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- 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
Bjørn Lorenzen
Bo Poulsen
Annonceansvarlig, Ingeborg Sejr

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

Indlæg til Stouby Bladet & stouby.nu 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 Kjeld Jørgensen på telefon: 40 78 76 46 eller på mail: kjeld.jorgensen@hafnet.dk
Du kan også downloade bladet på www.stouby.nu
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Stouby Skoles Venner
Fredag den 16/9 havde jeg
den store glæde at kunne
overrække en check på
40.000 kroner til Stouby
Skole. Pengene er
øremærket til
musikinstrumenter. Skolen
har allerede købt et klaver,
og der står blandt andet
keyboard og bas-zylofon på
listen over ting der skal
indkøbes. De mange penge
er dels fra Alfred Nielsens
Stiftelsen og fra nogle af
vores aktiviteter samt
kontingent.
Det er derfor vigtigt at der kommer så mange som muligt til vores arrangementer, det
næste der er på programmet er Juletræsfesten og Julebasaren der afholdes den 4.
december i halalen.
Er du/I ikke medlem, så se her hvordan du bliver det:
Spar Nord i Vejle, reg. nr. 9347, konto 4573489174.
Husstande uden tilknytning til skolen:
kr. 100 pr. år
Husstande med tilknytning til skolen:
kr. 200 pr. år

/Erling Nordtoft
_____________________________________________________________________

Juletræsfest og julebasar
To succeser bliver til EN STOR fest. Stouby Skoles Venner arrangerer i år
juletræsfesten og julebasaren: SÅ sæt X ved:
søndag d. 4. december kl. 11.00 – 16.30
Arrangementet afholdes i Stoubyhallen / -Multihuset.
Stouby Skoles Venner vil stå for salg af JULETRÆER.
Endelig program følger i næste nummer af Stouby bladet.
Til basaren vil der være mulighed for at leje små borde,
hvorfra der kan sælges julepynt, dekorationer og lignende.
Prisen er kr. 100,00. Samme pris som sidste år, men med
mange flere besøgende.
Bestil et bord ved Erling Nordtoft på: tlf. 20 47 86 04
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Nyt fra byrådet
Stouby Skole er stadig med i budgettet! Efter byrådets 1. behandling af budgettet 20.
sep. lykkedes det at fastholde de 3 millioner, der er afsat i budgetåret 2013 til
renovering af sidste del af Stouby Skole (etape 3). Om de 3 millioner rækker? Det vil
tiden vise. Under alle omstændigheder forventer jeg, at ombygningen afsluttes som
planlagt i år 2013.
/Ole Lyse
_____________________________________________________________________
Nyt fra RHS ungdomsfodbold i Stouby
Så er det snart tid til, at vi skal til at træne indendørs i Stouby hallen. Der var desværre
sneget sig nogle fejl ind i det sidste nummer af Stouby bladet omkring hvornår holdene
træner, men her kommer den rigtige liste.
Alle hold træner om mandagen og første træningsdag er mandag den 24. oktober
2011. Det er i uge 43, ugen efter efterårsferien.
Træningstiderne er fordelt sådan:
Kl.
Hold
14:00 – 15:00
2. klasse U9
15:00 – 15:30
0. klasse U7
15:30 – 16:30
1. klasse U8
16:30 – 17:30
3. – 4. klasse U10 – U11
17:30 – 19:00
5. – 6. klasse U12 – U13
Vi vil samtidig benytte lejligheden til at takke forældrene for deres hjælp med kørsel til
kampe og tøjvask efter samme. Vi håber på fortsat opbakning når vi starter indendørs.
Har man spørgsmål er man velkommen til at kontakte Niels Groth på tlf. 40 87 77 50
eller mail ni.groth@mail.tele.dk
/trænerne i RHS ungdomsfodbold i Stouby
½ Annonce

KLOAK: Separering Nyanlæg
Pilerens Minirens Nedsivning
Grave og planérarbejde
Anlæg af græs og belægning
www.htn-entreprenør.dk

Bråskovvej 94 • 7140 Stouby • Tlf. 2082 6402
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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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Stouby motion går ind i sin 4. sæson med en række nye tilbud til medlemmerne. I forbindelse
med opstarten af de nye aktiviteter stopper løbetræningen for denne gang, men vi vender
stærkt tilbage i foråret. På de næste sider kan du læse mere om:
• Fitness
Fitnessholdtræning
holdtræning
• Forældre/barn
Forældre/barntræning
træning
• Teen-fitness
Teen-fitness

Vi er glade for fortsat at kunne udvikle foreningen og håber, at de nye initiativer dels vil være
interessante for vores nuværende medlemmer samt vil bidrage til, at nye medlemmer har lyst
til at stifte bekendtskab med Stouby motion.

Årsmøde i Stouby motion
I henhold til vedtægterne for Stouby Gymnastik- & Idrætsforening indkaldes herved til
årsmøde i Stouby motion
tirsdag den 25. oktober kl. 20:00 i Stouby Multihus
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Idrætsudvalgets beretning
Regnskabsaflæggelse
Behandling af indkomne forslag
Valg af idrætsudvalg
Valg af suppleanter
Valg af revisorer
Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være foreningen i hænde senest 1 uge før
årsmødets afholdelse, og kan afleveres i postkassen uden for motionslokalet, eller via e-mail
til adressen info@stoubymotion.dk.

