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- i samarbejde med stouby.nu
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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
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MOBIL
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Suppleant:
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Lene Jorsal
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tlf. 75 69 14 72
tlf. 40 28 91 11
tlf. 35 14 84 82

Bestyrelsen for Stouby GIF
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Kasserer:
Hans Jørn Sørensen
Sekretær:
Annemette Lage
Eva
Jørgensen
Best.medlem: Mette Tønnesen
Henrik
Meyer
Fodbold:
Torsten
B. Christiansen
Gymnastik: Lisbeth
R. Thomsen
Bjerrevej
375
Tennis:
Klaus8783
Petersen
Hornsyld
Bordtennis: Poul Erik Sørensen
Badminton: Erling Konsultation:
Juul
Mandag
tirsdag
- fredag kl. 15.00 - 17.00
Motion:
Klaus Holgersen

tlf. 75 89 70 75
tlf. 60 32 50 25
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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

Torsdag kl. 17.00 - 19.00
_________________________________________________________________

I øvrigt efter aftale på tlf. 75 68 77 00
Stouby Bladet forbeholder
sigkl.
ret7.00
til at -forkorte
Tlf. tid fra
9.00 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.
Bladet leveres i en plastpose ved din adresse. Hvis man bor indenfor byskiltet i Stouby, bliver bladet
leveret i postkassen. Får du ikke dit blad, 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.
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
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89 Johnny
71 01
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P. *Frederiksen

40 30
92702030
71 01
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897251

BETYDER
GODT
HÅNDVÆRK

Levering af Sand - Ral - Muld - Flis
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Stouby Musik- og kulturforening kan med stolthed
præsentere Andreas Bo med hans første one-man-show
i Stoubyhallen lørdag den 27. oktober 2012 kl. 20.00
Billetter: www.billetnet.dk eller på posthuset pris kr.
295,00 excl. gebyr
Andreas Bo: PLagiat - her kan du læse mere: www.andreasbo.dk Manden med landets
vildeste gummiansigt – Andreas Bo – er klar med sit første oneman-show PLAGIAT.
Der er Danmarkspremiere d. 13. september på Bremen, hvorefter tager han landet
rundt på en omfattende turné til foreløbig 25 byer. ”Årets TV-Skuespiller” og ”Årets
Komiker” anno 2011 tager i sit første one-man show alle sine yndlingsmasker på og
lader samtidig sin egen falde i en ekvilibristisk tour de force af dansk humor gennem
tiderne. Showet bliver en cocktail af nye og eksisterende parodier, det bedste fra Live
fra Bremen og Indenrigs og en hel række nye figurer opfundet specielt til PLAGIAT.
Andreas Bo ser frem til at skulle hele kongeriget rundt med sit første show. Andreas Bo
har som ingen anden sat nye standarder for moderne humor, da han bragede igennem
med Live fra Bremen. Forud for Live fra Bremen har han bl.a. været medstifter af The
Loyal Shakespeare Company og har indenfor revyen været nomineret til ”Årets Dirch”
flere gange. Andreas Bo er svær at definere som komiker. Hans virkemidler og talent
stikker i mange retninger. Derfor er det interessant, at han har fået den store offentlige
opmærksomhed i rollen som alle mulige andre – et plagiat. Fra d. 13. september står
han på scenen, som den han er.
På foreningens vegne, Peter Skov
Træningslejr for U9 fodbolddrenge
Masser af fodbold, hygge og sol var
hovedingredienserne for U9 fodbolddrenge fra Stouby, da de var på en lille
træningslejr 3.-4. maj.
Vejrguderne var med os, og børnene
kom med masser af energi og humør.
Træningslejren foregik i Stouby med
en enkelt overnatning. Første dag begyndte med træning, opsætning af telt og
træningskamp mod Daugård. Desværre
blev det til et knebent nederlag, men skuffelsen var ikke større end at vi efterfølgende
kunne hygge og drikke en sodavand med spillerne fra Daugård. Aftenen bød på grill,
hvor rigtig mange forældre kom og spiste med, og en kamp mellem børn og voksne fik
vi også spillet – børnene vandt stort! Inden natløb spiste vi lagkage og varme hveder.
Efter en halvkold nat i teltet, stod der igen fodbold og hygge på programmet. Vi sluttede med nedtagning af teltet, og det var glæde og trætte børn, som blev hentet fredag
eftermiddag.
Søren Høgh og Kim Uldahl
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Stouby motion | Idrætsvej 10 - 12 | 7140 Stouby
info@stoubymotion.dk | www.stoubymotion.dk

Stouby løber 2012

Det går rigtig godt med "Stouby-løberne":) De er alle kommet godt fra start og
er klar til Stouby løbet d. 16. juni (se næste side).
Efter Stoubyløbet vil der være en pause frem til den 20. august 2012.hvor vi
igen løber hver mandag kl. 17. v/multihuset og alle er velkomne.
Motion og spinning har lukket for instruktion af nye medlemmer fra d.
12. juni til 14. august 2012

S

Se mere på www.hotelvejlefjord.dk

kt. Hans på Hotel Vejlefjord
Lørdag, den 23. juni 2012
Bål på stranden kl. 21.00 med båltale. Vi griller Vejlefjord-pølser og brød
ved bålpladsen fra kl. 20.00. Kr. 40,- Gratis snobrød til børnene.
Vi tilbyder desvære ikke Skt. Hans buffet i restauranten denne aften.

HUSK!
Grillaftener
På panoramaterrassen
hver tirs- og torsdag fra
3. juli til og med 7. august

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

Stoubyløbet 2012 – 4. gang!
Se også www.stouby.nu

Stoubyløbet – nu igen!
Så stil op med eller uden barnevogn, bedstemor, tømmermænd og hund!
Slå din egen tid fra sidste år – se resultatlisten fra 2011 (samt 2010 og 2009) på www.stouby.nu under Stoubyløbet.
Eller slå den hurtigste tid fra sidste år: 0.37.07 på lang rute (10 km.)
Hvornår:

Lørdag den 16. juni 2012 klokken 1030 (sommerfestlørdagen1, du ved)

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

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

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

Hvor:

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

Distancer:

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

Forplejning:

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

Resultater:

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

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

9-14 ♂

15 og op ♀

15 og op ♂

200,200,300,-

200,200,300,-

200,200,300,-

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

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

1

Her kan du læse mere om sommerfesten: www.stouby.nu
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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

