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- i samarbejde med stouby.nu
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Nr. 144 - 26. årgang december 2011

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

Ni-Design

musik
an
ard-

v

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

DYRLÆGERNE
Eva Jørgensen
Henrik Meyer
Bjerrevej 375
8783 Hornsyld
Konsultation:
Mandag - tirsdag - fredag kl. 15.00 - 17.00
Torsdag kl. 17.00 - 19.00
I øvrigt efter aftale på tlf. 75 68 77 00
Tlf. tid fra kl. 7.00 - 9.00
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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:
Jan Pedersen
Gymnastik: Lisbeth R. Thomsen
Tennis:
Klaus Petersen
Badminton: Erling Juul
Motion:
Klaus Holgersen

tlf. 75 69 14 72
tlf. 60 32 50 25
tlf. 27 31 53 03
tlf. 75 89 70 75
tlf. 75 89 77 35
tlf. 75 89 70 75
tlf. 75 71 20 24
tlf. 75 89 77 71
tlf. 75 69 14 72
tlf. 75 89 79 75

_________________________________________________________________
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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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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Annoncer 2012
Først tak til de firmaer og privatpersoner, der har annonceret i Stouby Bladet i 2011,
både for annoncerne og samarbejdet.
Som altid sidst på året, er det tid til at tænke fremad. Bladet trykkes og omdeles
udelukkende for de penge, der kommer ind ved annoncesalget. Derfor håber vi, alle
vores annoncører fra 2011 vil forsætte med at annoncere i 2012 og dermed være med
til at støtte op om de lokale aktiviteter og foreningslivet i Stouby.
I løbet af december får alle, der har annonceret i 2011, brev med spørgsmål om ønske
til annoncering i 2012.
Vi har brug for flere nye annoncører. Du bedes overveje, om du kunne have gavn af at
synliggøre dit firma med en annonce i bladet. Dit firma behøver ikke være stort og
veletableret. Et mindre firma/hobbyvirksomhed har også brug for, at lokalbefolkningen
kender dets eksistens. Husk du behøver ikke tegne dig for et helt år. Du kan nøjes
med at købe én eller to annoncer.
Overvej dine behov og kontakt mig, så vi kan lave en individuel aftale tilpasset dig/dit
firma.
Skal du have professionel hjælp til opsætning af din annonce, bør du starte nu, så et
evt. reklamebureau kan have din annonce klar til næste deadline som er 27. januar
2012.
Priserne for 2012 er ændret, således at der nu er ens priser for annoncer i sort/hvid
og farve. Størrelser og priser for 2012 excl. moms fremgår af skemaet.

En enkelt
Bredde Højde Hele 2012 annonce
Størrelse Format mål angivet i mm
1/1 side
Høj
134
192
8.000,00 1.665,00
1/2 side
Lav
134
96
4.000,00
835,00
1/4 side
Lav
134
48
2.000,00
415,00
1/4 side
Høj
67
96
2.000,00
415,00
1/8 side
Lav
67
48
1.000,00
210,00

Med ønsket om en glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår til alle.
/Annoncekoordinator Ingeborg Sejr 75 89 77 50
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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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Organiseringen af lokal ungdomsfodbold ændres
Meddelelse fra RHS-udvalget
Efter moden overvejelse blev det på et møde i Ungdomsudvalget d 27. oktober
besluttet at afvikle det formelle samarbejde om ungdomsfodbold mellem Rårup GIF,
Hornsyld IF og Stouby GIF. Det nuværende samarbejde løber frem til sommeren 2012,
og aftalen berører således ikke igangværende turneringer.
Det næste halve års tid vil de tre klubber bruge på at finde en mere fleksibel og
uformel ramme, der uden en tung organisatorisk overbygning, åbner for et fortsat
samarbejde, der hvor det giver mest mening.
Tiden er løbet fra den nuværende konstruktion, der har vist sig tung og
ressourcekrævende, og der er en fælles tro på at den nye konstruktion vil skabe ny
energi i de tre foreninger til gavn for det fremtidige ungdomsarbejde.
Samtidig vil vi gerne benytte lejligheden til at takke vores sponsorer og øvrige
samarbejdspartnere for støtte og et godt samarbejde gennem årene. Vi håber, dette vil
fortsætte i de enkelte klubber og under en ny samarbejdsform mellem de tre klubber."
Stouby GIF er ærgerlige over, at det formelle samarbejde ophører, men vi forventer
stadig at samarbejde med omkringliggende klubber, således der kan tilbydes fodbold
for alle årgange – blot i mindre forpligtigende rammer.
Stouby GIF skal fra 1. juli 2012 selv drive en selvstændig ungdomsafdeling under
fodboldudvalget. Det vil kræve engageret medspil fra forældregruppen at sikre
ungdomsfodboldens fremtid. Vi forventer at indkalde til et orienteringsmøde primo
2012, hvor vi håber på god opbakning til løsning af de fremtidige, praktiske opgaver.
Udover de lokale forandringer om organiseringen af ungdomsfodbolden, så der nedsat
en lille arbejdsgruppe med en repræsentant fra hhv. Rårup, Hornsyld og Stouby.
Gruppens formål er at sørge for de praktiske forhold for afviklingen af RHS, men
endnu vigtigere at afsøge mulighederne for nye samarbejdsrelationer for
ungdomsfodbold – med særligt fokus på de årgange, som har deres skolegang på
SIM.
Vi tror i Stouby GIF på, at der opstår nye rammer og relationer, som fortsat kan sikre
gode muligheder for ungdomsfodbold i og omkring Stouby.
Hvis I har spørgsmål og ikke mindst gode idéer, så er I velkommen til at kontakte
Niels, Peter eller Torsten.
Peter Høgh
Niels Groth
Torsten B. Christiansen

5127 6970 / 7568 7800
4087 7750 / 7589 7750
2078 3666 / 7577 5856

hornum12@gmail.com
ni.groth@mail.tele.dk
tbc@nst.dk
/Torsten
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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”

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.

