Stouby Bladet
- i samarbejde med stouby.nu
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Jens Gram Petersson
Entreprenør/
Aut. Kloakmester

Surmosevej 13, 7150 Barrit
Alt forefaldende
entreprenørarbejde udføres

TLF. 75 69 12 69
MOBIL . 40 18 18 87
Få designet og syet nyt tøj eller det gamle repareret hos
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/ 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
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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
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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
Henvendelse vedr. annoncer kan ske til annonceansvarlig Ingeborg Sejr
på telefon: 75 89 77 50
Bestyrelsen for Stouby og Omegns Lokalråd
Formand:
Linda Jill Peitersen				
Næstfmd:
Erling Juul					
Kasserer:
Kirsten Jørgensen (udenfor bestyrelsen)
Sekretær:
Helene Fruelund					
Øvrige:
Anker Jørgensen (havemøbler-udleje)
Karen Hansen					
Marianne Kjerkegaard			
Per Klarup					
Suppleant:
Jette Løkke					
Suppleant:
Ole Lyse					

tlf. 60 32 50 25
tlf. 75 69 14 72
tlf. 75 89 75 46
tlf. 21 82 96 22
tlf. 22 13 43 72
tlf. 21 71 60 66
tlf. 40 27 71 55
tlf. 30 54 98 44
tlf. 27 52 38 50
tlf. 20 61 55 00

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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Fodboldbilleder
Årgang 2002 til fodboldkamp i Barrit maj 2011

Thomas, Roman, Thor, Lucas, Mathias, Matilde og Jonathan (mål)

Herunder: Jonathan på mål med mødrene support i baggrunden samt Mia og Tanja,
trofaste supportere til holdet.
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Tak til Kirsten for mange års arbejde i Stouby og Omegns Lokalråd
I forbindelse med lokalrådets generalforsamling ønskede Kirsten at blive afløst på
formandsposten og Linda Peitersen blev ved konstitueringen valgt som ny formand for
Stouby og Omegns Lokalråd. Et stort til lykke til Linda, der har været næstformand gennem flere år.
Stouby og Omegns Lokalråd vil gerne sige Kirsten
tak for mange års indsats for
Stouby-området - herunder mange år som formand
for borgerforeningen, der senere blev ændret til
Stouby og Omegns lokalråd.
Gennem årene har Kirsten påtaget sig mange opgaver til gavn for Stouby.
Lokalrådets opgaver har været mangeartede; sikre
udstykninger, skolen, trafiksikkerhed, halfest, sommerfest, opførelse af multihus og Kirsten har aktivt
været engageret i alle opgaverne. Især husker vi dig
for det store engagement du lagde i opførelsen af
Multihuset. Det var en stor opgave, der strakte sig
over flere år, og du var med hele vejen i processen
med ansøgningen, indsamlinger, byggemøder krydret med dine skarpe replikker i avisen, når processen
var ved at gå i stå.
Det er også vort indtryk, at du fryder dig over den
store aktivitet, der er i
Multihuset, når du fortsat jævnligt er til møde her.
Mon ikke du i dit stille sind
tænker "Yes - det lykkedes"?

Kirsten med afskedsgaver fra
bestyrelseskollegerne i Lokalrådet.

Selv om du nu er stoppet som formand og udtrådt af lokalrådet, er du fortsat særdeles
aktiv. Du har påtaget dig hvervet som kasserer i Stouby og Omegns Lokalråd
- uden for bestyrelsen, og du overtog for nylig min plads i LAG, Hedensted, der
uddeler EU-midler til landdistriktsudvikling. Derudover er du også aktiv i ældresagen
og i andre foreninger.
Kære Kirsten, tak for din store indsats som formand for Stouby og Omegns Lokalråd,
og det er dejligt at se, at du fortsat har mod på at påtage dig nye opgaver til gavn
for Stouby.
/På vegne af Stouby og Omegns Lokalråd, Ole Lyse
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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
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Stoubyløbet 2011 – for 3. gang!
Se også www.stouby.nu

Stoubyløbet – nu med 3 ruter!
Så stil op med eller uden barnevogn, bedstemor, tømmermænd og hund!
Slå din egen tid fra sidste år – se resultatlisten fra 2010 (og 2009) på www.stouby.nu under Stoubyløbet 2011.
Eller slå den hurtigste tid fra sidste år: 0.37.27 på lang rute (10 km.)
Hvornår:

Lørdag den 18. juni 2011 klokken 1030 (sommerfestlørdagen1, du ved)

Program:
Kl. 09.00-10.00
Kl. 10.15
Kl. 10.30
Kl. 11.45 ca.
Kl. 12.00-12.30

Eftertilmelding. Uddeling af startnumre
Fælles opvarmning
Løbet skydes i gang for alle tre distancer
Præmieoverrækkelse ved start/mål-plads. Lodtrækning om præmier (kun blandt
forhåndstilmeldte deltagere)
Mulighed for at få lavet diplom ved start/mål-plads*

*kun for forhåndstilmeldte deltagere i aldersgruppen 0-8 og 9-14 år. Øvrige deltagere kan efter løbet printe diplom fra
www.stouby.nu under Stoubyløbet 2011 og selv udfylde.

Hvor:

Start/mål på sommerfestpladsen bag Multihuset. Mulighed for omklædning og bad i Multihuset

Distancer:

3,3 kilometer på asfalt
6,7 kilometer på asfalt/grus
10 kilometer på asfalt og skovstier – væskedepot ca. halvvejs
Du kan se kort over ruterne på www.stouby.nu under Stoubyløbet 2011. Ruterne er skiltede
Husk: der løbes på eget ansvar. Der er ikke lukket for almindelig trafik mens løbet afvikles

Forplejning:

Frugt og vand i målområdet, samt væskedepot ved 5 kilometer på den lange distance

Resultater:

Du kan se resultatlisterne på www.stouby.nu under Stoubyløbet 2011.