Rejsegilde for kajakbygningen ved Rosenvold Strand
Som omtalt på de næste sider i bladet blev der
holdt rejsegilde onsdag den 23. maj for kajakbygningen.
Vi havde nogle hyggelige timer, med pragtfuldt
vejr, og hvor vi fik sagt tak
●● til de ildsjæle, som har startet projektet op, 		
og de som siden er kommet til. Det har været
op ad bakke ind imellem, men det lykkedes til
sidst
●● til Rosenvold Camping, Rosenvold Gods og
Hedensted kommune for den store velvilje, alle
har vist projektet
●● for den økonomiske støtte vi har fået fra Alfred
Nielsens Stiftelse, Friluftsnævnet og LAG
Hedensted
●● til alle de frivillige der har givet en hånd med.
Sidst, men ikke mindst, en stor og særlig tak til
skolepraktikelever inden for tømrerfaget og malerfaget, samt deres lærere ved Syddansk Erhvervsskole i Vejle. Uden deres indsats med beklædning,
maling m.m. af bygningen, havde vi ikke fået en så
flot bygning.
Dagen sluttede med grillpølser og vand til alle fremmødte.
Varme sommerhilsner fra Stouby og Omegns Lokalråd, Kirsten Jørgensen

4. august kl. 10
Grundkursus i Træskulptur og Havebesøg, Bredhovej 12, 6862 Tistrup
Har du lyst til at arbejde i træ? Så tag med på besøg og grundkursus hos Irene og
Bertel Strebøl.
Bertel er autodidakt kunstner, og han har lavet rigtig mange skulpturer i træ, sten og
jern, som står rundt om i deres have.
Tag selv mad med til frokost og evt. eftermiddagskaffe. Pris: Medl. 40. kr. ikke medl.
50. kr. Tilmelding til Gill tlf. 61 99 71 22. e-mail: gillhales@live.dk
Åbne haver/festivalhaver i vort område:
Se link fra www.stouby.nu (under Foreninger)
Venlig hilsen Bjerre Herreds Havekreds
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Siden sidst fra Stouby og Omegns Lokalråd
Siden sidste nummer af Stouby bladet har der været generalforsamling i Lokalrådet.
Velkommen til de nyvalgte og tusind tak for indsatsen til dem, som har valgt at forlade
bestyrelsen. Alles indsats har været uvurderlig og er meget værdsat.
Karen har valgt at indtræde i LAG for de erhvervsdrivende i Hedensted Kommune,
men hun har også valgt at følge kajakprojektet til dørs, selvom hun ikke længere er i
Lokalrådets bestyrelse.
Med disse ord vil jeg opfordre til, at alle, der har noget på hjertet, som de gerne vil arbejde med i Stouby, møder op til bestyrelsesmøderne, også selv om de ikke er indvalgt
i bestyrelsen. Frivillige hænder kan vi ikke få nok af.
Bestyrelsesmøder afholdes som udgangspunkt den 1. tirsdag i hver måned i Multihuset. Referater fra møderne og generalforsamlingerne kan ses på www.stouby.nu
Bestyrelsen for Stouby og Omegns Lokalråd efter generalforsamlingen i april
Formand:		
Linda Jill Peitersen		
Næstformd:
Ole Lyse			
Kasserer:		
Kirsten Jørgensen (udenfor bestyrelsen)
Sekretær:		
Helene Fruelund			
Øvrige: 		
Per Klarup
			Anders Pedersen			
			
Niels Sørensen (skolens repræsentant i bestyrelsen)		
			
Erling Juul (GIFs repræsentant i bestyrelsen)		
Suppleant: 		Lene Jorsal			
Suppleant:		Mette Lyse		
Der har været møde den 25/4 2012 vedr. Vindmølleplanen for Hedensted Kommune.
Alle lokalråd var inviteret med max. 5 personer pr. lokalråd. Derudover deltog mølleopstillere, Ørumgruppen, politikere og embedsmænd fra Hedensted Kommune.
Der ligger et referat fra mødet på www.stouby.nu
Dagsorden for mødet var:
•
Vindmølleplanen - en bunden opgave v/ Borgmester Kirsten Terkilsen.
•
Vi har travlt, og tænker os om – her er tidsplanen v/ Udvalgsformand Peter 		
Sigtenbjerggaard
•
Vi kan ikke planlægge vindmøller alle steder – hvilke muligheder har vi? – 		
Hvordan kan vi fremme opstilling af vindmøller? v/ Niels Rauff
•
Debat i grupper. Oplæg v/ Borgmester Kirsten Terkilsen og Udvalgsformand
Peter Sigtenbjerggaard
•
De sidste bemærkninger (eventuelt)
v/ Udvalgsformand Peter Sigtenbjerggaard
•
Tak for i aften - hvad skal der ske nu v/ Borgmester Kirsten Terkilsen
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Tidsplanen er:
April 2012: indkaldelse af ideer og forslag samt møder med lokalrådene.
Maj - Juni 2012: Udarbejdelse af forslag til temaplan for vindmøller.
Juli - august 2012: planforslag i høring
Oktober 2012: Endelig vedtagelse af planen for vindmøller.
Følgende projekter er igangværende:
•

•
•

•
•
•
•

Kajakker. Opførelse af en mindre bygning ved Rosenvold til opbevaring af kajak
kerne er i fuld gang. Der var rejsegilde (se forgående side) den 23/5 2012 for alle
de gæve gutter fra Erlings skole, som har stået for at beklæde containeren med
træ. Nu skal kajakkerne indkøbes og en Kajakforening skal dannes. LAG har
imødekommet vores ansøgning om kr. 96.000,- til kajakbygningen og til kajakker.
HURRA!
Sommerfesten: Arrangement af diverse aktiviteter.
Aktivitetspark ved Multihuset og Skole (Stouby Delta): Desværre har vi fået af
slag på fondsansøgning til Ole Kirks Fond. ØV, ØV. Vi havde håbet på, at Lego
familien ville støtte vores projekt, men AK. Det er derfor i allerhøjeste grad nød
vendigt at skære i det udbudte projekt. Fondsansøgninger pågår stadig, men det
vil formentlig være med mindre beløb. Vi har ikke indgået kontrakt med entre
prenøren, men i stedet vil vi lave en aftale direkte med en leverandør af legep
ladsinventar. Anlægssum ca. 1 mill. +/- afhængig af fonde.
Opdatering af hjemmesiden www.stouby.nu. Siden kører
Cykelmulighed til SIM Der er nedsat et udvalg under Lokalrådet. Udvalget har
søgt Vejdirektoratets cykelpulje. Anlægssum ca. 14 mill., hvoraf Vejdirektoratet
kan støtte op til 40 %. Resten skal hentes hos Hedensted Kommune.
Flittige hænder til Lokalrådet søges. Folk er heldigvis begyndt at melde sig, og
det er vi meget glade for.
Nyt Logo for Lokalrådet: Bestyrelsen vil gerne opfriske vores kendte sprøjte
hus med et mere moderne logo. Vi har udskrevet en konkurrence og har fået
nogle gode forslag. Nyt eller ikke nyt logo blev drøftet på generalforsamlingen
og det blev aftalt, at afgørelsen om, hvorvidt logoet skal udskiftes eller ej, falder
til næste generalforsamling.