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

Vigtige Datoer 2012
Opstart 2012 25. Januar
Avisindsamling 25. Februar
Spejdernes lejr Uge 30

Nyt fra spejderne:

På tur med professor Gog
Den 11 – 13. november var vi på en fantastisk gruppetur til Søborg-lejren som ligger
ved Mørkholt.
Vi var rigtig mange af sted - over 30 børn og 6 voksne!
Fredag aften var børnene på et lille løb, hvor de på hver post fik en lagkageingrediens.
Da løbet var slut skulle de naturligvis lave deres egen lagkager - og de blev rigtig
gode.
Om lørdagen var der forskellige forsøg i Profosser Ægons Ægsperimen-tarium,
Professor Bob havde et byggecenter, Professor SimSum eksperimenterede med
sanser i Snoozel, og Professor Fyr og Flamme lavede Knald i Hytten.
Over middag gik vi en tur ned til stranden i det gode vejr, inden vi fortsatte med flere
eksperimenter.
Om aftenen fik vi besøg
af selveste professor
Gog, som også har en
professorgrad i lejrbål, så
vi havde en forrygende
aften med mange gode
indslag fra vores Junior
piger.
Julen nærmer sig
Vi holder juleferie fra
spejder i hele december måned, dog kan I komme og besøge vores bod til julebasaren
den 4. december. Opstart er den 25. januar.
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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Nyt fra Stouby Motion
Tirsdag den 25. oktober blev der afholdt Årsmøde i Stouby Motion, hvor Rune
Stensdal bød velkommen og fremlagde beretning fra året.
Et godt år med mange nye tiltag, men også et år med en nedgang i medlemsantallet
fra 251 til 216. Rune brugte formuleringen, ”Det er blevet hverdag i Stouby Motion”
som var forventet, men betyder at udvalget er gået i gang med en kontrolleret
tilpasning af aktiviteterne og omkostningerne.
Der har i årets løb været afholdt et par medlemsarrangementer, men tilslutningen stod
ikke mål med prisen, så denne aktivitet indstilles i den kommende sæson.
Stabiliseringen af medlemstallet omkring de 200 personer har betydet en nedgang i
indtægterne på ca. 60.000 kr.
En ansøgning til Alfred Nielsens fond resulterede i en bevilling på 50.000 kr. til indkøb
af puls-målingsudstyr. Årets samlede resultat blev et underskud på 15.065 kr., hvilket
bringer foreningens egenkapital ned på 52.744 kr. ved årets udgang.
Regnskabet blev godkendt.
I foråret blev der lavet en aftale med Stouby Multihus om professionel rengøring og det
fungerer rigtig godt.
I starten af året blev der købt et brugt løbebånd, som vi sammen med det eksisterende
løbebånd ofrede et gennem-gribende serviceeftersyn på.
Desuden har vi fået de sidste små detaljer på plads i motionslokalet, så der nu er pænt
og ryddeligt overalt.
I idrætsudvalget har vi arbejdet med fordelingen af roller, ansvar og arbejdsopgaver. Vi
er i gang med implementeringen, som vi forventer giver endnu større fokus på det, det
hele drejer sig om, nemlig medlemmerne. I det kommende år vil der blive arbejdet
intensivt på at øge kapaciteten på Indoor Cycling i form af flere hold og/eller flere
cykler. Vi har også planer om at hæve niveauet på løbetræningen, der starter igen til
foråret, og skal derfor bruge vinteren til at få planlagt de nødvendige tiltag samt
eventuelt uddanne instruktører.
Rune meddelte på mødet, at han ikke ønskede posten som formand, derfor har
Idrætsudvalget konstitueret sig således:
Formand:
Klaus Holgersen
Udvalgsmedlemmer: Rune Stensdal, Christina Hermansen, Jan Nedergård og Pia
Zeberg
1 Suppleant: Inger Hansen
2 Suppleant: Kristina Juul
Indoor Cycling
Stouby Motion fik sidste år tildelt en portion penge fra Alfred Nielsens fond. Pengene
blev brugt til at købe et Suunto pulssystem. At køre med pulssystem betyder, at de
deltagere, som har lyst til det, kan købe et pulsbælte, som bæres i timerne, hvorefter
man hele tiden kan se sin puls/træningsintensitet på en storskærm. Efter timen bliver
der automatisk sendt en mail hjem med en træningsrapport. På den måde har den
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enkelte deltager hele tiden muligheden for at kunne arbejde med at forbedre sin egen
intensitet og dermed kondition.
Vi må sige, at Suunto har været en succes, og vi får mange positive tilbagemeldinger
fra vores deltagere, og vi kan mærke, at der arbejdes ekstra godt på holdene i år.
Successen har også betydet, at det til tider har været svært at få en tid, men det skulle
gerne løse sig i den nærmeste fremtid, da vi har udvidet kapaciteten, så vi nu kører
fem hold om ugen. Ydermere vil der meget snart blive indkøbt flere cykler.
Vi kører Indoor cycling tirsdag og torsdag kl. 17-18 og 19-20 samt lørdag morgen kl. 89.
Efter udvidelsen af kapaciteten håber vi at kunne køre nogle introhold for alle jer, som
gerne vil prøve Indoor cycling, men måske ikke lige har haft mod og lyst til at forsøge
på et af eksisterende hold.
Skulle der være interesse for dette eller være andre spørgsmål til Indoor cycling, kan
man henvende sig på cycling@stoubymotion.dk. Der kan også findes yderligere
information på www.stoubymotion.dk
Teen Fitness
Det var med en vis spænding, at vi som instruktører mødte op til den første gang, der
skulle være Teen Fitness. Ville der overhovedet komme nogen og kunne vi motivere
evt. fremmødte til fysisk træning? Heldigvis blev vores nervøsitet gjort til skamme. For
der kom en god flok, som gerne ville prøve en gang fysisk træning, hvor man arbejder
hårdt, får sved på panden og forhåbentlig også et smil på læben.
Fra instruktørstaben kan vi kun sige, at det indtil nu har været en fornøjelse at se,
hvordan der arbejdes sammen, og hvordan der bliver gået til den i timerne.
Aftalen er, at man kan prøvetræne to gange, inden man bliver endelig meldt til holdet.
Nogle få har efter de to gange fundet ud af, at det ikke var noget for dem, men så er
der til gengæld kommet flere til, så indtil nu har vi været mellem ti og seksten friske
unge mennesker mandag aften mellem kl. 19 og 20.
I begyndelsen sagde vi, at der ville blive seks gange før jul og seks gange efter jul,
men pga. den store tilslutning og store entusiasme, har vi udvidet det, så vi nu tilbyder
otte gange før jul og otte gange i 2012.
Det koster kr. 400,00 at gå til Teen Fitness. Er man, som flere af vores deltagere er,
tilmeldt forældre/barn træning i Stouby Motion er deltagelse i Teen Fitness med i
prisen. Se mere om dette på www.stoubymotion.dk. Her kan man også læse lidt mere
om, hvad Teen Fitness er
Sidste gang inden jul er mandag den 12. december og første gang i det nye år er
mandag den 9. januar.
Skulle der være spørgsmål til Teen Fitness er man meget velkommen til henvende sig
på teenfitness@stoubymotion.dk
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Anlæg af indkørsler m.v.
Jord og beton arbejde.
Instruktørerne fortæller at der er mellem 8 og 12
Kloakering
der møder hver gang. De giver udtryk for at de
samt byggearbejder.syntes at der er rigtig godt, så vi har besluttet,

