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

Surmosevej
Surmosevej 13,
13, 7150
7150 Barrit
Alt
Altforefaldende
forefaldende
entreprenørentreprenørarbejde
arbejdeudføres
udføres

TLF. 75 69 12 69
TLF.
MOBIL . 40 18 18 87
MOBIL
Få
designet
Få designet
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og syet
syet
nyt
tøj
Få
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nyt tøj
tøj --eller
det
gamle
eller det
det gamle
gamle repareret
repareret
hos
eller
repareret hos
hos

Ni-Design
Ni-Design
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musik
ørmusik
musik
rrr man
man
man
ygaardygaardgaard-
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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
lynlåsen
eller
er
sømmen
skredet.
Svigter lynlåsen eller er sømmen 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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Samtidig
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man
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i
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af.
Samtidig
får
man
dejlig
motion.
Se
vores
hjemmeside:
www.hoejbygaarddejlig
dejligmotion.
motion.Se
Sevores
voreshjemmeside:
hjemmeside:www.hoejbygaardwww.hoejbygaardlinedance.dk
linedance.dk
linedance.dk
Mie
Mie Munk
Munk Mortensen
Mortensen
Mie Munk 18
Mortensen
Hornumvej
Hornumvej 18
Hornumvej
18
8783
8783 Hornsyld
Hornsyld
8783
Hornsyld
Tlf.
75688145
Tlf. 75688145
Tlf. 75688145
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Stouby Bladets redaktion
Helene Fruelund
Bjørn Lorenzen
Annonceansvarlig, Ingeborg Sejr

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

Indlæg til Stouby Bladet & stouby.nu sendes til
redaktion@stouby.nu
Henvendelse vedr. annoncer kan ske til annonceansvarlig Ingeborg Sejr
på telefon: 75 89 77 50
Bestyrelsen for Stouby og Omegns Lokalråd
Formand:
Ole Lyse
Næstfmd.:
Linda Peitersen
Sekretær:
Helene Fruelund
Best.medl.: Niels Sørensen (repr. for Stouby Skole)
Best.medl.: Per Klarup
Best.medl.: Anders Pedersen
Best.medl.: Erling Juul (repr. for Stouby GIF)
Suppleant:
Mette Lyse
Suppleant:
Lene Jorsal

tlf. 20 61 55 00
tlf. 60 32 50 25
tlf. 21 82 96 22
tlf. 60 48 93 22
tlf. 30 54 98 44
tlf. 40 82 02 55
tlf. 23 30 60 72
tlf. 40 28 91 11
tlf. 35 14 84 82

Bestyrelsen for Stouby GIF
Formand:
Jan Rosenmaj Pedersen
Næstfmd:
H.P. Hansen
Kasserer:
Hans Jørn Sørensen
Sekretær:
Annemette Lage
Best.medlem: Mette Tønnesen
Fodbold:
Torsten B. Christiansen
Gymnastik: Lisbeth R. Thomsen
Tennis:
Klaus Petersen
Bordtennis: Poul Erik Sørensen
Badminton: Erling Juul
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. 23 30 60 72
tlf. 75 89 79 75

_________________________________________________________________
Stouby Bladet forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i indsendte indlæg. Da bladets
indtægter alene kommer fra annoncerne, er det disse indtægter der afgør, hvor mange
sider bladet kan fylde. Derfor vil man som indlægssender kunne opleve, at ens indlæg er
blevet forkortet. Redaktionen sørger naturligvis for, at indlæggets indhold ikke ændres
ved evt. forkortelse.
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 .................................................................................
- 16.00
Aksel Nielsens Vej 5 7.30
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

Nyt fra Stouby Motion
Er dit træningsprogram mere end 3 måneder gammelt, bør du booke en tid med
en fitnessinstruktør, så du kan få ny inspiration. Dette kan du gøre på
hjemmesiden.
Instruktionstiderne er:
• Mandag kl. 17.00 - 18.00
• Tirsdag kl. 09.00 - 11.00
• Tirsdag kl. 18.00 - 19.00
• Onsdag kl. 19.00 - 20.00
• Torsdag kl. 20.00 - 21.00
Disse tider er gældende fra nu og frem til og januar 2013. Der er lukket for
instruktion når der er ferie og helligdage (følger skolernes ferie).
Holdfitness
Starter op igen den 22. oktober 2012 kl. 18.00 i Multihuset!
Holdfitness består af forskellige "stationer" med forskellige øvelser, så alle
muskelgrupper bliver brugt. Hvis du allerede er medlem af Stouby Motion gælder
dit medlemsskab også træning på Holdfitness og Indoor Cycling.
Forældre og barn fitness
Stouby Motion udvider nu træningstiderne for forældre-barn fitness, så der
fremover må trænes i den fulde åbningstid.
Husk, at børn i alderen 12-15 år SKAL være i følge med forælder, når de
benytter motionscentret.
Indoor Cycling Pulstræning
Som noget nyt kører Susanne hver tirsdag et hold fra kl. 19.00-20.30, hvor der
målrettet trænes med udgangspunkt i deltagernes puls.
I Stouby Motion anvender vi Suunto Pulsmålingssystem, så hvis man vil se sin
puls på storskærmen, skal man have et Suunto Dual Bælte.
Det er dog ikke et krav for at deltage i timen.
Det er en ny og spændende måde at optimere sin træning på, så prøv det.
Den nye sæson af teenfitness begynder igen mandag den 22. oktober kl. 19.00 i
Multihuset.
Tilmelding på stoubygif.dk.