Stouby motion | Idrætsvej 10 - 12 | 7140 Stouby
info@stoubymotion.dk | www.stoubymotion.dk
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Kan du li’ høj puls og powerfull aktivitet
så kom og prøv

Fitness holdtræning
Hvornår er det?
Hver mandag kl. 18:00 – 19:00 i salen i Stouby Multihus.
Hvem kan deltage?
Fitness holdtræning er for alle, der har lyst til at træne
sammen med andre.
Hvad er det?
Holdtræning er styrketræning på hold med udgangspunkt i at få styrket de funktionelle bevægelser og de
muskler, som vi anvender i dagligdagen.
Hvad skal der foregå?
Efter en grundig opvarmning gennemføres en række
øvelser i noget lignende militærdisciplin. Hver øvelse
gennemføres i alt 3 gange, eller indtil udmattelsen er
nået  og herefter er der fælles cool down.
Kom og vær med
Alle er velkommen til at få en gratis prøvetime. Herefter er betingelsen for deltagelse et
medlemskab i Stouby motion, hvilket udover holdtræningen også giver fri adgang til træning i
motionsrummet og indoor cycling.
Du melder dig ind i Stouby motion på vores hjemmeside www.stoubymotion.dk
Med venlig hilsen
Instruktørtruppen
Hanne, Berit, Inger, Erna og Kristina

Stouby motion | Idrætsvej 10 - 12 | 7140 Stouby
info@stoubymotion.dk | www.stoubymotion.dk
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Forældre/barn træning
Fra den 1. oktober vil der være mulighed for, at forældre og børn kan træne sammen i
motionsrummet i Stouby Multihus på følgende vilkår:
•Tilbuddet
Tilbuddet
gælder
børn
unge
mellem
(eller
kl.).
gælder
forfor
børn
ogog
unge
mellem
1212
ogog
1515
årår
(eller
frafra
6.6.
kl.).
•Børn
Børn
har
kun
adgang
i motionscenteret
ifølgemed
medenenafafderes
deresforældre.
forældre.
har
kun
adgang
i motionscenteret
ifølge
•Forælderen
Forælderen
skal
væremedlem
medlem
Stoubymotion.
motion.
skal
være
afafStouby
•Der
Der
udleveres
ikke
separat
nøglebrik
børnene.
udleveres
ikke
separat
nøglebrik
tiltilbørnene.
•Kontingent
Kontingent
barnererkr.kr.400,400,-(omfatter
(omfatterogså
ogsådeltagelse
deltagelsei iteen-fitness
teen-fitnessholdtræning).
holdtræning).
pr.pr.barn
• Forældre/barn træningen vil være mulig onsdag og torsdag efter kl. 17:00 samt
Forældre/barn træningen vil være mulig onsdag og torsdag efter kl. 17:00 samt
ubegrænset i weekender og på helligdage.
ubegrænset i weekender og på helligdage.

Tilbuddet vil i første omgang være gældende i en tidsbegrænset periode frem til foråret 2012,
hvorefter vi vil evaluere ordningen. Før opstart skal I have en instruktionstime med en af vores
instruktører for både forældre og barn.
Tilmelding sker via hjemmesiden www.stoubymotion.dk

Så er det tid til Teen fitness igen
Er du mellem 12 og 16 år og har lyst til at få pulsen op med en sjov gang træning, så kom og
være med fra starten
mandag den 24. oktober 2011, kl. 19-20 i Stouby Multihus
Træningen vil bestå af både konditions- og styrketræning. Det foregår i salen og i Indoor
Cycling lokalet, og varetages af uddannede børne- og teen fitness instruktører. Alle kan være
med uanset nuværende konditions- og styrkeniveau. Så lige meget om du er vant til at træne
jævnligt, eller bare har lyst til at komme i gang, så skal du nok få noget ud af det. Mød op til en
sjov gang træning, hvor pulsen kommer op og lattermusklerne også vil blive rørt.
I første omgang tilbyder vi seks gange træning på denne side af jul, samt et lignende forløb
efter jul til en samlet pris af kr. 400,- (omfatter også forældre/barn træning).
Vi ses
Tommy, Inger og Karen

Stouby motion | Idrætsvej 10 - 12 | 7140 Stouby
info@stoubymotion.dk | www.stoubymotion.dk
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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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Nyt fra spejderne:
Tur til stranden
Den 7/9 var vi på tur til stranden ved
Vejlefjord. Der blev fanget krabber og
søstjerner til den store guldmedalje.
Turen blev arrangeret fordi vi havde valgt at
tilmelde os til ”Naturens Dag”, et
arrangement støttet af Danmarks
Naturfredringsforening.
Status efter opstarten
Vi kigger på dyr i ZOO
Vi har fået rigtig mange nye spejdere efter
sommerferien og er oppe på omkring 45
børn, som mødes hver onsdag.
Vores familiespejdergren er endnu ikke
kommet så godt igang, men vi håber på at
der er flere som gerne vil ud og hygge sig
med deres børn om søndagen. Læs mere på
næste side
Vil du være leder?
Vi er efterhånden så mange at vi søger efter
flere frivillige lederkræfter. Vi har især brug
for assistenter til at hjælpe med at afvikle
møderne, eller til afløsning en gang
imellem. Vi kan tilbyde gratis deltagelse på
lederuddannelserne og gratis uniform.
Herudover ligger der også mange dejlige oplevelser og venter. Vi er et godt
sammentømret team, så har du lyst til at blive del af dette så giv endelig
lyd.
Kontakt os:
Heini Guttesen
Dina Kjerkegaard
René Trust
Leif Pedersen

spejder@svangut.dk
kjerkegaard@pc.dk
rene.trust@gmail.com
leifped@email.dk

41329337
40983616
24876919
75897507/41972650
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Familiespejd i Stouby
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.
• 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).
Vi mødes søndage i lige uger i spejderhuset Stouby Skovvej 7c
Vi vil gerne have en mail eller et telefonopkald så vi ved at du kommer.

Vigtige datoer i efteråret:
Arbejdsdag i spejderhytten
Weekendtur for alle
Avisindsamling

29
11-13
26

oktober
november
november

Vil du være spejder?
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
Bævere
Ulve
Junior og Spejder
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0 – 6 år med familie
0. og 1. Klasse
2. og 3. Klasse
4., 5. og 6. Klasse