Præmier og aldersgrupper:
Alder(køn) →
0-8 (♀ og ♂)
9-14 ♀
Distance ↓
3,3 km
150,200,6,7 km.
150,200,10 km.
150,300,Præmierne består af gavekort til Sportigan
Tilmelding og betaling:

9-14 ♂

15 og op ♀

15 og op ♂

200,200,300,-

200,200,300,-

200,200,300,-

Senest 11. juni på www.stoubygif.dk
Eftertilmelding på løbsdagen frem til klokken 10. Kom i god tid – gebyr + 10 kroner.
Personlig henvendelse og kontant afregning ved eftertilmelding

Startgebyr: Voksne (fra 15 år og op): 50 kroner. Børn: 25 kroner
Flere oplysninger om Stoubyløbet: Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com, tlf.: 21 82 96 22

1

Her kan du snarest læse mere om sommerfesten: www.stouby.nu
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Så er Aksel Nielsens gård ”Skovhavegaard” også blevet Historie
Skovhavegaard,
Borgergade 27,
Stouby.
Realregistret
(SkødePanteprotokoller
1856-1958).
Matr. nr. 39a.
Hartkorn: 3 tdr. 0 skpr.
1 fdkr. 2 1/4alb
Matr.nr. 0 tdr. 0 skpr. 0
fdkr. 1/4 alb.
Adkomster
1. Niels Mikkelsen skjøde af 1-4 lyst 16-4-55 fra Abelone Nielsdatter
paa matr. nr. 39a og b.
2. Christine Marie Lauersen adk. lyst 8-10-1900 paa 39a og tiende.
3a. Mikkel Nielsen skøde af 10-6 lyst 24-6-1901 fra Christine Marie
Laursen paa 39a og tiende.
3b. Samme skøde af 20-2 lyst 18-3-1912 fra Jens Peter Sørensen Krog paa 41e.
4. Jens Christian Andersen skøde lyst 16-11-1937 fra Mikkel Nielsen paa 39a.
5. Christian Rasmussen skøde lyst 28-6-1940 fra Jens Christian
Andersen paa 39a.
6. Aksel Nielsen skøde lyst 30-8-1946 fra Christian Rasmussen paa 39a.
Aksel Nielsen var født i Vrigsted 7-4-1906 som den yngste af en børneflok paa syv.
Han arbejdede ved landbruget fra han var 10 aar. Som selvstændig landmand var han
først forpagter af Lundum Præstegaard fra 1938 til 1946.
1 april 1946 overtog han Skovhavegaard i Stouby, og her boede han til sin død i juni
2010, 104 aar gammel.
Gaarden er efterhaanden udstykket til beboelse. Den sydlige del til storparceller 30-111998. De to næste afsnit blev udstykket henholdsvis 30-11-2001 og okt 2006.
Samlige bygninger til gaarden er nu nedbrudt, og der er planer om at udstykke resten
af jorden til parcelhusgrunde. Det kræver en ny lokalplan for omraadet, bl. a. er
der tvivl om hvordan en vej gennem det sidste stykke skal forbindes med Vejlevej.
8

Stouby Lokalarkiv/Ole Hald

Lokalarkivets flytning
Vi er nu kommet så vidt, at arkivets gamle lokaler på Vejlevej 103 er tømt, og kommunen
har sat bygningen – den gamle forskole - til salg.
Vi er rykket ind i de nye lokaler i den gamle inspektørbolig ved Stouby Skole, Vejlevej
91, hvor vi nu er godt i gang med det store arbejde at få det indrettet og få tingene på
plads igen.
Vi vil i den forbindelse gerne takke Stouby Skole for den meget venlige og hjælpsomme
modtagelse vi har fået, og vi ser frem til et godt samarbejde fremover.
Vi glæder os til at vise det "nye" Lokalarkiv frem til efteråret.
"Arkivisterne" på Stouby Lokalarkiv / Mogens Dam

50 års jubilæum på Stouby Centralskole
For 50 år siden, i juni 1961, blev det første hold realister færdige på Stouby Centralskole.
Fra hele landet stiler klassen derfor og talstærkt frem mod Stouby for, den 25. - 26. juni,
at fejre jubilæet.
25-års jubilæet markerede vi i Stouby i eftersommeren 1986. I 2006 fejrede skolen
50-års fødselsdag, og en næsten fuldtallig deltagelse fra vor klasse satte sit præg på
festaftenen.
I de forløbne år har mange af os set hinanden ved minderige begivenheder, og ved
kortere og længere sammenkomster har vi fornyet vort gamle bekendtskab.
Lørdag, den 25. juni mødes vi på skolen kl. 10.00 til en officiel åbning af vort jubilæum.
Derefter tager vi på en kulturhistorisk sightseeing i Bjerre Herred for at gense den egn,
der har betydet så meget for os alle.
Efter festmiddag, hyggeligt samvær og overnatning på Vejlefjord deltager vi i søndagens
gudstjeneste i Stouby Kirke.
Og efter en sikkert bevæget afskedsfrokost hos en af vore kammerater
i Stouby, tager vi igen afsked med hinanden og egnen - for denne gang.
Men inden vi tager afsked med hinanden, har vi husket at vælge de kammerater, der
næste år skal arrangere en lille sammenkomst.
/Realklassen 1961
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Støttekreds / Skolekreds for Kildebjerget
Stiftende generalforsamling,
mandag den 6. juni 2011, kl. 19.00
Bliv medlem!
Vil Region Midt fortsat drive Kildebjerget? Ole Lyse har spurgt
Regionsrådsformand, Bent Hansen. Svaret er ikke entydig og derfor er der
nedsat en initiativgruppe, der med etableringen af en støttekreds vil sikre
Kildebjergets fortsatte drift og udvikling.
Mød op til stiftende generalforsamling på Kildebjerget Kostskole, Sanatorievej 1, 7140
Stouby. Der bydes på kaffe, brød og evt. rundvisning.
For yderligere oplysninger kontakt Ole Flemming Lyse, Ole.lyse@Hedensted.dk
/På initiativgruppens vegne, Ole Lyse