Hold fitness er en succes

JØRGEN BOJSEN
JENSEN
sammen med deltagerne,
at vi fortsætter
til midt i
december
må vi se om de har mod på at
Stouby Entreprenørforretning
ApS og så
TØMRERMESTER
jul.
16 8783 Hornsyld Tlf. 75 68 75 99
Bellevej 20 - 7140 Stouby starte igen efterKildevangen
Det
er
rigtig
sjovt
at
være
med, vi griner og hygger
Tlf. 75 89 77 77 - Fax 75 89 77 98
Værksted Hornumvej 4, Hornum 75 68 71 88
samtidig med at alle får pulsen op og styrket de
funktionelle muskler. Det er også dejligt, når vi som instruktører kan se en forskel fra
gang til gang. ”Vores piger” og 1 mand er blevet rigtig gode til at udføre øvelserne med
den rigtige teknik og så er vi jo virkelig nået derhen hvor vi gerne vil.
Der er plads til flere, hvis der er nogen, der skulle gå rundt med en lille fit-nisse i
maven – så kom og vær med, det er hver mandag kl. 18.00 i Stouby Multihus.
/Pia Zeberg

Vestergaard I/S.
v. Ole Lyse

Legestuen i Stouby
I legestuen er både babyer og de lidt større børn meget
megetfor
glade
for at mødes
kunne mødes
i præstens
glade
at kunne
i præstens
lokale ilokale
Multihuset.
i Multihuset.
Vi får meget tid til at gå med det fine legetøj vi har fået
Vi får meget
tidNielsens
til at gå med
fine
legetøj
vi har
gennem
Alfred
fonddet
- det
bliver
flittigt
brugt !
fået gennem Alfred Nielsens fond - det bliver flittigt
brugt
!
De
mindste
beboere i Stouby mødes hver onsdag kl.

10 sammen med deres mødre / dagplejemor til leg og
hygge.
/Janne

Snullik’s Data
Alt i digitaltryk og offsettryk
Bellevej
8, /
Dekorering
biler mødes
og vinduer
De mindste
beboere i af
Stouby
hver onsdag kl. 10 sammen med
deres mødre
dagplejemor til leg og hygge.
Gammelby
Fotoplot
/Janne
Fotografering
7140 Stouby
Mobil: 27517078
Skilte
12
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Mick Øgendahl kommer til Stouby Multihus
Er du til revsende satire, klare politiske kommentarer og indlæg som sætter
dagsordenen i samfunds-debatten? Ja, så er det her nok ikke showet for dig – det er
bare en stor vidunderlig og beskidt gang SPAS.
Mick Øgendahl's sidste show PROPAGANDA solgte over
65.000 billetter - så mon ikke der bliver udsolgt i Stouby?
Billetterne koster 295 kr. + 20 kr. i gebyr – og købes hos
SPAR i Stouby, i Stouby Multihus samt www.Billetlugen.dk

torsdag den 4. oktober 2012 kl.
19.00-20.30
En billet til dette show må være årets
julegave. Der er kun 250 pladser – men der arrangeres måske en
ekstra forestilling kl. 21.30 samme aften. Der bliver mulighed for
spisning – før showet.
Glæd dig!
/Arrangør: Stouby Multihus

Stoubys Aktive Piger
Aktivitetskalenderen
5. december kl.18.30: Julearrangement med Smillas Blomster. Mødested Stouby
Skole.
2. januar kl.18.00: Pigemiddag / aften arrangeret af Lokalrådet og Stoubys Aktive
Piger. Mødested Multihuset
20. marts kl. 19.00: Vinsmagningsaften. Købmand Yding og Stoubys Aktive Piger.
Mødested Multihuset.
23. marts kl. 19.00: Foredrag om Afrika v/ Lykke Mehlsen. Mødested Multihuset
/Venlig hilsen Tove Volmer
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Program
(Se næste side)
Program for
for juletræsfest/basar
juletræsfest/basar 2011
2011
Kl.
Kl. 11.00
11.00 Dørene
Dørene til
til julebasaren
julebasaren åbnes.
åbnes. Der
Der sælges
sælges juletræ
juletræ foran
foran hallen.
hallen.
Udstillerne
er
klar
i
den
store
sal.
Udstillerne er klar i den store sal.
Kl.
14.00
Kl. 14.00 Dørene
Dørene til
til juletræsfesten
juletræsfesten åbner
åbner og
og der
der betales
betales entre.
entre.
Kl.
14.15
Der
bydes
velkommen.
Kl. 14.15 Der bydes velkommen.
Kl.
Kl. 14.20
14.20 3-5
3-5 kl.
kl. gymnasterne
gymnasterne går
går Lucia
Lucia optog
optog for
for os.
os.
Kl.
14.35
Vi
gør
klar
omkring
juletræet
og
kalder
på
Kl. 14.35 Vi gør klar omkring juletræet og kalder på julemanden.
julemanden.
Vi
danser
og
synger
sammen.
Matilde
spiller
Vi danser og synger sammen. Matilde spiller og
og synger
synger sammen
sammen
med
os.
med os.
Julemanden
Julemanden vil
vil til
til slut
slut uddele
uddele slikposer.
slikposer.
Kl.
15.15
Udtrækning
af
gevinster
på
indgangslodder.
Kl. 15.15 Udtrækning af gevinster på indgangslodder.
Der
Der serveres
serveres æbleskiver
æbleskiver og
og gløgg,
gløgg, kaffe
kaffe og
og te.
te.
Kl.
15.45
Der
stilles
op
til
Bro
Bro
Brille.
Forældre
opfordres
Kl. 15.45 Der stilles op til Bro Bro Brille. Forældre opfordres til
til at
at deltage
deltage ii sanglegen.
sanglegen.
Kl.
16.30
Vi
siger
tak
for
en
god
eftermiddag.
Håber
I
vil
hjælpe
med
oprydningen.
Kl. 16.30 Vi siger tak for en god eftermiddag. Håber I vil hjælpe med oprydningen.
Sponsorer:
Sponsorer:
Hyrup
Hyrup Maskinstation
Maskinstation A/S,
A/S, Murerfirma
Murerfirma Ib
Ib Christiansen
Christiansen Aps,
Aps, Mobil
Mobil Byg
Byg Aps,
Aps,
Multifirmaet
Peder
Lyse
A/S,
Dit
Lille
Malerfirma,
Revisionskontoret
i
Multifirmaet Peder Lyse A/S, Dit Lille Malerfirma, Revisionskontoret i Daugaard
Daugaard
/Stouby
Skoles
/Stouby Skoles Venner
Venner
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Julezumba
Julezumba

Susanne
Susanne &
& Trine
Trine byder
byder op
op til
til dans
dans søndag
søndag den
den 18.
18. dec.
dec. kl.
kl. 13-15
13-15 ii Stouby
Stouby Hallen.Kom
Hallen.Kom
og
dans
med
os,
så
du
er
i
form
til
juledagene.
og dans med os, så du er i form til juledagene.
Vi danser
danser nye
nye som
som gamle
gamle danse,
danse, med
med et
et twist
twist af
af jul
jul 