/Pia Zeberg

Poul Erik Aandstad Sørensen har 25 års jubilæum i november.
Dette markeres efter gudstjenesten ved en reception i Multihuset søndag d. 18.
november kl. 12.30.
/Med venlig hilsen Birthe Vilstrup, Stouby og Hornum Menighedsråd
5
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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

udføres:
Fakkegravvej 23 . 7140 Stouby
!Fliser

Tlf. 75 89 70
!Tag72






!Reparationer
Mads mobil: 22 38
34 44

LARS CHRISTIAN HYLLE
Nikolaj mobil: 22 55
49 49
!Tilbygninger
!Nybyggeri

Hyrupvej 7 . 7140 Stouby . Mobil 21 66 65 76

HYRUP

MASKINSTATION AS
TLF. 75 89 75 00
*

*

Landbrugets partner hele året
Dyrlægen i Stouby

e

Dyrlæge Bjørn Lorenzen
Lindevangen 6 • 7140 Stouby
Tlf.: 61 41 65 19
Behandling af hunde og katte
Konsultation efter aftale
Jeg kommer også gerne ud til dig og dine dyr
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Årsmøde i Stouby motion
I henhold til vedtægterne for Stouby Gymnastik- & Idrætsforening indkaldes
herved til årsmøde i Stouby motion
Torsdag den 25. oktober kl. 19:00 i Stouby Multihus
Dagsorden ifølge vedtægterne:
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Indoor Cycling
Indoor Cycling er en rigtig effektiv konditionstræning. Det er enkelt, ingen svær
koreografi man skal forholde sig til, og man kan næsten selv bestemme, hvor
hårdt det skal være.
De fleste oplever dog, at når man først har fundet fidusen, så er det svært ikke at
give den en skalle, og resultaterne ses hurtigt.
Lyder dette interessant, så kom og få en prøvetime. Er du medlem af Stouby
Motion, kan du booke via bookingsystemet og evt. lige skrive en lille meddelelse til
instruktøren om, at det er første gang, så skal vi nok tage os godt af dig.
/Hilsen Pia Zeberg
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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

mme”

Plantning
Gødskning
Sprøjtning

75897557
kwine.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.

Vores ulvebande som vandt en 2. plads til
distriktsturneringen 28. april

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

JØ

TØ

Kild

Væ

Vigtige Datoer 2012

Nyt fra spejderne:

Weekendtur 26-28/10
Avisindsamling 24. nov
Juleafslutning 28. nov

Kanotur
De største af spejderne har været på
kanotur i september. Det var en stor
oplevelse. Vi sejlede fra Silkeborg til Trust
Camping, hvor vi overnattede.
Familiespejd
Der er nu nok familier til at starte
familiespejd op i Stouby. Familiespejd
henvender sig til børn under 6 år – og
deres forældre samt evt. søskende.
Konceptet er enkelt:
 Vi mødes ved spejderhuset i et par timer ca. hver
anden søndag.
 Man møder andre familier som værdsætter leg i det
fri og masser af frisk luft.
 Kontakt Dina hvis du vil høre mere om hvornår vi
mødes.
Aviser
Husk, vi bliver glade hvis I gemmer jeres aviser til vi
samler ind. Sæt dem blot ud til vejen inden kl. 9 den dag
vi samler ind - så henter vi dem. Næste gang bliver
lørdag den 24. november.
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

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

41329337
40983616
24876919
41972650
21476043

9

9

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

HYLLE’S Nyanlæg
HYLLE’S
KLOAK: Separering
MURERFORRETNING
MURERFORRETNING
Pilerens Minirens Nedsivning
LARSCHRISTIAN
CHRISTIANHYLLE
HYLLE
LARS
Grave og planérarbejde
Anlæg af græs og belægning

Altmurerarbejde
murerarbejde
Alt
udføres:
udføres:

Hyrupvej77 . . 7140
7140Stouby
Stouby. . Mobil
Mobil21
2166
6665
6576
76
Hyrupvej

Fliser
!!Fliser
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
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Stouby Børnekor
Nu starter der igen børnekor op i Stouby.
Det er for alle sangglade piger og drenge fra 2. – 6. klasse.
Vi skal synge en masse gode sange, hygge os og hvis vi blir´
gode, skal vi måske vise andre, hvad vi kan.
Det kan f.eks. være i kirken til jul, på skolen eller andre steder,
hvor de gerne vil høre et sangkor.
Vi skal øve hver mandag fra kl. 16 – 17 i menighedsrådets
lokale i Stouby Multihus.
( - efter jul flyttes koret til onsdag eller torsdag afhængigt af,
hvad der passer børnene bedst)
Hvis du har lyst, skal du møde op første gang:

Mandag den 22. okt. 2012.
Kl. 16 – 17.

Det er gratis at deltage.

Jeg glæder mig til at se dig.
/Venlig hilsen Birte Stisen 75 89 72 39
11

11

E. J. Invest, Erling Juul
Hostrup Tømrer, Flemming
Kvik Auto A/S, Hans Friis
Sansehuset, Ann Eriksen
Hyrup Freelance, Anders Kirkegaard
Lene’s Broderi
ReenFoto, Johnny Reenberg
Vognmand Johnny Frederiksen
Vognmand Ingolf Frederiksen
Ni-Design, Ingeborg Sejr
Adv. Max Jepsen, Juelsminde
Henrik’s Skovservice
Snullik’s Data, Mogens Sørensen
Benny Friis
DK Vine, Knud Olesen
Brdr. Kier, Jørn Poulsen
Dan Hill Plast, Johnny Reedtz
Bjerre EL ApS
ITL A/S, Mette og Rud F. Petersen
Utoft’s Entreprenørforretning ApS
Stouby Entreprenørforretning ApS
SMILLA Blomster, Camilla
Enghøjs Auto ApS, Keld og Helle
Jysk Camping Service, Anker
Stouby Blomster, Steen Thomsen
Lillebo Havefigurer I/S
Hornumkær Korn, Jens Christian
Bjerre Kød
Intelligent Automation A/S, Claus Milo
Stouby Tropeplanter
David Superlight
Thue’s Køl
Body in Balance, Dennis Hermansen
Glad og sund hund, Pia Møller
Vestergaard I/S, Ole Lyse
12

Tusind tak til alle!

Sponsorer til sommerfest 2012
Der indsneg sig desværre en fejl i sponsorlisten i sidste nummer af Stouby Bladet.
Dette beklager vi meget og bringer hermed den rigtige.

Tusind tak til alle!

