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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:
Maria Sahl Nedergaard
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
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_________________________________________________________________
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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AUTO A/S

KRANARBEJDE UDFØRES
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Container
FRIIS udlejes
KURVEFORT
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*

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

STOUBYS årlige juletræsfest
for børn og voksne søndag d. 16. december
Igen i år afholdes den årlige juletræsfest i Stouby med alt hvad det
indebærer: Stort juletræ, luciaoptog, julemand, juledans, godteposer og
meget mere.

• Juletræsfest kl. 14.00 – 16.30
For alle disse herligheder er prisen kun:

• Børn kr. 30 inkl. godtepose, æbleskiver og saft
• Voksne kr. 60 inkl. kaffe, te, gløgg og æbleskiver
Arrangementet afholdes i Stoubyhallen/Multihuset
Tilmelding nødvendig og senest søndag d. 9/12 2012 på:
bejasa3@hotmail.com eller SMS tlf.: 40 84 50 47
Arrangør: Stouby Skoles Venner.

Støt Børnene – Stoubys fremtid
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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
Hyrupvej 7 . 7140 Stouby . Mobil 21 66 65 76

!Nybyggeri

HYRUP

MASKINSTATION AS
TLF. 75 89 75 00
*

*

Landbrugets partner hele året
Dyrlægen i Stouby
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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STOUBY KAJAKFÆLLESSKAB
Den 10. oktober mødte ca. 25 personer op til stiftende generalforsamling i Stouby
Kajakfællesskab.
Foreningen blev endelig officielt stiftet og fik vedtaget egne vedtægter og der blev
valgt en bestyrelse m.v.
Kontingentet blev fastlagt til kr. 600 det første år både som enkeltmedlem og som
familiemedlemsskab.
Udover bestyrelsen er der nedsat tre faste udvalg under bestyrelsen, nemlig et
Kajakhusudvalg, et Aktivitetsudvalg og et Uddannelsesudvalg.
Såvel bestyrelsen som de tre udvalg er allerede i fuld gang med arbejdet og du
kan altid følge med i Stouby Kajakfællesskabs aktiviteter og kommende
arrangementer på www.stouby.nu under fanebladet kajak. Her kan du også se et
filmklip fra en af de skønne roture.
Selvom det ikke er højsæson for havkajakroning lige nu, foregår der spændende
aktiviteter, blandt andet svømmehalsarrangementer, hvor du kan lære at blive dus
med kajakken så du er klar til foråret.
Vi har lige fået udarbejdet et flot sponsorskilt, der er opsat på kajakhuset og der er
planlagt samarbejde med de to andre kajakklubber i kommunen, nemlig Snaptun
og Juelsminde.
Vi er glade for de kajakroere, der allerede har meldt sig ind i Stouby
Kajakfællesskab, men der er plads til mange flere, så du skal være velkommen.
Karen Hansen Lyse, formand.

Kajakbilleder, efterår 2012: tv.: En lille tyfon ved Rosenvold strand, som løftede
havvandet op.
th.: fra kursus i havnebassinet ved Rosenvold.
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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.

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
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Stouby Musik- og kulturforening vil gerne herigennem sende en stor tak til alle
de fantastiske frivillige hjælpere i forbindelse med Andreas Bo´s show den 27.
oktober i Multihuset!
Det var vel nok den til dato største produktion som vi har haft i byen og i
Multihuset, og alt klappede bare til UG, så en stor og velment tak herfra.
Vi fik også fra Paludan Entertainment og Andreas Bo selv stor ros for
arrangementet, og jeg synes også at Andreas Bo gav os alle en god aften både
over – og under bæltestedet.
Det næste som vi har i støbeskeen er en koncerttur til PARKEN den 11. august
2013, hvor vi har fået billetter til Roger Waters opførelse af THE WALL, hvilket er
en af de flotteste opsætninger der findes inden for rock musikken i dag. Showet
varer i knap 3 timer og er en fantastisk oplevelse for både øjne og ører. Vores
pladser er i samme område. VI starter fra Multihuset i bus omkring kl. 12, og er vel
tilbage i løbet af natten igen.
For bestilling og yderligere oplysning kontakt da Peter Skov på 40 55 04 12.
Vi glæder os til at se jer.
/Stouby Musik- og kulturforening