søndage
onsdage
onsdage
onsdage

09:30
17:00
17:00
19:00

–
–
–
–

11:30 kun lige uger
18:30
18:30
20:30

Alfred Nielsens Stiftelse Juli 2011
Bestyrelsen for Alfred Nielsens Stiftelse afholdt møde 22. juni for at fordele de sidste af
stiftelsens midler. Det var en vanskelig proces, idet der var indkommet ansøgninger for
kr. 525.000,- og der var ca. kr. 240.000,- tilbage i stiftelsen.
Følgende blev tilgodeset:
Stouby Musik- og Kulturforening kr. 15.000,Stouby GIF, gymnastikafdelingen kr. 57.000,Naturbørnehaven kr. 10.000,KFUMspejderne kr. 25.000,Stouby Skoles Venner kr. 30.000,Stouby - og omegns Lokalråd kr. 35.000,Stouby Skakklub kr. 4.900,Klasserådet 4 kl. Stouby Skole kr. 7.500,Stouby Multihus kr. 7.000,Stouby Omsorgsklub kr. 6.000,Rosenvold Strands Jolle Laug kr. 20.000,Stouby Lokalarkiv kr. 17.000,Bestyrelsen, Kirsten Jørgensen, Erling Juul og undertegnede ønsker held og lykke
med projekterne. Der er nu kun få tusinde kroner tilbage i kassen til de sidste udgifter,
og et evt. overskud vil tilgå Stouby og Omegns Lokalråd.
Stiftelsen har nu uddelt kr. 830.000,- til alment velgørende formål i Stouby Sogn, og vi
ser tilbage på en lang proces med at ændre stiftelsens formål fra en "fribolig til 2
kvinder", salg af boligen til det nuværende formål.
Faktisk er det i disse dage 5 år siden, at vi første gang kontaktede Civilstyrelsen.
Til slut vil vi gerne sende en venlig tanke til Alfred Nielsen, der donerede den store
formue til alment velgørende formål i Stouby Sogn.
Når stiftelsen er nedlagt, vil jeg aflevere samtlige dokumenter i
sagen til Stouby Lokalarkiv for at bevare denne lille
solstrålehistorie for eftertiden.
Ole Lyse/Formand for stiftelsen
________________________________________________________________
Støttekreds for Kildebjergets Kostskole
Der er som bekendt oprettet en støttekreds for Kildebjerget.
Hjemmesiden hedder: www.kildebjerget-stoette.dk (under udarbejdelse)
Mailadressen er: stoettekreds.kildebjerget@gmail.com
/På Støttekredsens vegne, Mogens Dam
13

Frisørhjørnet
v/ Thuy Thi Truong

Borgergade 21
7140 Stouby
Tlf. 75897730

HENRIKS
SKOVSERVICE

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

me”

897557
wine.dk

Plantning
Gødskning
Sprøjtning

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.

Anlæg af indkørsler m.v.
Jord og beton arbejde.
Salg af kvalitetsKloakering
hundefoder,
medbring
Stouby
Bladet
samt
byggearbejder.
og få 10% rabat

Stouby
Entreprenørforretning
ApS
RIBE NATURSKOLE
v/Rasmus Braun
Lindevangen
5
·
7140
Stouby
Bellevej 20 - 7140 Stouby
tlf. 30 55 46 33 · info@ribenaturskole.dk
Tlf. 75 89 77 77 - Fax 75 89 77 98

www.ribenaturskole.dk
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Anlæg af indkørsler m.v.
Jord og beton arbejde.
Kloakering
samt byggearbejder.
Stouby Entreprenørforretning ApS
Bellevej 20 - 7140 Stouby
Tlf. 75 89 77 77 - Fax 75 89 77 98

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

Stouby Musik- og Kulturforening
Vi er en nystartet forening, som
ønsker at fremme musik og kultur i
Stouby, hvor vores Multihus skal
være basen for de arrangementer,
som vi får sat i søen.
Vi har været så heldige at modtage
et bidrag fra Alfred Nielsens
Stiftelse til foreningens opstart, så
vores håb er, at vi kan få stablet 3-4
arrangementer på benene hvert år.
Vores ønske er naturligvis at få stor støtte og opbakning til de tiltag vi måtte komme
med, men vi er selvfølgelig også åbne for gode idéer og forslag til arrangementer, som
kunne være interessante for foreningen.
Musik og kultur og jo vidtfavnende og vi er af den overbevisning at der skal være plads
til alle, både unge, ældre, kvinder og mænd, og rigtig gerne sammen om
arrangementerne.
Vores første arrangement er fredag den 14. oktober hvor vi har en Irsk aften med
noget fantastisk musik leveret af Sinclair and the Rovers (se billedet). Vi starter
aftenen kl. 19.00 med spisning, Multihuset laver en lækker buffet før koncerten.
Pris for arrangementet er kr. 200,00 pr. person, bestilling på telefon 40 55 04 12.
Mange hilsner og på gensyn fra Stouby Musik og Kulturforening
/Poul Erik Aandstad Sørensen, Just Kristensen, Peter Skov
Computer og sport
Næsten 60 børn fra Stouby og omegn havde en fantastisk eftermiddag/aften/nat i
Multihuset fredag den 23. september.
HP Hansen og Bo Poulsen havde arrangeret endnu et populært ”LAN-party” med pcspil, boldspil i hallen, hygge og meget lidt søvn.
Arrangementet var gratis, og børnene kunne købe aftensmad for 50 kroner.
Her er et par billeder fra dagen/natten – de viser nogle Stoubybørn, der synes de bor
et rigtig godt sted 
/redaktionen
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Lidt om Naturbørnehaven i Stouby
Vi har base i 3 dejlige
træhuse.
Vi har to legepladser, en
lille og en stor, samt en
stor skov, hvor vi kan
boltre os.
Vi har tre geder og tre
kaniner, som har deres
egen ”legeplads”, hvor
børnene frit kan lege og
lære at tage hensyn til
og omgås dyr.
Naturen og det naturlige
miljø er et godt sted at
være, fordi den af sig
selv er anderledes hver
dag. ”Skrænten er glat,
tør, blød eller hård alt
efter vejrliget. Naturen
byder på udfordringer i
form af forskellige
underlag og
bevoksninger der vækker til andre bevægelser. Jo flere
nuancer vi bliver præsenteret for, jo mere nuanceret udvikler
vores hjerne og vores formåen sig på alle områder. Vi har
forskellige legesteder i skoven, og på den måde tilbyder vi
børnene forskellige udfordringer. At lege i skoven giver
mulighed for at bruge sanserne, studere og fordybe sig i
naturen og i leg. Børn har brug for fri leg for at udvikle deres
personlige og sociale kompetencer, samt deres motorik.
16

I løbet af
eftermiddagen tilbyder
vi en planlagt aktivitet,
f.eks. værksted,
slåskultur-lege og
regel-lege. Efter frugttid
om eftermiddagen har
børnene muliglighed for
at gå indenfor, hvor der
er nogle rolige
aktiviteter.
Vi har familiedage og
forældrekaffe. Vi fejrer
de danske traditioner,
har energi-projekter og
tager også på ture ud
af huset, f.eks. til
stranden, på
bondegårdsbesøg m.v.

