld fortsat.

3. april
30. april
7. maj
14. maj
28. maj
25. – 26. juni
Uge 28 ons – søn

Opstart Familiespejd
Bæver og Ulve turnering
Arbejdsdag i hytten
Distriktsturnering for Juniorer
Avisindsamling
Tur til Aalborg ZOO
Sommerlejr

Noget for dig?
Hvis du har lyst til at prøve at se, om du vil være spejder, er du meget velkommen til
at besøge os en onsdag ved spejderhuset på Stouby Skovvej 7c (overfor børnehaven).
Familiespejd
0 – 6 år med familie søndage 09:30 – 11:30 kun ulige uger
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
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spejder@svangut.dk
kjerkegaard@pc.dk
rene.trust@gmail.com
leifped@email.dk

41329337
76759009/40983616
24876919
75897507/41972650

Familiespejd i Stouby
Familiespejd er en helt ny gren under Stouby
Spejderne der starter op søndag den 3. april, og
fortsætter så herefter hver anden søndag.
Familiespejd henvender sig til børn under 6 år –
og deres forældre samt evt. søskende.
Konceptet er enkelt:
• Vi mødes ved spejderhuset i et par timer hver
anden søndag fra 9:30 – 11:30.
• Som forældre er vi med til af lave aktiviteterne
(vi har et stort aktivitetskatalog hvorfra ideer
kan hentes) og der er god tid til at børnene kan
lege.
• Aktiviteterne varer typisk ½ - 1½ time –
resten af tiden leger vi i naturen.
Hvorfor Familiespejd?
• Hele familien er med! (Større søskende er også velkommen, men
aktiviteterne vil henvende sig til børn under 6 år).
• Vi kommer ud i den friske natur.
• Man møder andre familier som værdsætter leg i det fri og masser af frisk
luft.
• Vi laver mange forskellige aktiviteter (Laver kranse af nedfaldne blade,
laver drager, skattejagt, snobrød, tingfinder, laver bål, snitter og meget
andet).
Konceptet er med stor succes skudt op mange steder rundt omkring i
landet. Hos Stouby Spejderne mener vi, at der også vil være god
opbakning til Familiespejd i vores lokalområde. Der vil være spejderledere
til at hjælpe med det praktiske.
Se mere på vores hjemmeside www.stoubyspejder.dk eller kontakt os:
Heini Guttesen
Dina Kjerkegaard

spejder@svangut.dk
kjerkegaard@pc.dk

41329337
76759009/40983616
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Uddrag af beretningen ved Stouby-Hornum Venstres generalforsamling
den 23. februar 2011 i Stouby Multihus /Niels Henning Broch-Mikkelsen

Frisørhjørnet
v/ Thuy Thi Truong

Borgergade 21
7140 Stouby
Tlf. 75897730

Vi sparer dig for meget
Vi er sponsor for
Stouby GIF

HENRIKS
SKOVSERVICE

TLF: 75 89 78 27 - Bil: 21 81 63 27
Henriksskovservice@gmail.com

me”

Plantning
Gødskning
Sprøjtning

97557
ine.dk

Klipning og fældning
af juletræer
Køb og salg af træer

Karen Hansen
Registreret Revisor
Aksel Nielsens Vej 1
7140 Stouby
Gl. Vejlevej 21
8721 Daugård
Tlf. 7589 6066