Snullik’s Data
½ side til Snullik
Tlf. 27 51 70 78

Tlf.: 7589 6066

Undgå bøder fra 1. januar 2013.
K

Ny lov fra Skat siger at alle firmabiler med gule plader været forsynet med
virksomhedens navn eller logo samt CVR-nummer skilte på begge sider af
bilen.
Ligeledes indtræder der nye regler angående skiltning på byggepladser
ved arbejde over 50.000,- kr.
Evt. manglende informationer vil blive straffet med bøder på min. 5000,- kr.
Husk at hos Snullik’s Data kan du nemt og billigt få lavet CVR-nummer
skilte både til firmabiler og byggepladser.
I samarbejde med Snullik’s Data vil Revisionskontoret i Daugaard være
behjælpelig med yderligere informationer og regler vedrørende ovenstående.
9
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Stouby Gymnastik og Idrætsforening
Generalforsamling 2012
- Formandsberetning
Endnu et år er gået i Stouby GIF – og det er igen gået godt. Dette mit
første år som formand for hovedbestyrelsen er forløbet stille og roligt,
som det også har været tilfældet de seneste mange år.
Stouby GIF er en forening uden de voldsomme ambitioner om store satsninger og
økonomisk risikofyldte udskejelser.
Dette betyder imidlertid ikke, at foreningen ikke er fuld af liv og engagement. Vi er
så heldige her i Stouby, at vi har en masse frivillige, der hver især yder en større
eller mindre indsats for at foreningen fungerer både på de sportslige områder,
men også ved at varetage planlægningen af sommerfest og halfest. Begge disse
arrangementer bidrager til at styrke fællesskabet i Stouby og giver et uvurderligt
bidrag til foreningens gode økonomi.
På det sportslige område har 2012 budt på enkelte nye udfordringer. Efter mange
års samarbejde med Rårup og Hornsyld om børnefodbold gennem RHS samarbejdet var der gået ”metaltræthed” i RHS. Hornsyld ønskede at træde ud af samarbejdet og det blev derfor besluttet at nedlægge RHS. Børnefodbold i Stouby vil
derfor fremover fortsætte under Stouby GIF, som i forvejen har en fodboldafdeling
med senior-, oldboys- og super-oldboyshold. Det er her vigtigt at fremhæve, at der
ikke er nogen ”hard feelings” de 3 klubber imellem, hvilket bl.a. kan ses af at alle
3 klubber for nylig i fællesskab arrangerede indefodboldstævne for ungdom med
deltagelse af mere end 80 hold.
Motionsafdelingen har fortsat et godt tag i Stoubys borgere. Med mere end 200
aktive medlemmer er motion den største afdeling i Stouby GIF. Her er det ikke kun
vores motionslokaler der trækker. Spinning eller som det nu hedder på moderne
dansk – indoor cycling – og holdfitness tiltrækker også mange.
Gymnastikafdelingen har fortsat et godt tag i børnene i Stouby og afdelingen er
god til at finde på nye måder at lokke pengene ud af byens borgere på, når der
skal samles ind til nye redskaber. Således lykkedes det gennem en koldbøttekonkurrence at indsamle mere end 15.000 kroner til en ny airtrack springbane.
Også yoga og sumba er populære tiltag som har mange aktive udøvere.
Badminton oplever for første gang at det er vanskeligt at udleje alle baner. Her
skal vi nok prøve, at være mere aktive i bestræbelserne på at lokke nye medlemmer til. På ungdomssiden har vi også set en mindre nedgang, men der er i år
kommet mange nye til i U9, U11 og U13 årgangene.
Bordtennis er forholdsvis nyt i Stouby. Afdelingen har ikke mange medlemmer,
men der har dog været fremgang at spore.
10

Tennis kæmper fortsat med at tiltrække nye medlemmer. Det synes dog ikke at
være den mest populære sportsgren for tiden, så selv om afdelingen har forsøgt
med mange gode tiltag er det ikke lykkedes at tiltrække flere.
Til slut vil jeg gerne takke alle der på den ene eller anden måde bidrager til
foreningens virke. Uden jer var der ingen forening. Det må I alle gerne være lidt
stolte af og også gerne fortælle til andre. Ved at fortælle om vores deltagelse i det
frivillige arbejde og være stolte af os selv kan vi måske få endnu flere til at blive en
del af fællesskabet.
/Jan Rosenmaj Pedersen, formand.
_________________________________________________________________
På www.stoubygif.dk kan du læse alle beretninger, referatet og om
konstitueringen ved generalforsamlingen 2012.
Du kan også se den konstituerede bestyrelse på side 3 i dette blad.
_________________________________________________________________
Årets leder, Stouby GIF 2012
Peter Høgh har fået årets lederpris af
Stouby GIF, for sin store indsats
gennem mange år for foreningen,
både som aktiv, som træner og som
leder, hvor han nyder stor respekt for
på sin egen rolige facon at bygge bro
mellem de aktive og foreningerne.
Han formår at inspirere og se
forskelligheden hos ungdomsspillerne
og mulighederne for udvikling.
Peter er meget synlig i foreningen.
Han er hjælpsom og har et bredt netværk, som man ofte kan hente hjælp
gennem, når der er brug for det, både til de store og til de små opgaver.
Her får Peter overrakt prisen af formand for fodbold- udvalget, Torsten
Christiansen.
Andefodbold 2013
Traditionen tro, er der andefodbold i hallen lørdag den 22/12 kl. 14. Andefodbold
er fodbold for mænd med nuværende eller tidligere tilknytning til Stouby.
Det vindende hold får en and pr. mand!
2. præmie er rødvin og 3. præmie er øl.
Efter turneringen afholdes julefrokost.
Tilmeld dig hos Tommy i hallen senest den 18/12 på telefon: 75 89 75 20.
11
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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