I er meget velkomne til at besøge Naturbørnehaven og få en
snak med personalet.
Mail: naturbornehaven@hedensted.dk
Besøg vores hjemmeside: www.naturbhv.dk
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Værksted Hornumvej 4, Hornum 75 68 71 88

Anlæg af indkørsler m.v.
Jord og beton arbejde.
Karen
Kloakering
Vestergaard
I/S.Hansen
Registreret Revisor og indehaver
samt byggearbejder.

v. Ole Lyse

Aksel Nielsens Vej 1
7140 Stouby
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Alt i digitaltryk og offsettryk
Dekorering
af biler ogI/S.
vinduer
Vestergaard
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v.
Ole
Lyse
JØRGEN BOJSEN JENSEN
Fotografering
TØMRERMESTER
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Alt i digitaltryk og offsettryk
Dekorering af biler og vinduer
Fotoplot
Fotografering
Skilte
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Alt i digitaltryk og offsettryk

Snullik’s Data
Bellevej 8,
Gammelby
7140 Stouby
Mobil: 27517078
Snullik’s Data

Nyt fra Lokalrådets bestyrelse
Kære Borgere i Stouby og Omegn
Sommeren går på hæld og de fleste af os er i fuld
sving med de gøremål, der hører sig efteråret til.
Nu begynder for alvor et nyt halvår med mange indendørs aktiviteter i Multihuset.
I bestyrelsen holder vi møde ca. 1 gang hver måned, hvor vi drøfter fremdriften af de
projekter vi er i færd med, samt muligheden for at varetage nye projekter, som er af
interesse for lokalsamfundet.
Næste planlagte møde i Lokalrådet er d. 10. oktober 2011.
Alle er medlem af Lokalrådet!
Støt dit Lokalråd! Denne T-shirt, i god kvalitet, kan du købe for 50
kroner. (Tekst foran: ”Stouby og Omegns Lokalråd – www.stouby.nu”.
Bagpå er Lokalrådets logo)
Henvendelse hos Per Klarup, Stouby Møllevej, 22. Telefon: 30 54 98
44. Hvis du samtidig betaler kontingent for resten af 2011, får du en
T-shirt gratis. Tilbuddet gælder indtil vi ikke har flere T-shirts tilbage.
Alle beboere i Stouby og Omegn er i kraft af deres adresse medlem
af Stouby og Omegns Lokalråd. I Stoubybladet fra juni 2011 (se
bladet på www.stouby.nu) kan du se, hvilket geografisk område
Lokalrådet dækker.
Det er frivilligt om man vil betale kontingent til lokalrådet. Det håber vi
selvfølgelig meget, at du vil  Se næste side.
Følgende
Følgende projekter
projekter er
er igangværende:
igangværende:
• Aktivitetspark
ved
Aktivitetspark ved Multihuset
Multihuset (Stouby
(Stouby Delta):
Delta): Udbudsmaterialet
Udbudsmaterialet bliver
bliver sendt
sendt ud
ud
til
entreprenører
i
september,
således
at
vi
har
priser
inde
primo
november
2011.
til entreprenører i september, således at vi har priser inde primo november 2011.
Vintermånederne
Vintermånederne skal
skal Legepladsgruppen
Legepladsgruppen bruge
bruge til
til at
at få
få finansieringen
finansieringen helt
helt på
på
plads.
plads.
Udførelsen
Udførelsen begynder
begynder til
til foråret
foråret og
og løber
løber frem
frem til
til sommerferien.
sommerferien. Der
Der er
er opsat
opsat
opslag
på
skolen
m.v.
med
orientering
til
elever
og
forældre
vedr.
dette.
opslag på skolen m.v. med orientering til elever og forældre vedr. dette.
Der
Der vil
vil evt.
evt. blive
blive holdt
holdt et
et møde
møde med
med fremlæggelse
fremlæggelse af
af projektet,
projektet, hvor
hvor alle
alle
interesserede kan
kan komme
komme og
og høre
høre om,
om, hvad
hvad der
der er
er projekteret.
projekteret.
interesserede
Infrastrukturen til/fra
til/fra Multihus
Multihus og
og skole
skole inkl.
inkl. etablering
etablering af
af ekstra
ekstra P• Infrastrukturen
pladsarealer. Vejen
P-pladsarealer.
Vejenereri dag
i dagusikker,
usikker,viviarbejder
arbejderforforatatfåfåbragt
bragtforholdene
forholdenei orden.
i
Kajakker ved Rosenvold: 8 stk. kajakker og et kajakhus er finansieret.
orden.
Vi har fåetved
lov Rosenvold:
af familien Rantzau
til at opføre
mindre er
kajakhus
ved Rosenvold
• Kajakker
8 stk. kajakker
og et et
kajakhus
finansieret.
strand
(baglov
jollelauget)
opbevaring
kajakkerne.
TAKkajakhus
for det. ved Rosenvold
Vi
har fået
af familientilRantzau
til atafopføre
et mindre
Forhåbentligt
kan vi ro itilvores
egne kajakker
til næste
sommer
strand
(bag jollelauget)
opbevaring
af kajakkerne.
TAK
for det.– det vil vi skrive
mere om i løbet
ogegne
evt. indkalde
orienteringsmøde.
Forhåbentligt
kanafvivinteren
ro i vores
kajakkertiltilet
næste
sommer – det vil vi skrive
mere om i løbet af vinteren og evt. indkalde til et orienteringsmøde.
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• Udstykninger af nye byggegrunde ved Aksel Nielsens gård: Der er udarbejdet
en udstykningsplan. Vejen ind i området kommer til at gå lige nord for det
nuværende ”Mikkelsvej” og der vil være mulighed for på sigt at føre vejen
igennem ind til arealerne længere mod øst (Pilegaards marker).
• Opdatering af hjemmesiden www.stouby.nu samt ophæng af info skærm i
Multihuset, forhåbentligt i samarbejde med foreningerne GIF og Multihuset.
Vi har været så heldige at få lidt penge fra Alfred Nielsens Stiftelsen, så vi
økonomisk har mulighed for at få teknisk bistand til at søsætte projektet. TAK for
det!
• Trafiksikkerhed: Skolesti/cykelsti til SIM, cykelsti til Vejle Fjord og cykelsti til
børnehaven. Vi udarbejder ansøgninger til kommunen, således at vores ønsker
kommer med på prioriteringslisten.
• Flittige hænder til Lokalrådet søges. Vi mangler hænder og fødder til udførelse
af mindre, men konkrete opgaver. Er du interesseret i at deltage aktivt, kan du
henvende dig til Lokalrådet – se ovenfor eller opslag hos Yding.
• Etablering af klub på skolen for 4. til 6. klasse efter skoletid blev desværre
ikke til noget grundet manglende tilslutning.
Fremtidige projekter, som vi ønsker at tage fat på:
• Stier samt adgangen til disse.
• Kommuneplan 2013, set i forhold til nye byggegrunde.
Du kan læse meget mere på hjemmesiden www.stouby.nu
Mange hilsner fra Lokalrådet, Linda Jill Peitersen, formand
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.
Bestyrelsen for Stouby og Omegns Lokalråd består af:
Formand:
Næstfmd:
Kasserer:
Sekretær:
Øvrige:

Suppleant:
Suppleant:
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Linda Jill Peitersen		
Erling Juul (GIFs repræsentant i bestyrelsen)			
Kirsten Jørgensen (udenfor bestyrelsen)
Helene Fruelund			
Anker Jørgensen			
Karen Hansen			
Marianne Kjerkegaard (skolens repræsentant i bestyrelsen)
Per Klarup			
Jette Løkke			
Ole Lyse

Wellness-zoneterapi – nystartet firma i Stouby
Wellness-zoneterapi er et nyt firma i Stouby startet
af Karen Elisabeth Mølgaard. Firmaet tilbyder
hjemme-behandlinger i wellness og zoneterapi for
alle lige fra spædbørn til gamle mennesker.
”Jeg har valgt at arbejde på denne måde, og det
koster ikke ekstra for kunden”, siger Karen, som er
nyuddannet zoneterapeut for zoneterapiskolen i
Kolding og RAB registreret (uddannelse godkendt
af Sundhedsstyrelsen).
Oprindeligt er Karen uddannet sygeplejerske og
har arbejdet 16 år i faget. Lige nu er hun på
hjertemedicinsk afdeling på Vejle sygehus.
Men en livslang drøm trængte sig på, og blev
mulig at forfølge for nogle år siden.
Her kan du læse mere om det nystartede firma:
www.wellness-zoneterapi.dk/
Vi ønsker Karen held og lykke med Wellnesszoneterapi! – redaktionen

MICHAELS PIZZA OG GRILL –
nystartet i Stouby
I september fik ”Tines spisevogn”
ny ejer og nyt navn. Den nye
indehaver hedder Zanan, og hun
driver MICHAELS PIZZA OG
GRILL sammen med sin bror,
Seller og deres far. Familien
kommer fra Tyrkiet, og er bosat i
Stouby.
Seller, som har de fleste vagter i
”vognen”, har en baggrund indenfor
restaurationsbranchen – senest har
han været ansat som hjælpe-kok
på Hotel Nyborgstrand.

Seller. Og en tilfreds Stoubyborger

De fleste husstande har fået omdelt det nye menukort fra vognen, og som navnet
antyder, kan man nu få pizza i Stouby.
MICHAELS PIZZA OG GRILL har åbent alle ugens dage fra 11.30 til 21.00.
Deres telefonnummer er 76 75 90 07.
Vi ønsker Zanan og Seller held og lykke. /Redaktionen
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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
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Fakkegrav Badehotel!!!
Mange undrer sig, når ældre mennesker får et drømmende udtryk og glade øjne, hvis
samtalen drejer mod Fakkegrav Badehotel og alle de arrangementer, som før i tiden
havde til huse der.
I dag er der ikke meget tilbage af tidligere
tiders værdighed og glade stemning, når man
tager på tur til stedet. Trist!
Men se på disse billeder og fornem den
stemning, der har været en søndag
eftermiddag ved kaffebordet, til et
middagsselskab for det bedre borgerskab
eller spisning med efterfølgende dans lørdag
aften.
Her var en helt speciel blanding af en
vidunderlig beliggenhed i en dejlig natur,
særdeles velholdt have/park tæt ved hotellet,
hyggelige lokaler og et personale mm., som
levede op til den tids krav.
Der foregik så mange forskellige ting i
området, der hedder Fakkegrav, at vi vil
fortælle om dem enkeltvis. Så derfor:
fortsættelse følger!
/Stouby Lokalarkiv / Lis Schrøder