www.r-i-d.dk
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2010 vil blive husket som året med god tilslutning til de arrangementer, der blevet afholdt
i årets løb. Der er jo altid lidt bevægelse i medlemstallet pga. dødsfald og fraflytninger.
Vi er i øjeblikket 117 medlemmer, hvilket må regnes som tilfredsstillende.
Generalforsamlingen 2010: Vi har aldrig oplevet så stor tilslutning til den årlige
generalforsamling som sidste år. - Vi var ca. 52. - Det skyldes nok besøget af vores nye
borgmester Kirsten Terkilsen, som fortalte om en hård start på jobbet og om venstres
visioner for Hedensted Kommune i de kommende år.
Den anden gæst, som også skal have sin del af æren for fremmødet, var Troels Lund
Poulsen, der gik ind af døren som miljøminister, og som senere samme aften blev
udnævnt til skatteminister.
Arrangementer: Årets første arrangement var en tur til København. Vi var 42
medlemmer, der deltog i turen. Første punkt var et besøg i folketinget, derefter en lille
strøgtur. Turens højdepunkt var besøget i Frederik d. 8.s Palæ på Amalienborg, Mary
og Frederiks nuværende bolig. Der var rig lejlighed til at studere de mange rum med
deres flotte udsmykninger. Efter en sight-seeingtur i Ørestaden, hvor vi bl.a. så DRbyen, blev dagen sluttet af på Restaurant Rio Bravo. Der var stort postyr i København
under vort besøg, vi mødte politi flere steder i byen, der var sat vejspærringer op og
en helikopter overfløj byen, alt sammen på grund af den Russiske præsident Dmitri
Medvedevs statsbesøg. Der var flere af vore deltagere, der var så heldige at få et glimt
af kortegen med Kongefamilien og den Russiske Præsident.
Grundlovsmødet sammen med Barrit blev afholdt ved Årstiderne på Barrit Skov.
Skatteminister Troels Lund Poulsen holdt grundlovstalen. Når vi har besøg af Troels, er
der som sædvanlig god spørgelyst, og vi havde en god og hyggelig eftermiddag.
Grundlovsmødet 2011 afholdes i parken på Rohden Gods.
1. år efter systemskiftet: 5. oktober havde vi et møde med vort byrådsmedlem Ole
Lyse. Mødets overskrift var ”Efter Systemskiftet”.
Ole fortalte om de mange ændringer, der er sket efter Venstres overtagelse af
borgmesterposten og om det store oprydningsarbejde, der er lavet på økonomisiden.
Besøg i Snaptun: Den 9. november var vi 32 medlemmer, der besøgte As Vig Havbrug
og Havbruget Hundshage med hjemsted i Snaptun.
Virksomhedens størrelse var for de fleste af os en stor overraskelse. I højsæsonen, dvs.
når der slagtes fisk, er der beskæftiget ca. 100 personer og med en årlig omsætning på
ca. 200 mil. kr. Det var en spændende og udbytterig aften og ud over stor gæstfrihed, fik
vi alle en ørred eller en røget laks med hjem.
Stouby Skole: Med en lille indvielsesfest og et åbent-hus-arrangement i sidste måned
markerede skolen, at renoveringen næsten er tilendebragt. Resultatet er blevet rigtig godt,
vi har fået en flot, funktionel og næsten ny skole. Det næste man skal i gang med er alle
udendørsarealerne, så der er stadig noget at glæde sig til. Tak til bestyrelsesformanden
for Stouby Skole, Marianne Kristensen, og til Ole Lyse for jeres store udholdenhed og
indsats i det hele taget.
Valg til bestyrelsen: Der var genvalg til Niels Henning Broch-Mikkelsen, Ole Lyse,
Svend Volmer, Erik Laursen, Vagn Simonsen og nyvalg til Jette Løkke Larsen, der
afløste Svend Aage Lassen, som ikke ønskede genvalg.
Hele beretningen kan læses på www.hedensted.venstre.dk under Stouby-Hornum.
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Set og sket fra 24/1 – 18/3 2011
Døbte i Stouby Kirke: 				
6/2 Christian Rytz Hermansen		
13/3 Jeppe Juel Vedstesen
13/3 Mikkel Kolstrup

Søndag den
Søndag den
Søndag den
Torsdag den
Fredag den
Søndag den
Mandag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Fredag den
Søndag den
Søndag den

3.
10.
17.
21.
22.
24.
5.
1.
8.
15.
20.
22.
29.

april
april
april
april
april
april
april
maj
maj
maj
maj
maj
maj

Midfaste
Bebudelse
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. Påskedag
1. s. e. påske
2. s. e. påske
3. s. e. påske
Bededag
4. s. e. påske
5. s. e. påske

STOUBY
Ingen
14.00 Konfirmandgudstj.
Ingen
10.30 BIL
Ingen
10.30 BIL
09.00 Fin Petersen
10.30 Konfirmation
10.00 Fin Petersen
Ingen
Ingen
10.30 BIL
Ingen