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

- 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
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Nyt fra Stouby Skole
Førsøg med personlig bærbar PC
Som noget nyt vil hver elev i vores kommende 1. klasse ved skoleårets start, få udleveret
en bærbar PC. Vi tror på, at vi kan højne elevernes faglige niveau ved i højere grad at
kombinere "almindelig undervisning" med integreret IT baseret undervisning. Hvis den
personlige bærbare PC bliver en succes, håber vi på, at vi også fremover kan udlevere
en bærbar PC til vores nye 1. klasses elever.
Udearealer ved Stouby Skole
På vores hjemmeside www.stouby-Skole.dk kan I, under menupunktet ”Nyt fra kontoret”
se de foreløbige visionstegninger for udearealerne omkring skolen, Hallen og Multihuset.
Vi forventer at påbegynde etablering af området mellem skolen og hallen umiddelbart
efter sommerferien.
Besøg af de første realister
Lørdag den 25. juni får vi besøg af den første realklasse, som blev færdig på Stouby
Centralskole i 1961. Klassen mødes på Stouby Skole til en rundvisning, hvorefter de skal
på rundtur i Bjerre Herred og afslutter på Vejlefjord til Middag. Vi ser frem til besøget. Se
mere på side 9.
Stouby Skole omdannes til minisamfund
I uge 23 og 24 er hele Stouby Skole omdannet til et minisamfund med butikker, forretninger
m.m. Alle forretninger og værksteder er styret og drevet af vores elever. Navnet på
minisamfundet er Solby og er fundet ved en konkurrence blandt vores elever. Torsdag
den 16. juni kl. 17.00 – 19.00 er Solby åben for forældre, søskende, bedsteforældre,
borgere i Stouby m.fl. Skulle I have tid og lyst til at se Solby, er I velkomne til at kigge
forbi. Der er mulighed for at veksle til vores lokale valuta (Lobubas) i vores bank og
handle i de forskellige forretninger.

/Frank Petersen, Skoleleder Stouby Skole
Frank.Petersen@Hedensted.dk
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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

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

6
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Nyt fra Lokalrådets bestyrelse
Kære Borgere i Stouby og Omegn

Hvilket geografisk område dækker
Stouby og Omegn?
Dette er Lokalrådets bud!
Vi er til for dig, der bor i dette område.

Siden sidste nummer af Stouby bladet har der været generalforsamling i Lokalrådet.
Vores formand gennem mange år Kirsten Jørgensen valgte at stoppe, og bestyrelsen
har derfor konstitueret sig uden hende.
Der er kommet et par nye bestyrelsesmedlemmer til, men flertallet blev genvalgt og
fortsætter derfor med at tegne Lokalrådet.
Bestyrelsen for Stouby og Omegns Lokalråd
Formand:
Næstfmd:
Kasserer:
Sekretær:
Øvrige:

Suppleant:
Suppleant:

Linda Jill Peitersen
Erling Juul (GIF’s repræsentant i bestyrelsen)
Kirsten Jørgensen (udenfor bestyrelsen)
Helene Fruelund
Anker Jørgensen (udleje af havemøbler)
Karen Hansen
Marianne Kjerkegaard (skolens repræsentant i bestyrelsen)
Per Klarup
Jette Løkke
Ole Lyse
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(… Lokalrådet …)
Hvad laver lokalrådet egentligt?
Lokalrådets formål er bl.a. at varetage lokalsamfundets interesser.
Overordnet må interessen være, at folk er glade for og tilfredse med at bo i Stouby
eller omegn, og at tingene fungerer. Dette søger Lokalrådet at varetage ved:
• at skabe rammerne for det sociale sammenhold og samvær i byen (så folk har
lyst til at være sociale med hinanden)
• at sørge for sikkerhed og tryghed for lokalsamfundet (beboerne). Sikkerhed på
vejene og tryghed i alle aldre ved, at vi bekymrer os og holder øje med hinanden
• at skabe en kultur, hvor vi bekymrer os om hinanden og hvor vi hjælper
hinanden. Skabe samhørighed.
• at inddrage så mange som muligt i det lokale arbejde
• at sikre åbenhed, så det er let for alle beboere at skabe sig et lokalt, socialt
netværk, hvis man er interesseret.
• at tage vel imod tilflyttere, så de føler sig velkomne og hurtigt føler sig godt
tilpas.
• at oplyse om de muligheder og fortræffeligheder byen byder på, så de bliver
brugt af så mange som muligt.
• at respektere, at nogle i lokalsamfundet ikke deltager i det sociale liv, men at de
tværtimod ønsker at leve i ”fred og ro”.
• at det er let at komme til og fra Stouby fra nabobyerne med bus, på cykel eller?
Konkret er vi i gang med følgende projekter:
• Aktivitetspark ved Multihuset, hvor der skabes gode fysiske rammer for
udendørs leg og samvær i det daglige med særlig fokus på rammerne for vores
sommerfest og evt. en cafe ud for Multihusets køkken.
• Legeplads ved og omkring skolen (Delta Stouby). Et skitseprojekt er blevet
udarbejdet og fonde er blevet søgt. Vi håber at kunne gå i gang med udførelsen
af 1. etape i løbet af sommeren.
• Der vil formentlig blive arrangeret en frivillig arbejdsdag for borgere i Stouby og
Omegn vedr. Delta Stouby – dette hører du mere om, når det bliver aktuelt.
• Infrastrukturen til/fra Multihus og skole inkl. etablering af ekstra P-pladsarealer.
Vejen er i dag usikker og vi arbejder for at få bragt forholdene i orden.
• Kajakker ved Rosenvold: 8 stk. kajakker er finansieret, men endnu ikke indkøbt.
Vi mangler stadig et sted at opbevare dem, men drøftelser med familien Rantzau
vedr. muligheden for opbevaring ved Rosenvold pågår.
• Badebro: Projektet er på ”stand by” ind til videre.
• Udstykninger af nye byggegrunde ved Aksel Nielsens gård: Arkæologer har
undersøgt jorden for fortidsminder. Oplæg til Lokalplan er under udarbejdelse af
Stouby Syd, Teknisk forvaltning samt et landinspektørfirma. Der arbejdes videre
med den vejføring af stamvejen, som er vist på den foreløbige udstykningsplan.
• Sommerfesten: Arrangement af diverse aktiviteter.
Opdatering af hjemmesiden www.stouby.nu.
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(… Lokalrådet …)
(… Lokalrådet …)
Derudover er der andre spændende tiltag på bedding i Stouby, som dog ikke ligger i
Lokalrådets
regi,
vi håber
at kunne
hjælpe
med at isøge
midler:
Derudover er
dermen
andre
spændende
tiltag
på bedding
Stouby,
som dog ikke ligger i
Lokalrådets regi, men vi håber at kunne hjælpe med at søge midler:
• Åbning af klub på skolen for 4. til 6. klasse efter skoletid. Der vil blive indkaldt til
stiftende
generalforsamling.
Åbning af
klub på skolen for 4. til 6. klasse efter skoletid. Der vil blive indkaldt til
stiftende generalforsamling.
Fremtidige projekter, som vi ønsker at tage fat på:
Fremtidige projekter, som vi ønsker at tage fat på:
• Trafiksikkerhed: Skolesti/cykelsti til SIM, Sikker vej til børnehaven,
Trafiksikkerhed:
til SIM, Sikker vej til børnehaven,
Sikker
vej til VejleSkolesti/cykelsti
Fjord
Sikker
vejadgangen
til Vejle Fjord
• Stier
samt
til disse.
Stier
samt
adgangen
til disse.
• Kommuneplan 2013, set
i forhold til nye byggegrunde.
Kommuneplan
2013,
setandre
i forhold
til nye byggegrunde.
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Mange sommerhilsner fra Lokalrådet, Linda Jill Peitersen , formand
Mange sommerhilsner fra Lokalrådet, Linda Jill Peitersen , formand