www.bjerre-koed.dk * Tlf.: 75 68 15 11
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Generalforsamling i Stouby Jagtforening 8.9.2011
1. Valg af dirigent: Poul Skytt konstaterede at
generalforsamlingen var lovlig. 22 fremmødte.
2. Formandens beretning
Vi er pt. 99 medlemmer. Der er afholdt flg. aktiviteter:
Riffelholdkapskydning i Urlev, riffelskydning i Vingsted,
pokalskydning i Urlev, holdkapskydning i lerduer for
bestyrelserne i Glud samt jagterne i Præsteskoven. Der har
ligeledes været afholdt en foredragsaften i samarbejde med Barrit Jagtforening.
Nye elementer i jagtloven blev gennemgået herunder jagt på invasive vildtarter.
Anskydningsproblematikken blev også taget op. Der opfordres til at træne sine
færdigheder på skydebanen og udvise påpasselighed ved skud til råvildt med
haglbøsse.
Formanden deltog i repræsentantskabsmødet. Der skal vælges ny formand i 2012.
Til slut en opfordring fra formanden: Opfordring fra formanden: Skyd aldrig mere end
du ønsker din nabo skal skyde.
Kommentarer: Er tidspunktet for pokalskydningen 1. uge i august passende?
Ros til bestyrelsen for arrangementer.
Formandens beretning godkendt.
3. Flugtskydning: Der var 12 deltagere til årets skydning. Jørgen Gram vandt
Pokalen. Nr. 2 P H Graversen. Nr. 3 Erling Juul. Der var udsat en gratis jagt i
Præsteskoven til de tre bedst placerede. Der blev opfordret til at flere møder op til
både træning og pokalskydning.
4. Præsteskoven: Regnskab blev fremlagt. Økonomien er ok. Næste år trækkes lod til
bukkejagten. Der blev i år nedlagt 1 rådyr på de 3 efterårsjagter med efterfølgende
spisning af Gule Ærter i Stouby Multihus. Beretning fra bukkejagten hvor der blev
nedlagt 1 råbuk.
5. Regnskab Fremlagt og godkendt. Fremgang i Økonomien.
6. Indkomne forslag Ingen.
7. Kontingent Uændret.
8. Valg af bestyrelse. (På valg er Ole Mikkelsen og Ingolf Frederiksen). Genvalgt.
9. Valg af suppleant. (Svend Erik Dam). Genvalgt.
10. Valg af revisor (Erik Pedersen, bestyrelsen foreslår genvalg) Genvalgt
11. Evt.
Forslag til arrangementer ønskes.
Der blev foreslået følgende:
Foredragsaften med skytten på Ravnholt Gods.
Mulighed for klapjagt på Rohden
Svampetur i Præsteskoven.
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/Jørgen Gram, Stouby Jagtforening

5. klasse på tur til Løgballe Camping
5. b har været på en dejlig tur med overnatning!
Kun 4 km fra Stouby ligger den pragtfulde
campingplads Løgballe Camping. Her fik vi en aftale i
stand med Anker, som synes det kunne være rigtig
hyggeligt, hvis 5. klasse ville komme og overnatte i telt på campingpladsen.
Fredag den 26/8 samledes hele klassen i skolegården med cykler, cykelhjelme og gule
veste. Spændte og forventningsfulde til en dag med aktiviteter og hygge. Vejret var
pragtfuldt, der var masser af sol og meget varmt. Cykelturen gik fint, selvom vi lige
manglede cykelsti fra Hyrup til svinget ned til Løgballe Camping.Vi cyklede helt ned på
teltpladsen, fik slået teltene op og samledes til saft og boller ved det store spisetelt.
Løgballe camping har en udendørs svømmepøl, og der gik ikke mere end en halv time,
så boltrede alle børnene sig her. Det var
rigtig dejligt med en dukkert i det varme
solskin.
Eftermiddagen gik med svømning, leg i
skoven og på legepladsen og flere var
ude og køre på mooncars. Senere
grillede vi burgere og så på
Folkedansere, som øvede til næste
dags opvisning.
På teltpladsen fandt vi en dejlig stor
bålplads, hvor vi tændte op og grillede skumfiduser. Mørket faldt på, og igen var der
nogle, der tog en tur i poolen. Nu var der tændt lys i vandet, hvilket gav en flot
effekt.Kl. ca. 22.30 begyndte det at småregne. Hele aftenen havde vi set lyn, men
havde ikke hørt torden. Nu kom uvejret. Vi skyndte os at gøre klar til natten og krøb i
soveposerne. Og heldigvis nåede vi det, inden et
mægtigt regn- og tordenvejr kom. Det var noget af en
oplevelse, at ligge der i teltet og høre på så meget
regn og buldren. Heldigvis holdt teltene vandet ude –
og alle fik en god nats søvn.
Næste morgen fik drengene gang i bålet igen – helt
utroligt med al den regn. De fik ristet de sidste
skumfiduser, inden vi alle gik op for at spise morgenmad i det store spisetelt. Herefter
pakkede vi teltene og vores ting sammen igen. Alle blev hentet og en flok trætte, men
glade børn sagde farvel.
Vi siger en stor tak til Løgballe Camping, hvor alle vi mødte var venlige og glade. Er du
til camping, så er det bestemt et sted, der er værd at besøge!
/Lene Henriksen og Anja Nielsen
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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





J

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

Se mere på www.hotelvejlefjord.dk/jul

ulefest på Hotel Vejlefjord

Traditionel – med ny vinkel eller med velvære?
Hent et produktblad i receptionen eller kontakt os for at høre mere om de
mange muligheder. Julefester kan afholdes fra 18/11 til og med 17/12 2011.

De perfekte
rammer til en
hyggelig og
atmosfærefyldt
julefest!
Sanatorievej 26
7140 Stouby
Tlf 7682 3380
receptionen@vejlefjord.dk
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feeling good

Mad for mænd
For et år siden flyttede Kathrine Andersen sammen med sin kæreste til Hyrup. En af
de store glæder, de oplevede ved at flytte til et lille landsbysamfund var, at man kunne
starte projekter op og tage initiativer, der ville blive modtaget positivt.
”Derfor starter jeg nu et madhold for mænd. Jeg er ret ferm i et køkken og finder stor
glæde i madlavning, kan lide at være sammen med andre mennesker, og kan forstå, at
et lignende arrangement ikke er til at finde i omegnen”.
Der har været stor opbakning til madholdet har været kanon, og planen er, at der skal
laves god, dansk mad og forhåbentlig også egnsretter. Noget, der tiltaler mændene.
Kathrine har forsøgt at lægge stor vægt på det sociale i initiativet. Det er
vigtigt, at mændene ligeså meget kommer for at hygge med de andre mænd - uden
konerne : ”Men hvem ved: Hvis alt går godt, kan det jo være, vi tager os mod til at
invitere konerne?”
Interesserede mænd kan stadig nå at dele en god, dansk bøf i selskab med andre
mænd, hvis de har lyst.
Kathrine har søgt om støtte forskellige steder, men har desværre ikke fået bevilget
penge, så projektet må klare sig uden. Hun vil på nuværende tidspunkt helst holde det
som et privat initiativ, så hvis der er nogen, der vil bidrage til, at mændene kan få en
god oplevelse i form af f.eks. en gæstekok, så er de velkomne til at kontakte Kathrine
Andersen på telefon: 41 15 63 72.

