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

DYRLÆGERNE
DYRLÆGERNE
Eva Jørgensen
Eva Jørgensen
Henrik Meyer
Henrik Meyer
Bjerrevej 375
Bjerrevej
375
8783 Hornsyld
8783 Hornsyld

Konsultation:
Konsultation:
Mandag - tirsdag
- fredag kl. 15.00 - 17.00
Mandag -Torsdag
tirsdag -kl.fredag
15.00 - 17.00
17.00 kl.
- 19.00
Torsdag kl. 17.00 - 19.00
I øvrigt efter aftale på tlf. 75 68 77 00
I øvrigtTlf.
efter
tlf.- 75
68 77 00
tidaftale
fra kl.på
7.00
9.00
Tlf. tid fra kl. 7.00 - 9.00
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linedance.dk
linedance.dk
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Mie Munk 18
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8783
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Tlf. 75688145
Tlf. 75688145

vv
/

/ vIn
In
/I

Sv
Sv
R
R

Stouby Bladets redaktion
Helene Fruelund
Jens Gram Petersson
Bjørn Lorenzen
Entreprenør/
Annonceansvarlig,
Ingeborg Sejr

Aut. Kloakmester

tlf. 21 82 96 22
tlf. 75 89 78 22
tlf. 75 89 77 50

Surmosevej 13,
7150 Barrit
Indlæg
til Stouby Bladet & stouby.nu sendes til

redaktion@stouby.nu
Alt forefaldende
entreprenørarbejde udføres vedr. annoncer kan ske til annonceansvarlig Ingeborg Sejr
Henvendelse
på telefon: 75 89 77 50

12 69 Lokalråd
TLF. 75og
69Omegns
Bestyrelsen for Stouby
MOBIL
. 40 18 18 87
Formand:
Linda
Jill Peitersen
Næstfmd:
Erling Juul (GIFs repræsentant)
Kasserer:
Kirsten Jørgensen (udenfor bestyrelsen)
Sekretær:
Helene Fruelund
Øvrige:
Anker Jørgensen (havemøbler-udleje)
Karen Hansen
Niels Sørensen (skolens repræsentant)
Per Klarup
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. 60 48 93 22
tlf. 30 54 98 44
tlf. 20 61 55 00

Bestyrelsen for Stouby GIF
Formand:
Jan Rosenmaj Pedersen
Næstfmd:
H. P. Hansen
Kasserer:
Hans Jørn Sørensen
Sekretær:
Annemette Lage
Best.medlem: Mette Tønnesen
Eva Jørgensen
Fodbold:
Torsten B. Christiansen
Henrik
Meyer
Gymnastik: Lisbeth
R. Thomsen
Tennis:
KlausBjerrevej
Petersen 375
Bordtennis: Poul 8783
Erik Sørensen
Hornsyld
Badminton: Erling Juul
Konsultation:
Motion:
Klaus Holgersen

tlf. 75 89 70 75
tlf. 60 32 50 25
tlf. 27 31 53 03
tlf. 22 77 15 54
tlf. 75 69 12 86
tlf. 20 78 36 66
tlf. 75 71 20 24
tlf. 75 89 77 71
tlf. 75 89 70 51
tlf. 75 69 14 72
tlf. 75 89 79 75

DYRLÆGERNE

Mandag - tirsdag - fredag kl. 15.00 - 17.00
_________________________________________________________________
Torsdag kl. 17.00 - 19.00

Stouby Bladet forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i indsendte indlæg. Da bladets indtægter
I øvrigt efter aftale på tlf. 75 68 77 00
alene kommer fra annoncerne, er det disse indtægter der afgør, hvor mange sider bladet kan
Tlf. tid fra kl. 7.00 - 9.00
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: 4078 7646 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.
Tømmermester
VARETUR ONSDAG OG FREDAG.

Åbningstide: Mandag - fredag ..................................................................
- 19.00
Jørgen Fisker 7-30
Henriksen
Lørdag .................................................................................
7.30
- 16.00
Aksel Nielsens Vej 5
7140
Stouby
Søndag ................................................................................
8.00
- 16.00
mobilbyg@mobilbyg.dk
Helligdage: Se opslag i butikken

Vejlevej 109, Stouby- Tlf.76 75 90 07

Ring og bestil så er maden Købmand
klar når du kommer.
Yding - Stouby
Tlf. 75 89 70 02. Fax 75 89 70 81

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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KVIK

AUTO A/S

KRANARBEJDE UDFØRES

v/HANS

Container
FRIIS udlejes
KURVEFORT

TLF. 75

*

1 * 7140 STOUBY

Vognmand
89 Johnny
71 01
MOBIL
P. *Frederiksen

40 30
92702030
71 01
75
897251

BETYDER
GODT
HÅNDVÆRK

Levering af Sand - Ral - Muld - Flis
4

År 2012
Stouby Gymnastik &
Idrætsforening
Spil lige så tit du vil. En lang sæson. April - Oktober.
Er du i tvivl om tennis er noget for dig - så kom og spil gratis i 14
dage. Du kan gratis i prøvetiden låne ketsjere og evt. bolde.
Mangler du én at spille med - så prøver vi at hjælpe dig med dette.
Træning af børn og unge - hvis tilslutningen
er stor nok. Igangsætning af nybegyndere.
Kontingent:

Rabat
fratrukket

Indtil 16 år
16 – 18 år
18 år og op

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

Familiekontingent (hele familien)
kr. 1125,00
kr. 975,00
Udenfor weekend, kun
mandag til fredag indtil kl. 16.00

Indtil 16 år
16 – 18 år
18 år og op

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

Klaus Petersen. Tlf. 75 89 77 71

Hurtig-tilmelding kan kun ske
onsdag d. 4. april hos Klaus
Petersen, Idrætsvej 4. kl. 19 20 og kun mod kontant
betaling.
Banen åbner med forbehold d.
7.april.
Har du spørgsmål, så kontakt
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Ringfor
foruforbindende
uforbindendetilbud
tilbud......
Ring