Fremtidige projekter, som vi vil tage fat på, så snart tiden tillader:
•
•
•
•

Cykelsti til Vejle Fjord og til børnehave.
Visning af film fra gamle dage i Stouby i samarbejde med Lokalarkivet efter
fulgt af biograffilm eller lign. Vises i Multihuset evt. med spisning.
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?
Kommuneplan 2013. Vi vil varetage Stoubys interesser og udvikling.
Mange hilsner fra Lokalrådet,
Linda Jill Peitersen, formand
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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
12

”Sprøjtehuset”

I forbindelse med konkurrencen om et nyt logo til Stouby Bladet, vil Lokalarkivet
fortælle lidt om baggrunden for det gamle logo – nemlig ”Sprøjtehuset”.
Sprøjtehuset blev opført omkring år 1800 og var beliggende på Vejlevej omtrent ud
for, hvor Bråskovvej munder ud og hvor Stouby Skole nu ligger.
Sprøjtehuset var den lokale brandstation, som oprindelig var forsynet med en hestetrukken brandsprøjte. Vandet skulle først hældes op i et kar i sprøjten og så blev det
derefter pumpet til brandslangen efter ”vippearmsprincippet”.
Der skulle 8 mand til at pumpe.
De forskellige brandfolk havde forskellige opgaver og havde derfor et stort messingskilt i en snor om halsen, så man kunne se hvem der stod for hvad (svarende til, at
der i dag står ”Indsatsleder” på ryggen af brandinspektøren).
Lokalarkivet er i besiddelse af tre sådanne skilte som har følgende påskrifter:
”Sprøjtefører i Stouby”, ”Brandfogeden i Ullerup” (med Chr d IX's
monogram), ”Brandfogedens Assistent i Hyrup

Efter at der var kommet nyere og mere moderne brandsprøjter til, var
Sprøjtehuset i den sidste tid oplagsplads for Vejvæsenet, som brugte det
til opbevaring af snehegn og sneplove med videre.
Sprøjtehuset blev nedbrudt den 28. august 1954 for at give plads til
bygningen af Stouby Skole, som blev indviet i 1956
Stouby Lokalarkiv / Mogens Dam
13
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1.000
tak kære

venner

For den fantastiske modtagelse af vores nye
galleri. Det har været helt overvældende og
vi er meget taknemmelige.
Tak for jeres opbakning - den betyder utroligt
meget for os alle sammen.
Mange hilsner fra

Familien Munkholm

Over 800 gæster kiggede forbi på vores åbningsdag.

Vejlevej 145 • 7140 Stouby • Tlf. +45 7589 7370 • www.belle.dk
Åbningstider: Tirsdag - søndag: 12-17 • Mandag efter aftale.
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Jylland har nu fået sit eget ”Louisiana”
Fra ”Shopperen 2-2012”:
http://www.sharkreklame.dk/shopperen/onlinemagasin

I flækken Belle - langs hovedlandevejen
mellem Juelsminde og Vejle - er der nu
åbnet et Mekka for kunstelskere og ægte
tæpper. Familien Munkholm, der gennem
generationer har drevet galleri og
tæppehandel, nærmest druknede i sin
egen succes, da cirka tre gange så
mange som ventet var til ”Åbent Hus”.
-Vi er meget ydmyge, stolte og glade over, at faste kunder og kunstinteresserede
fandt vej her til Belle på åbningsdagen. Vi havde forventet 250 - men en kvalificeret
vurdering siger, at der kom ca. 800 fra hele landet. Altså mere end tre gange så
mange som forventet. Vi havde naturligvis ikke P-plads til de mange biler, hvorfor det
var overvældende at de holdt næsten en halv kilometer på begge sider af vejen mod
Rhoden Skov og op mod Stouby og Daugaard, siger Martin Munkholm, der ejer
galleriet sammen med sin familie.
Familien Munkholm havde inviteret ”blærerøven” Mads Christensen til at underholde.
To familier, et par venner fra Juelsminde, havde aftalt at mødes til åbningen af det nye
galleri, men da den ene familie opdagede køen af parkerede biler, opgav de, og
besøgte galleriet dagen efter. De troede, at der var sket en ulykke på hovedlandevejen
fordi der var så mange parkerede biler. På et tidspunkt i løbet af dagen var der inde i
galleriet så mange mennesker, at ingen kunne bevæge sig fra den ene ende til den
anden af det nye galleri.
-Den nye kunstbygning, der nu harmonisk hænger sammen med den gamle stråtækte
bygning med ægte tæpper, giver tilsammen en effekt, som vi havde ventet. Vi oplever,
at mange bilister bremser ned, og kigger ind. Så det nye ”hus” - Belle Art og Belle
Carpets & Rugs - har absolut en ”stopeffekt”. Det virker ganske enkelt efter hensigten,
siger Martin Munkholm. Flere gæster bemærkede henkastet, at galleriet i Belle er
”Louisiana i mini format” - et flot hus med flotte omgivelser. Både arkitekturen og
lysindfaldet i den nye bygning giver kunstværkerne et ”løft” - de eksponeres optimalt.
Familien Munkholm har fået eneret i Danmark på værker af flere udenlandske
kunstnere - og det er helt bevidst at finde ny, unik kunst til det nye galleri. Det gælder
eksempelvis 3-dimensionel kunst af James Rizzi, USA og David Gerstein, Israel samt
skulpturer af Jikke van de Vaal, Holland. Desuden er der sat fokus på en af Danmarks
førende billedhuggere, Jens-Flemming Sørensen. Og ægte tæpper i Belle har også
fået ”nyt liv” - i den stråtækte del af det nye, samlede galleri, er der blevet plads til at
udstille Kelim-tæpper meget bedre end tidligere.
Der er kort og godt blevet mere plads - og højere til loftet i Belle.
15
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Program for sommerfest år 2012
Kom til Stouby hyggelige, festlige og
årlige sommerfest!
Vi plejer at være rigtig mange og have
det rigtig sjovt. Vejret er altid med os. I
hvert fald inde i teltet.
Overskuddet fra sommerfesten deles
mellem foreningerne: Stouby Skoles
Venner,
Stoubys Aktive Piger, Spejderne,
Stouby og Omegns Lokalråd samt
Stouby GIF
Lørdag 9/6 og ugen ud: Salg af lodsedler
Onsdag 13/6
Kl. 18.30

Grillparty på Torvet hos Yding, mulighed for at se Danmark-Portugal

Torsdag 14/6
Kl. 16.00Kl. 19.00

Telte opstilles
Bankospil i Multihuset – der sælges grillpølser som sidste år.