Vi
ALLE er
er velkomne,
velkomne, uanset
uanset alder,
alder, fysik
fysik og
og køn.
køn. Man
Man behøver
behøver ikke
ikke have
have kendskab
kendskab til
til
ALLE
zumba ii forvejen,
forvejen, vi
vi skal
skal nok
nok guide
guide dig
dig grundigt
grundigt udi
udi dansen.
dansen.
zumba
Kl.15.00 slutter
slutter vi
vi af
af med
med gløgg/sodavand
gløgg/sodavand og
og æbleskiver
æbleskiver og
og ønsker
ønsker glædelig
glædelig jul
jul og
og
Kl.15.00
godt nytår.
nytår. Pris:
Pris: 100,100,- kr.
kr. pr.
pr. pers.
pers. inkl.
inkl. gløgg/sodavand
gløgg/sodavand og
og æbleskiver.
æbleskiver.
godt
Forhånds -- tilmelding
tilmelding og
og betaling
betaling senest
senest den
den 12.dec
12.dec hos
hos Trine/Susanne
Trine/Susanne (af
(af hensyn
hensyn til
til
Forhånds
mad/drikke) eller
eller på
på mail:
mail: trinemahnkopf@hotmail.com,
trinemahnkopf@hotmail.com, så
så sender
sender vi
vi kontonr.,
kontonr., hvor
hvor du
du
mad/drikke)
kan
kan overføre
overføre pengene.
pengene.
/Trine
/Trine og
og Susanne
Susanne
14
14

14

Juletræsfest /julebasar søndag d. 4. december
Igen i år afholdes den årlige juletræsfest i Stouby med alt hvad det
indebærer
- stort juletræ, luciaoptog, julemand, juledans, godteposer og
meget mere.
16.30
• Julebasar kl. 11.00 -–16.30
16.30
• Juletræsfest kl. 14.00 -–16.30
For disse herligheder er prisen kun:
• Børn kr. 30 inkl. godtepose, æbleskiver og saft
• Voksne kr. 60 inkl. kaffe, te, gløgg og æbleskiver
Arrangementet afholdes i Stoubyhallen / Multihuset.
Stouby Skoles Venner vil stå for salg af JULETRÆER og der vil
være udstillere med diverse juleboder.
Tilmelding er nødvendig og senest d. 30. november 2011 på:
bejasa3@hotmail.com eller tlf.: 40 84 50 47
Arrangør: Stouby Skoles Venner

15
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Siden sidst fra Stouby og Omegns Lokalråd
Juleønske:
Da det ikke nytter at ønske sig mere tid eller flere timer
i døgnet, vil jeg ønske, at de projekter vi arbejder med,
vil blive gennemført uden alt for meget tidskrævende
bøvl undervejs.
Vi har f.eks. mødt en del udfordringer i forbindelse med
realisering af kajakprojektet.
Alle jeg har mødt i og omkring Stouby er positivt stemt og kan næsten ikke vente med
at komme ud og se fjorden fra en kajak.
Kajakkerne er klar til at blive indkøbt, men vi skal have et sted at opbevare dem, helst
så tæt på fjorden som muligt.
Vi har søgt om godkendelse til opførelse af en mindre bygning ved Rosenvold lige bag
jollelauget ved den lille toiletbygning, men fået afslag fra Skov- og Naturstyrelsen .
Hedensted kommune er gået ind i sagen og klager over afgørelsen, så indtil videre
afventer vi i spænding.
Kendetegnet ved mange af de projekter vi arbejder med er netop, at de tager relativt
lang tid fra ide til det færdige resultat.
Derfor kan det måske være svært at få øje på, hvad vi egentlig får udrettet i
Lokalrådet.
Jeg kan imidlertid berette, at vi har mange ideer til, hvad vi vil og mange projekter i
gang, men vi er nødt til at prioritere, da tiden til rådighed desværre sætter en
begrænsning for, hvad vi kan nå.
Følgende
Følgende projekter
projekter er
er igangværende:
igangværende:
• Aktivitetspark
ved
Aktivitetspark ved Multihuset
Multihuset (Stouby
(Stouby Delta):
Delta): Lokalrådet
Lokalrådet er
er repræsenteret
repræsenteret i
iLegepladsgruppen.
Legepladsgruppen.Udbudsmaterialet
Udbudsmaterialetbliver
bliverefter
efterplanen
planensendt
sendtud
udtil
til
entreprenører
ultimo
november
2011.
Vintermånederne
skal
entreprenører
d. d.
ultimo
november
2011.
Vintermånederne
skal
Legepladsgruppen
søge
Legepladsgruppen bruge
bruge til
til at
at få
få finansieringen
finansieringen helt
helt på
på plads
plads ved
ved at
at søge
forskellige
forskellige fonde.
fonde.
Vi
Vi påtænker
påtænker at
at indkalde
indkalde til
til et
et orienteringsmøde
orienteringsmøde ii løbet
løbet af
af foråret
foråret inden
inden udførelsen
udførelsen
påbegyndes. Alle interesserede er velkomne.
• Infrastrukturen til/fra Multihus og skole inkl. etablering af ekstra PP-pladsarealer.
Møde
med
Hedensted
Kommune,
Vej
Park
12.
december
pladsarealer. Møde
med
Hedensted
Kommune,
Vej
&&
Park
d. d.
12.
december
2011 kl. 7.45 ved Multihuset. Lokalrådet har arrangeret mødet og deltager
selvfølgelig.
• Kajakker Se ovenfor og Oles indlæg andetsteds i dette blad.
• Udstykninger af nye byggegrunde ved Aksel Nielsens gård: Lokalplanen er i
høring.
• Opdatering af hjemmesiden www.stouby.nu.
www.stouby.nu. Vi
Vi har
har haft
haft møder
møder med
med teknikere
teknikere
F. Pedersen),
Pedersen), som
som vil
vil hjælpe
hjælpe os
os med
med at
at opdatere
opdatere vores
vores side.
side.
(Rud F.
16
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Samarbejdet med GIF og Multihuset er ikke afskrevet, men vi nøjes i første
Samarbejdet
GIFtilog
Multihuset
er ikkepå
afskrevet,
menhjemmeside.
vi nøjes i første
omgang
med med
at linke
deres
hjemmesider
Lokalrådets
omgang med
at linke
deres hjemmesider på Lokalrådets hjemmeside.
Ophæng
af skærm
er til
uafklaret.
Ophæng til
af Vejle
skærm
er uafklaret.
• Cykelsti
Fjord
og til børnehave. Vi vil udarbejde ansøgninger
Cykelsti
til Vejle
Fjordatog
til børnehave.
Vi vil med
udarbejde
ansøgninger til
til
kommunen,
således
vores
ønsker kommer
på kommunens
kommunen, således at vores ønsker kommer med på kommunens
prioriteringsliste.
prioriteringsliste.
• Flittige
hænder til Lokalrådet søges. Vi mangler hænder og fødder til
Flittige
til Lokalrådet
søges.
Vi mangler
og fødder
til
udførelsehænder
af mindre,
men konkrete
opgaver.
Jeg vil hænder
gerne anbefale
at arbejde
udførelsemed
af mindre,
men konkrete
opgaver.
gerne
anbefale
at at
arbejde
sammen
Lokalrådet.
Det er hyggeligt
ogJeg
det vil
giver
en god
følelse
gøre
sammen
med
Lokalrådet.
Det
er
hyggeligt
og
det
giver
en
god
følelse
at
gøre
noget. Det er tiden værd 
noget. Det eraf
tiden
værd  Har du ledig plads ca. 15 m² og bor du i Stouby,
• Opbevaring
havemøbler.
Opbevaring
havemøbler.
Har
ledig pladstilca.
15 m² og bor du i Stouby,
mangler
vi et af
sted
til opbevaring
afdu
havemøbler
udlejning.
manglerAnker
vi et sted
til opbevaring
til udlejning.
Kontakt
Jørgensen,
telefon af
22havemøbler
13 43 72.
Kontakt Anker Jørgensen, telefon 22 13 43 72.
Fremtidige projekter, som vi vil tage fat på så snart tiden tillader:
Fremtidige
projekter,til
som
tage
fatvidere
på såspurgt
snart skolebestyrelsen
tiden tillader: hos SIM, om
• Cykelmulighed
SIMviVivil
har
indtil
Cykelmulighed
til SIM Vi har
indtil
videre spurgt
skolebestyrelsen
hos SIM,
de
vil indgå i et samarbejde
med
Lokalrådet
om afdækning
af muligheden
forom
at
de vil indgå i et samarbejde med Lokalrådet om afdækning af muligheden for at
etablere en cykelmulighed til SIM. Det kan være en dobbeltrettet cykelsti eller
etablere en cykelmulighed til SIM. Det kan være en dobbeltrettet cykelsti eller
blot en udvidelse af vejen.
blot en udvidelse af vejen.
• Kommuneplan 2013. Vi vil varetage Stoubys interesser og udvikling.
Kommuneplan 2013. Vi vil varetage Stoubys interesser og udvikling.
Vi vil afholde borgermøder for afklaring af, hvad interessen er.
Vi vil afholde borgermøder for afklaring af, hvad interessen er.