ROSEN OLD
~~~ STRAND ~~~Camping

OCK-anlæg
OCK-anlæg

Tlf. 75 69 14 15
7140 Stouby

v/OleKilstofte
Kilstofte
v/Ole
Fakkegravvej42,
42,7140
7140Stouby
Stouby
Fakkegravvej
Mobil:22
2294
9475
7564
64  Tlf.:
Tlf.:75
7589
8975
7564
64
Mobil:
E-mail:o_kil@hotmail.com
o_kil@hotmail.com
E-mail:
www.ock-anlaeg.dk
www.ock-anlaeg.dk

Telefon
7569
6914
1415
15
Telefon
75
et hjørne
af paradis

www.rosenvoldcamping.dk

Velkommen til

BelægningAnlægning
Anlægningafafgræsplæner
græsplæner Træfældning
Træfældning
Belægning
Plantning Ny
Nyanlæg
anlæg Renovering
Renovering Beskæring
Beskæring
Plantning
Ogvedligeholdelse
vedligeholdelseafafboligforeninger
boligforeningerog
ogerhverv
erhverv
Og

www.rosenvoldcamping.dk
www.rosenvoldcamping.dk
Altmurerarbejde
murerarbejde
Alt
HYLLE’S
HYLLE’S
Separering Nyanlæg
udføres:
udføres:
MURERFORRETNING !!Fliser
MURERFORRETNING
Fliser

KLOAK:
Pilerens Minirens Nedsivning
LARSCHRISTIAN
CHRISTIANHYLLE
HYLLE
LARS
Grave og planérarbejde
Anlæg af græs og belægning
Hyrupvej77 . . 7140
7140Stouby
Stouby. . Mobil
Mobil21
2166
6665
6576
76
Hyrupvej

Tag
!!Tag
Reparationer
!!Reparationer
Tilbygninger
!!Tilbygninger
Nybyggeri
!!Nybyggeri

HYRUP
HYRUP

MASKINSTATIONASASwww.htn-entreprenør.dk
MASKINSTATION
TLF.75
7589
8975
7500
00
TLF.
**

**

Bråskovvej 94 • 7140 Stouby • Tlf. 2082 6402
Landbrugets
partner hele
hele året
året
Landbrugets
partner
6

Hotel Vejlefjords kurparkprojekt
Velkommen i den nyrenoverede kurpark
Kurvejene og den omkringliggende kurpark har i 2011/2012 undergået en større renovering og fornyelse, blandt andet med økonomisk støtte fra Realdania. Man har med
projektet ønsket at forene det historiske perspektiv med nutidig anvendelse.
Under renoveringen af parken og kurvejene er der arbejdet med at genskabe og forny
eksisterende kvaliteter, og der er tilføjet en række nye elementer i pagt med stedets
historie og tradition, blandt andet en terapihave og udendørs træningsområde. Disse
elementer kan opleves som attraktioner af Hotel Vejlefjords gæster og af publikum,
som færdes i den offentligt tilgængelige park.
Mere end 18.000 forårsløg
Ny beplantning er tilpasset den eksisterende beplantning i parken og skal give parkens
gæster en oplevelse af frodighed hele året rundt.
Allerede her i det tidlige forår begynder de 18.100 nyplantede forårsløg at pible frem
omkring bygningerne. Rhododendronernes rosa, hvide og lilla farver og kirsebærkornellens gule blomstring fuldender vuet gennem parken, via slugten ned til fjorden.
Med Realdanias støtte har vi fået en enestående chance for at få genskabt, moderniseret og forbedret den skønne kurpark.
Gennemførelse af projektet støtter på mange måder den fornyelse og gode vækst,
som Hotel Vejlefjord er inde i disse år.
Hotel Vejlefjord ønsker god fornøjelse i parken og på kurvejene!
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Frisørhjørnet
Frisørhjørnet
v/ Thuy Thi Truong
v/ Thuy Thi Truong

Borgergade
Borgergade2121
7140
7140Stouby
Stouby
Tlf.
75897730
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.

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

Hundetræning af
alle racer, både på hold,
enkelt undervisning og
indkørsler
m.v.
problemløsning.

Anlæg af
Jord og beton arbejde.
SalgKloakering
af kvalitetshundefoder, medsamt byggearbejder.
bring Stouby Bladet
og få 10% rabat

Stouby Entreprenørforretning ApS

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

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

Fastelavn 2012
260 mere eller mindre udklædte personer var den 19/2 taget til fastelavnsfest i hallen.
Det er dejligt med så stor tilslutning til vores arrangementer. Der kom både robotter og
prinsesser samt alle mulige andre sjove udklædninger. Vi havde fået hjælp til at male
tønderne af blandt andet Mathilde og Sofie fra 2.kl.

Der blev slået mange slag på alle tønderne inden bunden gik ud og karamellerne kom
til syne. Efter en hård omgang var der boller og kaffe samt saft til børnene. Bedst
udklædte pige blev Signe Hermansen, der var klædt ud som en Cupcake og af
drengene blev det Simon Munkholm som robot.
Som bedst udklædte familie var der ingen tvivl, her løb familien Volmer med
præmien.

/Erling Nordtoft

_________________________________________________________________________
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KÆRE ALLE NABOER I
LOKALOMRÅDET

N

u er vores nye
galleri ved at
være færdigt,
og vi vil rigtig
gerne vise
jer, hvor flot vi har fået det.
Foto
Derfor vil det glæde os at af
byde jer velkommen til en
”pre-opening” af galleriet,
mandag den 23. april kl. 16.00 – 18.00, hvor I har mulighed for at komme ned og se
hvorfor vi har bygget og rodet i så mange måneder, og hvor flot resultatet er blevet.
Vi har kaffe på kanden, og glæder os til at se jer.
Tilmelding nødvendig på tlf. 7589 7370 senest onsdag den 18. april eller pr. mail
belle-kunst@belle-kunst.dk
Venlig hilsen

Familien Munkholm
Den officielle åbningsreception er fredag den 27. april kl. 15 -20, hvor vi får besøg af borgmester
Kirsten Terkilsen samt ”Blærerøven” Mads Christensen. Kom også meget gerne forbi denne dag,
hvor vi får besøg af mange af vores fast tilknyttede kunstnere som vil udstille et udvalg af deres
værker i galleriet, og hjælp os med at gøre dagen rigtig festlig og uforglemmelig.

Vejlevej 145 7140 Stouby Tlf. +45 7589 7370 www.belle.dk
•

•

•

Åbningstider: Tirsdag - søndag: 12-17 Mandag efter aftale.
•
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resultat, der tegner sig. Undervejs i projektet
Byggeriet blev påbegyndt i slutningen af 2011, og følger planen - og forventes afsluttet sidst i
resultat, der tegner sig. Undervejs i projektet
Byggeriet blev påbegyndt i slutningen af 2011, og følger planen - og forventes afsluttet sidst i
valgte vi at spare en etage. Vi valgte lødighed
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valgte vi at spare en etage. Vi valgte2lødighed
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nye galleri indrettes i nybygningen, som kobles
Desuden arbejder Martin Munkholm på at få to nye hjemmesider klar til åbningen. Begge
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ogsimpelthen
endnu bedre
udstilen ”byggesten”
for at nå helt
til tops.
Lige nu
lings-forhold.
Vi har simpelthen
hidtil
manglet
er det en balancegang
fortil
ostops.
- og meget
spænen ”byggesten”
for at nå helt
Lige nu
dende,
for