Billede af Linda Peitersen – sendes
Tekst
underi billede:
Linda
Peitersen,
Lindaseparat.
Peitersen,
ny formand
Stouby og
Omegns
Lokalråd.ny
formand i Stouby og Omegns Lokalråd.

Har du lyst til at få indflydelse på,
hvad der sker i din egen by, at støtte
de lokale initiativer og være med til
at sikre, at Stouby fortsat er et godt
sted at bo?
Sådan bliver du medlem:
Indbetal kontingent for 2011 til
kontonummer: 7030 1602101 eller
Til Lenes Broderier, Borgergade 52
eller på posthuset
Kontingent pr. husstand:
Pensionister: 50 kroner pr. år.
Andre: 100 kroner pr. år.
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Sommerfest år 2011
Kom til Stouby hyggelige, festlige og årlige sommerfest!
Vi plejer at være rigtig mange, og have det rigtig sjovt. Og vejret er altid med os .
Overskuddet fra sommerfesten deles mellem foreningerne: Stouby Skoles Venner,
Stoubys Aktive Piger, Spejderne, Stouby og Omegns Lokalråd samt Stouby GIF.
Sommerfesten arrangeres af en gruppe frivillige Stouby-borgere:
Erling Nordtoft, Helene og René Ravn, Helle Ravn, Jørgen Fisker, Jens Otto Grabau,
Tommy Glyngfeldt, Lars Frederiksen, Karen Hansen, Anette Laxy, Karsten Müller og
Helene Fruelund.
Program, sommerfest 2011
Søndag 12/6
og ugen ud

Salg af lodsedler

Onsdag 15/6
Kl. 18.30

Grillparty:Torvet v/ Yding

Torsdag 16/6
Kl. 16.00Kl. 19.00
Fredag 17/6
Kl. 17.00 -?
Kl. 17.00 -?
Kl. 17.00-02.00
Kl. 18.00-02.00
Lørdag 18/6
Kl. 9.00
Kl. 9.00 – 15.00
Kl. 9.00 - 15.30
Kl. 9.00 -?
Kl. 10.00 - 14.00
Kl. 10.00 -?
Kl. 10.00 – 13.00
Kl. 10.00 – 15.00
Kl. 10.30
Kl. 11.00 - 15.00
Kl. 12.00 - 13.00
Kl. 12.00
Kl. 12.30
Kl. 13.00
Kl. 15.00

Telte opstilles
Bankospil i Multihuset –
der sælges grillpølser som sidste år.
Skydetelt/Sømblok
Salg af pølser.
Bar/slik/isbod i teltet
”Put and Take” (måske med overraskelse). Menu: Helstegt gris
med hjemmelavet kartoffelsalat/salat og hjemmelavet flutes
Gratis kaffe og rundstykker
Spejdere på pladsen – salg af pandekager m.m.
Bar og slikbod i teltet er åben
Hestepærearrangement
Markedsdag – henvendelse Lars Frederiksen 23424456
Salg af pølser.
Ansigtsmaling
Skydetelt/sømblok
Stoubyløbet - se mere side 7
Hoppepude
Gratis Sildebord
Sponsorarrangement
Gymnastik – Stouby GIF
Gadefodbold
Finaleskydning

Eventuelt Zumbaopvisning 
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Gadefodbold - sommerfesten
Lige som sidste år bliver der arrangeret gadefodbold til Sommerfesten.
Det foregår lørdag d. 18/6 kl. 13.00.
Så der er ingen tid at spille – se at få fat i naboen og stil et gadefodboldhold. Der
har før været op til 16 tilmeldte hold.
Reglerne er:
a) Der spilles på en håndboldbane.
b) Kamptid 10 min.
c) 4 spillere på banen ad gangen - ubegrænset udskiftning.
d) Der skal være mindst 2 damer eller børn under 12 år på banen hele tiden.
e) Kun børn og damer må score mål.
Meningen er, som det fremgår af reglerne, at skabe fodboldhygge for hele familien.
Der er præmier til nr. 1 og nr. 2 i turneringen, og det koster kr. 50,- pr. hold at deltage.
Tilmelding: Tommy Hansen tlf. 7589 7290 eller Lars Pedersen tlf. 7589 7253.