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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Vigtige Datoer
Juleafslutning 28. nov
Opstart efter jul 30. jan
Avisindsamling 23. feb

Nyt fra spejderne:
Gruppetur
I oktober var vi på
gruppeweekend til
Houens Odde
spejdercenter ved
Kolding.
Spejderne oplevede
en ”rejse” jorden
rundt, hvor vi kom til
alle kontinenter, og
prøvede en masse
forskellige aktiviteter.
Vi havde en fantastisk
weekend med meget smukt vejr.
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 23. februar.
Som altid er alle velkomne til at kigge ud i spejderhuset på Stouby
Skovvej 7C til vores møder om onsdagen. Efter jul starter vi igen 30/1.
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
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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

Mundblæst iransk glas
15 x 12 cm
200,-

Engle lysestage, Louise Hjerrild
12 x 11 cm
200,-

Nisser, Louise Hjerrild
30 x 5 cm
Pr. stk. 120,-

Annemette Klit Keramik
10 x 10 cm
500,-

JULEUDSTILLING MED GALLERIETS
KUNSTNERE - MED SPÆNDENDE
VÆRKER I GAVEPRISKLASSE!
2. DECEMBER KL 14-17
VI ER KLAR MED ET LILLE TRAKTEMENT
UDSTILLINGEN KAN SES TIL 23. DECEMBER

Vejlevej 145 • 7140 Stouby • Tlf. +45 7589 7370 • www.belle.dk
Nye åbningstider : Tirsdag - fredag : 12-17 • Lørdag - søndag : 11-16
Mandag efter aftale.
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Se vores nye, spændende afdeling med kunsthåndværk i alle prisklasser

Sikke et cirkus! – på Kildebjerget kostskole
Årets emneuge har stået i cirkus´ tegn.
Hele ugen har båret præg af højt humør og et stort
engagement. Eleverne har, under kyndig
vejledning af direktørparret Allan og Irene Thierry
fra Cirkus krone, arbejdet med forskellige
elementer fra cirkus, lige fra gøgl, trylleri,
jonglering, linedans til balance på kugle mm.
Et par udtalelser fra ”artisterne”: ”Sommerfugle i
maven”. ”Sved i hænderne”. ”Det troede jeg ikke,
jeg turde”. ”Jeg har sceneskræk”. ”Jeg gjorde
det!”.
Ugen afsluttedes torsdag aften med
cirkusforestilling ved Cirkus Kilde, hvor elevernes
forældre og søskende var tilskuere.

Onsdagsklubben i Stouby - et tilbud til alle pensionister og efterlønsmodtagere i
lokalområdet.
Vi har til huse i fælleslokalet, der er knyttet til ældreboligerne i Mølleparken
Kommende aktiviteter:
5. december kl. 1400: Pakkespil: medbring en pakke maks. 25 kroner
12. december kl. 1400: Juledekorationer og æbleskiver. Historie v/Ketty Brauner
19. december kl. 1230: Julefrokost
9. januar kl. 1400: Mandagsmusikanterne underholder
16. januar kl. 1400: Besøg: Gerda Jacobsen, Bjerre, der fortæller om sin barndom
23. januar kl. 1400: Bankospil, medbring en gevinst, maks. 25 kroner
30. januar kl. 1400: Ketty Brauner fortæller om kartoffel tyskerne
6. februar kl. 1230: Kjørmes. Der serveres gule ærter mv. Husk tilmelding!
13. februar kl. 1400: Hyggeligt samvær
/De frivillige
15
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Juleudstilling!
Før i tiden var der mange butikker i Stouby. Nu er der kun nogle få tilbage.
Sidst i 1960`erne havde man en rigtig hyggelig tradition i Stouby!
Butiksvinduerne blev julepyntet i begyndelsen af december, udstillingerne blev
afsløret samtidig på en aftalt dag, ofte 2. søndag i advent.
Så gik familierne rundt og beundrede de forskellige butikker og snakkede om opfindsomhed og fingerfærdighed hos de forskellige.
For nogen tid siden fik arkivet et foto indleveret. Det viser en udstilling fra et af
årene. Motivet er Sanatoriet og udstillingen var i vinduet hos slagter Sørensen,
Vestergade 5. Lisbeth og Thorkild Sørensen havde fået den ide at fremstille
modeller af spændende bygninger i området, en ny bygning hvert år.