muligvis
lykkes
det
at
indgå
aftaler
er det en balancegang for os - og meget spænkunstnere i stort, internationalt format. Vi
dende,med
for muligvis
lykkes det at indgå aftaler
ser derfor frem til at kunne forhøje det kvalitamed kunstnere i stort, internationalt format. Vi
tive niveau endnu mere inden for både kunst
ser derfor frem til at kunne forhøje det kvalitaog tæpper her i Belle.
tive niveau endnu mere inden for både kunst
og tæpper
herto
i Belle.
Åbner
websites, hver med webshop
-Vi vil fastholde de genrer, vi udstillede på galleriet i Horsens. Desuden arbejder jeg på en
-Vi vil fastholde
genrer,-vienudstillede
på os.
gal-Vi vil
aftale om de
fotokunst
ny genre for
leriet iher
Horsens.
Desuden
arbejder
jeg
på
enhele
i de nye, større og bedre rammer i det
aftale om
fotokunst
- en
ny genre
for os. Vi
vil
taget
være mere
aktive
end tidligere
- eksemvil vi arbejde
med
flere skiftende
udstilher i depelvis
nye, større
og bedre
rammer
i det hele
linger.mere
Det gælder
specielt
i tæppeafdelingen,
taget være
aktive end
tidligere
- eksem-

Åbner to websites, hver med webshop

pelvis vil vi arbejde med flere skiftende udstillinger. Det gælder specielt i tæppeafdelingen,
Side 58

Side 58

Belle Carpets & Rugs og Belle Art Gallery

åbnerCarpets
med kunst&
og ægte
tæpper
i det nyeArt
galleri
på 700 m
Belle
Rugs
og Belle
Gallery

2

langs

landevejen
mellem
Juelsminde
dengalleri
27/4 kl.
åbner
med kunst
og ægte
tæpperogi Vejle
det nye
på 15-20.
700 m2 langs
Kunstgalleriet
og tæppeforretningen
er herefter
samlet
- og et længe
landevejen
mellem
Juelsminde og Vejle
den 27/4
kl. 15-20.
næret ønske og
hostæppeforretningen
familien Munkholm
dermed
gået i-opfyldelse.
Kunstgalleriet
er er
herefter
samlet
og et længe
næret ønske hos familien Munkholm er dermed gået i opfyldelse.
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Lidt mere om Fakkegrav!
Her ses sangkoret fra Stouby på terrassen foran Badehotellet.
Sangkorets opgaver ved vi ikke meget om.
I baggrunden skimtes Pavillonen.
Den har vi ikke andre billeder af,
men vi har fået fortalt lidt om,
hvad den blev brugt til.
Læs mere på:
www. Stouby-Lokalarkiv.dk

Stranden neden for Badehotellet var dejlig, og i en årrække var den udstyret med
Badehuse til omklædning.
Se billedet her fra ca. 1948.
I det hele taget var stedet et yndet
og respekteret weekend- og
feriested, som også har været
benyttet af den kendte
teltholderfamilie Stephansen fra
”Bakken” nord for København.
Stouby Lokalarkiv
/Lis Schrøder og Mogens Dam

Redaktionen ønsker alle en god påske
12

Halfest 2012
På
vegne
af halfestudvalget vil jeg gerne sige tak for den store opbakning til halfesten.
Halfest
2012
Der var fart over feltet med trængsel i baren og på dansegulvet. Det var nr. 24 i
rækken
af af
halfester
og i 2013vilskal
så afholde
vores
25 års
jubilæumshalfest.
På vegne
halfestudvalget
jeg vi
gerne
sige tak
for den
store
opbakning til halfesten.
Der var fart over feltet med trængsel i baren og på dansegulvet. Det var nr. 24 i
Som noget
nyt tog en
udvalget
initiativ til
at ophænge
rislamper i hallen. Det
rækken
af halfester
oggruppe
i 2013 iskal
vi så afholde
vores
25 års jubilæumshalfest.
fungerede rigtig flot, men det tog lidt tid at få lamperne tilpasset og hængt op, men til
næste
år vilnyt
dettog
gå en
som
smurt.i udvalget initiativ til at ophænge rislamper i hallen. Det
Som noget
gruppe
fungerede rigtig flot, men det tog lidt tid at få lamperne tilpasset og hængt op, men til
Jeg
vil år
gerne
sige
storsmurt.
tak til Kristina og Christina, for den store hjælp ved
næste
vil det
gåen
som
underholdningen - der er spræl i de to kønne piger.

Jeg vil gerne sige en stor tak til Kristina og Christina, for den store hjælp ved
Også
i år har halfesten
givet
et flot
der traditionen tro fordeles ligeligt mellem
underholdningen
- der er
spræl
i deoverskud,
to kønne piger.
Stouby GIF og Stouby og Omegns Lokalråd.
Vi
afholder
25halfesten
års jubilæumshalfest
til næste år.
kære Stouby/Hornum
borgere;
Også
i år har
givet et flot overskud,
derSå
traditionen
tro fordeles ligeligt
mellem
Sæt
allerede
nu
kryds
i
kalenderen
lørdag
den
23.
februar
2013.
Stouby GIF og Stouby og Omegns Lokalråd.

Vi afholder 25 års jubilæumshalfest til næste år. Så kære Stouby/Hornum borgere;
Mød allerede
op - så lover
halfestudvalget
gengæld,
vi februar
får en forrygende
jubilæumshalfest
Sæt
nu kryds
i kalenderentillørdag
denat23.
2013.
med revy og alt hvad der hører med til et brag af en fest.
Vi
kan
kunlover
være
stolte over, at vi
kunnetatholde
gennem så
Mød
opda- så
halfestudvalget
til har
gengæld,
vi fårliv
eni halfesterne
forrygende jubilæumshalfest
mange
år,og
ogalt
dethvad
vidner
et godt
i Stouby/Hornum
Sogne.
med revy
derom
hører
medsammenhold
til et brag af en
fest.
/Ole
Vi kan da kun være stolte over, at vi har kunnet holde liv i halfesterne gennem
så Lyse.
_________________________________________________________________________

mange år, og det vidner om et godt sammenhold i Stouby/Hornum Sogne.

/Ole Lyse.

_________________________________________________________________________

Bjerre Herreds Havekreds
- har konstitueret sig
Bjerre Herreds Havekreds
Formand
Ellen Kristine K. Jørgensen, Lysegårdsvej 7, 7140 Stouby, tlf. 75 89 77 70
har
konstitueret
sig Mortensen, Bjerrevej 325, 8783 Hornsyld, tlf. 75 68 16 49
Næstformand
Kirsten
Kasserer
Hanne Tværsig Olesen, Nørregade 53, 8783 Hornsyld, tlf. 75 68 70 75
Formand
Ellen
Kristine
Jørgensen,
Lysegårdsvej
Stouby,
tlf. 75 89 77 70
Sekretær
Kirsten
Bjørke,K.Høkervej
8, 7150
Barrit, tlf. 7,
757140
69 17
28
Næstformand
Kirsten
Mortensen,
Bjerrevej
325,
8783
Hornsyld,
tlf.
75
68
16 49
PR
Kirsten Mortensen
Kasserer
Hanne
Tværsig Olesen,
Nørregade
53, Juelsminde,
8783 Hornsyld,
tlf. 69
75 33
68 23
70 75
Revisor
Elmer Sørensen,
Fyrrelunden
38, 7130
tlf. 75
Sekretær
Kirsten
Bjørke,
Høkervej
8,
7150
Barrit,
tlf.
75
69
17
28
Revisor
Ejgild Skjærris, Sindballevej 3, Rårup, 7130 Juelsminde, tlf. 75 68 50 44
PR
Kirsten Mortensen
Revisor
Elmer
Sørensen, Fyrrelunden
7130
tlf. 75 69 33 23
Og det første
arrangement
er lørdag 38,
d. 5.
majJuelsminde,
kl. 13. – 17
Revisor
Ejgild Skjærris, Sindballevej 3, Rårup, 7130 Juelsminde, tlf. 75 68 50 44

Se mulighederne i det enkle - slip kreativiteten løs
Ågade 15, Farre,
7323d.
Give,
Og det første arrangement
er lørdag
5. maj kl. 13. – 17
En
anderledes
have,
hvor
kunsten
og
havedesign