Spar Nord, Vejle
Peter Skov
Hotel Vejlefjord
Hyrup Maskinstation A/S
Mobilbyg ApS, Jørgen Fisker
Hyrup Tømrer & Snedkerforretning A/S
Hylle’s Murerforretning
A-H Montage, Anders Holst
OCK-Anlæg, Ole Kilstofte
Revisionskontoret Daugaard A/S
Stouby Anlægsgartneri A/S
Sannes Malerforretning A/S
Cenger Scandinavia
Købmand Yding
Dit lille Malerfirma, Sanne Friis
B.O.P. Consult, Bo Poulsen
Batteribyen A/S
Jysk Fugekompagni ApS
Frisørhjørnet
HH Biler, Thomas
JPS Rengøring
Punkt 1, Karen og Peter Laasby
Belle Kunst
AA Plus ApS, Jens Lund
Pippilotte Huset, Liselotte
Rosenvold Strand Camping, Annalene
BE Haveservice, Bart Eisink
Mølgaard Massage
Stop In
Løgballe Camping
Hyrup Glashytte
HTN Entreprenør, Henrik
VIP Domotec, Annemarie og Palle
Skou’s EL & Marineservice ApS
Hornsyld Slagter
Ellen K. og Anders Lage
Just Windpower
Henrik Pilegaard
Gete’s Malerservice i Vrigsted
Stouby Multihus Cafeteria, Tommy
Murermester Ib Christiansen
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Inden du køber
radio/TV og
hårde hvidevarer
Vi kan tilbyde…

siden 2002

• God service
• Gode afh. priser
• Gode priser på levering
og montering. Vi fjerner
selvfølgelig pap og gamle
maskiner
• Gode parkeringsforhold
• Stort udvalg

Det spændende madsted

Restaurant

Selskaber

Take away

Ud af huset

Vi er kræsne på dine vegne og arbejder kun med de bedste råvarer.

- Vi organiserer og inspirerer Åbningstider:
Mand. kl. 9-19 .
Tirs., ons., tors.
kl. 9-17.30
Fred. kl. 9-19 .
Lørdag lukket

så kontakt os, og lad os hjælpe jer,
med at skabe en uforglemmelig dag.

Bråskovvej 63 - 8783 Hornsyld - Tlf. 75 68 74 55

EFTERÅRETS
FERNISERINGER

Oplev fernisering
i Belle Art Gallery
Alle er velkomne. Nyd udstillingen, det
gode selskab og et glas vin eller en
kop kaffe (der er ingen købetvang).
Følg også med i vores skiftende udstillinger
på Hotel Vejlefjord.

Oktober 2012
Kunstnersammenslutningen ”Verket”
28. oktober kl. 14 - 17
Patchwork tæpper
4. november kl. 14 - 17
Billedkunstner Carsten Frank
18. november kl. 14 - 17
Edelgrund tæpper
2. december kl. 14 - 17
Juleudstilling

Få mere information i vores nyhedsbreve.
Tilmelding kan ske ved at ringe på telefon
75 89 73 70 eller på info@belle.dk
- vi skal bare have din mailadresse.
Vejlevej 145 • 7140 Stouby • Tlf. +45 7589 7370 • www.belle.dk
Åbningstider: Tirsdag - søndag: 12-17 Mandag efter aftale.
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Andreas
Andreas Bo
Bo med
med spisning
spisning
Husk at støtte op om vores arrangement lørdag den 27. oktober kl. 20.00 med
Andreas Bo i Stouby Multihus.
Gå
med en
en af
af Danmarks
Danmarks morsomste
morsomste personer,
personer,
Gå ikke
ikke glip
glip af
af en
en fantastisk
fantastisk aften
aften med
oplev
somnetop
netophar
harfået
fået55stjerner
stjerneri iBT,
BT, og
ogsom
som
oplev hans
hans helt
helt nye
nye show
show ”Plagiat”,
”Plagiat” som
allerede
det danske
danske land.
land. Billetter
Billetter købes
købes på
på
allerede nu
nu spiller
spiller for
for fulde
fulde huse
huse rundt
rundt ii det
www.billetnet.dk
www.billetnet.dk
Stouby Musik- og Kulturforening glæder sig til at se dig og alle dem du kender.
Du kan
kan også
også før
før showet
showet nyde
nyde en
Du
en lækker
lækker buffet
buffet ii Stouby
Stouby Multihus
Multihus bestående
bestående af
af
Hjemmerøget
laks
med
citronfløde
og
rosenpeber
Hjemmerøget laks med citronfløde og rosenpeber
Vitello
Vitelloafafkalv
kalvmed
medcapers,
capers,rødløg
rødløgogogkrydderurter
krydderurter
Torsk
bagt
med
crust
på
små
salater
og
Torsk bagt med crust på små salater ogbagte
bagtetomater
tomater
Svinenakke med pesto, bagte rødder og kartoffeltærte
Svinenakke med pesto, bagte rødder og kartoffeltærte
Andebryst med orange, abrikos og nødder. Hertil bønnesalat med
Andebryst med orange, abrikos og nødder. Hertil bønnesalat med
svampe og løg
svampe og løg
Oksecuvette af majskvæg med cole slaw, ratatouille og blandet salat
Oksecuvette
af majskvæg
medcreme
cole slaw,
ratatouille og blandet salat
Tærte
med æble
og kanel med
fraiche
Tærte med æble
Hjemmebagt
brød og
og kanel
smør med creme fraiche
Hjemmebagt brød og smør
Kr. 200,00 pr. kuvert
Kr. 200,00 pr. kuvert.
Bestilling hos Tommy Glyngfeldt på 29 66 70 40
Bestilling hos Tommy Glyngfeldt på 29 66 70 40.
–
Stouby – mere end en soveby
Stouby – mere end en soveby
Halv times rask gang og man er ved ”Rivieraen” Rosenvold Lystbådehavn med
udsigt til Vejlebroen.
Mikkelsvej Aksel Nielsensvej, hvor man hele tiden finder nye flotte husvinkler.
Gennem skoven et dådyr brøler, så man bliver helt skræmt.
Eksklusive Smilla’s Blomsterbutik ”godt” gemt.
Ydings ungdommelige kassemestre, der ved hvor oddset-limet er!
Stouby Krostue, der er flyttet 100 m!
Multihuset sveder!
Pølsevognen, der servicerer områdets ungkarle m. fl.
Søndagsantik
Bådudstyr m. flittig elkører
Biler der klargøres.
Vagn med hunden.
Eneste suk fra gl. landboer – havde Pilegårdens duft bare været med køer/kvæg!
/Peder Henrik, Mølletoften
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Siden sidst fra Stouby og Omegns Lokalråd.
I forbindelse med det seneste møde i lokalrådet oplyste Linda, at hun har meget
om ørerne i øjeblikket, og at hun ønskede at blive aflastet som formand for
lokalrådet. Det resulterede i, at Linda og jeg byttede plads eller med andre ord;
Lokalrådet omkonstituerede sig. Jeg er utrolig glad for, at Linda bliver i lokalrådet
og fortsætter med sit store arbejde for Stouby.
Sommeren er forbi, men efteråret har også sin charme. Nu begynder for alvor de
forskellige aktiviteter i multihuset samt alle aftenmøderne.
Lokalrådet er en del af halfesten, og lørdag den 23. februar 2013 afholdes 25 års
jubilæumshalfest. Vi vil snarest indkalde halfestudvalget for at planlægge festen,
og en jubilæumshalfest skal selvfølgelig også have en revy. Et hold vil sætte sig
sammen for at udveksle ideer til en revy. Holdet skal dog helst være lidt under
tidsmæssigt pres for at opnå det bedste resultat. Så kære læser - lad være med at
arrangere en fest den 23. februar 2013 - dine gæste skal til halfest.
Kommuneplan 2013
Den gamle kommuneplan har været i høring og Lokalrådet har rettidig indsendt
bemærkninger til planen. Det drejer sig blandt andet om kommuneplanens indhold
om byernes potentiale, der tidligere er omtalt her i Stouby Bladet.
Stouby er nævnt som en landsby med begrænset potentiale for udvikling på grund
af vor afstand til købstæderne.
Vi mener, at vi har særdeles gode muligheder for udvikling med skole,
indkøbsmuligheder, multihus, attraktive byggegrunde, tæt på naturen, rigt
foreningsliv m.v., og derfor vil vi kæmpe for at få Stouby op i samme gruppe som
eksempelvis Daugaard og Stenderup.
Havkajakfællesskabet
Havkajakhuset blev indviet den 2. september og mange var mødt op til indvielsen.
Der var prøvesejlads med kajakker og mange benyttede sig af denne mulighed. I
den forbindelse vil jeg gerne rette en stor tak til Rosenvold Havn, der beredvilligt
stillede deres havn til rådighed for søsætning af kajakkerne i det hårde vejr.
I lokalrådet er vi stolte over at have søsat
havkajakfællesskabet sammen med
initiativgruppen Gurli, Karen, Søren, Per og
Erling. Jeg vil gerne takke initiativgruppen for
jeres store arbejdsindsats, men der er fortsat
en del, der skal på plads, inden I er i mål med
bestyrelse, indkøb og ikke mindst
dokumentation for de afholdte udgifter.