Fredag 15/6
Kl. 17.00 -?
Kl. 17.00 -?
Kl. 17.00-02.00
Kl. 18.00-02.00
Lørdag 16/6
Kl. 09.00
Kl. 09.00 – 15.00
Kl. 09.00 - 15.30
Kl. 09.00 -?
Kl. 10.00 - 14.00
Kl. 10.00 -?
Kl. 10.00 – 13.00
Kl. 10.00 – 15.00
Kl. 10.30-?
Kl. 11.00 - 15.00
Kl. 12.00 - 13.00
Kl. 12.00
Kl. 13.00
Kl. 15.00

Skydetelt/Sømblok
Salg af pølser.
Bar/slik/isbod i teltet
Wedgwood Duo spiller fra kl. 20.30 (se næste side)
Helstegt gris med hjemmelavet kartoffelsalat, salat og flutes
Gratis kaffe og rundstykker
Spejdere på pladsen – salg af pandekager m.m.
Bar og slikbod i teltet er åben
Hestepærerarrangement
Markedsdag – henvendelse Lars Frederiksen tlf. 23 42 44 56
Salg af pølser.
Ansigtsmaling
Skydetelt/sømblok
Stoubyløbet (se side 7 og www.stouby.nu)
Hoppepude
Gratis Sildebord
Sponsorarrangement (se næste side)
Gadefodbold (se næste side)
Finaleskydning
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Gadefodbold
Så der er ingen tid at spilde – se at få fat i naboen og stil et gadefodboldhold. Der har i
”gamle dage” været op til 16 tilmeldte hold!
Lige som sidste år bliver der arrangeret gadefodbold til Sommerfesten.
Det foregår lørdag d. 16/6 kl. 13.00.
Reglerne er:
a) Der spilles på en håndboldbane.
b) Kamptid 10 min.
c) 4 spillere på banen ad gangen – ubegrænset udskiftning.
d) Der skal være mindst 2 damer eller børn
under 12 år på banen hele tiden.
e) Kun børn og damer må score mål.
Meningen er, som det klart fremgår af reglerne, at skabe fodboldhygge for hele
familien.
Der er præmier til nr. 1 og nr. 2 i turneringen, og det koster kr. 50,- pr. hold at deltage.
Tilmelding til: Tommy Hansen tlf. 75 89 72 90 eller Lars Pedersen tlf. 75 89 72 53.
Sponsorarrangement
Vi inviterer igen i år vore sponsorer på en øl og snaps sammen med sildebordet lørdag
middag.
Hver enkelt bliver inviteret skriftligt.
Sker der af en eller anden grund en fejl, så du som sponsor ikke bliver inviteret –
kommer du alligevel.
Tovholder på arrangementet er Jens Otto
Irsk musik til Sommerfesten
Inspireret af de mange glade mennesker,
som overværede Musikforeningens
arrangement med irsk folkemusik i vinter i
Multihuset, har sommerfestudvalget bestemt,
at vi vil præsentere irsk folkemusik til
Sommerfesten.
Det er lykkedes, at få Wedgwood Duo til at
spille for os. Det er muligt at gå ind på
www.musiker-boersen.dk og høre eksempler
på den musik Wedgwood Duo spiller.
17
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Vigtige Datoer 2012

Nyt fra spejderne:
Så nærmer sommeren sig
Vi holder sommerafslutning den
13/6, men inden da har vi
weekendtur i vores egen
spejderhytte fra 1-3 juni.
Til sommer er vi ca. 30 som tager af
sted til Holstebro hvor den store
spejderlejr ”Spejdernes lejr” bliver
afholdt. Vi glæder os til at møde
30.000 andre spejdere og får helt
sikkert en fantastisk uge.

Weekendtur i hytten 2-3/6
Sommerafslutning 13. jun
Spejdernes lejr Uge 30
Opstart 22. aug
Avisindsamling 25. aug

Amanda snitter en krybskyttefløjte

Efter sommerferien starter vi
efteråret op den 22/8. Der kommer
mere om dette i næste Stouby Blad.
Husk, vi bliver glade hvis I gemmer
jeres aviser til vi samler ind. Sæt
dem blot ud til vejen, - så henter vi
dem, - næste gang bliver den 25.
august.
Vores ulvebande som vandt en 2. plads til
distriktsturneringen 28. april

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. – 7. klasse.
Kontakt os:
Heini Guttesen
Dina Kjerkegaard
René Trust
Leif Pedersen
Michel Christensen
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spejder@svangut.dk
kjerkegaard@pc.dk
rene.trust@gmail.com
leifped@email.dk
realcowboy@mail-online.dk

41329337
40983616
24876919
41972650
21476043

Nyt fra fodboldafdelingen
Sammenslutningen RHS (Rårup/Hornsyld/Stouby), som hidtil har varetaget
de 3 foreningers ungdomsfodbold, ophører den 30. juni 2012.
Efter sommerferien skal Stouby GIF derfor selv drive ungdomsfodbold.
Heldigvis ser det fornuftigt ud med potentialet for både spillere og frivillige kræfter, og
vi forventer at kunne tilbyde fodbold for lang række årgange efter sommerferien.
For de yngste årgange, 2007-2003, forventer vi mix-hold, drenge og piger. For de
ældre årgange 2002-1999 har vi hidtil kun udbud/efterspørgsel på drengefodbold – til
gengæld har vi her en meget stor tilslutning hos drengene. For de ældste årgange
1998-1995 er der pt. ikke grundlag for at drive lokale hold.
Hvis der kan samles spillere og frivillige til nye hold/årgange, så tag kontakt til fodboldudvalget. Vi vil altid være behjælpelige med at starte nye hold op.
For årgangene 1999 og 2000 er der lavet en lokal aftale med Hornsyld IF, hvor Stouby
GIF tilbyder fodbold for disse årgange – ligeledes er det aftalt, at Hornsyld IF tilbyder
fodbold for årgange 1998-1995.
Konkrete oplysninger om træningstider, trænere, holdtilmelding med mere vil vi få klar,
så snart det er muligt. Så hold øje med opslag.
Hvis du har gode forslag til aktiviteter for fodbolden, så kontakt udvalget.
Venlig hilsen Peter Høgh (51 27 69 70), Niels Groth (40 87 75 50)
og Torsten Christiansen (20 78 36 66)

Stouby GIF og DGI Sydøstjylland
afholder fodboldskole i uge 27.
Der er stadig ledige pladser!
Praktiske oplysninger:
Deltagere:
Tid:
Sted:
Pris:
Kontakt:

Piger og drenge 7-14 år
2. - 6. juli 2012
man.-tors. kl. 9-15 og fredag kl. 9-14
Stouby Multihus
575 kr. pr. delt. fra Hedensted Kom. – ellers 650 kr.
Niels Groth, 40 87 77 50 – ni.groth@mail.tele.dk

Onlinetilmelding og betaling på www.dgi/201210406012
Deltager tilmeldt inden d. 14. juni får den sidste dag udleveret:
1 stk. Hummel spilletrøje, 1 par Hummel spilleshorts, 1 par Hummel strømper,
1 stk. Hummel fodbold og 1 stk. Drikkedunk.
Husk at tilmelde i barnets navn og fødselsdato, samt at angive tøj-størrelse!
Frugtsponsorer: Dit lille malerfirma - Hyrup Maskinstation A/S - Kvik Auto A/S Hyrup Tømrer- & snedkerforretning A/S - Mobil Byg - NI-Design - Spar i Stouby
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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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Besøg på renseanlægget i Ørum
Stouby Erhvervsforening og
Venstre i Stouby Hornum
havde arrangeret et besøg på
Hedensted Spildevand A/S
den 22. maj.
Vi mødtes på renseanlægget
kl. 19.00 og blev budt
velkommen af
bestyrelsesformanden for
Hedensted Spildevand A/S
Ole Lyse, og direktør for
firmaet Ole Petersen.
Sidstnævnte viste os rundt på
anlægget, og gav en
spændende redegørelse for, hvordan spildevand kan renses, så det bliver lige så klart
og rent som drikkevand. Vi fik et indblik i hverdagen på anlægget og så de udvidelser,
de er i gang med.
Efter rundvisningen fik vi kaffe med brød og en orientering om organisationen
Hedensted Spildevand, som er et selvstændigt aktieselskab, der blev stiftet den 16.
december 2009 med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2009.
Firmaet har en formue på 2,4 mia. og en årlig omsætning på 80 mill.
Anlægget har 19 medarbejdere ansat.
Efter orienteringen var der stor spørgelyst. Et af spørgsmålene var, hvornår vi
forhåbentlig kan forvente en prisnedsættelse. Det fik vi ikke svar på, da der er et
prisloft, som firmaet følger.
En virkelig spændende aften. Det kunne være interessant, at se anlægget igen, når de
udvidelser de p.t. er i gang med er afsluttet.
Opstillingsmøde
Torsdag d. 7. juni kl. 19.00 inviteres alle Venstres medlemmer i Hedensted Kommune
til møde i Lindved Sognegård. Der skal vælges Borgmesterkandidat Folketingskandidat og en kandidat til regionsrådet.
Alle Venstres medlemmer har stemmeret
Efter opstillingsmødet taler biskop i Ribe Stift, Elisabeth Dons Christensen om
"Folkekirken - Hvad nu?"
Har du/I problemer med transport så ring på 20 30 46 97 eller 20 61 55 00
Venstre i Stouby Hornum, Niels Henning Broch-Mikkelsen
21
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Telefon 75 69 14 15
www.rosenvoldcamping.dk

www.ock-anlaeg.dk

Malerier

. Persiske tæpper . Unika keramik . Skulpturer

Alt murerarbejde
HYLLE’S
Lad 40 års erfaring og faglig viden komme
udføres:
Dem til gode. Gavekort
udstedes.
MURERFORRETNING !Fliser

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

belle kunst

!Tag
!Reparationer
!Tilbygninger
!Nybyggeri

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

Hyrupvej 7 . 7140 Stouby . Mobil 21 66 65 76
Obs. Malerier renses og restaureres

MEDLEM AF BRANCHEFORENINGEN FOR ORINTALSKE TÆPPER

HORNSYLD EL ApS

HYRUP

Møllevej 1 - 8783 Hornsyld - Tlf. 75 68 77 55

BARRIT EL

MASKINSTATION AS

Tlf. 75 69 13 77

TLF. 75 89 75 00

Se også internet:
www.hornsyldel.dk

*

*

Landbrugets partner hele året
Skou's El &
Marineservice
Aut. El-Installatør

El-installationer i bolig, landbrug og
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
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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

Komtesse Gerda Rantzaus Sygelegat
Legatet kan søges af borgere i det tidligere Stouby
Sogn, som hjælp for sygdomsramte personer, til at
lindre el. helbrede v. pleje, lægemidler og hospitalsophold, samt kursus el. kurrejser, der kan bidrage til at
lindre smerte, helbrede og virke for et sundt liv.
Særlig adgang til at søge har personer i
”overgangsalderen fra børn til voksne” (teenagere), i
særdeleshed med tilknytning til Rosenvold Gods.
Ansøgning med dokumentation sendes til
Rosenvold Godskontor, Rosenvoldvej 21, 7140 Stouby
Danmarks Cykel Union afholder løb
Til alle interesserede og berørte: Danmarks Cykel Union Distrikt Jylland og Fyn og
Hedensted Cykelklub arrangerer lørdag 11/8 licenscykelløb med start og mål i Stouby.
Løbet foregår i tiden 09 - 17. Der er vagter ved alle kryds. De vil guide trafikanterne.
Der vil komme et sted mellem 600 og 800 cykelryttere og en del tilskuere og forældre.
Ruten går forbi Hyrup ad Juelsmindevej, forbi Løgballe Camping over Staksrode til
Rosenvold, før der er mål i Stouby på Borgergade.
Hedensted Cykelklub er arrangør, og har fået kommunens og politiets tilladelse til at
lave ensretning af trafikken hele vejen undtagen Vejlevej. Det vil sige at der er
ensrettet så trafikken kører ned mod Rosenvold fra Løgballevej over Smedskærlund,
Staksrodevej og Rosenvoldvej. Ensretningen fortsætter mod Stouby helt ud til Vejlevej
med Start og mål lige før den gamle bagerbutik på Borgergade. Der er omkørsel ved at
følge pilene for ruten.
I tilfælde af høstarbejde o.a. spørgsmål kan løbsledelsen træffes på tlf.: 40 28 17 30.
Venlig hilsen Ole Jensen, Hedensted Cykelklub
______________________________________________________________
Kildebjerget Kostskole og Ungdomsuddannelsescenter takker Stouby
Kildebjerget vil gerne takke for den store medlemstilgang til
støttekredsen for Kildebjerget.
Vi er utrolig glade for opbakningen fra lokalsamfundet og at vi i
løbet af så kort tid har fået så mange støttemedlemmer. I antal hvad
der svarer til 1/3 af alle borgere i Stouby.
Vi vil også gerne takke virksomhederne, de private samt de handlende i Stouby for
jeres måde at tage imod vores elever på i nærmiljøet.
Se støttekredsens hjemmeside: www.Kildebjerget-stoette.dk
Med venlig hilsen Kildebjerget Kostskole og Ungdomsuddannelsescenter
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Karen Hansen
Registreret Revisor og indehaver
Aksel Nielsens Vej 1
7140 Stouby
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Anlæg af indkørsler m.v.
Jord og beton arbejde.
Kloakering
samt byggearbejder.
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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.
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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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Alt i digitaltryk og offsettryk