Se mulighederne i det enkle - slip kreativiteten går
løs hånd i hånd
Pris: 60,- for medl. 70,- for
ikke-medlemmer.
Eftermiddagskaffe
er inkluderet.
Ågade
15, Farre, 7323
Give,
Tilmelding
senest
29.hvor
april kunsten
til Gill 6199
7122 eller e-mail
gillhales@live.dk
En
anderledes
have,
og havedesign
går hånd
i hånd
Pris: 60,- for medl. 70,- for ikke-medlemmer. Eftermiddagskaffe er inkluderet.
Tilmelding senest 29. april til Gill 6199 7122 eller e-mail gillhales@live.dk

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Siden sidst fra Stouby og Omegns Lokalråd
Tiden flyver
Halfesten var fantastisk, men desværre er det allerede længe siden.
Tak for den glimrende underholdning. Jeg tænker, at Mick Øgendahl vil få kam til sit
hår senere på året. Han er jo ikke lokal, og hvad er bedre end at grine ad dem man
kender??
Årets pris blev afsløret, men ikke overrakt. Det venter til Sommerfesten, hvor vi glæder
os til, at familien Ravn som vanligt er til stede.
Er der virkelig allerede gået 2 måneder siden sidste Stouby Blad dumpede ind i
indkørslen?? Og er der virkelig allerede gået 1 år siden sidste generalforsamling i
Lokalrådet?? Det er irriterende ubegribeligt.
Lokalrådet har i det forgangne år holdt 10 bestyrelsesmøder á ca. 2,5 timers varighed
+ en julefrokost: I alt ca. 30 timer har bestyrelsen tilbragt i Multihuset med at drøfte
projekter samt løst og fast.
Derudover har vi indtaget ca. 20 kg gulerødder og 20 agurker. Man kan jo ikke være
to steder på en gang, så vi forsøger at kompensere for den manglende motion ved at
spise sundt til møderne. Men vi sender altid jer motionister og idrætsudøvere i hallen
en venlig tanke .
To gange er bestyrelsen, grundet sammenfald af mødetidspunkter og medlemmer,
blevet inviteret til at spise hos ”Madlavning for mænd” i skolekøkkenet. SUPER MAD
og hyggeligt selskab (og så pyt med gulerødderne).
Og hvad kom der så ud af tiden?
Det vil vi fortælle meget mere om til generalforsamlingen i Multihuset d. 17. april kl.
19.00, men den korte version kommer her:
Følgende projekter er igangværende:
• Kajakker. HURRA  Så lykkedes det  Vi har fået en dispensation fra
Naturklagenævnet, og har dermed fået grønt lys til opførelse af en mindre
bygning ved Rosenvold til opbevaring af kajakkerne, som vi snarest indkøber.
Om alt går vel (PØJ, PØJ), ror Stoubyborgerne derud ad til sommer, så planlæg
allerede nu at tage konen, kæresten, hunden, mormor, barnebarnet eller hvem
ved jeg med ud på fjorden. Kom til generalforsamlingen og hør HVORDAN.
• Aktivitetspark ved Multihuset og Skole (Stouby Delta): Der forhandles p.t. med
anlægsgartnerfirmaet Nygaard A/S. Der søges/er søgt fonde, således at så
mange af øerne som muligt bliver bebygget med legeredskaber og inventar. Vi
planlægger at sætte entreprenøren i gang snarest for de penge vi allerede har.
Får vi flere, udvider vi kontrakten med entreprenøren.
• Infrastrukturen til/fra Multihus og skole. Der er udarbejdet en skitse af
hvordan vi ønsker de trafikale forhold. Skitsen er udarbejdet i samarbejde med
Hedensted Kommune og er godkendt af Multihusets bestyrelse, dog med enkelte
kommentarer. Vi mangler politiets godkendelse og vi mangler finansieringen af
14

• udførelsen. Grundet 1. prioritering af legepladsen og adgangen til skolen fra Ppladser
ved
Multihuset
sættes
projektet
midlertidigt
i bero.
P-pladser
ved
Multihuset
sættes
projektet
midlertidigt
i bero.
• Udstykninger af nye byggegrunde ved Aksel Nielsens gård: Nu kom foråret hvornår
de nye
nye tilflyttere?
er til
hvornår kommer
kommer de
tilflyttere? Grundene
Grundene er
til salg,
salg, så
så kom
kom frit
frit frem
frem !!
!!
• Opdatering af hjemmesiden www.stouby.nu.
www.stouby.nu. Siden
Siden kører,
kører, så
så kig
kig ind
ind og
og send
send
meddelelser
til redaktionen
redaktionen om
om alt
alt mellem
mellem himmel
og jord.
jord. Kun
meddelelser til
himmel og
Kun ved
ved din
din hjælp
hjælp kan
kan
siden
blive
rigtig
levende.
Så
kig
ind

siden blive rigtig levende. Så kig ind 
• Cykelmulighed
til SIM
Der er
er nedsat
nedsat et
udvalg under
under Lokalrådet.
Lokalrådet. Udvalget
Udvalget holdt
holdt
Cykelmulighed til
SIM Der
et udvalg
1.
møde d.
d. 2012-03-19,
2012-03-19, hvor
hvor det
det blev
blev besluttet
søge VD´s
VD´s cykelpulje
1. møde
besluttet at
at søge
cykelpulje og
og at
at
arbejde
ihærdigt
for
at
få
cykelstien
fra
Stouby
til
Hornsyld
med
på
Google
arbejde ihærdigt for at få cykelstien fra Stouby til Hornsyld med på Google Earth.
Earth.
• Flittige
Flittige hænder
hænder til
til Lokalrådet
Lokalrådet søges.
søges. Er
Er der
der mon
mon flere??
flere??
Træskohage fyr
fyr Fyret
Fyret trænger
trænger til
til vedligehold.
vedligehold. Naturstyrelsen
Naturstyrelsen er
er kontaktet,
kontaktet, og
og de
de
• Træskohage
kigger
på sagen.
kigger på
sagen.

Fremtidige
projekter, som
som vi
vi vil
vil tage
tage fat
fat på,
på, så
så snart
snart tiden
tiden tillader:
tillader:
Fremtidige projekter,
• Cykelsti
Cykelsti til
til Vejle
Vejle Fjord
Fjord og
og til
til børnehave.
børnehave.
• Nyt
Nyt Logo
Lokalrådet: Vi
Vi vil
vil opfriske
opfriske vores
vores kendte
kendte sprøjtehus
sprøjtehus med
med et
et mere
mere
Logo for
for Lokalrådet:
moderne logo. Vi udskriver en konkurrence (se side 19 her i bladet)
moderne logo. Vi udskriver en konkurrence (se side 19 her i bladet)
Visning af
af film
film fra
fra gamle
gamle dage
dage ii Stouby
Stouby ii samarbejde
samarbejde med
med Lokalarkivet
Lokalarkivet
• Visning
efterfulgt af biograffilm eller lign. Vises i Multihuset evt. med spisning.
efterfulgt af biograffilm eller lign. Vises i Multihuset evt. med spisning.
 Vejrhanen fra sprøjtehuset. Vi har fået oplyst af Lokalarkivet, at den stadig
• Vejrhanen fra sprøjtehuset. Vi har fået oplyst af Lokalarkivet, at den stadig
eksisterer. Kunne man forsøge, om det er muligt at skaffe den hjem til Stouby?
eksisterer. Kunne man forsøge, om det er muligt at skaffe den hjem til Stouby?
 Kommuneplan 2013. Vi vil varetage Stoubys interesser og udvikling.
• Kommuneplan 2013. Vi vil varetage Stoubys interesser og udvikling.
Det var ordene i den korte udgave, men som nævnt kan du høre meget mere i
Det var ordene i den korte udgave, men som nævnt kan du høre meget mere i

Multihuset til generalforsamlingen d. 17. april 2012 kl. 19
Multihuset til generalforsamlingen d. 17. april 2012 kl. 19.

Og igen, hvis du går med en drøm om at have det hyggeligt i hvert tilfælde 30 timer om