Sponsorarrangement ved sommerfesten
Vi inviterer igen i år vore sponsorer på en øl og snaps sammen med sildebordet lørdag
middag.
Hver enkelt bliver inviteret skriftligt.
Sker der af en eller anden grund en fejl, så du som sponsor ikke bliver inviteret –
kommer du alligevel.
Tovholder på arrangementet er Jens Otto.
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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





S

Mads mobil: 22 38 34 44
Nikolaj mobil: 22 55 49 49

Se mere på www.hotelvejlefjord.dk

kt. Hans på Hotel Vejlefjord
Torsdag, den 23. juni 2011
Skt. Hans Buffet fra kl. 18.00. Bål på stranden kl. 21.00 med båltaler.
Pris pr. person (ekskl. drikkevarer) Kr. 258,- Børn under 12 år halv pris
Bestil bord i receptionen på 7682 3380

HUSK!
Grill med udsigt
På panoramaterrassen
hver tirs- og torsdag aften
hele sommeren

Sanatorievej 26
7140 Stouby
Tlf 7682 3380
receptionen@vejlefjord.dk
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feeling good

Stouby Skoles Venner
Påske-banko
Den 28/4 2011 havde vi for andet år gang i bankobrikkerne i skolens aula.
Der var omkring 100 mennesker, som var mødt op i håbet om at komme hjem med
noget under armen.
Det var der heldigvis mange der gjorde, takket være vores mange sponsorer.
Vi fik spillet 10 spil med mange gode præmier.
På billedet ses en meget glad Christian Lykke Hansen fra 1.kl.med en Nokia
mobiltelefon. Christian havde fordel af vores regel om, at hvis der er flere der har
banko på samme tid, så er det den yngste der får præmien og den næstyngste, der får
trøstepræmien.

Stor tak til følgende sponsorer:
Låsby Radio, Købmand Yding, DLG, Stimorol, Kvik Auto, Unitron A/S, Hyrup
Maskinstation, Nexans, AAplus, Super Brugsen Hedensted, Danske Bank, Sydbank,
Hornsyld Apotek, OK Benzin Hornsyld, Enghøjs Auto, Belle Kunst, Zelected Foods,
Slagteren i Hornsyld, Horsens Kunstgalleri, Vestergaard I/S Ole Lyse, Mobilbyg Jørgen
Fisker, Batteribyen, Spar Nord Vejle, Tømrer Benny Friis, Daugaard Revision, Hotel
Vejlefjord og BE haveservice
/Erling Nordtoft
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Nyt fra spejderne:
Bæver/ulve turnering
Det er sommerferie.
Drengene Phineas og Ferb
ligger under et træ i haven og
ved ikke, hvad de skal lave
den dag. Isabella og hendes
spejdere kommer og spørger ”hvad laaaver I?” og kan fortælle, at de har indsamlet en
flaske med koncentreret spejderånd, fordi de nu har taget alle spejdermærker i hele
verden. Flasken bliver desværre ødelagt af den onde Doofenshmirtz, som ville have
brugt spejderånden til at infange alle havenisser i trekantsområdet. Nu ved Phinneas
og Ferb, hvad de skal lave i dag….
Sådan startede dagen for vores Bævere og Ulve, der sammen med 150 Bævere og
Ulveunger fra 10 forskellige KFUM spejdergrupper mødtes til turnering i Horsens lørdag
d. 30/4.
Det gik over stok og sten for de 31 hold, som gennem forskellige opgaver skulle hjælpe
Phineas og Ferb med at indsamle spejderånden og redde havenisserne.
Undervejs skulle de blandt
andet synge spejdersange,
lave førstehjælp, bygge en
maskine, løse en kode fra
Agent P, stjæle en
havenisse fra en sovende
Doofenshmirtz og meget
mere.
Solen skinnede hele dagen,
og Lunden summede af
glade spejdere, som virkelig
kæmpede for at redde
spejderånden
Til sidst var der endelig
samlet nok spejderånd til at
Doofenshmirtz blev
Her er Bæverne ved at løse en samarbejdsopgave
forhindret i sine skumle
planer, og Phineas og Ferb havde endnu en gang fået dagen til at gå med noget
spændende.
Den samlede vinder af turneringen hos Bæverne blev Lund Gruppe, og hos Ulvene blev
det Ølsted Gruppe.
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

Junior turnering
Juniorerne var i Egebjerg den 14/5
hvor de dystede mod spejdere fra
andre grupper i blandt andet Kaos i det
sorte hul, Høj på speed, Slagkraftig
styrke og Teknisk elektronik. Vores
Juniorer fik en flot 2. plads i deres
kategori.

Familiespejd

Her er juniorerne ved at melde klar på en post
Vi har startet en ny gren op ved
spejderne i Stouby. Hvis du vil nå at være med inden sommerferien, kan du ringe eller
dukke op enten 29/5 eller 12/6
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 velkommene, 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).
Vigtige datoer:
28. maj
15. juni
25. – 26. juni
Uge 28 ons – søn
24. august
28. august

Duka Zoo
Avisindsamling
Sommerferieafslutning
Tur til Aalborg ZOO
Sommerlejr
Opstart efter sommerferie
Familiespejd opstart

Vi skal afsted på weekendtur til Ålborg
Zoo, hvor vi sammen med ca 1000
andre spejdere skal overnatte i Zoo. Vi
glæder os meget til den weekend, som
bliver super spændende.