Snullik’s Data

Behold dit nummer i reserveringskøen
Hvis du melder ferie i skranken eller på
hornsyld@hedenstedbib.dk kan du undgå at
komme ud af køen. Du kan også vælge at hente
bestilte materialer i Juelsminde eller
Hedensted, hvis du giver os besked

Man. 9-16 Ons. 14-18 Tors. 14-19

Tøjdesigner for en dag!
Der var hygge og masser af krea da pigerne kunne sy
tøj til Bratz og Barbie med Pernille. Først skulle tøjet
designes på papir, kort, lang, strut o.s.v. Der blev valgt
mellem stofresterne og crepepapir - og der var lang kø
på limpistolen - og en hjælpende hånd. Alt glimmer og
bling bling blev hurtigt brugt, så syede vi knapper på
bælterne som deko.
Biblioteket ønsker alle en god sommer med et foto af SIM elev
Maja Sømod. Se elevernes øvrige forårsfoto på biblioteket.
HUSK: Lukket onsdag den 27. juni pga. translokation
Sommerlukket i juli
Men lånetiden er forlænget – så hent læse/lyttestof til biltur og ferie i juni. Du kan også
prøve ereolen.dk og tage bøger med på Ipad, smartphone eller pc.
På gensyn onsdag den 1. august, sommerhilsen Britta & Marianne

At der ikke er flere, som har lyst til at spille tennis?
Du kan spille lige så tit du vil.
Mangler du en at spille med - så prøver vi at løse dette.
Du kan spille gratis på prøve i 14 dage, hvor du også kan låne
ketsjere og evt. bolde.
Vedr. priser m.m. - se Stouby GIFs hjemmeside.
Eller endnu bedre - ring til Klaus Petersen tlf. 75 89 77 71.
Med venlig hilsen Tennisudvalget
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HYRUP TØMRER- &
SNEDKERFORRETNING A/S

Belægning  Anlægning af græsplæner  Træfældning
Plantning  Ny anlæg  Renovering  Beskæring
Og vedligeholdelse af boligforeninger og erhverv
Ring for uforbindende tilbud ...

OCK-anlæg

v/ Mads & Nikolaj Lyse Hansen

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





NYBYGNING
Telefon
69 14 15
OM& 75
TILBYGNING
www.rosenvoldcamping.dk
RENOVERING
VINDUER & DØRE
ALT I TAGARBEJDE
Alt murerarbejde



HYLLE’S
MURERFORRETNING
Anlæg af indkørsler m.v.

udføres:
Fakkegravvej 23 . 7140 Stouby






Jord og beton arbejde.
Kloakering
samt byggearbejder.

!Fliser

Tlf. 75 89 70
!Tag72

!Reparationer
Mads mobil: 22 38
34 44

JØRGEN
BOJSEN
LARS CHRISTIAN HYLLE
Nikolaj
mobil:
22 JENSEN
55
49 49
!Tilbygninger

Stouby Entreprenørforretning ApS

!Nybyggeri
Kildevangen
16 8783 Hornsyld Tlf.
75 68 75 99
Bellevej
- 7140 Stouby
Stouby . Mobil 21 66
Hyrupvej
7 20
. 7140
65 76
Tlf. 75 89 77 77 - Fax 75 89 77 98

TØMRERMESTER

Værksted Hornumvej 4, Hornum 75 68 71 88

Vestergaard I/S.
v. Ole Lyse

HYRUP

MASKINSTATION AS
TLF. 75 89 75 00
*

*

Landbrugets partner hele året

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

Kommuneplan 2013 – 2025

Den gamle kommuneplan fra
2009 kommer snart i høring,
og der åbnes mulighed for at
fremkomme med forslag til
ændringer.
En sådan justering sker hvert
4. år, og kommuneplanen
skal være færdig inden udgangen af 2013.
I den nuværende kommuneplan er der et afsnit vedr. "byernes potentiale", (vedl. kort)
hvor forvaltningen har givet deres bud på byernes mulighed for udvikling. Her kan man
se, at byer som Glud, Rårup, Barrit og Stouby er prioriteret lavere end byer som
Ølsted, Lindved og Daugård, med den begrundelse, at nærheden til motorvejen og de
store købstæder har en stor afsmittende virkning.
I Stouby har vi altid haft den opfattelse, at beliggenheden tæt på skov og strand, et
godt socialt netværk og sammenholdet i byen har mindst lige så stor betydning, og nu
har vi så fået beviset.
Forvaltningen har i alle kommunens 32 sogne opgjort netto til- og fraflytning inden for
de seneste 2 år. Glud ligger på førstepladsen med en nettotilflytning på 67 borgere,
medens Stouby-Hornum kommer ind på en flot 2. plads med en nettotilflytning på 46
borgere.
Resultatet bliver ikke mindre flot af, at der har været en nettofraflytning i 10 sogne.
Det bliver nu en opgave for lokalrådet at få løftet Stouby op på højde med Daugård, for
det kan på længere sigt give os et problem, hvis vi i kommuneplanen er anført med
"potentiale for en ringe vækst".
Ole Lyse, Lokalrådet
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Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den

3.
10.
17.
24.
1.
8.
15.
22.
29.
5.
12.
19.
26.
2.
9.
16.
23.

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

Trinitatis
1. s.e. trin.
2. s.e. trin.
3. s.e. trin.
4. s.e. trin.
5. s.e. trin.
6. s.e. trin.
7. s.e. trin.
8. s.e. trin.
9. s.e. trin.
10. s.e. trin.
11. s.e. trin.
12. s.e. trin.
13. s.e. trin.
14. s.e. trin.
15. s.e. trin.
16. s.e. trin.

STOUBY

HORNUM

Ingen
10.30
Ingen
10.00
Ingen
9.00
Ingen
9.00
Ingen
Ingen
9.00
10.30
Ingen
10.30
Ingen
Ingen
10.30

10.30
Ingen
10.30
Ingen
10.30
Ingen
9.00 R. Mai, kaffe
Ingen
Ingen
10.30
Ingen
Ingen
10.30
Ingen
Ingen Sogneudflugt
10.30 Høstgudstj.
Ingen

Kirkebil
Rikke Mai
Rikke Mai, kaffe
Fin Petersen, kaffe
Rikke Mai, kaffe
Kirkebil
Kirkebil
Sogneudflugt
Høstgudstj., bil.