Og igen,
hvis
du en
gårlokal
medindsats,
en drømsåom
at have
i hvert tilfælde
timer om
året
og om
gøre
mød
op ogdet
blivhyggeligt
valgt til bestyrelsen
for 30
Lokalrådet.
året er
ognok
om at
gøre
enfat
lokal
så tiden,
mød op
bliv valgt
til bestyrelsen
Lokalrådet.
Der
tage
på, indsats,
det er kun
derogsætter
begrænsningen
(ogforogså
Der er nok atmen
tagedet
fattaler
på, det
er kun
tiden, der
sætter begrænsningen (og også
økonomien,
vi ikke
så meget
om).
økonomien, men det taler vi ikke så meget om).
Bestyrelsen for Stouby og Omegns Lokalråd består af:
Formand:
Linda Jill Peitersen
Næstfmd:
Erling Juul (GIFs repræsentant i bestyrelsen)
Kasserer:
Kirsten Jørgensen (udenfor bestyrelsen)
Sekretær:
Helene Fruelund
Øvrige:
Per Klarup
Anker Jørgensen
Karen Hansen
Niels Sørensen (skolens repræsentant)
Suppleant:
Suppleant:

Jette Løkke
Ole Lyse

/Mange hilsner fra Lokalrådet, Linda Jill Peitersen, formand
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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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Stouby får sin kajakklub
Så lykkedes det. Den 15. marts fik vi endelig positivt svar fra Naturklagenævnet, med
dispensation til opførelse af et kajakhus ved Rosenvold Strand.
Landzonetilladelsen fra Hedensted Kommune er også på plads, og kom på
Kommunens hjemmeside d. 20. marts med en høringsfrist på 4 uger.
Af Rosenvold Camping har vi fået lov til at placere containeren til kajakkerne vinkelret
på den offentlige toiletbygning.
Den 20 fods container bliver beklædt med træ og malet svensk rød som de andre
bygninger ved Rosenvold Strand. Containeren er skaffet og står nu i Vejle hvor Erling
Juul tager sig af beklædningen.
Vi håber at få råd til indkøb af 11 kajakker, hvoraf 2 bliver dobbeltkajakker, plus diverse
udstyr, så de kommende medlemmer hurtigst muligt kan komme ud at ro.
På Lokalrådets generalforsamling 17. april vil vi fortælle mere om vores projekt, og
forhåbentlig være klar til tegning af de første medlemmer.
Hovedformålet er at drive klubben på tværs af aldersgrænser, og at skabe et godt
miljø, samt et socialt liv omkring aktiviteterne. Ligeledes skal kontingentet være så lille
som muligt, baseret på frivilligt arbejde mht. vedligehold og renholdelse af hus og
området omkring.
Alle der er interesserede i sejlads med havkajakker kan blive medlem. Desuden har vi
en aftale med Rosenvold Camping, at campisterne kan leje kajakker, hvis de ikke
bliver brugt.
Vi har fået mange positive tilkendegivelser og håber naturligvis på endnu flere.
Mød op til Lokalrådets generalforsamling 17. april kl. 19.00 i Multihuset, hvor vi kan
fortælle en hel del mere.
/Per Klarup, Stouby & Omegns Lokalråd

_________________________________________________________________________

Vandkøler i hallen
Idrætsforeningen har valgt at købe en vandkøler, så alle
Multihusets brugere har mulighed for at få frisk og koldt
drikke vand.
Køleren er placeret på gangen udenfor
omklædningsrummene og er klar til brug. Vi håber at
alle vil være behjælpelig med at lære børnene at den
ikke er til leg/vandkamp.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til de
frivillige hænder og ikke mindst til Hornsyld VVS der
har sponsoreret installationen til idrætsforeningen.
Stouby GIF
17

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





P

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

Se mere på www.hotelvejlefjord.dk/pinse

insearrangementer!

Pinsedag, den 27. maj 2012. Brunch kl. 8.30 - 11.00. Frokost kl. 12.30 - 15.00
Bestil bord til en dejlig oplevelse på 7682 3380 eller receptionen@vejlefjord.dk

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

Konkurrence:
Konkurrence: nyt
nyt logo
logo til
til Stouby
Stouby og
og Omegns
Omegns Lokalråd
Lokalråd
Nu
har
du
chancen
for
at
vinde
to
billetter
til
”JubilæumsNu har du chancen for at vinde to billetter til ”Jubilæumshalfesten”
halfesten” (halfest
(halfest nr.
nr.25)
25)lørdag
lørdagden
den23.
23.februar
februar2013.
2013.
Værdi:
500
kroner.
Værdi: 500 kroner.
Tegn
Tegnet
etnyt
nytlogo
logoog
ogmail
maildit
ditforslag
forslagtiltilredaktion@stouby.nu
senest
den 1. maj.
redaktion@stouby.nu
senest den 1. maj.
Lokalrådet
Lokalrådet forbeholder
forbeholder sig
sig ret
ret til
til at
at vælge
vælge det
det bedste
bedste
forslag,
forslag, men
men også
også ret
ret til
til at
at forkaste
forkaste alle
alle forslag,
forslag, og
og til
til evt.
evt. at kombinere et par af
forslagene.
at kombinere et par af forslagene.
Som inspiration
inspiration skal
skal det
det nævnes,
nævnes, at
at vi
vi ser
ser et
et logo
logo for
for os,
os, der
der
Som
• Symboliserer
Symboliserer den
den drivkraft,
drivkraft, udvikling,
udvikling, sammenhold
sammenhold og
og skønne
skønne natur,
natur,der
derer
eri i
Stouby
Stouby og
og Omegn
Omegn
• Er
Er enkel
enkel ii stregen
stregen og
og
• Hænger sammen med Hedensted Kommunes logo
 Hænger sammen med Hedensted Kommunes logo
og/eller Stouby Skoles logo (farvemæssigt og/eller
og/eller Stouby Skoles logo (farvemæssigt og/eller
indholdsmæssigt) – som vist her:
indholdsmæssigt) – som vist her:

Punkterne skal ses som inspiration, ikke som krav til det nye logo.
Hvis nogle af vores læsere har kommentarer til Lokalrådets ønske om et nyt logo, så
hører vi meget gerne fra jer, og vil tage kommentarerne til efterretning.
Vinderen får direkte besked, og annonceres i juni-udgaven af Stoubybladet.
Det logo, der vinder, vil Lokalrådet derefter have rettighederne til.
God arbejdslyst – vi glæder os til at se forslagene!
/Helene Fruelund, Stouby og Omegns Lokalråd

_________________________________________________________________________

Årets træner bor i Stouby
Da Hedensted Kommune 1. marts 2012 afholdt sin 5. awardfest, hvor årets navne
2011 blev kåret, viste det sig, at ”Årets træner” bor i Stouby.
Den pris gik nemlig til Niels Liboriussen, som er træner i Bjerre Herreds Svømmeklub.
Stort tillykke til Niels fra redaktionen af Stoubybladet!
Se mere i Hedensted Avis 7/3 2012: http://www.swiflet.com/hagh/ha/23/1/ på side 10.
/Stouby Bladet.

________________________________________________________________________

Stoubys Aktive Piger
24/4 kl.19 afholdes generalforsamling i Multihuset. Bagefter kommer Orkidemanden
Knud Nielsen og fortæller om orkideer.
30/5 Udflugt
/Tove Volmer