Alt fremstillet i produkter, som kunne købes i butikken, fedt, spegepølse,
osv.
Billedet taler for sig selv. Ikke så underligt at Niels Sørensen var en smule stolt, da
vi talte om de mange fine modeller, der havde været udstillet hos hans forældre.
For at afslutte historien nævnte Niels, at da juleudstillingen af den viste model var
afsluttet, blev den flyttet ned i nærheden af Sanatoriet, og anbragt ved vejen ud
for en af lægeboligerne. Der fungerede den som fuglemad i en periode.
Mon der findes andre lignende fotografier af juleudstillinger rundt omkring?
Arkivet vil i så fald gerne have lov at kopiere.
Stouby lokalarkiv, Lis Schrøder, Mogens Dam
16
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FAKKEGRAV BADEHOTEL

En af egnens historiske perler er brændt
Denne historiske bygning nedbrændte natten til lørdag den 24. november 2012.

Kl. 2.30 natten til lørdag den 24. november 2012 indløb meldingen til alarmcentralen
om, at Fakkegrav Badehotel brændte. Brandvæsenet fra Hornsyld rykkede ud og var
på stedet indenfor 10 minutter efter alarmen indløb.
Men restaurationsfløjen med sal, køkken og terrasse stod ikke til at redde og man
koncentrerede sig om at redde Kursushuset og Værelsesbygningen (det gamle
pakhus).
Lørdag eftermiddag så de sørgelige rester sådan ud.

Tekst og foto: Stouby Lokalarkiv / Mogens Dam
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Siden sidst fra Stouby og omegns Lokalråd

– se mere på www.stouby.nu

Bestyrelsen har ikke ligget på den lade side, og vi har i øjeblikket mange skibe i
søen, men nu hvor julen nærmer sig, har vi også behov for at holde en lille pause,
inden det går løs igen i 2013.
Vi er meget stolte over, at vi kan være med til at afholde vor halfest nr. 25 lørdag
23. februar. Det er godt gået Stouby – det vidner om et rigtig godt sammenhold.
Hvor mange Stouby-borgere har mon været med til samtlige halfester?
Vejlevej 97 – boligen mellem fodboldbanen og tennisbanen
Efter et tip fra lokalrådet erhvervede Hedensted Kommune ejendommen på
tvangsauktion. Ejendommen blev betalt af den såkaldte ”nedrivningspulje”, der er
afsat til køb af dårlige bygninger. Det er kommunens hensigt at overdrage arealet
til lokalrådet, når ejendommen er revet ned.
”Frugthaver i landsbyerne”
Jeg har været inddraget i et kommunalt innovationsprojekt ”sundhed på tværs”,
hvor begrebet ”frugthaver i landsbyerne” blev født. Kommunen har efterlyst
landsbyer, der ønsker at indgå i et sådant projekt, og efterfølgende har 4 – 5
landsbyer – inklusiv Stouby – meldt sig som interesseret.
Vi har søgt det fælles landdistriktsråd om kr. 30.000,00 til indretning af frugthaven
på grunden Vejlevej 97. Stouby Skole er meget interesseret i at være med i
projektet, og det er hensigten, at eleverne skal undervises i driften og udnyttelsen
af frugthaven med bl.a. æble- og pæretræer.
Når projektet kommer på plads, vil vi sammen med skolen indkalde til et
orienterende møde, hvor vi blandt andet vil nedsætte en arbejdsgruppe, der skal
stå for etablering og arbejdet med driften af frugthaven.
Det er vort mål at gøre frugthaven til et demonstrationsprojekt til fremvisning for
andre landsbyer.
Landdistriktsministeren efterlyser sådanne projekter, der kan være til inspiration
for andre landsbyer, og han har oprettet hjemmesiden www.livogland.dk, hvor der
kan læses mere. Stouby Multihus er allerede på hjemmesiden vedrørende
samarbejdet med menighedsrådet under ”Stouby samler kræfterne i multihus”.
Asfaltering af Rosenvoldvej
Kommunen havde desværre glemt at asfaltere den sidste og dårligste del af
Rosenvoldvej, men efter en henvendelse fra lokalrådet er asfalteringen nu
gennemført. Nu må der være optimale forhold for de mange cykelryttere, der
prøver kræfter med Rosenvoldbakkerne og næste cykelstævne i Stouby i 2013.
Hvor skal vi hen Stouby?
Som opfølgning på mit indlæg i det sidste nummer af Stouby Bladet har vi
besluttet at indkalde til en visionsaften i Stouby Multihus torsdag den 28. februar
2013 kl. 19.00. Sæt kryds i kalenderen, hvis du vil være med til at drøfte Stouby
og omegns fremtid. Vi har selvfølgelig nogle tanker, som vi vil fremføre, men vi vil
gerne høre din mening. – se flere oplysninger i det næste blad, februar 2013.
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Kunst i Stouby (fortsættelse fra side 18)
Lokalrådet er i færd med at undersøge muligheden for at få en stor skulptur til
Stouby udført af en anerkendt kunstner. Det er en længere proces, men vi
forsøger.
Statens Kunstfond har en pulje til kunst i det offentlige rum
Hvis vort projekt bliver godkendt, bliver vi koblet på en anerkendt kunstner, der vil
opføre sit værk på en passende placering i Stouby.
Såfremt vi kommer i betragtning, regner vi med at søge diverse fonde, således at
Stoubyborgerne kan beholde deres penge i lommen.
Vi vil indkalde til et opstartsmøde, såfremt vi opnår en positiv dialog med Statens
Kunstfond. Her skal der nedsættes en arbejdsgruppe af kunstinteresserede.
Stouby på europakortet
Vi har fået en kontakt til Region Midtjyllands EU-kontor, og de vil forsøge at
hjælpe os med i et EU-projekt.
Der er flere muligheder – venskabsbyer – ungesamarbejde/herunder skoler med
videre.
Vores kontaktperson er i øjeblikket i færd med at indsamle materiale om
mulighederne.
Vi vender tilbage, når vi har noget mere konkret.
Til slut vil Stouby og Omegns Lokalråd ønske alle
Glædelig Jul & Godt Nytår!
Ole Flemming Lyse, Formand.