Du kan snart læse meget mere på hjemmesiden www.stouby.nu.
Du kan også læse en masse om Lokalrådet i Horsens Folkeblad d. 3. november 2011
og på http://hsfo.dk/hedensted/hf112107/frem-i-lyset-i-stouby .
Sådan bliver du betalende 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:

Linda Jill Peitersen
Erling Juul (GIFs repræsentant i bestyrelsen)
Kirsten Jørgensen (udenfor bestyrelsen)
Helene Fruelund
Anker Jørgensen
Karen Hansen
Marianne Kjerkegaard (skolens repr. i bestyrelsen)
Per Klarup
Jette Løkke
Ole Lyse
Mange hilsner fra Lokalrådet
Linda Jill Peitersen, formand
17
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Foredrag på Kildebjerget
Den 7. oktober 2011 udkom Steff Ejlertsens nye bog: "Herman - en børnehjemsdreng."
I den andledning kommer Steff Ejlertsen igen til Kildebjerget for at holde foredrag.
Denne gang handler foredraget især om broderens, Hermans, oplevelser som
børnhjemsdreng på Kildebjerget i 1950-1960'erne, og om hans efterfølgende og noget
anderledes liv.
Foredraget er kommet i stand gennem et samarbejde mellem Kildebjerget og
Lokalhistorisk Arkiv Stouby, og det afholdes i Kildebjergets hal:
Fredag, den 27. januar 2012 kl. 19.00.
Der er gratis entre til arrangementet, og der kan købes vand, øl, kaffe og kage.
/Steff Ejlertsen
Herman - en børnehjemsdreng

Steff Ejlertsen har skrevet en stærkt personlig bog,
men en bog som også omhandler det almene
tema:
Søskenderelationer, med det store spørgsmål:
Kan og skal man tage sig af hinanden, skal man
tage ansvaret for den andens liv, skal man tage
skylden på sig, hvis den andens liv kører af
sporet?
Til det første spørgsmål kan naturligvis kun svares
ja –
Til det andet spørgsmål er svaret nok overvejende
et nej.
For selvom negativ social arv kan hvile tungt på en
person, må man ikke glemme, at den enkelte også
har et ansvar for eget liv, for at tage livet i egne
hænder. Herman havde muligheder, chancer om
man vil, men kunne eller måske netop ville ikke
gribe dem.
John Aasted Halse

Bjerre Herreds Havekreds
Der afholdes generalforsamling den 8.KRANARBEJDE
februar 2012.
UDFØRES
Efter generalforsamlingen er der foredrag om Rodfrugter.
Container
udlejes

Vognmand
Johnny P. Frederiksen

/Venlig hilsen Ellen Kristine

30 702030
75 897251

Levering af Sand - Ral - Muld - Flis
18
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Nyt fra kommunen - afslag til "Havkajakprojektet"
Som nævnt under "Nyt fra Lokalrådet" har Naturstyrelsen, Århus, givet et afslag på
ansøgningen om at opføre en bygning til opbevaring af havkajakker v. Rosenvold. I
afslaget er det bl.a. anført, at en havkajakbygning ikke kan sammenlignes med et shelter,
som der normalt gives tilladelse til inden for strandbeskyttelseszonen.
Embedsmændene i Hedensted Kommune mener dog, at reglerne er fortolket meget
restriktivt, og efter aftale med lokalrådet har jeg rejst sagen politisk i Teknik- og
Miljøudvalget. Udvalget er enig med embedsmændene, og afslaget er nu påklaget til
Natur- og Miljøklagenævnet. Samtidig står kommunen inde for de kr. 3.000,-, det koster at
rejse sagen. Jeg har fået oplyst, at der er flere kajakfællesskaber rundt i landet, der på
lignende måde har fået et afslag. Derfor får sagen principiel betydning.
Jeg håber, at Natur- og Miljøklagenævnet vil tage turen til Rosenvold, og at lokalrådet
m.fl. får mulighed for at forklare sig over for nævnet, inden der træffes en afgørelse. I den
forbindelse vil det sikkert være formålstjenligt af få DGI, og andre friluftsorganisationer
med på holdet.
/Ole Lyse

Pæne piger og dumme drenge
Foredrag
med
Ann E. Knudsen
Pæne piger
oghjerneforsker
dumme drenge
Foredrag med hjerneforsker Ann E. Knudsen
Om hjerne og hjerte hos de 0 – 13 årige
Om hjerne og hjerte hos de 0 – 13 årige
• Hvorfor er der ingen børn, der opfører sig som de har
Hvorfortil?
er der ingen børn, der opfører sig som de har
hjerne
hjernekan
til? vi forvente af børn - hvornår?
• Hvad
Hvad tidligt
kan vierforvente
af børn
- hvornår?
• Hvor
der forskel
på hvordan
piger og drenge
Hvor tidligt
er der forskel på hvordan piger og drenge
leger
og lærer?
leger og kan
lærer?
• Hvornår
de huske og hvordan udvikles intelligens?
Hvornår
huske
og hvordan
udvikles
• Og
hvad kan
kan de
vi som
forældre
og professionelle
voksne
intelligens?
gøre
for at give en hånd med, så både piger og drenge
Og det
hvad
kan vi som
får
optimale
ud afforældre
det, somogerprofessionelle
deres hjernemæssige
voksne
gøre
for
at
give
en
hånd
med,
så både piger
potentiale?
og drenge får det optimale ud af det, som er deres
hjernemæssige potentiale?
Stouby Skole
Stouby
Skole kl. 19 – 21
torsdag den 8. december
torsdag den 8. december kl. 19 – 21
Arrangementet er gratis. Vi glæder os til at se så mange som muligt.
Arrangementet er gratis. Vi glæder os til at se så mange som muligt.
/Stouby Dagpleje, Naturbørnehavens Bestyrelse og Stouby Skoles Bestyrelse
/Stouby Dagpleje, Naturbørnehavens Bestyrelse og Stouby Skoles Bestyrelse
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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