HORNUM
10.30
Ingen
10.30
Ingen
14.00 Liturgisk.
09.00
Ingen
Ingen
Ingen
10.30
09.00 Rikke Mai
Ingen
10.30

Resultatet af Sogneindsamlingen – søndag den 13. marts
Der blev samlet 12.604,50 kr. ind – og det var omkring 900 kr. mere end sidste år. Det svarer til,
at hver husstand i gennemsnit gav 18,67 kr. Det meget flotte resultat rakte til en placering som
nr. 65 på listen over de sogne, hvor der blev samlet mest ind – målt i gennemsnit pr. husstand.
Det indsamlede beløb bruges af Folkekirkens Nødhjælp til deres arbejde med at forebygge sult
og skabe fødevaresikkerhed. Mindre end 10 % af det indsamlede beløb bruges på at sikre,
at pengene går det rette sted hen, til gode systemer og til at have de bedste medarbejdere.
Der skal herfra lyde en stor tak til indsamlerne og til de mange, der i vore sogne støttede
indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp.
Konfirmandgudstjeneste – søndag den 10. april i Stouby Kirke
Årets konfirmander medvirker både før-, under- og efter gudstjenesten søndag den 10. april
kl. 14.00. Der er kaffe, sodavand og kage i våbenhuset efter gudstjenesten. Alle er velkomne.
Sogneaften – tirsdag den 12. april kl. 19.30 i Stouby Multihus
Ingeniør Arne Rosenkvist fra Daugård kommer og holder et lysbilledforedrag om ” Hærvejen fra Ejderen til Viborg”. Vejhistorie er al histories moder. Historien opstår først, når de
første beboere dukker frem og træder stierne. I foredraget om Hærvejen, får vi en god del af
Danmarkshistorien, som den udfolder sig langs med Danmarks første hovedvej. Vi hører om
vejen udvikling fra de første hjul i bronzealdertiden over vikingetid hvor Danmarks hoved-stad
lå i Jelling, til Hærvejen mister sin betydning som okse- og hærvej. Vi skal hører om Broer og
Kroer, Mil og Mål. Samt hvad det var Jens Vejmand sad og slog sten til.
Det er ikke en rejsebeskrivelse for hvem der vil vandre på Hærvejen. Det er en appetitvækker
til selv at bese den spændende natur og historisk område, som vejen går igennem.
Der er kaffe á 30 kr. - og alle er hjertelig velkomne.
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Viede i Stouby Kirke:
5/3 Majbrit Mølby & Ole Kilstofte		

Døde og/eller begravede i Stouby Sogn:
3/2 Inga Margrethe Pedersen
9/2 Jørgen Nielsen
Der er 26 konfirmander søndag den 1. maj kl. 10.30 i Stouby Kirke:
Ann-Sofie Krogh Andreassen 			
Andreas Nordtorp Bonde
Sabrina Egholm Andreasen 			
Asbjørn Koop Dalgaard
Rina Lund Christoffersen 			
Rasmus Glyngfeldt Hansen
Maria Leth Friis		
			