Halfest 2013
Sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag den 23. februar 2013, hvor vi
afholder halfest nr. 25 i Stouby Multihus!
Traditionen tro uddeler Stouby og Omegns Lokalråd en velkomstgave til alle
borgere i Stouby/Hornum-området, der er med til halfesten for første gang,
ligesom lokalrådet også uddeler årets "Stoubypris".
Vi glæder os til at slå dørene op til en forrygende halfest 2013 med sædvanligvis
god stemning.
Nærmere ang. tilmelding m.v. vil blive omtalt i det næste Stoubyblad.
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LANPARTY med mere…
Der afholdes jule-LANPARTY i multihuset den 27/12 2012 fra klokken 10 – 16
Husk at der kun er adgang til nettet via LAN- stik (ingen WI-FI) hallen vil være
åben, hvor der er plads til leg og spil af forskellig art.
Vi håber at der er forældre, der vil blive og
deltage.
Hallens cafeteria vil være åbent.
Der er gratis adgang og ingen tilmelding.
Der er personer fra idrætsforeningen til
stede.
MVH. Idrætsforeningen.

½ annonce

Stouby Bladets redaktion
ønsker alle en glædelig jul
samt et godt nytår
Tak for et godt samarbejde i det
forløbne år.
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Annoncer i Stouby Bladet i 2013
Først tak til de firmaer og privatpersoner, der har annonceret i Stouby Bladet i
2012, både for annoncerne og samarbejdet.
Uden jeres opbakning havde vi ikke noget blad, idet det trykkes og omdeles
udelukkende for de penge, der kommer ind ved annoncesalget. Vi håber, alle
vores annoncører fra 2012 vil forsætte med at annoncere i 2013, hvorfor de vil
modtage et brev fra mig i løbet af december med spørgsmål til ønsker om
annoncering i 2013.
Der er altid plads til flere annoncer, og jo flere annoncer, jo lavere kan vi holde
prisen. Så overvej, om du kunne have gavn af at synliggøre dit firma med en
annonce i bladet. Dit firma behøver ikke være stort og veletableret. Et mindre
firma/hobbyvirksomhed har også brug for, at lokalbefolkningen kender til dets
eksistens. Husk du behøver ikke tegne dig for et helt år. Du kan nøjes med at
købe én eller to annoncer.
Kontakt mig og fortæl, hvilke ønsker du har, så laver vi en individuel aftale
tilpasset dig/dit firma.
Grundet den gode tilslutning fortsætter priserne fra 2012 uændret i det nye år.
Hele
2013

En enkelt
annonce

Bredde Højde
Størrelse Format mål angivet i mm
1/1 side
Høj
134
192
8.000,00 1.665,00
1/2 side
Lav
134
96
4.000,00
835,00
1/4 side
Lav
134
48
2.000,00
415,00
1/4 side
Høj
67
96
2.000,00
415,00
1/8 side
Lav
67
48
1.000,00
210,00
Størrelser og priser for 2013 excl. moms fremgår af skemaet.
Med ønsket om en glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår til alle.
Annoncekoordinator Ingeborg Sejr, Vejlevej 118, 7140 Stouby, tlf. 75 89 77 50
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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