Sommerferie
Sognepræsten holder sommerferie fra søndag den 8. juli til og med søndag den 29. juli.
Embedet passes af sognepræst Fin Petersen i Ørum, tlf. 7589 5397.
Konfirmandforberedelse
Vi begynder onsdag den 5. sept. i Stouby Multihus. Der vil sandsynligvis blive 2 hold om
onsdagen, et morgenhold kl. 8.15 og et eftermiddagshold kl. 13.15. Inden sommerferien vil
SIM orientere konfirmanderne og deres forældre om, hvilket hold eleverne skal gå på. Den 5.
sept. medbringer konfirmanderne deres dåbsattest eller evt. deres fødsels- og navneattest.
Der kører bus om onsdagen fra Multihuset til SIM kl. 9.30 – allerede fra onsdag den 15. aug.
Sogneudflugt
Søndag den 9. sept. arrangerer Stouby og Hornum Menighedsråd sogneudflugt hele dagen.
Derfor er der ingen gudstjenester denne søndag i vore kirker. Programmet for udflugten
bekendtgøres senere. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Høstgudstjeneste med kirkefrokost i Hornum
Efter gudstjenesten søndag den 16. sept. kl. 10.30 i Hornum Kirke er der kirkefrokost i
Træhuset, hvor Hornum Menighedsråd er vært. Alle er velkomne.
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Menighedsrådsvalg 2012
Til november er der valg til alle landets 2.163 menighedsråd – altså også i Stouby sogn.
Kirken flytter sig. Og du har sikkert en holdning til, hvor den skal flytte sig hen. En levende og
aktiv kirke kræver mennesker, der kan og vil gøre en forskel lokalt. Mennesker der vil tage
ansvar for at skabe gode rammer for livet i kirken. Er det dig, skulle du overveje at stille op til
menighedsrådsvalget.
Menighedsrådene har både administrative og kirkelige opgaver. Ledelse af kirkens
medarbejdere, økonomistyring – og muligheden for at forme det liv, der er i kirken med
aktiviteter for sognets borgere. Som medlem af menighedsrådet kan du være med til at skabe
fællesskaber gennem nye initiativer, styrke kulturlivet lokalt og sætte rammen for de store
begivenheder i livet. Du kan kort sagt gøre en forskel.
Er du interesseret i yderligere oplysninger, så tag kontakt til et nuværende medlem af
menighedsrådet eller se på www.menighedsraadsvalg2012.dk/
Set og sket fra 24/3 2012 – 27/5 2012
Døbte i Stouby Kirke:
29/4 Mikkel Nike Smollerup Jensen
17/5 Nanna Thrane
20/5 Phoebe Frances Ascanius Johnson
27/5 Victor William Elkjær Godiksen
Viede eller velsignede i Stouby Kirke:
7/4 Betina Bohn Pedersen & Claus Thorborg Madsen
21/4 Tina Graungaard Østbjerg & Lars Bækgård Østbjerg
12/5 Nina Kolt Rasmussen & Philip Dyrvig Clemente Jørgensen
12/5 Karen-Vera Dam Hansen & Ole Flemming Lyse
Døde og/eller begravede i Stouby Sogn:
10/4 Jes William Zornig
Døde og/eller begravede i Hornum Sogn:
10/4 Lone Anedt Bertelsen
Adresseliste:
Sognepræst: Poul Erik Sørensen, Kalmarvej 15, 7140 Stouby tlf. 75 89 70 51 el.
peas@km.dk
Organist: Uffe Kristiansen, Nørremarksvej 6, Ørum, 8721 Daugård tlf. 75 89 53 87 eller
hoejvang@adslhome.dk
Stouby Kirke:
Graverkontoret ved kirken: tlf. 75 89 74 35 – bedst mellem 12.00 og 12.30
Graver og kirketjener: Bent E. Schmidt, Søndre Kirkevej 9, Skjold, 8700 Horsens
Menighedsrådsformand: Jens Juul, Grundvej 15, 7140 Stouby tlf. 75 89 72 61
Kirkeværge: Jens Jørn Hansen, Bråskovvej 81, 7140 Stouby. Kan kontaktes gennem
graverkontorets tlf. 75 89 74 35
Hornum Kirke:
Graver og kirketjener: Kirsten Schrøder, Neder Bjerrevej 7, 8783 Hornsyld tlf. 21 79 93 50
Menighedsrådsformand: Christina Pedersen, Hornumvej 12, 8783 Hornsyld tlf. 75 68 70 95
Kirkeværge: Gert Ballegaard Hansen, Bråskovvej 78, 8783 Hornsyld tlf. 40 77 96 40
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Gymnastikopvisning i Stouby, den 25. marts 2012
Ser man tilbage på en hvilken som helst forenings liv, så bølger aktivitets-niveauet op og
ned. Der er perioder på vågeblus, hvor de fleste ser ud til at have mistet interessen, men
heldigvis kommer der ofte nye ildsjæle til, som giver foreningen fornyet vitalitet i en grad,
så det smitter af på hele lokalsamfundet.
Efter en flot opvisningssøndag i Stouby er der ingen tvivl om, at Stouby GIFs
gymnastikafdeling er inde i en årrække, hvor foreningen leverer vitalitet til hele
lokalsamfundet. Vitalitet, der fungere som betydningsfuldt kit mellem os, der hører til i
Stouby og omegn. En vitalitet, der betyder, at de, der engang selv var små gymnaster i
Stouby, nu også bidrager som trænere og hjælpetrænere.
Derfor er det dejligt, at publikum og sponsorer søndag den 25. marts donerede penge til
en ny air-track plus på 15 meter. 1129 kolbøtter og 367 saltoer leveret af Stoubys
gymnaster i løbet af 15 minutter sikrede de første 15.000 kr. til den længe ønskede airtrack. Det største sponsorat på 5000 kr. blev givet af KCH Klargøringscenter Hostrup ved
Michael Pedersen. En stor tak til alle!
Air-tracken er nødvendig for at kunne give et ordentligt underlag til de lidt ældre
(længere/tungere) gymnaster, som foreningen heldigvis har rigtig mange af.
Eftermiddagen bød på opvisninger fra syv hold, samt en veloplagt fælles opvarmning ledet
af Sonja Brix. Da sæsonen begyndte i september, havde den yngste opvisnings-gymnast
endnu ikke smidt bleen - den var væk nu. Og den ældste gymnast fandt vi på
Zumbaholdet, der beviste, at mormor sagtens kan rulle med mås og mave til Michael
Jacksons musik. Et imponerende stort hold, der mønstrede mindst to generationer.
Årets gæstehold – DGI Sydøstjyllands Powerhold, var næsten på hjemmebane, da hele
25% af gymnasterne kom fra Stouby! Utroligt flot gået, at en landsbyforening kan levere så
stor en andel af et landsdelshold.
Tak til ildsjælene for en super god sæson og en dejlig eftermiddag.
En entusiastisk klapper og mor til en af gymnasterne
Lisbet Bratland