16

16

Stouby GIF har foreløbig budt havkajakfællesskabet velkommen som en
underafdeling, og vi håber at beslutningen godkendes endeligt på Stouby GIFs
generalforsamling til november.
Nærmere oplysninger om
havkajakfællesskabet kan findes på
www.stouby.nu. Her findes også referat fra
den stiftende generalforsamling den 10.
oktober.
Landdistriktsprisen 2012
Hedensted Kommune har udsat en
landdistriktspris på kr. 50.000 til et projekt eller
en landsby, hvor der er gjort en særlig indsats
for at fremme udviklingen.
I lokalrådet har vi indstillet havkajakfællesskabet, herunder Stouby til årets
landdistriktspris. Vi håber selvfølgelig at Stouby vinder.
Aktivitetspark:
Der er valgt en legepladsleverandør og ca. 1. oktober starter byggeriet. I den
forbindelse vil der være brug for nogle frivillige hænder, og der vil senere blive
indkaldt til arbejdsdage. Idrætsvej trænger voldsomt til en asfaltering og jeg håber,
at den står for tur til næste år. I den forbindelse kan der muligvis skabes bedre
arealsammenhæng mellem skolen og multihuset. Vi forsøger. Der arbejdes også
på at opføre en multibane og denne proces vil senere blive igangsat sammen med
Stouby GIF.
Hvor skal vi hen Stouby?
Det er 3 - 4 år siden, at der blev lavet en visionsplan for Stouby, og det er måske
snart på tide at afholde en visionsdag/aften i Stouby. Hvad skal der til, for at de
ældre bliver i byen? Hvilke ønsker har de unge? Hvordan får vi ekstra glæde af
vores natur? Er der forslag til stier? Hvordan tiltrækker vi børnefamilier til at styrke
skolen og foreningslivet? Skal vi have en stor skulptur ved multihuset? Salg af
byggegrunde? Hvad er Hornums forventninger til samarbejdet i Stouby/Hornum
Sogne? Bare for at bringe nogle eksempler på banen. Vi hører gerne fra borgere,
skolen, foreninger m.v. om der er interesse for et sådant initiativ.
En afsluttende bemærkning
Jeg var for nylig i Berlin, og det var tydeligt, at byen havde en bjørn som symbol.
Bjørne i alle størrelser og farver var opstillet i gaderne. Hvis vi skal være lidt
"storbykulturelle", skulle vi måske også finde et dyr til Stouby. Hanen findes i
vejrhanen fra sprøjtehuset............................
/Ole Flemming Lyse, Formand.
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Karen Hansen
Registreret Revisor og indehaver
Aksel Nielsens Vej 1
7140 Stouby
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Alt i digitaltryk og offsettryk
Dekorering af biler og vinduer

Snullik’s Data
Bellevej 8,

Nyt fra Stouby Skole.
IT klasse – nuværende 2. klasse
Vores nuværende 2. klasse startede sidste skoleår op som IT klasse. Dvs. hver
elev fik egen netbook. Der er ingen tvivl om, at eleverne er langt rent IT-mæssigt,
også når vi sammenligner os med andre skoler i Danmark, som også har IT
klasser. Vi har samtidigt været interesserede i, om hvordan de klarer sig fagligt. Vi
har nu fået testresultaterne i dansk og matematik. I begge fag ligger klassen
markant over landsgennemsnittet. Æren for det flotte resultat kan nok ikke
tilskrives netbooks alene, men nok snarere en kombination af lærernes målrettede
arbejde med faglighed og netbooks. Vores nuværende 1. klasse vil få udleveret
netbooks engang i december og planen er, hvis vi fortsat opnår så gode
resultater, at alle nye 1. klasser på Stouby Skole så får udleveret en personlig
netbook i 1. klasse.
Vi er på nuværende tidspunkt i gang med at tage de sidste testresultater i
matematik, og generelt kan vi sige, at vores resultater ser ganske fornuftige ud
både i dansk og matematik.
Ny legeplads på Stouby Skole
Går alt efter planen startes arbejdet med den nye legeplads i uge 43 og forventes
færdig i slutningen af uge 46. Den nye legeplads bliver naturligvis en gevinst for
eleverne i frikvartererne, men vi håber også, at legepladsen kan blive et naturligt
samlingssted for alle børn i Stouby efter skole/SFO tid, i weekender og ferier.
Legepladsgruppen (Linda Peitersen, Torsten Christiansen, Mette Tønnesen,
Rikke Kristensen og Frank Petersen) arbejder fortsat på at samle penge ind til en
multibane.