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Stouby Multihus holder repræsentantskabsmøde/generalforsamling torsdag den
19. april 2012 kl. 19.00 i Stouby Multihus
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Beretning ved formanden.
4. Beretning og regnskabsaflæggelse ved kassereren.
5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring af § 6.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Christina Vistrup			
modtager genvalg
Poul Erik Sørensen		
modtager genvalg
Hans Friis				modtager genvalg
Bo Poulsen				modtager genvalg
8. Valg af 2 suppleanter
På valg er:
Hans Jørn Sørensen		
Erik Laursen			
		
9. 2 interne revisorer:
Belægning  Anlægning af græsplæner 

modtager genvalg
modtager genvalg

Træfældning
Plantning

Ny
anlæg

Renovering

Beskæring
På valg er:
Og vedligeholdelse af boligforeninger og erhverv
for uforbindende
tilbud ...
Niels Ring
Henning
Broch-Mikkelsen
Chresten Bruun

OCK-anlæg

Repræsentantskabet er indkaldt ved skrivelse af 20. marts 2012. Mødet er åbent
Kilstofte
for alle.v/Ole
Fakkegravvej 42, 7140 Stouby
Mobil: 22 94 75 64  Tlf.: 75 89 75 64
E-mail: o_kil@hotmail.com
www.ock-anlaeg.dk

/Bestyrelsen
Telefon
75 69for14Stouby
15 Multihus
www.rosenvoldcamping.dk

HYLLE’S
MURERFORRETNING
LARS CHRISTIAN HYLLE
Hyrupvej 7 . 7140 Stouby . Mobil 21 66 65 76
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Alt murerarbejde
udføres:
!Fliser
!Tag
!Reparationer
!Tilbygninger
!Nybyggeri

________________________________________________________________________

Stouby Skoles Venner - Generalforsamling
Der afholdes generalforsamling mandag den 23.april 2012 kl. 19.00 på Stouby Skole.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab
Behandling af indkomne forslag
Fastlæggelse af kontingent for medlemmer
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (2 af hver)
Valg af 2 revisorer
Eventuelt
Alle er velkomne
/Stouby Skoles Venner, Erling Nordtoft

________________________________________________________________________

Columna Sommergymnastik

Belægning  Anlægning af græsplæner  Træfældning
Beskæring
TID: Plantning  Ny anlæg  Renovering
Mandag kl.
19.00 Og vedligeholdelse af boligforeninger og erhverv

20.00.

STED:
Stouby Hallen.
Ring for uforbindende tilbud ...
INSTRUKTØR:
Skiftende.
SÆSON:
16. april - 27. august ÷ 28. maj samt juli måned.
PRIS:
Hele sæsonen 350,- kr. 5 turskort 140,- kr.
v/Ole Kilstofte(5 turskort betales kontant ved indgangen).
SOMMERGYMNASTIK
Fakkegravvej 42, 7140 Stouby
HUSK LIGGEUNDERLAG
Mobil: 22 94 75 64  Tlf.: 75 89 75 64

OCK-anlæg
2012

E-mail: o_kil@hotmail.com
www.ock-anlaeg.dk

Telefon
69 14 tlf.
1520 26 05 73
Yderligere information
v/ Eva75
Gamst,
www.rosenvoldcamping.dk

TID:
STED:
INSTRUKTØR:
SÆSON:
PRIS:

Hyrup

Mandag kl. 19.00 - 20.00.
Stouby Hallen.
Skiftende.
16. april - 27. august
÷ 28. maj samt juli måned.
Hele sæsonen 350,- kr.
5 turskort 140,- kr.

HYLLE’S
MURERFORRETNING

Alt murerarbejde
udføres:

Pigeaftenen den 27. januar.
!Fliserpragtfulde
Vibeke Holgersen lærte os om latterens
indflydelse på alle.
!Tag
/Kirsten Jørgensen

(5 turskort betales kontant ved indgangen).

LARS CHRISTIAN HYLLE

HUSK LIGGEUNDERLAG
Yderligere information v/ Eva Gamst, tlf. 20 26 05 73

Hyrupvej 7 . 7140 Stouby . Mobil 21 66 65 76

!Reparationer
!Tilbygninger
!Nybyggeri

www. columnagymnastik.dk

HYRUP

MASKINSTATION AS
TLF. 75 89 75 00
*

*

Landbrugets partner hele året
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Malerier Persiske
Persiske tæpper
tæpper Unika
Unika keramik
keramik Skulpturer
Skulpturer
Malerier

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

belle kunst
kunst
belle

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

v/Hanne og
og Henning
Henning Munkholm
Munkholm
v/Hanne
Vejlevej 145
145 -- 7140
7140 Stouby
Stouby
Vejlevej
Tlf. 7589
7589 7370
7370
Tlf.

Obs. Malerier renses og restaureres
Obs. Malerier renses og restaureres
MEDLEM AF BRANCHEFORENINGEN FOR ORINTALSKE TÆPPER
MEDLEM AF BRANCHEFORENINGEN FOR ORINTALSKE TÆPPER

HORNSYLD EL ApS
Møllevej 1 - 8783 Hornsyld - Tlf. 75 68 77 55

BARRIT EL
Tlf. 75 69 13 77

Se også internet:
www.hornsyldel.dk

Skou's El
El &
&
Skou's
Marineservice
Marineservice
Aut. El-Installatør
Aut. El-Installatør

El-installationer ii bolig,
bolig, landbrug
landbrug og
og
El-installationer
erhverv
erhverv
Bjerrevej 338, Bjerre, 8783 Hornsyld
Mail: bjerre-el@mail.tele.dk · www.bjerre-el.dk

Sansehuset-Stouby
Clairvoyant vejleder &
alternativ behandler
Ann Dahl Eriksen
Borgergade 38
7140 Stouby
Tidsbestilling
26850464

WWW.SANSEHUSET-STOUBY.DK

6
6
22

*
*

Suzuki &
& Mariner
Mariner påhængsmotorer
påhængsmotorer
Suzuki
Örnvik, Poca & Linder joller samt Quicksilver
Örnvik, Poca & Linder joller samt Quicksilver
gummibåde
gummibåde
Udstyr til både – bundmaling – plejeprodukter –
Udstyr til både – bundmaling – plejeprodukter –
tovværk
tovværk

Vi ses
ses på
på
Vi
Vejlevej 107
107 B,
B, 7140
7140 Stouby
Stouby
Vejlevej
Tlf. 75
75 89
89 79
79 90
90
Tlf.
www.skous-marine.dk
www.skous-marine.dk

Vigtige Datoer 2012

Avisindsamling 26. Maj
Weekendtur i hytten 2-3/6
Spejdernes lejr Uge 30

Nyt fra spejderne:

2012 sæsonen er i gang!
Vi er nu kommet godt i gang med 2012
sæsonen, og spejderhuset vrimler med liv hver
onsdag aften.
Vi glæder os over at det nu er blevet lysere
om aftenen, og vi kan nemmere være ude i
naturen.
Juniorspejderne og de store har arbejdet med
legemærket, og er nu i gang med at tage
mærket bålkok.
Ulvene arbejder
Silje laver toast med spejlæg
også med mad, og
har taget kokkemærket.
Bæverne har arbejdet med forskelligt, har
blandt andet lavet afstøbniger af dyrespor, og
arbejdet med kompasretninger.
Som altid er alle velkomne til at kigge ud i
spejderhuset på Stouby Skovvej 7C til vores
møder om onsdagen.
Fra 17:00 – 18:30 er det 0. – 3. klasse
og fra 19:00 – 20:30 er det 4. – 6. klasse.
Sarah øver sig i at snitte

Kontakt os:
Heini Guttesen
Dina Kjerkegaard
René Trust
Leif Pedersen
Michel Simoni Christensen

spejder@svangut.dk
kjerkegaard@pc.dk
rene.trust@gmail.com
leifped@email.dk
realcowboy@mail-online.dk

41329337
40983616
24876919
41972650
21476043
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STOUBY
STOUBY
STOUBY
Søndag
den
Søndagden
den
Søndag
Torsdag
den
Torsdagden
den
Torsdag
Fredag
den
Fredagden
den
Fredag
Søndag
den
Søndag
den
Søndag den
Mandag
den
Mandagden
den
Mandag
Søndag
den
Søndagden
den
Søndag
Søndag