Gymnastik starter op igen i uge 36*
kom og vær med
Hold
Forældrebarnholdet
Børnehaveholdet 3-4 år
Børnehaveholdet 5-6 år
Tons og Tummel 0.-2. Kl.
Springmix og rytmechicks 3.-5. kl.
Vi Unge – spring, fra 6. kl.
Vi Unge – rytme, fra 6. kl.
ZumbaTomic – 0. – 4. kl.
Zumba, fra 15 år
Zumba Toning, fra 15 år
Yoga fra 15 år

Træning
Onsdage kl. 16.30-17.15
Torsdage kl. 16.30 – 17.30
Torsdage kl. 17.00 – 18.00
Torsdage kl. 16.00 – 17.00
Torsdage kl. 17.30 -19.00
Torsdage kl. 19.00 -20.00
Torsdage kl. 18.00 -19.00
Onsdage kl.14.15-15.15
Mandage kl. 20.00 – 21.00
Onsdage kl. 20.00 – 21.00
Onsdage kl. 18.00 - 19.30

Træningssted
Multisalen
Multisalen og hallen
Multisalen og hallen
Hallen
Multisalen og Hallen
Hallen
Multisalen
Multisalen
Multisalen
Multisalen
Multisalen

* Zumba og Yoga-holdene starter allerede i uge 33

Læs mere om holdene og tilmelding på www.stoubygif.dk/gymnastik/
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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

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

Hornum Menighedsråd
Håndboldklubben HSR
Indre Mission-Stouby
KFUM-spejderne i Stouby

Christina Pedersen
Peter Jakob Jensen
Laurids Madsen
Dina Kjerkegaard

Hornumvej 12, 8783 Hornsyld
Søndergade 49, 8783 Hornsyld
Vejlevej 80, 7140 Stouby
Hyrupvej 8, 7140 Stouby

7568 8780
7568 7160
7589 7264
7675 9009

Kildebjerget Kostskole
Kildebjergets Støtteforening
Lokalhistorisk Arkiv
Naturbørnehaven

Sten Muff
Henrik Balle Nielsen
Ole Hald
Tove Paaske

Sanatorievej 1, 7140 Stouby
Stouby Møllevej 14, 7140 Stouby
Bøgevej19, 8783 Hornsyld
Stouby Skovvej 2, 7140 Stouby

7589 7455
7560 1800
7589 7070
7589 7868

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

Ove Henriksen
Claus Pape
Henrik Balle Nielsen
Vagn Jacobsen

Lilleeje 14, 8722 Hedensted
Nørremarksvej 3, 8783 Hornsyld
Stouby Møllevej 14, 7140 Stouby
Idrætsvej 5, 7140 Stouby

7589 0027
7983 3101
7560 1800
7589 7011

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

Helene Fruelund
Benny Friis
Jørgen Fisker Henriksen
Jan Rosenmaj Pedersen

redaktion@stouby.nu
Kalmarvej 19, 7140 Stouby
Aksel Nielsens vej 5, 7140 Stouby
Aksel Nielsens vej 3, 7140 Stouby

2182 9622
7589 7886
2084 4550
7589 7075

Stouby Jagtforening
Stouby Menighedsråd
Stouby Motion
Stouby Multihus, best.formand

Ole Mikkelsen
Jens Juul
Klaus Holgersen
Jens Lund

Mølletoften 2, 7140 Stouby
Grundvej 15, 7140 Stouby
Lindevangen 7, 7140 Stouby
Fakkegravvej 2, 7140 Stouby

2398 4193
7589 7261
7589 7975
2837 3050

Stouby Multihus, halbest./Café
Stouby Musik-og Kulturforening
Stouby Net
Stouby Pensionistforening

Tommy Glyngfeldt
Peter Skov
Knud Olesen
Søren P. Simonsen

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

7589 7520
4055 0412
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
Jan Møller Iversen

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

På vores hjemmeside, www.stouby.nu kan du finde mange af disse foreningers mailadresser.
Vi hører meget gerne fra dig, hvis du har kendskab til opdateringer af disse mailadresser.
HUSK! Tjek, at det er de rigtige oplysninger, der står her om jeres forening eller organisation.
Henvend dig venligst til redaktionen, hvis du har ændringer.

¼ annonce
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AKTIVITETSLISTE
Hver mandag: Fælles løbetræning kl. 17.00 fra Multihuset, alle niveauer
(pause fra 18/6-20/8)
Hver mandag 18.00 - 19.00: Holdfitness
Hver onsdag: Legestue i Multihuset kl. 10.00 (se opslag ved SPAR)
Hver torsdag kl. 19.30 - 21.30: Lokalarkivet har åbent
Hver søndag: Mountainbike-træning kl. 08.00 – mød op ved SPAR

•
•
•
•
•

Juni
10. Frist for forhåndstilmelding til Stoubyløbet (eftertilmelding mulig), se side 7
13. – 16.: Sommerfest i Stouby (se side 16-17) med bl.a.:
Grillparty og EM-fodboldkamp på Torvet onsdag
Bankospil i Multihuset, torsdag kl. 19
Festaften fredag kl. 1800, med Wedgwood Duo
Stoubyløbet, lørdag kl. 1030 (se side 7)
Sponsorarrangement, lørdag middag
Gratis sildebord, lørdag
Gadefodbold, lørdag kl. 1300
August
4. Kursus med Bjerre Herreds Havekreds, se side 9
11. Licenscykelløb kl. 09 med start og mål i Stouby, se side 23
22. Spejderopstart, se side 18
25. Avisindsamling v/spejderne, se side 18
September
9. Sogneudflugt, se side 28
16. Høstgudstjeneste kl. 1030 med frokost i Hornum, se side 28
Næste nummer (nr. 148)
af Stouby Bladet udkommer i starten af august 2012.
Stoubybladet udkommer 6 gange om året (hver lige måned). De flg. numre udgives:
•
I starten af august, oktober og december 2012
Deadline for materiale til de følgende numre er henholdsvis:
•
27. juli, 28. september og 23. november 2012.

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
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info@dinenergi.dk
tlf. 7589 7200 / 2618 2800

Snullik’s Data, tlf. 75897078