Tegning af den nye legeplads
på Stouby Skole.
Legepladsen er set fra
parkeringspladsen ved
idrætsvej. SFO bygningen er
ikke med på tegningen for
overblikkets skyld.

/Frank Petersen, Skoleleder
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- har et tilbud, som gør
julen til en helt speciel
oplevelse i år.
50 tv-kanaler i 2 måneder - ganske gratis
Stoubynet tilbyder 50 tv-kanaler i to
måneder fra uge 49, og så er det
ganske gratis* for dem, som ikke er
tilsluttet Stoubynet.

Antenneforeningen - Stoubynet blev stiftet i 2003 med det formål at
etablere kabel-tv og internet i Stouby.

*) Dog kun gratis med stikledning på op til 30 m.

I løbet af 1½ år var lyslederkablet
trukket frem til Stouby, og de første
brugere fik glæde af investeringen.
Allerede i 2008 var foreningen gældfri og medlemstallet havde passeret
200. I dag er 70% af alle husstande i
Stouby tilkoblet Stoubynet, og de
har et velfungerende kabel-tv, internetforbindelse og dertil IP-telefoni,
som flere og flere benytter sig af.

Det eneste, du skal gøre, er, at kontakte et af de to medlemmer af bestyrelsen, for at du kan blive tilkoblet Stoubynet.
Sammen med tilkoblingen får du
supplerende oplysninger om medlemskab, tv-pakker og priser gældende fra 1. februar 2013. Hvis du
kun vil nyde de gratis kanaler, bliver
du automatisk frakoblet i uge 4.
De nuværende medlemmer og brugere får også 50 tv-kanaler i samme
periode uden at betale ekstra. Det
sker helt automatisk.
Informationer om tv-pakker og priser
fra 1. februar 2013 bliver tilgængelige i slutningen af året.
Kontaktpersoner:

Der er ved alle adresser i Stouby
opsat skabe, så nye medlemmer og
brugere kan blive tilkoblet med kort
varsel.

Priserne hos Stoubynet er meget
konkurrencedygtige, serviceniveauet er højt, og så er denne form for tv
altid opdateret og vedligeholdelsesfrit for brugerne.

Knud Olesen

7589 7557

Børge Pedersen

7589 7652

Se hjemmesiden: www.stoubynet.dk
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Træf på Kildebjerget!
25 tidligere børnehjemsbørn fra årene 1952 - 1978 under forstander Thøfner og
forstander Jessen, var i weekenden den 15 - 16. september mødt frem til træf på
Kildebjerget.
Det blev et bevæget gensyn med det børnehjem og den egn, som for mange af os
var grundlaget for nogle gode barndomsår.
Nogle af os kommer hvert år på besøg, men for andre var det første gang, de var
tilbage på egnen, siden de rejste fra Kildebjerget.
Bevægende var det at møde kendte kammerater og træffe nye, alle med den
fælles, gode oplevelse det var at have været på et af landets bedste børnehjem i
en kortere eller længere periode af deres liv.
Dejligt var det at se de smukke omgivelser igen. Skoven og udsigten over Vejle
Fjord glemmer man selvfølgelig aldrig, men rundvisningen i de renoverede og
forandrede bygninger gjorde dog denne dag et større indtryk.
Vi beundrede de flotte elevværelser, som havde afløst vores sovesale, som i dag
er omdannet til administrations- og mødelokaler. Og vi så en række tidssvarende
undervisnings- og fritidslokaler og faciliteter i øvrigt, som nok afstedkom en del
misundelse.
Imidlertid, vigtigst af alt er dog, hvilket jeg ved fra en række af mine andre besøg
på stedet, at vi børn, dengang som nu, var og er omgivet at voksne kompetente
medarbejdere med stor kærlighed, omsorg og empati.
Det føltes godt at være tilbage igen på Kildebjerget. Rundturen i Stouby og
vandreturen med kammeraterne i skoven og langs Vejle Fjord til Træskohage Fyr,
mens minderne myldrede frem, alt dette gjorde, at det blev en helt uforglemmelig
dag.
- Og måske var der en og anden der af og til kneb en lille glædeståre.
/Steff Ejlertsen.
Rekorder i Stoubyløbet
Det er sket en beklagelig fejl på side 13 i Stoubybladet, august 2012:
Der står, at der i Stoubyløbet 2012 ikke blev slået rekorder, og det er forkert!
Rekorden på mellemdistancen (6,7 km.) blev nemlig slået af Søren Østergaard,
der løb på 27:58
De rigtige rekorder ser derfor således ud:
3,3 km.: Klaus Larsen (2009) i tiden 12:15
6,7 km.: Søren Østergaard (2012) i tiden 27:58
10 km.: Tore Nielsen (2011) i tiden 37:07
Vel mødt til Stoubyløbet 2013 - den 25. juni - hvor du kan sætte nye rekorder!
/Helene Fruelund
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Mobil: 22 94 75 64  Tlf.: 75 89 75 64
E-mail: o_kil@hotmail.com
www.ock-anlaeg.dk