Stouby Entreprenørforretning ApS
Bellevej 20 - 7140 Stouby
Tlf. 75 89 77
77 - Fax 75 89 77 98
revisionsKontoret
i daugaard
rEgiSTrErET rEViSioNSAkTiESElSkAb

ErhVErVSVEj 2

8721 DAugårD

TØMRERMESTER
Kildevangen 16 8783 Hornsyld
68 75 Til
99
Er Tlf.
DiN75
NØglE
forSTåElig råDgiVNiNg

Værksted Hornumvej 4, Hornum 75 68 71 88

www.r-i-d.dK

TElEfoN 7589 6066

Anlæg af indkørsler m.v.
Jord
og beton arbejde.
Vestergaard
I/S.
Kloakering
Ole Lyse
samt v.
byggearbejder.
Stouby Entreprenørforretning ApS
Bellevej 20 - 7140 Stouby
Tlf. 75 89 77 77 - Fax 75 89 77 98

Alt i digitaltryk og offsettryk
Dekorering
af biler ogI/S.
vinduer
Vestergaard
Fotoplot
v.
Ole
Lyse
JØRGEN BOJSEN JENSEN
Fotografering
TØMRERMESTER
Kildevangen 16 8783Skilte
Hornsyld Tlf. 75 68 75 99

S

JØRGEN BOJSEN JENSEN

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

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

Værksted Hornumvej 4, Hornum 75 68 71 88

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 Multihuset
Det er med glæde vi kan annoncere, at anretterkøkkenet endeligt er
færdigt og taget i brug.
Vi håber dette tiltag vil øge udlejningen af lokaler i Stouby Multihus.
Priserne ser således ud for personer som er bosiddende i Stouby og Hornum Sogn:
Brug af anretterkøkken
Lille sal
Store sal
Begge sale
Menighedsrådslokale
Alle 3 sale

1.500
2.000
2.500
1.500
3.000

Ved bestilling af mad
gennem huset
950
1.340
1.850
700
2.200

Ved bestilling fra personer uden for Stouby og Hornum Sogn, vil der blive lagt 50 %
oven i prisen ved bestilling af anretterkøkken. Ved bestilling af mad gennem Stouby
Multihus vil prisen være den samme som for personer bosiddende i Stouby og Hornum
Sogne.
Anretterkøkkenet må IKKE bruges til at lave mad i, (men udelukkende
som det fremgår af navnet) bruges til at varme allerede tilberedt mad
og anrette det på fade m.m. Dette er et lovkrav og ikke noget som
Stouby Multihus har indflydelse på.
Det er også muligt at leje borde, stole samt service, hvis man skal
holde fest hjemme.
Henvendelse vedrørende ovenstående skal ske til Halinspektør Tommy
Glyngfeldt, tlf. 29 66 70 40 alle hverdage mellem kl. 11 -17.
Med venlig hilsen
/Bestyrelsen for Stouby Multihus
Flittige/praktiske hænder
Stouby & Omegns Lokalråd søger flittige / praktiske hænder til årets arrangementer i
Stouby. Vi har ofte brug for lidt ekstra hænder til det praktiske ved alle de
arrangementer, vi har i årets løb i Stouby.
Det ville derfor være dejligt, om nogen ville melde sig frivilligt til at gi’ en hånd med, når
det er nødvendigt. Det er meningen, at ”listen” med frivillige skal ligge hos Stoubys
foreninger, som så kan ringe rundt ved behov. Alle har naturligvis lov til at sige fra, hvis
man af en eller anden grund er forhindret i at deltage.
Har I lyst og tid, så skriv eller ring til: Per Klarup, Stouby Møllevej 22, tlf. 30 54 98 22
eller e-mail: per@klarup.com
/Per
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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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Lokalt legat vil dele julegaver ud til Stouby-borgere
Borgere i Stouby har i anledning af julen 2011 mulighed for at ansøge om kontante
pengebeløb til indkøb i forbindelse med julen. Det er det lokale Stouby-legat Familien
Madsen Fevejles legat, der i år udlodder kontantbeløb på minimum 500 kroner, som
efter ønske frit kan anvendes til køb af julegaver.
Jule-legatet kan søges af enkeltpersoner eller familier, som i år har behov for en ekstra
økonomisk håndsrækning, når julens mange udgifter melder sig.
Ansøgninger med begrundelse skal fremsendes til legatbestyrelsen v. sognepræst
Poul Erik Sørensen, Kalmarvej 15, 7140 Stouby. Ansøgningerne skal være fremme
senest fredag 9. december.
Legatet, som oprindeligt hedder ”Familien Madsen Fevejles Legat for værdigt
trængende i Stouby Sogn” blev stiftet i 1955 og har gennem en lang årrække uddelt
julelegater og på den måde bidraget til juleglæden hos rigtig mange borgere i Stouby
Sogn.
Legatet blev i sin tid oprettet på baggrund af testamentarisk ønske fra Johanne
Iversen Fevejle, Stouby, som på den måde også efter sin død ønskede at understøtte
lokalsamfundet sådan som Madsen Fevejle-familien var kendt for at gøre ved blandt at
have skænket sognet en række ting.
Familien har blandt andet skænket alle glasmosaikkerne i kirken, såvel bag orgelet
som de fire oppe i koret, en lysekrone, alterbægere og det gamle orgel, der nu
sidenhen er blevet kasseret og udskiftet med et nyt.
Legatbestyrelsen består i dag af tre personer, et barnebarn af den oprindelige formand
Niels Buch-Jepsen, sognepræsten i Stouby Sogn og Ole Lyse, udpeget af Hedensted
Byråd.
Bestyrelsen har fået Civilstyrelsens tilladelse til at opløse legatet og udlodde kapitalen i
henhold til fundatsens formål, hvilket er baggrunden for, at legatet nu har mulighed for
at uddele en større sum og flere legatportioner og derfor åbner op for ansøgninger om
julelegater i år.
Niels Buch Johannsen
Formand for bestyrelsen

www.bjerre-koed.dk * Tlf.: 75 68 15 11
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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