22

*

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

"Lyserød Lørdag" i Stouby Hallen den 6. okt. 2012
Vi er i Stouby meget stolte over, at med hjælp fra bl.a. Hedensted
Handelstandsforening, Lokale virksomheder i Stouby og omegn at have indsamlet
9800,- kr. til Kræftens Bekæmpelse.
Vi havde en fantastisk dag med masser af forskellige former for motion: bl.a.
Zumba, dans, bodytoning og yoga.
Det varmer mit hjerte, at så mange havde lyst til at bakke op om dette projekt "støt
brysterne" og jeg håber at kunne gentage succesen igen til næste år, som
forventes løber af stablen den 5. okt. 2013.
TUSINDE TAK TIL ALLE DELTAGERE OG SPONSORER!
Med venlig hilsen, Trine Mahnkopf

_________________________________________________________________
Premierløjtnant Niels Waaben Hauges legat udlodder legatmidler
I følge legatets fundats uddeles legatet til beboere i Stouby Sogn.
Bestyrelsen er frit stillet, men man ser gerne legatet uddelt som et lille tilskud til
uddannelse af unge mennesker.
Ansøgningen, der vil blive behandlet fortroligt, skal være formanden for legatet
Niels Henning Broch-Mikkelsen, Bellevej 19, 7140 Stouby i hænde
senest d. 8. december 2012.
Ansøgningen kan sendes som brev eller e-mail BM19@mail.tele.dk
/Niels Henning Broch-Mikkelsen
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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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Hvordan opfatter dine kunder
din hjemmeside?

Arbejder din hjemmeside for dig som den skal og giver den nuværende
og fremtidige kunder det rigtige image af virksomheden? Hos ITL vil vi
rigtig gerne hjælpe dig med at få din hjemmeside til at arbejde for din
virksomhed og være en seriøs del af markedsføringen.
Vi laver individuelle løsninger og går i dybden med din virksomhed for
at opnå en målrettet løsning med et grafisk udtryk, der rammer målgruppen rigtigt. Så har du brug for et redesign af hjemmesiden eller
starte på en frisk hvor vi tager fat i hele den grafiske identitet, så kan vi
hjælpe dig med en 360 graders løsning. Hos os starter alt med en god
dialog, en kop kaffe og dig i centrum - vi tror nemlig på længerevarende
og tillidsfuld samarbejde.

Det vil vi gerne hjælpe med:
• 3600 grafisk identitets løsning
• Websites
• Webshop
• SEO
• Softwareudvikling
• Rådgivning og support

Nørregade 7, Baghuset
8700 Horsens
Tlf.: 7560 2997
www.itl.dk
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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
Tlf. 76759007

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

JULEGAVER
& GAVEKORT
Bestil årets bedste julegaver på

www.vejlefjordshop.dk
eller køb dem i SpaShoppen ved Kur & Spa
Sanatorievej 26
7140 Stouby
Tlf 7682 3380
receptionen@vejlefjord.dk

www.hotelvejlefjord.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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NYT FRA MULTIHUSET
Så er indesæsonen godt i gang, og det er dejligt, at se det liv der er omkring vores
Multihus. Vi har dog fredagen som ikke er særligt godt besat, faktisk er der ingen
aktivitet fredag efter kl. 17.00. Det synes vi i bestyrelsen er lidt trist, og derfor vil vi
opfordre de forskellige idrætsgrene til at bruge fredagen til små eller store events.
F.eks. har badminton afdelingen booket en fredag hvor man mixer de spillere der
møder op, og efterfølgende laver fælles spisning.
Denne model kunne man også bruge i andre idrætsgrene. Og så længe man
holder det i foreningsregi betaler man kun normal timepris.
Endvidere vil i opfordre til afholdelse af inspirationsdage/temadage for nye
sportsgrene m.m. Sådanne arrangementer skal ikke betale halleje, da vi synes det
er vigtigt, at følge med udviklingen og få afprøvet de nye sportsgrene. Det kunne
være Ultimate (frisbee) eller Hockey, men også ”gamle” sportsgrene som f.eks.
Basketball og Volleyball eller noget helt tredje.
Glemt tøj
Der bliver glemt rigtig meget tøj i hallen nu indesæsonen er i gang. Der er indkøbt
to store ”hyndebokse” til at opbevare dette i, men de bliver hurtigt fyldte. Vi
opfordre alle som har glemt noget tøj til, at se i disse bokse om deres tøj skulle
være her. Vi vil fremadrettet aflevere alt glemt tøj i tøj containeren hos Yding hver
måned.
Et lille suk
Vi vil opfordre til, at man sætter plakater og andre beskeder op på de dertil
opsatte opslagstavler. Der er desværre en tendens til, at man sætter dem op på
vores facadevinduer. Det ser ikke pænt ud, og det er umuligt at komme til at
pudse vinduer m.m. For eftertiden vil alle plakater m.m. der ikke opsættes på
opslagstavler blive taget ned.
På bestyrelsens vegne, Jens Lund
_________________________________________________________________
Konkurrence – KUN FOR BØRN!
Rundt i bladet her er der små
nisser, ligesom den du ser her.