Arrangementer fra Bjerre Herreds Havekreds
Kvinde- kend dit svejseapparat (kursus). Lørdag 8. eller 29.
oktober kl. 09-16 i VIA Horsens.
Vi gentager succesen!
(Mænd er også meget velkomne).
Vi skal sammen med en professionel faglærer lære at lave
vores egne kreationer af rosenstativer, fakkelholder, georgine
buer, staudestativer, væg espalier buer og fuglefoder stativer.
Tilmelding og yderligere info: 23 68 96 58 eller km@hornsyldel.dk.
Kursuspris incl. frokost og matr. kr. 300,- (ikke medlemmer kr. 350,-).
JULEMØDE - Tirsdag 22. november kl. 19, Hornsyld skole
(parkering og indgang overfor kirken)
I år får vi besøg af Heidi Larsen som har en spændende butik i
Uldum, se www.frularsensbutik.dk
Borddækning, dekorationstyper, amerikansk lotteri, gløgg,
æbleskiver og lodtrækning på indgangsbilletten.
Pris: kr. 50,- (ikke medlemmer 70,-)
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Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Lørdag den
Søndag den
Mandag den
Lørdag den

2.
9.
16.
23.
30.
. 6.
13.
20.
27.
4.
11.
18.
24.
25.
26.
31.

okt.
okt.
okt.
okt.
okt.
nov.
nov.
nov.
nov.
dec.
dec.
dec.
dec.
dec.
dec.
dec.

15. s. e. trin.
16. s. e. trin.
17. s. e. trin.
18. s. e. trin.
19. s. e. trin.
Alle helgen
21. s. e. trin.
22. s. e. trin.
1. s. i advent
2. s. i advent
3. s. i advent
4. s. i advent
Juleaften
Juledag
2. juledag
Nytårsaften

STOUBY
Ingen
10.30 Bil
Ingen
Ingen
10.30 Bil
16.00 Lys og kirkekaffe
10.30 Bil
Ingen
10.30 Bil
Ingen
Ingen
10.30
14/16
Ingen
Ingen
16.00

HORNUM
10.30
Ingen
Ingen
9.00 Fin Petersen
Ingen
10.30
Ingen
10.30
Ingen
10.30
14.00 Fam.gudstj.
Ingen
15.00
10.30
Ingen
Ingen

Koncert i Stouby Kirke - Søndag den 9. oktober kl. 16.00
Medvirkende: Horsens Klosterkirkes oktet og organist – samt Jeppe Smith-Olsen/Uffe
Kristiansen Jazzduo, der spiller kontrabas og piano. Udover at spille numre fra den
amerikanske jazzbog, har duoen gennem årene optrådt en del rundt i danske kirker med
fortolkninger af vores egen samt den nordiske sangskat + salmer. Der vil også være
fællessalmer og sange. Der er gratis entré.
Efterårsferie
Fra fredag den 15. okt. til og med søndag den 23. okt. passes embedet af sognepræst Fin
Petersen i Ørum Præstegård, tlf. 7589 5397.
Alle Helgen søndag den 6. november
Efter gudstjeneste i Stouby Kirke kl. 16.00 vil der være tændt levende lys på alle de grave på
Stouby Kirkegård, der er kommet til siden sidste alle helgen. Der er også lys til andre, som I
er velkommen til at tage med ud på de gravsteder, som I er knyttet til. Ved gudstjenesten i
begge kirke nævnes navnene på alle dem, der er døde og/eller begravet i sognet.
Tværfløjte, gløgg og æbleskiver i Stouby Kirke - søndag den 27. nov. kl. 10.30
Susanne Bechmann medvirker på tværfløjte. Efter gudstjenesten denne 1. søndag i advent er
der gløgg og æbleskiver i våbenhuset. Denne søndag begynder vi det nye kirkeår.
Besøg kirkens hjemmeside på adressen: www.stoubyoghornumsogne.dk
Den redigeres og opdateres af Birthe Vilstrup fra Stouby Menighedsråd.
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Familiegudstjeneste og julehygge i Hornum

Familiegudstjeneste og julehygge i Hornum
Søndag den 11. dec. kl. 14.00 er der familiegudstjeneste i Hornum Kirke. Bagefter erd er
julehygge i Træhuset med gløgg, æbleskiver, kaffe, sodavand, kage, godteposer og juleklip.
Vi slutter af med at pynte juletræet i kirken med de fine ting, der er blevet lavet.
Juleaften – 3 gudstjenester
Der er gudstjeneste i Stouby Kirke kl. 14.00 – Hornum kl. 15.00 og igen i Stouby kl. 16.00.
Der bliver Juleaften og Juledag - indsamling til Børnesagens Fællesråd, der støtter og
hjælper vanskeligt stillede børn og unge.
Nytårsaften – med champagne og kransekage
Igen i år er der gudstjeneste i Stouby Kirke den 31. dec. kl. 16.00. Efter gudstjenesten er der
champagne, sodavand og kransekage i våbenhuset, hvor vi ønsker hinanden godt nytår.
Set og sket fra 1/7 – 21/9 2011
Døbte i Stouby Kirke:
7. aug. Rikke Riis Nyvang Nielsen
21. aug. Vilhelm Nor Agger
21. aug. Malthe Bundgaard Hamiltorn
11. sept. Johannes Udbye Pedersen
11. sept. Martin Luie Balsby Friis
Viede eller velsignede i Stouby Kirke:
6. aug. Helene Dohn Ravn og René Ravn Olesen
16. aug. Irene Veedfald Pedersen og John Veedfald Pedersen
20. aug. Anja Brigitte Buchwald og Anders Kirk Johansen
Døde og/eller begravede i Stouby Sogn:
4. juli
Vesselin Borissov Mateev
18. juli
Theodor Bech
1. aug. Thor Oddmund Jahren
1. sept. Grethe Ravnsgaard Nielsen
Adresseliste:
Sognepræst: Poul Erik Sørensen, Kalmarvej 15, 7140 Stouby tlf. 7589 7051 el. peas@km.dk
Organist: Uffe Kristiansen, Nørremarksvej 6, Ørum, 8721 Daugård tlf. 7589 5387 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. 40 77 96 40
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HENRIKS
SKOVSERVICE

Import og salg
Vin til fest og gaver

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

Salg af LED
pærer og lysbånd
www.aaplus.dk
Åbningstid “når vi er hjemme”
Plantning
tlf.: 369 87658
Gødskning
Idrætsvej 2
Tlf. 75897557
Sprøjtning
info@aaplus.dk
7140 Stouby
www.dkwine.dk

Klipning og fældning
af juletræer
Køb og salg af træer

- 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

Enghøjs Autoværksted
Vi tilbyder:
- Servicering af person- og varebiler
op til 3.500 kg.
- Fejlsøgning m/nyeste testudstyr
- Klargøring til syn
- Forsikringsskade/karrosseriarbejde

-

Et profe
ssionelt
team af
dygtige
og
erfarne
mekanik
ere!