Sommerlejr
I uge 28 skal vi afsted på sommerlejer på spejdercenteret Houens Odde ved Kolding.
Der kommer spejdere fra mange andre byer på centeret, og der vil være mange
forskellige aktiviteter at vælge imellem. Ligesom på korpslejren sidste år vil vi
samarbejde med Hundslund gruppe.
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 Skovej 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
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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

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

Alfred Nielsens Stiftelse
Omkring årsskiftet donerede Alfred Nielsens Stiftelse små kr. 600.000,- til
almennyttige formål i Stouby Sogn, og stiftelsen har besluttet at udlodde en ny portion
af stiftelsens midler.
Stiftelsen råder fortsat over små 250.000,-.
Stiftelsen har herunder indrykket en annonce i Stouby bladet, der beskriver, hvem der
kan opnå støtte.
Bestyrelsen, Kirsten Jørgensen, Erling Juul og undertegnede, vil efterfølgende
afgøre, hvilke af ansøgerne, der kan komme i betragtning.
Ole Lyse/formand for stiftelsen
Alfred Nielsens Stiftelse udlodder legatmidler
Alfred Nielsens Stiftelse udlodder legatmidler i henhold til fondens sekundære formål:
At yde støtte til alment velgørende formål, eksempelvis kulturelle formål, idrætsformål
og i det hele taget alt, hvad der hører kulturen til i et mindre byområde, således
området er begrænset til det gamle Stouby sogns skoledistrikt. Fondsbestyrelsen
skal i forbindelse med støtte til de førnævnte områder lægge vægt på, at donationer
hovedsageligt kommer enlige kvinder og deres børn til gode.
Bestyrelsen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne ansøgninger. Der
er ikke på forhånd fastsat beløbsstørrelse.
Ansøgningen skal indeholde følgende
oplysninger:
• Ansøger, tlf.nr. og gerne e-mail
• Formål
• Beløbsstørrelse
Ansøgning skal være formand for stiftelsen
Ole Lyse, Overvej 26, Vrigsted, 7140
Stouby, i hænde senest den 18. juni 2011.
Ansøgning kan sendes med almindelig
post eller e-mail ole.lyse@hedensted.dk.

Halfesten februar 2011: Uddeling af ca.
600.000 kroner fra stiftelsen.
På billedet uddeles 20.000 kroner til Stouby
GIF til etablering af indendørs
3-boldbaner.
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Frisørhjørnet
v/ Thuy Thi Truong

Vi sparer dig for meget
Vi er sponsor for
Stouby GIF

Borgergade 21
7140 Stouby
Tlf. 75897730

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

Ribe NatuRskole
uNdeRvisNiNg & iNspiRatioN foR bøRN &voksNe

JagttegnSunderviSning,
intensiv undervisning på små hold.

Hundetræning af
alle racer, både på hold,
enkelt undervisning og
problemløsning.
Salg af kvalitetshundefoder, medbring Stouby Bladet
og få 10% rabat
RIBE NATURSKOLE v/Rasmus Braun
Lindevangen 5 · 7140 Stouby
tlf. 30 55 46 33 · info@ribenaturskole.dk

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

www.r-i-d.dk

SMILLA`S SOMMERBUKET
Onsdag 15.juni, kl. 19, Smilla`s, Borgergade 48, Stouby.
De fleste gange bliver den buket du tager ind fra haven,”
god nok”. Man glæder sig så over den naturlige skønhed.
Andre gange driller det lidt. Hvis du vil lidt mere end dette,
lære nogle få ting til fornyelse og blive ”skarpere”, så
binder vi sommerbuketter og laver en enkelt dekoration i
oasis hos Camilla. Hun har undervist 4 år på VUC, så hun
ved, hvordan man anbringer hosta bladet rigtigt.
Medbring selv alt, skålen med oasis i, en papkasse fuld eller en spand med vand fyldt
med det du plejer at bruge af blomster/grønt. Eller endnu bedre; de ting fra haven, du
ville ønske du kunne finde ud af at bruge! Hvis du har for lidt tid kan du købe dig til
tingene i butikken.
Som reklamefremstød for den nye butik, afholder vi kurset uhyre billigt: kr. 80,- (ikke
medlemmer 120,-)
Hvis vi er over 12 personer skal der to lærere til, derfor er tilmelding nødvendigt.
Tilmelding senest den 8. juni på tlf. 23689658 eller mail: km@hornsyldel.dk,
SOMMERUDFLUGT TIL ANNE JUST´S HAVE I HUNE Søndag den 26. juni
Vi starter hos Henriette Lønstrup - www.henrietteshavedesign.dk Meget tæt derpå
finder vi Staudemarken v/Tina Møller - www.staudemarken.dk
Efter en meget kort køretur er vi ved Anne Just´s Have. www.annejust.dk
Vi slutter dagen af med at spise på Store Restrup - www.slotshotel.dk
Pris kr. 410,- (ikke medlemmer 460,-) inkl.: bus, morgenkaffe m/rundstykke og bitter,
entreer, eftermiddagskaffe og kringle samt aftensmad Tilmelding senest 12. juni på
23689658, 75687755 el. km@hornsyldel.dk (begrænset deltagerantal)
GRILLAFTEN
Fredag den 12. august kl. 17.00, Tolstrupvej 3, 8751 Gedved (vi sætter skilte op)
Alle er velkomne også ikke medlemmer! – Denne aften er der fri entre – dvs. gratis.
Sydøstjylland afdeling: 5 dages Havetur til Göteborg og Halland
Søndag d. 14. aug. – torsdag d. 18. aug. 2011
Pris: 4.950 kr. for medlemmer, ikke medl. 5.450 kr. Info. og udførligt program samt
tilmelding til Gill Hales tlf. 61997122 mail: gillhales@live.dk Tilmelding senest 1. april.
Åbne haver i vores område:
• Birgit Damgaard, Idrætsvej 1, Stouby, tlf. 23606605
Hanne & Leon Brauner, Stevnsvej1B, Vrigsted, www.haveidylen.dk
Stouby Tropeplanter, Fakkegravvej 17, Stouby, www.stoubytropeplanter.dk
/Med venlig hilsen, Bjerre Herreds Havekreds
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Fra Hedensted Avis, 18. maj 2011, side 32
Stouby Multihus har fået hjertestarter
Stouby Multihus har netop søgt
og modtaget en hjertestarter fra
TrygFonden, så hjælpen er inden for
rækkevidde, hvis uheldet skulle være
ude.
Hjertestarteren hænger lige indenfor
hovedindgangen, og kan ses udefra.
Det var Christina Vistrup fra Multihusets
bestyrelse, der sendte ansøgningen til
TrygFonden.
- Jeg er selv læge og kender
derfor vigtigheden af at have en
hjertestarter, så vi er selvfølgelig
glade for donationen, siger hun til
Hedensted Avis.
Forleden overdrog TrygFonden hjertestarteren til Multihuset, og samtidig blev der holdt
to kurser, hvor instruktører fra Stouby Motion, som holder til i Multihuset, bestyrelsen,
en række brugere samt halbestyreren fik vist, hvordan starteren bruges.