Malerier

Telefon 75 69 14 15
www.rosenvoldcamping.dk

. 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

Christian Bakkely
For nylig fik Lokalarkivet tilbudt et oliemaleri fra 1934 på særdeles fordelagtige
betingelser ved samarbejde med familien Munkholm, som også har foretaget en
nænsom istandsættelse af det gamle maleri.
Det er vist her på siden, og mange vil genkende motivet:
Stranden neden for Vejlefjordcenteret med udsigt til Træskohage fyr!
Billedet er malet af den anerkendte kunstner Christian
Bakkely, som blev født i 1859
i Stoubyskov og som var uddannet på Kunstakademiet i
København og har udstillet på
Charlottenborg.
Med økonomisk støtte fra
Lensgreve August Rantzau
til Rosenvold foretog han en
sørejse i 1888 i Middelhavet
med et længere ophold i
Algier, hvorfra en del af hans
værker stammer.
Chr. Bakkely´s datter, Gudrun Christensen, der selv var en dygtig kunstmaler, har
fortalt til familien Munkholm, Belle Kunst, om sin far.
Hun fortalte, at forældrene byggede huset ”Solhøj” Fakkegravvej 30, lige omkring
år 1900. Faderen fik atelier på loftet og fandt mange af sine smukke motiver ved
skov og fjord lige omkring sig. Chr. Bakkely flyttede til Århus i 1936 og døde i
1951.
Gudrun Christensen blev lærer og fungerede i mange år i Århus. Hun blev indført
i maleriets verden af faderen og malede hele sit liv.
I arkivet har vi to af hendes værker, begge fra lokalområdet.
/Stouby Lokalarkiv Lis Schrøder, Mogens Dam og Hanne Munkholm
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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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Onsdagsklubben
Nu starter onsdagsklubben med efterårsaktiviteter fra 10. oktober - se
programmet. Onsdagsklubben er for pensionister og efterlønsmodtagere i lokal
området.
Vi mødes hver onsdag kl. 14.00 - ca.16.30
10. okt.
17. okt.
24. okt.
31. okt.
7. nov.
14. nov.
21. nov.
28. nov.
5. dec.
12. dec.
19. dec.
9. jan

Program efterår og vinter 2012/13
Valg af klubråd og klubben giver kaffe, kringle og lagkage
Hyggeligt samvær og ideer til vinterens aktiviteter
Demenskonsulent Inger Hansen kommer og fortæller
om sygdommen m.v.
Jørgen Brinklev kommer og fortæller om sin hjemegn Odsherred
Bankospil og medbring en gevinst til max. 25 kr
Vi besøger Lokal arkivet. Husk der er tilmelding og klubrådet
tager kaffe og kage med
Hyggeligt samvær
Kurt Muller Pawlowski kommer og fortæller om sin bog
"en lille dreng under besættelsen"
Bjerre Amatør, BAS, kommer og underholder med
sang og sketch
Pakkespil og medbring en pakke til max. 25 kr.
Vi laver juledekorationer og vi serverer æbleskiver og
Ketty Brauner læser en historie
Julefrokost og nærmere info senere
Mandagsmusikanterne kommer og underholder og pris?

Vi har til huse i fælleslokalet, der er knyttet til ældreboligerne i Mølleparken. Der er
5 frivillige, der er tovholdere for klubben og sørger for sangeftermiddage, foredrag,
bankospil, underholdning og kaffe m.v.
De frivillige

Hedensted Cykelklub vil gerne sige tak til alle dem, der var berørt af cykelløbet
lørdag d. 11. august.
Vi havde en rigtig god dag, med rigtigt dejligt vejr. Der er ingen meldinger om
uheld, og alle rytterne var meget tilfredse.
På trods af, at det var en stor høstdag og en stor badedag forløb alt uden gener
for rytterne. Vi er helt opmærksomme på, at der har været gener for landmænd,
trafik og beboere, men det har været en fornøjelse så positive og hjælpsomme
alle har været.
/Med venlig hilsen Ole Jensen, Hedensted Cykelklub
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STOP IN
STEDET HVOR GODT FOLK MØDES
Dansk mad --- også ud af huset
Smørrebrød på bestilling dagen før
Åbningstider:
Mandag lukket
Tirsdag - søndag 11.30 - 20.00

Vejlevej 109 . 7140 Stouby

E

Tlf. 76759007

Bestillinger modtages senest kl. 19.45
Vores menukort kan ses på JUST EAT. DK

Se mere på www.hotelvejlefjord.dk/kurogspa

fterårs spa på Hotel Vejlefjord
FASTE ARRANGEMENTER HVER UGE:
Morning Delight kl. 08.00 - 14.00: Morgenbuffet, De Termiske Bade, gus mv.
Onsdags Deluxe kl. 18.00 - 23.00: Middag, De Termiske Bade, Saunagus mv.
TorsdagsGus kl. 16.00 - 22.00: De Termiske Bade med Saunagusoplevelser

NyE SpAbEHANdliNGER
NatureNs skøNHed
Blødgørende og plejende

skoVeNs stille ro

Husk at
bestille tid på
FjordeNs brise
7682 3380
Opkvikkende og friske
Blide og afstressende

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

Snullik’s Data

Bellevej 8, Gammelby, 7140 Stouby
Tlf.: 27 51 70 78 . Mail: mhs@city.dk . www.snulliksdata.dk
12 siders måneds kalender med spiral og ophængskrog i A4 størrelse.
500 stk. 10.500 kr. ex. moms.
1000 stk. 15.500 kr. ex. moms.
Ideel for firmaer som vil sikre sig Deres reklame bliver set hele året.
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Cykelsti Stouby - Hornsyld? Om projekt ”Frihed til sikker sundhed”
En undergruppe af Lokalrådet søgte i foråret ”Cykelpuljen” under Vejdirektoratet
om tilskud til etablering af cykelsti mellem Stouby og Hornsyld. Ansøgningen blev
udarbejdet i fællesskab med Stouby Skole, Skolen i Midten, Vrigsted Efterskole og
Bråskovgård Efterskole.
Vi i ”cykelgruppen” mener selv, vi har nogle rigtigt gode argumenter for projektet:
• Skolebørnene er lige nu afhængige af forældretransport i forb. m. fritidsaktiviteter, skoleprojekter, kammeratbesøg m.m., da skolebussen har begrænset
antal afgange
• Cykelstien vil øge muligheden for at komme med offentlig transport mod 		
nord (Horsens)
• Øget mulighed for Stoubyborgere for at benytte bl.a. svømmehal, bibliotek, 		
apotek, læger og tandlæger, som findes i Hornsyld.
• Der køres meget stærkt, da vejen er med få sving
• Der er tung trafik til store virksomheder og landbrugsproduktioner i området
• Strækningen er erklæret trafikfarlig hele året
Vi fik desværre afslag på ansøgningen i denne omgang, men er i gang med planlægningen for at kunne søge igen. Læs mere om projektet på stouby.nu
/Cykelstigruppen Anders Udbye, Linda Peitersen, Dina Kjerkegaard og Helene
Fruelund
Billeder fra Havkajakfællesskabet
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Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den

7.
14.
21.
28.
4.
11.
18.
25.
2.
9.