Undervognsbehandling
Salg af dæk og fælge
Vikingdæk med 3 års garanti
Kundebil
Lav timepris

Bråvej 24 B l 8783 Hornsyld l Tlf. 75 68 73 18 l www.enghojsauto.dk
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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
Kildebjergets Støtteforening
Lokalhistorisk Arkiv

Dina Kjerkegaard
Sten Muff
Henrik Balle Nielsen
Ole Hald

Hyrupvej 8, 7140 Stouby
Sanatorievej 1, 7140 Stouby
Stouby Møllevej 14, 7140 Stouby
Bøgevej19, 8783 Hornsyld

7675 9009
7589 7455
7560 1800
7589 7070

Multihusets Café
Naturbørnehaven
Rosenvold Havns Bådelaug
SIM, Skolen I Midten
SIM Skolebestyrelse

Tommy Glyngfeldt
Tove Paaske
Ove Henriksen
Claus Pape
Henrik Balle Nielsen

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

7589 7520
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 vej16, 7140 Stouby
Bråskovvej 86, 7140 Stouby
Bjerggårdsmarken 11 A, 7140 Stouby
Sanatorievej, 7140 Stouby

6032 5025
2179 7733
2536 4811
7682 3333

Venstre-Stouby
Ældre-Sagen

N. H. Borch 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.

Sansehuset-Stouby
Clairvoyant vejleder &
alternativ behandler
Ann Dahl Eriksen
Borgergade 38
7140 Stouby
Tidsbestilling
26850464
Bjerrevej 338, Bjerre, 8783 Hornsyld
Mail: bjerre-el@mail.tele.dk · www.bjerre-el.dk

WWW.SANSEHUSET-STOUBY.DK
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AKTIVITETSLISTE
Hver mandag: Holdfitness kl. 18.00-19.00
Hver onsdag: Legestue (0-3 år) i Multihuset kl. 10.00
Hver torsdag: Fællesspisning i Multihuset kl. 18.00. Tilmelding v/Tommy: 2966 7040
Torsdag, ulige uger: Lokalarkivet holder åbent kl. 19.30 - 21.30 (eller efter aftale).
Hver søndag: Mountainbike-træning kl. 08.00 – mød op ved SPAR
Oktober
1. Opstart af forældre/barn træning, Stouby Motion (se side 9)
4. kl.19-21: Besøg, rundvisning samt kaffe & brød i Sundhuset, Horsens. Tilmelding til Stoubys Aktive
Piger (se kontaktinformation på side 31)
8. kl. 09-16: Kursus: ”Kvinde – kend dit svejseapparat”, VIA i Horsens (se side 27)
9. kl. 16: Koncert i Stouby Kirke (se side 28)
14. kl. 19: Irsk aften med spisning i Multihuset: ”Sinclairs & the rovers” (se side 14)
15. kl. 10-16: Æbledag og åbent hus i Spejdercenter Æbleskoven, Daugård (se side 11 og 12)
24. Opstart af Teen-fitness, Stouby Motion (se side 9)
25. kl. 20: Årsmøde i Stouby Motion, Multihuset (se side 7)
29. kl. 09-16: Kursus: ”Kvinde – kend dit svejseapparat”, VIA i Horsens (se side 27)
November
6. kl. 16: Allehelgensgudstjeneste i Stouby Kirke (se side 28)
22. kl. 19: Julemøde for Bjerre Herred Havekreds, Hornsyld Skole (se side 27)
26. Avisindsamling ved spejderne i Stouby (se side 11 og 12)
27. kl. 1030: ”Tværfløjte, gløgg og æbleskiver” i Stouby Kirke (se side 28)
December
4. kl. 11: Juletræsfest og julebasar i Multihus og hallen (se side 4)
5. kl. 19: Stoubys Aktive Piger inviterer til julearrangement med Smilla. Mødested Stouby Skole (se
kontaktinformation på side 31)
11. kl. 14: Familiegudstjeneste og familiehygge i Hornum Kirke (se side 29)
24: kl. 14 og 16: Julegudstjeneste i Stouby Kirke (se side 29)
24. kl. 15: Julegudstjeneste i Hornum Kirke (se side 29)
31. kl. 16: Nytårsgudstjeneste, kransekage og champagne, Stouby Kirke (se side 29)
Næste
Næste nummer
nummer (nr.
(nr. 144)
144)
af
Stouby
Bladet
udkommer
af Stouby Bladet udkommer ii starten
starten af
af december
december 2011.
2011.
Deadline
Deadline for
for materiale
materiale til
til bladet
bladet er
er fredag
fredag den
den 18.
18. november
november kl.
kl. 12.
12.
De følgende
følgende numre
numre udgives:
udgives:
De
• II starten
starten af
af februar,
februar, april
april og
og juni
juni 2012.
2012.
• Deadlines
Deadlines for
for disse
disse tre
tre numre
numre er
er hhv.:
hhv.: 27.
27. januar,
januar, 23.
23. marts
marts og
og 25.
25. maj.
maj.

¼ annonce for Batteribyen

Batterier til ethvert formål!
Genopladelige - Alkaline - Bærbar PC/Mac - Telefon - Foto/Video

Strømforsyninger/Ladere til!
Bærbar PC - Telefon - Kamera - Navigation m.m.

LED Belysning
Miljøvenlige og besparende Industribelysning - Spots - Pærer- Strips
Finder du ikke hvad du søger, ring til os på tlf. 75 89 72 00 - Køb online på www.batteribyen.dk
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Tryk: Snullik’s Data, tlf. 75897078