Desuden blev de undervist i
genoplivning, førstehjælp og
hjertemassage.
Sidstnævnte er i øvrigt den form for
hjælp, man allerførst bør gribe til, hvis
et menneske pludselig bliver ramt af
et hjertestop, understreger Christina
Vistrup.
- Det var meget nyttige kurser, og
det kan sagtens være, at vi vil
arrangere flere af dem. I giet fald
bliver det dog ikke i TrygFondenregi, siger hun.
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Hornsyld Bibliotek

Hornsyld Bibliotek - biblioteket er for alle!
Hornsyld Bibliotek er et lyst og venligt bibliotek, hvor der er noget for enhver smag.
-

Ud over bøger er der mange andre tilbud på biblioteket:
tegneserier, cd´er, noder, computerspil og film
lydbøger - på bånd/cd
tidsskrifter - f.eks. Gør det Selv, I Form og Vi Unge
bøger med stor skrift og let-læsningsbøger (både for børn og voksne)
Internetadgang på bibliotekets computere
Trådløst netværk, så du kan komme på Internettet fra din bærbare computer
arrangementer - f.eks. børneteater og foredrag

Du kan sætte dig i en lænestol og læse avisen. Eller læse højt for dine børn i sofaen i
børneafdelingen.
Hvis du mangler inspiration til en god roman, hjælp til at finde nogle bestemte
oplysninger osv., vil bibliotekaren meget gerne hjælpe dig.

Åbningstider:
Mandag 9-16
Onsdag 14-18
Torsdag 12-19
Hjemmeside: www.hedenstedbib.dk
Mail: hornsyld@hedenstedbib.dk
Tlf.: 79 74 13 88
Adresse: Nørremarksvej 3, 8783 Hornsyld
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Torsdag den
Søndag den
Søndag den
Mandag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den

2.
5.
12.
13.
19.
26.
3.
10.
17.
24.
31.
7.
14.
21.
28.

juni
juni
juni
juni
juni
juni
juli
juli
juli
juli
juli
aug.
aug.
aug.
aug.

Kr. Himmelf.
6. s. e. påske
Pinsedag
2. Pinsedag
Trinitatis
1. s. e. trin.
2. s. e. trin.
3. s. e. trin.
4. s. e. trin.
5. s. e. trin.
6. s. e. trin.
7. s. e. trin.
8. s. e. trin.
9. s. e. trin.
10. s. e. trin.

STOUBY

HORNUM

10.30
Ingen
10.30
Ingen
Ingen
10.30
10.30
Ingen
09.00
Ingen
Ingen
10.30
Ingen
10.30
Ingen

Ingen
10.30
9.00
10.30
10.30
Ingen
Ingen
10.00 Fin Petersen
Ingen
Ingen
10.00 Fin Petersen
Ingen
10.30
Ingen
Ingen