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

Prøv om du kan tælle, hvor mange nisser, der er i hele bladet.
Svaret kan du skrive her. Der er _________ nisser med den her på siden.
Jeg hedder ____________________ og er ____ år. Jeg har telefon __________.
Kuponen afleveres i Lokalrådets postkasse hos SPAR senest lørdag d. 15.
december kl. 16. Vinderen udtrækkes d. 16. december og kontaktes direkte.
/redaktionen af Stoubybladet.
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Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Mandag den
Tirsdag den
Onsdag den
Søndag den
Mandag den
Tirsdag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den

2.
9.
16.
23.
24.
25.
26.
30.
31.
1.
6.
13.
20.
27.
3.
10.
17.
24.

dec.
dec.
dec.
dec.
dec.
dec.
dec.
dec.
dec.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan.
feb.
feb.
feb.
feb.

STOUBY
1. s. i advent
10.30 Gospelgudstj. Bil
2. s. i advent
Ingen
3. s. i advent
Ingen
4. s. i advent
10.30 Kirkebil
Juleaften
14+16
Juledag
Ingen
2. Juledag
Ingen
Julesøndag
Ingen
Nytårsaften
16.00 Champagne
Nytårsdag
Ingen m.m.
Hellig 3 konger Ingen
1. s.e.h. 3 k.
9.00
S. s.e.h. 3 k.
Ingen Rikke Mai
Septuagesima 10.30
Seksagesima
Ingen Kirkebil
Fastelavn
9.00
1. s. i fasten
Ingen Fin Petersen
2. s. i fasten
Ingen

HORNUM
Ingen
14.00 Børnegudstj.
10.30
Ingen
15.00
10.30
Ingen
9.00 Fin Petersen
Ingen
Ingen
10.30
Ingen
10.30
Ingen
10.30
Ingen
Ingen
9.00 Rikke Mai

Gospelgudstjeneste
1. søndag i advent i Stouby Kirke.
Søndag den 2. dec. kl. 10.30 medvirker Sallvation
Gospelkor, der har til huse på Friskolen i Sall ved
Hammel. 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.
Nyt menighedsråd i Hornum
Efter 1. søndag i advent er følgende i Hornum Menighedsråd: Gert Ballegaard Hansen, Erik
Berthelsen, Janni Krogh Andersen, Tom Laursen, Michael Brund samt præsten.
Nyt menighedsråd i Stouby
Efter 1. søndag i advent er følgende i Stouby Menighedsråd: Laurits Madsen, Preben Laursen, Betina Bohn Madsen, Helga Ross Pedersen, Jonna Vibeke Wærum Sørensen, Peder
Henrik Engelbrecht samt præsten.
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Børnegudstjeneste og julehygge i Hornum
Søndag den 9. dec. kl. 14.00 er der børnegudstjeneste i Hornum Kirke. Det bliver en gudstjeneste i børnehøjde, hvor også de mindste kan være med. Bagefter er der julehygge i Træhuset med gløgg, æbleskiver, kaffe, sodavand, kage, juleklip og godteposer. Vi slutter af med
at pynte juletræet i kirken med de fine ting, der er blevet lavet.
Juleaften – 3 gudstjenester
Der er gudstjeneste i Stouby kl. 14.00, i Hornum kl. 15.00 og igen i Stouby kl. 16.00. Juleaften og juledag er der indsamling til Børnesagens Fællesråd, der støtter og hjælper vanskeligt
stillede børn og unge. Vi kan således være med at give en julegave til fattige børn i Danmark.
Nytårsaften – med champagne og kransekage
Igen i år er der gudstjeneste i Stouby Kirke den 31. dec. kl. 16.00. Efter gudstjenesten er der
champagne, sodavand og kransekage i våbenhuset, hvor vi ønsker hinanden godt nytår. Der
bliver indsamling til Det danske Bibelselskab.
Sang-eftermiddag i Stouby Multihus
Som noget nyt vil vi lave en sang-eftermiddag torsdag den 24. jan. kl. 14.00-16.00 i Stouby
Multihus med Uffe Kristiansen ved klaveret. Vi håber på en god tilslutning, så vi kan lave flere
lignende arrangementer i løbet af året. Alle er hjertelig velkommen. Der er kaffe á 20 kr.
Vinterferie
Fra lørdag den 9. feb. til og med søndag den 24. feb. holder jeg vinterferie. Embedet passes
af sognepræst Fin Petersen, Ørum Præstegård, tlf. 7589 5397.
Set og sket fra 26/9 2012 – 18/11 2012
Døbte i Stouby Kirke:
18/11 Simon Søgaard
Velsignede i Stouby Kirke:
17/11 Tommy Aage Ryde Nielsen & Charlotte Veggerby Nielsen
Døde og/eller begravede i Stouby Sogn:
18/10 Jens Jørgen Jørgensen
22/10 Rasmus Bjørn Eskesen
23/10 Gudrun Maren Petersen
26/10 Joan Falkenberg Jensen
26/10 Lise Hansen
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
Hornum Kirke:
Graver og kirketjener: Kirsten Schrøder, Neder Bjerrevej 7, 8783 Hornsyld tlf. 2179 9350
Kirkeværge: Gert Ballegaard Hansen, Bråskovvej 78, 8783 Hornsyld tlf. 4077 9640
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REVISIONSKONTORET
I DAUGAARD