Lækre spaprodukter

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

De unikke Termiske Bade

Plejende spabehandlinger

forkælende

Gavekort til Spa & Velvære
Besøg vejlefjordshop.dk

Sanatorievej 26 | Stouby | 7682 3380 | receptionen@vejlefjord.dk | www.hotelvejlefjord.dk
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Nyt fra Stouby Skole
Vandkøler
Elevrådet fik i forbindelse med vores indvielse en check fra Stouby Skoles Venner på
20.000 kr. For nogle af disse penge har elevrådet valgt at købe en vandkøler, så alle
elever altid har mulighed for at få friskt
og koldt drikkevand.
Emma, Dagmar og Luna fra 3B på
Stouby Skole prøver som nogle af de
første vores nye vandkøler
Legepatrulje
Vi har i oktober oprettet en legepatrulje
på Stouby Skole. Legepatruljen består af
18 elever fra vore 5. og 6. klasser som
arrangerer lege og aktiviteter 2 gange
om ugen. Formålet med Legeparuljen er, at vores elever er fysisk aktive og indgår i
sociale fællesskaber. Læs mere om legepatrulje i pjecen ”Frikvarterer og Legepatruljen
på Stouby Skole”.
Nyt Logo
Vi har på Stouby Skole fået nyt logo.

Pjecer om Stouby Skole
Vi
er ii øjeblikket
øjeblikket ved
ved at
at udarbejde
udarbejde en
en række
række pjecer,
pjecer, som
som beskriver
beskriver dagligdagen
dagligdagen og
og
Vi er
forskellige
forskellige tiltag
tiltag på
på Stouby
Stouby Skole.
Skole. På
På nuværende
nuværende tidspunkt,
tidspunkt, har
har vi
vi udgivet
udgivet 3
3 pjecer:
pjecer:
”Frikvarterer
og
Legepatruljen
på
Stouby
Skole”,
”Læseindlæring
på
Stouby
”Frikvarterer og Legepatruljen på Stouby Skole”, ”Læseindlæring på Stouby Skole”
Skole” og
”SFO
på Stouby
Skole”.
Pjecerne
kankan
læses
på på
vores
hjemmeside
www.stoubyog ”SFO
på Stouby
Skole”.
Pjecerne
læses
vores
hjemmeside
www.stoubyskole.dk
under
”Nyt
fra
kontoret.
skole.dk under ”Nyt fra kontoret.
Å
/Skoleleder Frank Petersen
/Skoleleder Frank Petersen
Bjerre Herreds Havekreds
Der afholdes generalforsamling den 8. februar 2012.
Efter generalforsamlingen er der foredrag om Rodfrugter.
/Venlig hilsen Ellen Kristine
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Konkurrence – KUN FOR BØRN!!
Rundt i bladet her er der små nisser, ligesom den du ser her.
Prøv om du kan tælle, hvor mange nisser, der er i hele bladet.
Svaret kan du skrive her. Der er _________ nisser med den her på siden.

Jeg hedder ____________________ og er ____ år. Jeg har telefon __________.
Kuponen afleveres i Lokalrådets postkasse hos SPAR senest lørdag d. 17. december
kl. 16. Vinderen udtrækkes d. 18. december.

Johs. og Ulla Yding, SPAR, er sponsor for den flotte gevinst som er en lækker
kurv / kun for børn.
/Bjørn

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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Naturbørnehaven
Her i Naturbørnehaven i Stouby har sensommeren budt på tre store begivenheder!!
Naturbørnehaven fyldte 20 år! Her bød formiddagen på OL hvor børn og voksne først
blev samlet til at se den olympiske ild blive tændt og der blev sunget nationalsangen
som hele børnehaven havde øvet i lang tid. Så blev alle sendt ud på opgaver den
olympiske komité ville blive glad for at lære at kende - der skulle pustes sæbe-bobler
ud over et helt bord, løbes, balanceres osv. Og enhver god konkurrence slutter med
en medalje som alle fik, da alle havde været fantastiske. Forældrebestyrelsen var en
kæmpe hjælp med masser af praktiske opgaver, da der om eftermiddagen kom 170
gæster. Én fra forældrebestyrelsen havde lavet en kæmpe lagkage, nogle hjalp med
slushicemaskinen, og en stod for den helstegte pattegris. Alle hjalp med at gøre denne
dag fantastisk.
En anden stor begivenhed:
Leder Tove Påske og pædagog Annemarie
Norbæk havde 20 års jubilæum. Så børn og
voksne havde lavet en surprisefest for dem
nede i skoven, hvor alle fik rundstykker, der
blev sunget sange for dem og de fik fine
gaver af børn og voksne. En smuk dag for
alle at mindes.
Den sidste store begivenhed var en
arbejdssøndag, hvor forældre med mange
talenter stillede op som fantastiske hjælpere. Der var nogle der var ”bomstærke”,
nogle kaldte sig ”træ- mænd”, nogle igen var bedst til ”det med maden” osv. Der blev
arbejdet hårdt hele dagen, i et fantastisk vejr, en fantastisk stemning. Og der blev lavet
balancebaner, hyggebænke, flyttet sand og lavet et fantastisk ”Tumle Bumle”- land i
skoven ved Naturbørnehaven.
/Janni Koop Madsen

Halfest 2012
Sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag den 25. februar 2012 kl. 18.00, hvor vi
afholder halfest nr. 24 i Stouby Multihus.
Traditionen tro uddeler Stouby og Omegns Lokalråd en velkomstgave til alle borgere i
Stouby/Hornum-området, der er med til halfesten for første gang, ligesom lokalrådet
også uddeler årets "Stoubypris".
Vi glæder os til at slå dørene op til en forrygende halfest 2012 med sædvanligvis god
stemning. Nærmere ang. tilmelding m.v. vil blive omtalt i det næste Stoubyblad.
/ På vegne af halfestudvalget Ole Lyse.
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Søndag den
Søndag den
Søndag den
Lørdag den
Søndag den
Mandag den
Lørdag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den

4.
11.
18.
24.
25.
26.
31.
1.
8.
15.
22.
29.

dec.
dec.
dec.
dec.
dec.
dec.
dec.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan.

2. s. i advent
3. s. i advent
4. s. i advent
Juleaften
Juledag
2. juledag
Nytårsaften
Nytårsdag
1. s.e.h. 3 k.
2. s.e.h. 3 k.
3. s.e.h. 3 k.
S. s.e.h. 3 k.

STOUBY
Ingen
Ingen
10.30 Fin Petersen, BIL
14.00 og 16.00
Ingen
Ingen
16.00
Ingen
Ingen
10.30 Bil
Ingen
10.30 Bil

Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den

12.
19.
26.
4.

feb.
feb.
feb.
mar.

Seksagesima
Fastelavn
1. s. i fasten
2. s. i fasten

Ingen
9.00
Ingen
10.30

Søndag den

5.

feb.