BIL
BIL
BIL
BIL
Fin Petersen
BIL
BIL
Pga. sogneudflugt

Kirkebil
Fremover køres kirkebilen af Juelsminde Bilen (70260027) efter den sædvanlige rute:
Uno-X kl. 10.00 – Vestergade – Borgergade - Stouby Møllevej - Mølleparken kl. 10.07 Borgergade – Vejlevej – Hyrup Kro kl. 10.14 – Vejlevej – Kalmarvej – Stouby Kirkevej –
Stouby Kirke kl. 10.27. Det er gratis at benytte kirkebilen i forbindelse med gudstjenesterne
kl. 10.30 i Stouby Kirke.
50. skolejubilæum – den 26. juni
Ved gudstjenesten søndag den 26. juni kl. 10.30 i Stouby Kirke får vi besøg af en flok 50-års
jubilarer, der gik ud af Stouby skole for 50 år siden.
Sommerferie
På grund af sommerferien er gudstjenestelisten uregelmæssig og bemærk, at søndag den
10. juli og søndag den 31. juli er gudstjenesterne rykket frem til kl. 10.00. Fra lørdag den 9.
juli til og med søndag den 31. juli passes embedet af sognepræst Fin Petersen i Ørum, tlf. 75
89 53 97 eller frp@km.dk
Konfirmander 2011/2012
Undervisningen af de nye konfirmander begynder onsdag den 10. aug. kl. 8.00 i Stouby
Multihus. Efter undervisningen køres konfirmanderne med bus til SIM skolen. De medbringer
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deres dåbsattest – eller evt. fødsels- og navneattest den første gang. Konfirmationen i 2012
bliver søndag den 6. maj kl. 10.30 i Stouby Kirke – og evt. også i Hornum Kirke samme
søndag kl. 9.00. Hvis der er konfirmander, der ikke går på SIM og som ønsker at følge
undervisningen, vil jeg meget gerne vide det i begyndelsen af aug. af hensyn til
undervisningsmaterialer.
Sogneudflugt – søndag den 28. aug.
Årets sogneudflugt går til Haderslev Domkirke, hvor vi deltager i gudstjenesten kl. 10.00.
Bagefter er der kirkefrokost, som vi selv står for, i en af lokalerne ved Domkirken. Fra
Haderslev kører vi til Christiansfeld, hvor der er byvandring, rundvisning og kaffe.
Der er afgang fra Stouby Multihus kl. 8.00 – og forventet hjemkomst ca. kl. 16.00. Prisen for
udflugten er 100 kr. incl. bus, kaffe og rundstykke, frokost med drikkevarer samt kaffebord.
Der tages forbehold for mindre ændringer. Tilmelding til udflugten sker til: Poul Erik Sørensen
på 75 89 70 51.
Set og sket fra 19/3 – 18/5 2011
Døbte i Stouby Kirke:
24/4 Olivia Vesselinov Hylle
25/4 Anna-Sophie Kirk Johansen
Viede i Stouby Kirke:
23/4 Torben Brink Bjørn & Kristina Siggård Nielsen
30/4 Simon Underlien Andreasen & Camilla Rytz Mortensen
Døde og/eller begravede i Stouby Sogn:
19/4 Svend Aage Grabow
15/5 Svend Tøndering Rasmussen
Døde og/eller begravede i Hornum Sogn:
8/5 Niels Henning Christensen
Adresseliste:
Sognepræst: Poul Erik Sørensen, Kalmarvej 15, 7140 Stouby tlf. 75 89 70 51 eller
peas@km.dk
Organist: Uffe Kristiansen, Nørremarksvej 6, Ørum, 8721 Daugård tlf. 75 89 53 87 eller
hoejvang@adslhome.dk
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
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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.
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

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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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
Tommy Glyngfeldt

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

7675 9009
7589 7455
7589 7070
7589 7520

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

7589 7868
7589 0027
7983 3101
7560 1800

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

Vagn Jacobsen
Helene Fruelund
Benny Friis
Peter Rossel

Idrætsvej 5, 7140 Stouby
redaktion@stouby.nu
Kalmarvej 19, 7140 Stouby
Aksel Nielsens vej 6, 7140 Stouby

7589 7011
2182 9622
7589 7886
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

7569 1472
2398 4193
7589 7261
7589 7015

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

Just Kristensen
Tommy Glyngfeldt
Knud Olesen
Søren P. Simonsen

Sanatorievej 8, 7140 Stouby
Idrætsvej 2, 7140 Stouby
Stouby Kirkevej 18, 7140 Stouby

2275 1985
7589 7520
7589 7557
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 7210
7589 7511
7589 7065
7569 1286

Stouby og Omegns Lokalråd
Stouby Vandværk
Stoubys Aktive Piger
Vejlefjord Centret

Linda Peitersen
Ib Christiansen
Kontaktperson Konny Jensen
Stig Thomasen

Aksel Nielsens vej 16, 7140 Stouby
www.stoubyvand.dk
Bjerggårdsmarken 11 A, 7140 Stouby
Sanatorievej, 7140 Stouby

6032 5025
2179 7733
2536 4811
7682 3333

Venstre-Stouby
Ældre-Sagen

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.

¼ annonce
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AKTIVITETSLISTE
• Hver torsdag: fælles løbetræning kl. 1700, alle niveauer – mød op ved Multihuset
• Hver søndag: Mountainbike-træning kl. 0800 – mød op ved SPAR
• OBS: Legestue i Multihuset, onsdage kl. 1030-1230: sommerferie indtil august
– nærmere besked om opstart i augustudgaven af Stouby bladet.
• Om Lokalarkivets åbningstider: ”Vi vender tilbage når vi er flyttet ind og igen er
klar til at modtage gæster i efterårssæsonen” (uddrag fra Lokalarkivets hjemmeside)
– se også side 8 og 9 her i bladet.
Juni
6. Stiftende generalforsamling, Støttekreds for Kildebjerget, se side 10
12. Familiespejd med Stoubyspejderne, se side 21
15. Smillas sommerbuket – kursus, se side 25
16. ”Solby” på Stouby Skole er åben kl. 1700-1900, se side11
15. – 18.: Sommerfest i Stouby, se side 16 og 17 med bl.a.:
Festaften fredag kl. 1800, se side 16
Stoubyløbet lørdag kl. 1030, se side 7
Sponsorarrangement lørdag middag, se side 17
Gadefodbold lørdag kl. 1300, se side 17
18. Frist for ansøgning til Alfred Nielsens stiftelse, se side 23
25. 50-års jubilæum på ”Stouby Centralskole”, se side 9
26. Sommerudflugt med Bjerre Herred Havekreds til Anne Justs Have, se side 25
August
10. Opstart af undervisning for nye konfirmander, kl. 0800, se side 28 og 29
HENRIKS
12. Grillaften med Bjerre Herred Havekreds, se side 25
14. Havetur til Göteborg og Halland med Bjerre Herred Havekreds,
se side 25
SKOVSERVICE
28. Sogneudflugt til Haderslev Domkirke, se side 29 TLF: 75 89 78 27 - Bil: 21 81 63 27

Import og salg
Næste nummer
(nr.og
142)
Vin til fest
gaver

Henriksskovservice@gmail.com

af Stouby Bladet udkommer i starten af august 2011.
Deadline for materiale til bladet er søndag den 31. juli kl. 1200.

Åbningstid “når vi er hjemme”

Plantning
Gødskning
Sprøjtning

2 numre udgives: Tlf. 75897557
DeIdrætsvej
følgende
7140
Stouby
www.dkwine.dk
I starten af oktober og december
2011, samt februar 2012.
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Tryk: Snullik’s Data, tlf. 75897078

Klipning og fældning
af juletræer
Køb og salg af træer