Alexander Hanberg Kraul
Rikke Gommesen 					
Jakob Kjerkegaard Kristensen
Pernille Hansen
William Marinus Heideskov
Julie Kolding
Emil Borup Milo
Malene Malberg-Pedersen
Andreas Frimodt Pedersen
Amanda Meyer Petersen				
Christian Grud Petersson
Camilla Dencher Petersen			
Mathias Søndergård-Petersen
Sofia Ravnsborg					
Jonas Sørensen
Mikela Lundum Rossel				
Mikkel Kvolsbæk Thingholm
Benedikte Toft Ryder
Dorthe Aandstad Sørensen
Adresseliste:
Sognepræst: Poul Erik Aandstad Sørensen, Kalmarvej 15, 7140 Stouby tlf. 75 89 70 51
Stouby Kirke:
Graverkontoret ved kirken: tlf. 75 89 74 35 – bedst mellem 12.00 og 12.30
Graver og kirketjener: Bent E. Schmidt, Søndre Kirkevej 9, Skjold, 8700 Horsens
Menighedsrådsformand: Jens Juul, Grundvej 15, 7140 Stouby tlf. 75 89 72 61
Kirkeværge: Jens Jørn Hansen, Bråskovvej 81, 7140 Stouby. Kan kontaktes gennem
graverkontorets tlf. 75 89 74 35
Hornum Kirke:
Graver og kirketjener: Kirsten Schrøder, Neder Bjerrevej 7, 8783 Hornsyld tlf. 21 79 93 50
Menighedsrådsformand: Christina Pedersen, Hornumvej 12, 8783 Hornsyld tlf. 75 68 70 95
Kirkeværge: Gert Ballegaard Hansen, Bråskovvej 78, 8783 Hornsyld tlf. 75 68 70 95
Stouby og Hornum sogne har endelig fået en hjemmeside
Hjemmesiden findes ved at gå ind på: http://stoubyoghornumsogne.dk
På hjemmesiden findes oplysninger om hvad der rører sig i Stouby og Hornum sogne netop
nu, samt lidt om kirkernes historie. Det fremgår af hjemmesiden hvornår der er gudstjenester,
menighedsrådsmøder, koncerter, og andre arrangementer i kirkerne, Træhuset eller Multihuset. På
hjemmesiden kan også ses hvem der er ansat ved kirkerne og hvem der er i menighedsrådet ligesom
der er oplysninger om mail adresser og telefonnumre.
Menighedsrådenes dagsorden for næste møde og mødereferater vil også være at finde.
På sigt vil vi gerne skrive lidt mere om kirkerne.
Vi håber du får lyst til at besøge hjemmesiden og du er meget velkommen til at sende kritik, forslag til
ændringer eller andet der vedrører hjemmesiden til bvilstrup@gmail.com
/På Stouby og Hornum menighedsråds vegne, Birthe Vilstrup
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Foreninger og organisationer i Stoubyområdet
Navn:				Formand/leder			Adresse					Telefon nr.

Vejlevej 109, Stouby- Tlf.76 75 90 07

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		
Dina Kjerkegaard			
Hyrupvej 8, 7140 Stouby			
7675 9009
Kildebjerget Kostskole		
Sten Muff			
Sanatorievej 1, 7140 Stouby		
7589 7455
Lokalhistorisk Arkiv		Ole Hald				Bøgevej19, 8783 Hornsyld			7589 7070
Multihusets Café			Tommy Glyngfeldt		Idrætsvej				7589 7520

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
Helligdage: Se opslag i butikken

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

Naturbørnehaven			
Rosenvold Havns Bådelaug
SIM, Skolen I Midten		
SIM Skolebestyrelse		

Tove Paaske			
Ove Henriksen			
Claus Pape			
Henrik Balle Nielsen		

Stouby Skovvej 2, 7140 Stouby		
Lilleeje 14, 8722 Hedensted		
Nørremarksvej 3, 8783 Hornsyld		
Stouby Møllevej 14, 7140 Stouby		

Stouby Aktivitetsklub		
Stouby bladet/www.stouby.nu
Stouby Børneklub			
Stouby Erhvervsforening		

Vagn Jacobsen			
Helene Fruelund			
Benny Friis			
Peter Rossel			

Idrætsvej 5, 7140 Stouby 			
7589 7011
redaktion@stouby.nu			2182 9622
Kalmarvej 19, 7140 Stouby		
7589 7886
Aksel Nielsens vej 6, 7140 Stouby		
7589 7901

Stouby GIF			
Stouby Jagtforening		
Stouby Menighedsråd		
Stouby Motion			

Erling Juul			
Ole Mikkelsen			
Jens Juul			
Rune Stensdal			

Løgballevej 24, 7140 Stouby		
Mølletoften 2, 7140 Stouby			
Grundvej 15, 7140 Stouby			
Aksel Nielsens Vej 10, 7140 Stouby		

Stouby Multihus, best.formand
Stouby Multihus, halbestyrer
Stouby Net			
Stouby Pensionistforening		

Just Kristensen			
Sanatorievej 8, 7140 Stouby		
2275 1985
Tommy Glyngfeldt							7589 7520
Knud Olesen			
Idrætsvej 2, 7140 Stouby			
7589 7557
Søren P. Simonsen		
Stouby Kirkevej 18, 7140 Stouby		
7589 7164

Stouby Skakklub			
Stouby Skole 			
Stouby Skolebestyrelse		
Stouby Skoles Venner		