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

STOUBY
18. s.e. trin.
10.30 BIL
19. s.e. trin.
Ingen
20. s.e. trin.
Ingen
21. s.e. trin.
10.30 BIL
Alle Helgen
16.00
23. s.e. trin.
9.00
24. s.e. trin.
10.30 BIL
S.s. i kirkeåret Ingen
1. s. i advent
10.30 Gospelgudstj., BIL
2. s. i advent
Ingen

HORNUM
Ingen
9.00 Fin Petersen
Ingen
Ingen
10.30
Ingen
Ingen
9.00
Ingen
10.30

Sogneaften
Torsdag den 11. okt. kl. 19.30 kommer Pernille Hornum fra Aarhus
med sit foredrag ”Sandheder om løgn og bedrag”. Pernille Hornum er
præst, udviklingskonsulent, foredragsholder og udgav sidste år en bog,
hvor hun har drøftet emnet med 16 mennesker med forskellig baggrund.
Blandt andet med skuespiller Paprika Steen, filminstruktør Thomas
Vinterberg og Nils Malmros om løgn og sandhed i kunsten samt sexolog
Joan Ørting om løgn og sandhed i parforholdet. I foredraget vil hun tage
udgangspunkt i bogen og komme ind på, hvorfor vi lyver, og om løgnen
altid er af det onde. Hvad ærlighed er, og hvad omgang med sandhed og
løgn betyder for éns selvforståelse, relationer og samfund. Der er kaffe
á 20 kr.
Debataften om etik og moral
Onsdag den 14. nov. kl. 19.30 er der debataften i Stouby Multihus om emnet ”Dødshjælp”. Der
er oplæg til diskussion ved sognepræst Poul Erik Sørensen. Der er kaffe á 20 kr. og alle er
velkommen.
Efterårsferie
Jeg holder efterårsferie fra lørdag den 13. okt. til og med søndag den 21. okt., hvor embedet
passes af sognepræst Fin Petersen i Ørum Præstegård, tlf. 7589 5397.
Alle helgens dag
Efter gudstjeneste den 4. nov. kl. 16.00 i Stouby Kirke vil der være tændt levende lys på alle de
grave på Kirkegården, der er kommet til siden sidste alle helgen. Der er også lys, som man er
velkommen til at tage med ud på de gravsteder, som man er knyttet til. Ved gudstjenesten i
begge kirke nævnes alle dem, der er døde og/eller begravet i sognet siden sidste Alle helgens
dag.
28
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Børne/familiekoncert i Hornum kirke
Søndag d. 11. november kl. 16.00 er der børne/familiekoncert med Benedicte Riis og hendes
"Tante Andante band " samt vores organist Uffe Kristiansen der medvirker som pianist. Der er
gratis entré for hele familien og alle andre.
Marie og Thorvald Kamm’s legat
Er du studerende og fra Stouby Sogn? Er du i gang med en længere uddannelse og har måske
svært ved at få økonomien til at hænge sammen? Så har du mulighed for at søge om at få et
legat. Ansøgning sendes til Poul Erik Sørensen, Kalmarvej 15, 7140 Stouby eller peas@km.dk
senest den 15. nov. Bestyrelsen for legatet vil kontakte alle ansøgerne, så midlerne kan deles
ud i begyndelsen af dec. som god julegave. Hvis du kender nogle unge, der måske kunne
komme i betragtning, så må du meget gerne fortælle dem om denne mulighed.
Gospelgudstjeneste – 1. søndag i advent i Stouby Kirke
Søndag den 2. dec. kl. 10.30 medvirker Sallvation
Gospelkor. Det er et forholdsvis nystartet gospelkor, der
har til huse på Friskolen i Sall ved Hammel.
Medlemmerne er vidt forskellige, nogle meget lokale og
andre kommer helt fra Bjerringbro og Århus. Koret
dirigeres af gospelleder og solist Brian M. Hollingsworth,
som er flyttet til Danmark fra USA. Brian er gennem sine
år i USA opvokset med gospel, hvorfor koret afspejler
den ægte amerikanske gospel. Desuden er pianist og
musisk entertainer Van Silveré tilknyttet. Koret synger
hovedsageligt 3-stemmig gospel, som er amerikansk inspireret, til tider med et dansk pift.
Set og sket fra 27/7 2012 – 25/9 2012
Døbte i Hornum Kirke:
26/8 Bianca Mølby Kielstofte
Døde og/eller begravede i Stouby Sogn:
3/8 Morten Lyse Holm Vestergaard
15/8 Johanne Smidstrup
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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Familien Madsen Fevejle’s Legat deler julegaver ud til Stouby-borgere
Borgere i Stouby har i anledning af julen 2012 mulighed for at ansøge om kontante pengebeløb. Det er det lokale Stouby-legat, Familien Madsen Fevejles legat,
der i år udlodder kontantbeløb på minimum 500 kroner, som efter ønske frit kan
anvendes til køb af julegaver.
Julelegatet kan søges af enkeltpersoner eller familier, som i år har behov for en
ekstra økonomisk håndsrækning, når julens mange udgifter melder sig. Der kan
også søges midler til indkøb af f.eks. fjernsyn, cykler eller andet til brug i
dagligdagen.
Ansøgninger med begrundelse skal fremsendes til legatbestyrelsen v. sognepræst
Poul Erik Sørensen, Kalmarvej 15, 7140 Stouby – eller på mail: peas@km.dk
Ansøgningerne skal være fremme senest lørdag 1. december.
Legatet, som oprindeligt hedder ”Familien Madsen Fevejles Legat for værdige
trængende i Stouby Sogn” blev stiftet i 1955 og har gennem en lang årrække
uddelt julelegater og på den måde bidraget til juleglæden hos rigtig mange
borgere i Stouby Sogn. Legatet blev i sin tid oprettet på baggrund af
testamentarisk ønske fra Johanne Iversen Fevejle, Stouby, som på den måde
efter sin død ønskede at understøtte lokalsamfundet sådan som Madsen Fevejlefamilien var kendt for at gøre ved blandt at have skænket sognet en række ting
f.eks. de 5 smukke mosaikvinduer i Stouby Kirke.
Legatbestyrelsen består i dag af tre personer, et barnebarn af den oprindelige
formand Niels Buch-Jepsen, sognepræsten i Stouby Sogn og Ole Lyse, udpeget
af Hedensted Byråd. Bestyrelsen har fået Civilstyrelsens tilladelse til at opløse
legatet og udlodde kapitalen i henhold til fundatsens formål inden udgangen af
2012