den
Søndagden
den
Søndag
Søndag
den
Søndag
den
Søndag den
Fredag
den
Fredagden
den
Fredag
Søndag
den
Søndag
Søndagden
den
Søndag
den
Søndag
Søndagden
den
Torsdag
Torsdag
den
Torsdagden
den
Søndag
Søndag
den
Søndagden
den
Søndag
den
Søndag
Søndagden
den
Mandag
den
Mandag
den
Mandag den

1.1.april
april
april
1.
5.5.april
april
april
5.
6.
april
april
6.6.april
8.
april
8.
april
8. april
9.9.april
april
april
9.
15.
april
15. april
april
15.
22.
april
22. april
april
22.
29.
april
29.
april
29. april
4.4.maj
maj
maj
4.
6.6.maj
maj
6.
maj
13.
maj
13.
13. maj
maj
17.
17.
maj
17. maj
maj
20.
20.
maj
20. maj
maj
27.
maj
27.
27. maj
maj
28.
maj
28.
maj
28. maj

HORNUM
HORNUM
HORNUM

Palmesøndag
10.30
BIL
Ingen
Palmesøndag10.30
10.30BIL
BIL
Ingen
Palmesøndag
Ingen
Skærtorsdag
Ingen
10.30
Skærtorsdag Ingen
Ingen
10.30
Skærtorsdag
10.30
Langfredag
14.00
Liturgisk
Ingen
Langfredag 14.00
14.00Liturgisk
Liturgisk
Ingen
Langfredag
Ingen
Påskedag
10.30
BIL
9.00
Kirkekaffe
Påskedag
10.30
BIL
9.00
Kirkekaffe
Påskedag
10.30 BIL
9.00
Kirkekaffe
Påskedag
Ingen
9.00
Påskedag Ingen
Ingen
9.00
FinPetersen
Petersen
2.2.2.
Påskedag
9.00
FinFin
Petersen
s.e.
påske
9.00
Rikke
Mai
kirkekaffe
Ingen
s.e.
påske 9.00
9.00Rikke
Rikke
Mai
kirkekaffe
Ingen
1.1.1.
s.e.
påske
Mai
kirkekaffe
Ingen
2.
s.e.
påske
Ingen
10.30
s.e.
påske Ingen
Ingen
10.30
FinPetersen
Petersen
2. 2.
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påske
10.30
FinFin
Petersen
3.
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påske
10.30
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Ingen
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Konfirmation
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10.30Konfirmation
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10.30
5. 5.
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10.30
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Mai
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Ingen
Himmelfart
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Mai
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Ingen
K.
Himmelfart 9.00
9.00Rikke
Rikke
Mai
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Ingen
6.6.6.
s.e.
påske
Ingen
s.e.
påske
10.30
BIL
Ingen
s.e.
påske 10.30
10.30BIL
BIL
Ingen
Pinsedag
9.00
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10.30
Pinsedag
9.00
10.30
Pinsedag
9.00 Kirkekaffe
Kirkekaffe
10.30
2.2.2.
Pinsedag
10.30
BIL
Ingen
Pinsedag
10.30
BIL
Ingen
Pinsedag
10.30 BIL
Ingen

Liturgisk
i iStouby
Kirke
Liturgisk
gudstjeneste
Kirke
Liturgiskgudstjeneste
gudstjeneste
iStouby
Stouby
Kirke
Langfredag
kl.
14.00.
Det
ererer
enen
kort
gudstjeneste
uden
prædiken
og og
altergang,
Langfredag
den
6.6.april
april
kl.
14.00.
Det
kort
gudstjeneste
uden
prædiken
Langfredagden
den6.
april
kl.
14.00.
Det
en
kort
gudstjeneste
uden
prædiken
ogaltergang,
altergang,
hvor
vi
i
stedet
hører
tekster
og
synger
nogle
af
de
salmer,
der
hører
til
denne
specielle
dag.
hvor
dag.
hvorvivii istedet
stedethører
hørertekster
teksterog
ogsynger
syngernogle
nogleafafde
desalmer,
salmer,der
derhører
hørertiltildenne
dennespecielle
specielle
dag.
Forårskoncert
Torp
søndag
den
29.
april
kl.kl.
16.00
Forårskoncert
med
Jette
Torp
søndag
den
29.
april
16.00
Forårskoncertmed
medJette
Jette
Torp
søndag
den
29.
april
kl.
16.00
Jette
Torp
er
en
af
vores
fineste
sangerinder
på
den
rytmiske
front herhjemme.
Hun er kendt
Jette
JetteTorp
Torpereren
enafafvores
voresfineste
finestesangerinder
sangerinderpå
påden
denrytmiske
rytmiskefront
frontherhjemme.
herhjemme.Hun
Hunererkendt
kendt
for sin evne til at kunne fortolke et bredt udsnit af danske og udenlandske evergreens for
sin
evne
til
at
kunne
fortolke
et
bredt
udsnit
af
danske
og
udenlandske
evergreens
for sin evne til at kunne fortolke et bredt udsnit af danske og udenlandske evergreens udover sin egen musik. Til koncerten i Stouby kirke optræder Jette Torp med sin trio, der
udover
udoversin
sinegen
egenmusik.
musik.Til
Tilkoncerten
koncerteni iStouby
Stoubykirke
kirkeoptræder
optræderJette
JetteTorp
Torpmed
medsin
sintrio,
trio,der
der
udover hende selv består af pianisten Kristian Fogh og guitaristen, saxofonisten Jan
udover
udoverhende
hendeselv
selvbestår
bestårafafpianisten
pianistenKristian
KristianFogh
Foghog
ogguitaristen,
guitaristen,saxofonisten
saxofonistenJan
Jan
Kaspersen.
Kaspersen.
Kaspersen.
Billetter
á 100 kr. kan købes ved indgangen. Koncerten arrangeres af Stouby og Hornum
Billetter
áá100
kr.
kan
indgangen.
Koncerten
Billetter
100
kr.
kankøbes
købesved
ved
indgangen.
Koncertenarrangeres
arrangeresafafStouby
Stoubyog
ogHornum
Hornum
Menighedsråd
og
vores
organist
Uffe
Kristiansen.
Menighedsråd
Menighedsrådog
ogvores
voresorganist
organistUffe
UffeKristiansen.
Kristiansen.

24

Indsamling i vore kirker og sogneindsamlingen
Ved sogneindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp den 4. marts blev der indsamlet over
10.000 kr. i vore sogne. Et meget flot resultat! Tak for alle store og små bidrag til verdens
fattigste under mottoet ”Slut sult”. Tak også til de 8 indsamlere. Påskedag samler vi ind til
KFUM og KFUK i Danmark. Pinsedag samler vi ind til Folkekirkens Nødhjælp.
Set og sket fra 23/1 2011 – 23/3 2012
Døbte i Stouby Kirke:
19/2 Maise Sofie Husballe Greve
Døde og/eller begravede i Stouby Sogn:
2/2 Svend Asger Rode
3/2 Karen Johanne Nielsen, født Bargmann
25/2 Thomas Røjkjær Møller
18/3 Niels Johan Sørensen Dam
Døde og/eller begravede i Hornum Sogn:
5/3 Ellen Marie Christensen
20 Konfirmander i Stouby Kirke den 6. maj kl. 10.30:
Anders Brixen Holgersen
Maja Lykke Hoe
Anne Mindedahl
Bruun Marc Winther Kjær Hjerresen
Astrid Vitting Ottosen
Morten Dahl Jensen
Camilla Hummelgaard
Morten Rosenmaj Pedersen
Christian Frimodt Pedersen
Signe Langager Thomsen
Christine Tranbjerg Ravn
Simon Høgh Glassau Sørensen
Emma Borup Milo
Sofie Amalie Bach Hornsved
Jeppe Hastrup Nielsen
Sofie Bruun Christensen
Katrine Friis Pedersen
Tess Skriver Holmes
Kirsten Marie Gade Helms
Vicky Balvig Eis
Nanna Kastrup Jørgensen konfirmeres i Nebsager Kirke den 22. april
Belinda Marie Søvang Thomsen konfirmeres i Vrigsted Kirke den 4. maj
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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Karen Hansen
Registreret Revisor og indehaver
Aksel Nielsens Vej 1
7140 Stouby

ALT I ELASTISKE FUGER
UDFØRESFUGER
I HØJ UDFØRES