Jens Otto Grabau			
Frank Petersen			
Marianne Kristensen		
Erling Nordtoft			

Kalmarvej 12, 7140 Stouby		
Vejlevej 93, 7140 Stouby			
Sanatorievej 8, 7140 Stouby		
Mikkelsvej 11, 7140 Stouby		

7589 7868
7589 0027
7983 3101
7560 1800

7569 1472
2398 4193
7589 7261
7589 7015

7589 7210
7589 7511
7589 7065
7569 1286

Stouby og Omegns Lokalråd
Kirsten Jørgensen		
Borgergade 15, 7140 Stouby 		
7589 7546
Stouby Vandværk			Ib Christiansen			www.stoubyvand.dk			2179 7733
Stoubys Aktive Piger		
Kontaktperson Konny Jensen
Bjerggårdsmarken 11 A, 7140 Stouby
2536 4811
Vejlefjord Centret			Stig Thomasen			Sanatorievej, 7140 Stouby			7682 3333
Venstre-Stouby 		
Ældre-Sagen			

KVIK

AUTO A/S

N. H. Broch Mikkelsen		
Ove Lauridsen			

Bellevej 19, 7140 Stouby			
Rosenvænget 20, 7130 Juelsminde		

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.

v/HANS FRIIS * KURVEFORT 1 * 7140 STOUBY

TLF. 75 89 71 01 * MOBIL 40 92 71 01
BETYDER
GODT
HÅNDVÆRK

30

31

AKTIVITETSLISTE

Hver onsdag: Legestue i Multihuset kl. 1030-1230, se stoubymusikalskelegestue.dk
Hver torsdag: fælles løbetræning kl. 17, alle niveauer – mød op ved Multihuset
Hver søndag: Mountainbike-træning kl. 08 – bare mød op ved SPAR
Hver anden søndag fra 3. april: Familiespejd med spejderne, se side25
April
4. kl. 19. Sæsonstart, Columna gymnastik, se side 9
5. kl. 19. Foredrag i Mulithuset om løb, udstyr og motivation, se side 4
10. kl. 14. Konfirmandgudstjeneste i Stouby Kirke, se side 28
12. kl. 19. Generalforsamling i Stouby og Omegns Lokalråd, se side 21
12. kl. 1930. Sogneaften i Multihuset, se side 28
13. kl. 19. Hornsyld bibliotek: ”Bibliotek for bonderøve” med Søren Ryge, se side 19
20. kl. 19. Hurtig-tilmelding til tennis, se side 12
27. Generalforsamling. Stoubys Aktive Piger, kontaktinformation: se side 31
28. kl. 1830. Påskebanko i Skolens aula med Stouby Skoles Venner, se side 17
Maj
1. kl. 1030. Konfirmation i Stouby Kirke, se side 29
5. kl. 19. Generalforsamling i Stouby Skoles Venner, se side 16
7. kl. 10. Plantemarked på Agersbøl Gods, se side 15
15. kl. 14. Foredrag og rundvisning i Engelsholm Barokhave, se side 15
25. kl. 18. Fælleskørsel til ”Jyllands tørreste have”, se side 15
28. Avisindsamling, se side 24
31. Udflugt med Stoubys Aktive Piger, kontaktinformation: se side 31

HENRIKS
Juni
15. ”Lær at binde sommerbuketter”, hos Smilla´s, se side 15
SKOVSERVICE
Hele uge 24: Sommerfest i Stouby, se side 16 og læsTLF:
mere
i næste
75 89
78 27 -nummer
Bil: 21 81af
63bladet
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Import og salg
Næste nummer
(nr. 141)
Vin til fest
og gaver

Henriksskovservice@gmail.com

af Stouby Bladet udkommer sidst i maj 2011.
Deadline for materiale til bladet er fredag den 20. maj 2011.

Åbningstid “når vi er hjemme”

2 numre udgives: Tlf. 75897557
DeIdrætsvej
følgende
7140
Stouby
www.dkwine.dk
I starten af august, oktober og
december 2011.
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Plantning
Gødskning
Sprøjtning

Tryk: Snullik’s Data, tlf. 75897078

Klipning og fældning
af juletræer
Køb og salg af træer