EFTERÅRSFERIEN PÅ BIBLIOTEKET i Hornsyld
Børneteater
Mandag den 15. oktober kl. 13 – 13.40 på Hornsyld BibliotekeReolen og BibZoom
På kurset ser vi nærmere på, hvordan du hjemme fra din
Børnekulissen opfører Ulvehyl og Bjørneklo for de 3 – 6 årige.
af musik. Anden del af kurset vil handle om eReolen. Me
eller ebogslæser
Børnekulissens forestillinger er populære, da publikum gernetablet
Tirsdag den 25. september kl. 19 – ca. 21 på Hornsyld B
Torsdag den 27. september kl. 19 – ca. 21 på Hedensted
får lov til at spille med mere eller mindre aktivt.
Medbring gerne egen pc/tablet
Gratis adgang, men husk tilmelding.
Internet for let øvede (små hold)

På kurset repeterer vi Internet og Browser
Fantasy Fabeldyr – værksted
Du lærer at oprette en email-adresse og vi ser
på Facebook sættes
Lav dit eget fantastiske fabeldyr. Store vinger, næb og kløerlidt
i træpap
Mandag den 8. oktober kl. 10 – 11.30 på
Juelsminde Bibliotek
sammen, så du får en flot dekoration til værelset.
Tirsdag den 9. oktober kl. 15 – 16.30 på
Hornsyld Bibliotek
Fra 8 år – yngre børn kan deltage, hvis de har en voksen hjælper
med.
Digital Postkasse og e-boks
Onsdag den 17. oktober kl. 12 – 14.30.
På kurset giver vi en kort introduktion til oprettelse af ebo
Nem ID. Alle kurser er gratis, men husk tilmelding.
Gratis adgang, men husk tilmelding

Onsdag den 31. oktober kl. 10 – 11.30 på Hedensted B
Onsdag den 31. oktober kl. 15 – 16.30 på Juelsminde B
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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
Heini Guttesen

Hornumvej 12, 8783 Hornsyld
Søndergade 49, 8783 Hornsyld
Vejlevej 80, 7140 Stouby
spejder@svangut.dk

7568 8780
7568 7160
7589 7264
4132 9337

Kildebjerget Kostskole
Kildebjergets Støtteforening
Lokalhistorisk Arkiv
Naturbørnehaven
Onsdagsklubben

Sten Muff
Henrik Balle Nielsen
Ole Hald
Tove Paaske
Bodil Hansen

Sanatorievej 1, 7140 Stouby
Stouby Møllevej 14, 7140 Stouby
Bøgevej19, 8783 Hornsyld
Stouby Skovvej 2, 7140 Stouby
Vejlevej 119, 7140 Stouby

7847 9700
7560 1800
7589 7070
7589 7868
7589 7369

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 Tommy Glyngfeldt
Stouby Musik-og Kulturforening Peter Skov
Stouby Net
Knud Olesen

Idrætsvej
Idrætsvej 2, 7140 Stouby

7589 7520
4055 0412
7589 7557

Stouby Skakklub
Stouby Skole
Stouby Skolebestyrelse
Stouby Skoles Venner

Jens Otto Grabau
Frank Petersen
Peter M. Nielsen
Erling Nordtoft

Kalmarvej 12, 7140 Stouby
Vejlevej 93, 7140 Stouby
Højkildevej 5, Ørum, 8721 Daugaard
Mikkelsvej 11, 7140 Stouby

7589 7210
7589 7511
7682 3417
7569 1286

Stouby og Omegns Lokalråd
Stouby Vandværk
Stoubys Aktive Piger
Vejlefjord Centret

Ole Lyse
Ib Christiansen
Kontaktperson Konny Jensen
Jan Møller Iversen

stoubylokalraad@gmail.com
Bråskovvej 86, 7140 Stouby
Bjerggårdsmarken 11 A, 7140 Stouby
Sanatorievej, 7140 Stouby

2061 5500
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.
Redaktionen hører meget gerne fra dig, hvis du har kendskab til opdateringer af kontaktinformationen herover.

¼ annonce
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AKTIVITETSLISTE
Hver mandag: 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 onsdag kl. 14.00 - 16.30: Onsdagsklubben
 Hver torsdag kl. 19.30 - 21.30: Lokalarkivet har åbent
 Hver søndag: Mountainbike-træning kl. 08.00 – mød op ved SPAR
Oktober
11 kl. 19.30: Sogneaften med Pernille Hornum. Se s. 28
15. kl. 13 – 13.40: Børneteater, Biblioteket, Hornsyld. Se s. 30
17. kl. 12 – 13.30: Fantasy Fabeldyr, Biblioteket, Hornsyld. Se s. 30
22. kl. 16 – 17: Børnekor starter i Multihuset. Se s. 11
22. kl. 18 kl. 18: Holdfitness i Multihuset. Se s. 5
25 kl. 19:00: Årsmøde i Stouby Motion i Stouby Multihus. Se s. 8
27. oktober kl. 20.00: Andreas Bo i Multihuset. Se s. 15
December
2. kl. 10.30: Gospelgudstjeneste. Se s. 29
Februar 2013
2: Kjørmesgilde
23: Jubilæumshalfest – nr. 25 i rækken!
Næste nummer (nr. 150) af Stouby Bladet udkommer i starten af december 2012.
Deadline for materiale til bladet er fredag den 23. november
Stoubybladet udkommer 6 gange om året (alle lige måneder)
De følgende numre udgives:
 I starten af december 2012, starten af februar og april 2013.
Deadline for materiale til de følgende numre er henholdsvis:
23. november 2012, 25. januar 2013, 22 marts 2013
¼ dinenergi.dk 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

info@dinenergi.dk
tlf. 7589 7200 / 2618 2800
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Snullik’s Data, tlf. 27517078