KVALITETI HØJ KVALITET
ALT I ELASTISKE
ALT I ELASTISKE FUGER UDFØRES I HØJ KVALITE

Er DiN NØglE Til
forSTåElig råDgiVNiNg

| vinduer
| gulv | facader | |betonelementer
| brandfuger |
døre | vinduer | gulvdøre
| facader
| betonelementer
brandfuger | vådrum
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| fugebånd
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af|gummifuger
| af gummifuger
| Gratis eftersyn af gummifuger |

revisionsKontoret i daugaard
rEgiSTrErET rEViSioNSAkTiESElSkAb

ErhVErVSVEj 2

8721 DAugårD

www.r-i-d.dK

TElEfoN 7589 6066

USYNLIG
FIN
USYNLIG
FINISH
USYNLIG
FI

Anlæg af indkørsler m.v.
Jord og beton arbejde.
Kloakering
samt byggearbejder.

Jysk Fuge Kompagni er specialister i alle slags elastiske fuger

Jysk Fuge Kompagni er specialister
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til udtagning
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døre | vinduer | gulv | facader | betonelementer | brandfuger | vådrum
klinker | bordplader | sokler | vask | toilet | isætning af ekspanderende fugebånd
| Gratis eftersyn af gummifuger |

JØRGEN BOJSEN JENSEN

Stouby Entreprenørforretning ApS
Bellevej 20 - 7140 Stouby
Tlf. 75 89 77 77 - Fax 75 89 77 98

TØMRERMESTER
USYNLIG FINISH

Kildevangen 16 8783 Hornsyld Tlf. 75 68 75 99

www.bjerre-koed.dk * Tlf.:
68 15
11 75 68 71 88
Værksted75
Hornumvej
4, Hornum
Jysk Fuge Kompagni er specialister i alle slags elastiske fuger
– fra fugning af sanitet til udtagning af PCB-fuger.

Der bruges kun godkendte produkter efter FSO-standarden. Materialerne er
som udgangspunkt fri for phthalat, isocyanater og opløsningsmidler.

VI VIL FORDI V

VI VIL FORDI VI KAN
VI VIL FORDI

Vestergaard I/S.
v. Ole Lyse
JØRGEN BOJSEN JENSEN

S

TØMRERMESTER
Kildevangen 16 8783 Hornsyld Tlf. 75 68 75 99
Værksted Hornumvej 4, Hornum 75 68 71 88
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Snullik’s Data

Foreninger og organisationer i Stoubyområdet
Navn:

Formand/leder

Adresse

Telefon nr.

Bjerre Herred Havekreds
Bjerre Herred Rideklub
Bjerre Herred Svømmeklub
Columna Gymnastikforening

Ellen Kristine Kyed Jørgensen
Kirsten Due
Grethe Riber Dam
Eva Gamst Jensen

Lysegårdsvej 7, Hyrup, 7140 Stouby
Gramrodevej 15, 7130 Juelsminde
Bråskovvej 59, 8783 Hornsyld
Møllevænget 7 M, 7140 Stouby

7589 7770
7568 5098
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

Lægevagt: 7011 3131: OBS: får man brug for hjertestarter mens Multihuset er låst, må man knuse glasdøren!
Multihusets Café
Naturbørnehaven
Rosenvold Havns Bådelaug
SIM, Skolen I Midten
SIM Skolebestyrelse

Tommy Glyngfeldt
Tove Paaske
Ove Henriksen
Claus Pape
Henrik Balle Nielsen

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

Vagn Jacobsen
Helene Fruelund
Benny Friis
Peter Rossel
Anlæg

Stouby GIF
Stouby Jagtforening
Stouby Menighedsråd
Stouby Motion

Idrætsvej
Stouby Skovvej 2, 7140 Stouby
Lilleeje 14, 8722 Hedensted
Nørremarksvej 3, 8783 Hornsyld
Stouby Møllevej 14, 7140 Stouby
Idrætsvej 5, 7140 Stouby
redaktion@stouby.nu
Kalmarvej 19, 7140 Stouby
Aksel Nielsens
indkørsler
m.v. vej 6, 7140 Stouby

af
Jord
og beton arbejde.
Jan Rosenmaj
Pedersen
Aksel Nielsens vej 3, 7140 Stouby
Kloakering
Ole Mikkelsen
Mølletoften 2, 7140 Stouby
Jens Juul samt byggearbejder.
Grundvej 15, 7140 Stouby

7589 7520
7589 7868
7589 0027
7983 3101
7560 1800
7589 7011
2182 9622
7589 7886
7589 7901

7589 7075
2398 4193
7589 7261
JØRGEN BOJSEN JENSEN7589 7975
Klaus Holgersen
Lindevangen 7, 7140 Stouby
Stouby Entreprenørforretning ApS
TØMRERMESTER
Stouby Multihus, best.formand Jens Lund Bellevej 20 - 7140 Stouby
Fakkegravvej 2, 7140 Kildevangen
Stouby 16 8783 Hornsyld Tlf. 75 682837
75 99 3050
Stouby Multihus, halbestyrer
Tommy Glyngfeldt
7589 7520
Tlf. 75 89 77 77 - Fax 75 89 77 98
Værksted Hornumvej 4, Hornum 75 68 71
88
4055
0412
Stouby Musik og Kulturforening Peter Skov
Stouby Net
Knud Olesen
Idrætsvej 2, 7140 Stouby
7589 7557
Stouby Pensionistforening
Søren P. Simonsen
Stouby Kirkevej 18, 7140 Stouby
7589 7164
Stouby Skakklub
Stouby Skole
Stouby Skolebestyrelse
Stouby Skoles Venner

Jens Otto Grabau
Frank Petersen
Marianne Kristensen
Erling Nordtoft

Kalmarvej 12, 7140 Stouby

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

Vejlevej
Vestergaard
I/S.93, 7140 Stouby
Sanatorievej 8, 7140 Stouby
Mikkelsvej 11, 7140 Stouby
v. Ole Lyse

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

Dit lokale trykkeri
Alt i digitaltryk og offsettryk
Dekorering af biler og vinduer
Fotoplot
Fotografering
Skilte

Snullik’s Data
Bellevej 8,
Gammelby
7140 Stouby
Mobil: 27517078
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AKTIVITETSLISTE
Hver mandag fra 2. april: Fælles løbetræning kl. 17.00 fra Multihuset, alle niveauer
Hver mandag 18.00 - 19.00: Holdfitness
Hver onsdag: Legestue i Multihuset kl. 10.00
Hver torsdag kl. 19.30 - 21.30: Lokalarkivet har åbent
Hver søndag: Mountainbike-træning kl. 08.00 – mød op ved SPAR







April
7. Tennisbanen åbner. Se meget mere s. 5
16 kl. 19 Columna sommergymnastik starter i multihuset. Se s. 21
17. kl. 19 Lokalrådet afholder generalforsamling i Multihuset. Se s. 15
19. kl. 19 Multihuset afholder Repræsentanskabsmøde og Generalforsamling. Se s. 20
23. kl. 19 Generalforsamling i Stouby Skoles Venner på Stouby Skole. Se s. 21
24. kl.19 Stouby Aktive Piger holder Generalforsamling i Multihuset. Se s. 19
29. kl. 16 Koncert med Jette Torp i Stouby Kirke. Se s. 24
Maj
1.Sidste frist for indsendelse af logo til Lokalrådet. Se s. 19
5. kl. 13 - 17. Havetur til Farre, Se s. 13
6. kl 10.30 Konfirmation, Stouby Kirke. Se s. 25
26. Avisindsamling. Se s. 23
Næste nummer (nr. 147)
af Stouby Bladet udkommer i starten af juni 2012.
Deadline for materiale til bladet er fredag den 25. maj
Stoubybladet udkommer 6 gange om året (hver lige måned)
De følgende numre udgives:
 I starten af juni, august og oktober 2012
Deadline for materiale til de følgende numre er henholdsvis:
25. maj, 27. juli og 28. september 2012.
____________________________________________________________________________________
¼ Annonce

SOLCELLEANLÆG
• Professionel og grundig vejledning
• Individuelt tilpassede løsninger
• Kvalitets anlæg til konkurrencedygtige priser
• Markedets bedste finansiering med BRF Kredit
• Revisorbistand inkluderet
Stouby Kirkevej 2-4
7140 Stouby
28

info@dinenergi.dk
tlf. 7589 7200 / 2618 2800
Snullik’s Data, tlf. 75897078