Septuagesima

Ingen

Fin Petersen
BIL

HORNUM
10.30
14.00 Fam.gudstj.
Ingen
15.00
10.30
Ingen
Ingen
Ingen
10.30
ingen
10.30
Ingen
Ingen
Ingen
14.00 Kirkekaffe
Ingen

10.30

Julelegater
Der er igen i år mulighed for at søge julelegater til værdigt trængende i Stouby Sogn. Der er
flere forskellige legater, der har dette formål. For at få fordelt midlerne bedst muligt, sendes
ansøgning om julelegat snarest muligt til Poul Erik Sørensen, Kalmarvej 15, 7140 Stouby.
Den kan også sendes på mail til peas@km.dk
Julegaveide? – Danmarks Kirker – nu med Stouby Kirke og Hornum Kirke
Nationalmuseet v/Ebbe Nyborg og Niels Jørgen Poulsen har i 2010 udgivet et flot bog om
kirkerne i Vejle Amt (hæfte 13) med kirkerne i Urlev – Ørum – Stouby – Hornum. Det er et
meget grundigt værk med særdeles flotte fotografier og meget interessante beskrivelser af
vore kirker. Den kan kun anbefales. Den koster 175 kr. og kan købes hos sognepræsten, der
har et mindre lager. Den kan også købes eller bestilles i en boghandel.
Familiegudstjeneste og julehygge i Hornum
Søndag den 11. dec. kl. 14.00 er der familiegudstjeneste i Hornum Kirke. Bagefter er der
julehygge i Træhuset med gløgg, æbleskiver, kaffe, sodavand, kage, juleklip og godteposer.
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 – i 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. På forhånd tak for enhver gave til dette gode formål.
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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. Der
bliver indsamling til Det danske Bibelselskab.
Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp - søndag den 4. marts 2012
Vi håber, at vi også næste år kan sende mange indsamlere ud i vore sogne. Måske bliver
resultatet ligeså højt som i 2011, hvor der blev indsamlet i alt 12.604,50 kr. – et flot resultat!
Vi har brug for indsamlere. Så har du lyst til at bruge et par timer på et godt formål, så er du
meget velkommen til at kontakte indsamlingsleder Poul Erik Sørensen på peas@km.dk eller
7589 7051. Vi mødes ved Stouby Multihus kl.12.30.
Orientering fra menighedsrådene
Der er nu endelig kommet gang i istandsættelsen af præstegården med mindre ombygninger
indendørs, montering af nye hoveddøre, tiltrængt maling af vinduer, murværk mm.
Den gamle garage, mælkestue mm. vil blive fjernet og afløst af en læmur, svarende til den
eksisterende på vestsiden. I den gamle svinestald indrettes garage i enden tættest boligen.
Stouby Menighedsråd har besluttet at gravstederne på sigt afsluttes med en stenkant ud til
gangene. Det er vores opfattelse at dette vil løfte og ”lette” det samlede indtryk af kirkegården
tilligemed at der, for nogle gravsteders vedkommende, er et praktisk ræsonnement, idet det
ved jordbegravelse er nødvendigt at fjerne hækkene fortil pga. gravstedets størrelse.
Denne omlægning er påbegyndt og det har åbenbart afstedkommet nogle misforståelser og
der er givet udtryk for manglende orientering om beslutningen, hvilket vi skal beklage. Men
ellers beder vi om forståelse for at gravstederne, i forbindelse med omlægning og tiltrængt
udskiftning af hække i øvrigt, kan forekomme noget ”arbejdsramte”.
Jens Juul, formand for Stouby Menighedsråd
Set og sket fra 22/9 – 18/11 2011
Døbte i Stouby Kirke:
9. okt.
Emil Hjortsberg Poulsen
30. okt.
Jens Mølgaard Nielsen
Døde og/eller begravede i Stouby Sogn:
25. sept. Tove Skyggebjerg
13. nov. Niels Kristian Rasmussen
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. 7589 7435 – 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. 7589 7261
Kirkeværge: Jens Jørn Hansen, Bråskovvej 81, 7140 Stouby. Kan kontaktes gennem
graverkontorets tlf. 7589 7435
Hornum Kirke:
Graver og kirketjener: Kirsten Schrøder, Neder Bjerrevej 7, 8783 Hornsyld tlf. 2179 9350
Menighedsrådsformand: Christina Pedersen, Hornumvej 12, 8783 Hornsyld tlf. 7568 7095
Kirkeværge: Gert Ballegaard Hansen, Bråskovvej 78, 8783 Hornsyld tlf. 4077 9640
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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
Klaus Holgersen

Løgballevej 24, 7140 Stouby
Mølletoften 2, 7140 Stouby
Grundvej 15, 7140 Stouby
Lindevangen 7, 7140 Stouby

7569 1472
2398 4193
7589 7261
7589 7975

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

Jens Lund
Tommy Glyngfeldt
Knud Olesen
Søren P. Simonsen

Fakkegravvej 2, 7140 Stouby
Idrætsvej 2, 7140 Stouby
Stouby Kirkevej 18, 7140 Stouby

2837 3050
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

Lægevagt: 7011 3131

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

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 søndag: Mountainbike-træning kl. 08.00 – mød op ved SPAR
Hver mandag: Holdfitness 18.00 - 19.00
Hver onsdag: Legestue i Multihuset kl. 10.00. Se s. 12
Hver torsdag: Fællesspisning i Multihuset kl. 18.00. Tilmelding v/ Tommy 29 66 70 40
Torsdag ulige uger: Lokalarkivet holder åbent kl. 19.30 – 21.30 (eller efter aftale)
December
4. kl. 11: Juletræsfest og julebasar i Multihus og hallen. Se s. 14 + 15
5. kl. 19: Stoubys Aktive Piger inviterer til julearrangement med Smilla. Mødested
Stouby Skole
8. kl. 19: Pæne piger og dumme drenge. Ann E. Knudsen. Skolen. Se s. 19
11. kl. 14: Familiegudstjeneste og familiehygge i Hornum Kirke. Se s. 28
17. kl. 16: Afleveringsfrist Julekonkurrence. Se s. 27
18. kl. 13 – 15: Julezumba Multihuset. Se s. 14
24: kl. 14 og 16: Julegudstjeneste i Stouby Kirke. Se s. 28
24. kl. 15: Julegudstjeneste i Hornum Kirke. S. 28
31. kl. 16: Nytårsgudstjeneste, kransekage og champagne, Stouby Kirke. Se s. 29
Januar
2. kl. 18: Pigemiddag/aften i Multihuset. Se s. 13
27. kl. 19: Foredrag med Steff Ejlertsen om Herman. Kildebjerget. Se s. 18
Februar
8.: Generalforsamling og foredrag om rodfrugter. Bjerre Herreds Havekreds.
25. kl. 18: Halfest. Se s. 27
Oktober
4. kl. 19: Mick Øgendahl. Multihuset. Se s. 13
Næste nummer (nr. 145)
af Stouby Bladet udkommer i starten af februar 2012.
De følgende numre udgives
De
udgives
●● følgende
I startennumre
af februar,
april og juni 2012.
I starten af februar, april og juni 2012.
●●
Deadlines er hhv. 27. januar, 23. marts og 25. maj.
Deadlines er hhv. 27. januar, 23. marts og 25. maj.

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
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