Karen Hansen Lyse

Din virksomhed er unik - derfor skal du serviceres af din egen revisor. Vi tager
udgangspunkt i dig og din virksomheds behov.

Registreret Revisor og indehaver K
Erhvervsvej 2
8721 Daugård
Tlf.: 7589
6066
ALT I ELASTISKE FUGER
UDFØRESFUGER
I HØJ UDFØRES
KVALITETI HØJ KVALITET
ALT I ELASTISKE

Hos Revisionskontoret i Daugaard A/S er vi seks uddannede revisorer, der er klar
til at levere gode revisorydelser i et forståeligt sprog.

ALT I ELASTISKE FUGER UDFØRES I HØJ KVALITET

ER DIN NØGLE TIL

Vort faglige niveau skal du stole på - vor personlige service kan du opleve.
Vi kan tåle at blive målt på det vi gør og ikke kun på det, vi siger. På vor hjemmeside kan du læse, hvad nogle af vore kunder udtaler om samarbejdet med os.
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Alt i digitaltryk og offsettryk
Dekorering af biler og vinduer

Snullik’s Data
Bellevej 8,

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

Idrætsvej

Stouby Multihus, halbest./Café Tommy Glyngfeldt
Stouby Musik-og Kulturforening Peter Skov
Stouby Net
Knud Olesen

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: Onsdagsklubben kl. 14.00-16.30 (se mere på stouby.nu)
Hver torsdag kl. 19.30 - 21.30: Lokalarkivet har åbent
Hver søndag: Mountainbike-træning kl. 08.00 – mød op ved SPAR

December
2. Gospelgudstjeneste kl. 10.30 i Stouby Kirke, se side 28
8. Frist for ansøgning om legat, se side 23
9. Børnegudstjeneste kl. 14.00 i Hornum Kirke, se side 29
16. Juletræsfest i hallen kl. 14.00-16.30, se side 5
16. Frist for deltagelse i Børne-julekonkurrence i bladet, se side 27
22. Andefodbold i hallen kl. 14.00, se side 11
24. 3 x gudstjeneste: kl. 14.00 og 16.00 i Stouby, kl. 15.00 i Hornum, se side 29
27. Jule-Lan party i hallen kl. 10.00-16.00, se side 20
31. Gudstjeneste med champagne og kransekage, kl. 16.00 i Stouby, se side 29
Januar 2013
21. Foredrag: rejser i Sydamerika v/Orkidémand Knud Nielsen. Multihuset 19.00
23. Avisindsamling ved spejderne, se side 13
24. Sang-eftermiddag. Multihuset kl. 14.00-16.00, se side 29
25. Pigeaften ved Stoubys Aktive Piger. Multihuset kl. 18.00
Februar 2013
2. Kjørmesgilde – se opslag i Multihuset senere, eller på stouby.nu
23. Halfest nr. 25! Se mere side 19, eller senere på stouby.nu
28. Visionsaften med Lokalrådet. Multihuset kl. 19.00, se side 18
Næste blad (nr. 151) udkommer i starten af februar 2013.
Deadline for materiale til bladet er fredag den 25. januar 2013.
Stoubybladet udkommer 6 gange om året (hver lige måned)
De følgende numre udgives:I starten af februar, april og juni 2013
Deadline for materiale til de følgende numre er henholdsvis:
25. januar, 22. marts og 24. maj 2013.
¼ annonce

SOLCELLEANLÆG

• Professionel og grundig vejledning
• Individuelt tilpassede løsninger
• Kvalitets anlæg til konkurrencedygtige priser
• Markedets bedste finansiering med BRF Kredit
• Revisorbistand inkluderet
Stouby Kirkevej 2-4
7140 Stouby
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info@dinenergi.dk
tlf. 7589 7200 / 2618 2800

Snullik’s Data, tlf. 27517078

