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Bjerrevej 338, Bjerre, 8783 Hornsyld
Mail: bjerre-el@mail.tele.dk · www.bjerre-el.dk

Få designet og syet nyt tøj eller det gamle repareret hos

Ni-Design

ør musik
r man
ygaard-

v

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

Anker Olsen

Løgballevej 12 DK-7140 Stouby
Tlf. +45 75691200 Mobil + 45 2363 8518
camping@logballe.dk - www.logballe.dk

HYRUP TØMRER- &
SNEDKERFORRETNING A/S

v/ Mads & Nikolaj Lyse Hansen

NYBYGNING
OM- & TILBYGNING
RENOVERING
VINDUER & DØRE
ALT I TAGARBEJDE
Fakkegravvej 23 . 7140 Stouby

Tlf. 75 89 70 72
Mads mobil: 22 38 34 44
Nikolaj mobil: 22 55 49 49

IB CHRISTIANSEN ApS
Bråskovvej 86
7140 Stouby
Tlf. 21797733
CVR. 31368065
Mail: ib-murer@mail.dk

Murerarbejde udføres
Nybygning
Ombygning
Reparation

Ring og få et godt tilbud
Kvalitets arbejde til tiden
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Stoubybladets redaktion
Helene Fruelund, tlf. 21 82 96 22 og Bjørn Lorenzen, tlf. 61 41 65 19.
Indlæg til Stoubybladet & stouby.nu sendes til: stoubynu@gmail.com
Henvendelse vedr. annoncer kan ske til annonceansvarlig
Ingeborg Sejr på tlf. 75 89 77 50
Bestyrelsen for Stouby og Omegns Lokalråd
Formand:
Ole Lyse
Næstfmd.:
Linda Peitersen
Sekretær:
Helene Fruelund
Kasserer:
Mette Lyse Pedersen
Best.medl.: Peter Skov (repr. for Stouby Skole)
Best.medl.: Per Klarup
Best.medl.: Anders Pedersen
Best.medl.: Lis Høgh
Best.medl.: Maria Sahl Nedergaard (repr. for GIF)
Suppleant:
Lene Jorsal

tlf. 20 61 55 00
tlf. 60 32 50 25
tlf. 21 82 96 22
tlf. 40 28 91 11
tlf. 40 55 04 12
tlf. 30 54 98 44
tlf. 40 82 02 55
tlf. 30 57 99 12
tlf. 23 20 37 39
tlf. 21 15 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:
Svend Erik Dam Nielsen
Bordtennis: Poul Erik Sørensen
Badminton: Erling Juul
Motion:
Klaus Holgersen
Suppleant:
Kristina Holst Juul
Suppleant:
Mette Lyse Pedersen

tlf. 75 89 70 75
tlf. 60 32 50 25
tlf. 27 31 53 03
tlf. 23 20 37 39
tlf. 75 69 12 86
tlf. 20 78 36 66
tlf. 75 71 20 24
tlf. 22 67 66 57
tlf. 75 89 70 51
tlf. 23 30 60 72
tlf. 22 75 87 98
tlf. 25 32 69 65
tlf. 40 28 91 11

_________________________________________________________________
Stoubybladet 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 købmanden. 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 tlf.: 40 78 76 46 eller på mail: kjeld.jorgensen@hafnet.dk
Du kan også downloade bladet på www.stouby.nu.
Stoubybladets oplag: 975 eksemplarer.
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Annoncepriser for 2015
Igen i år skal der lyde en stor tak til alle, der har annonceret i Stouby Bladet i
2014. Uden jer havde vi ikke et godt og velfungerende Stoubybladet. Tiden
nærmere sig, hvor vi skal lave aftaler med hensyn til annoncer i 2015. Sidste år
var der desværre nedgang på salg af annoncer på 16 %, hvilket hovedsageligt
skyldes, at flere enkeltmandsfirmaer lukkede pga. at ejeren gik på pension.
Vi har valgt at fortsætte med uændrede annoncepriser for 2015, men det betyder,
at vi har brug for nye og flere annoncer i bladet, så vi ikke får underskud eller må
skære i antal af sider og dermed skærer i alle de dejlige indlæg, som bringes i
bladet.
Det er derfor med stor glæde, at vi kan byde velkommen til 2 nye firmaer, som
allerede nu har tegnet sig for at annoncere i bladet i hele 2015. Men vi har brug
for flere, så har du et firma eller et arrangement, du gerne vil annoncere for, bedes
du kontakte mig, så vi kan lave en aftale tilpasset dine behov.
Husk du behøver ikke annoncere i alle 6 numre gennem året. Du kan nøjes med
at købe én eller to annoncer. Du kan også efter forudgående aftale med Ingeborg
ændre på indholdet eller størrelsen på din annonce.
Størrelser og priser for 2015 fremgår af skemaet. Obs, priserne er excl. moms.
En enkelt
Bredde Højde Hele 2015 annonce
Størrelse Format mål angivet i mm
1/1 side
Høj
134
192
8.000,00 1.665,00
1/2 side
Lav
134
96
4.000,00
835,00
1/4 side
Lav
134
48
2.000,00
415,00
1/4 side
Høj
67
96
2.000,00
415,00
1/8 side
Lav
67
48
1.000,00
210,00
Annoncekoordinatorer Ingeborg Sejr
Vejlevej 118, 7140 Stouby, tlf. 75 89 77 50

Stouby Bladets redaktion ønsker alle læsere en
glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.
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Nyt fra fodboldafdelingen
Indendørs fodbold
Vi er i gang med næsten alle hold i Multihuset – kun børnehaveholdet mangler, da
vi pt. mangler en eller flere, som vil tage sig af holdet.
Vi har haft lidt forsinkelse med at få tilmelding gjort klar på www.stoubygif.dk, men
vi forventer snart at være klar, således at kontingenter kan indbetales inden jul.
Nyt kunstgræsanlæg i Hedensted
Hedensted Kommune har i samarbejde med Hedensted IF etableret et
topmoderne kunstgræsanlæg på Gesagervej bag Hedensted Centret.
Anlægget blev indviet den 14. november og kan nu bruges af alle foreninger
i kommunen, og der er lavet en timefordeling blandt de foreninger, som har
tilkendegivet at ville benytte anlægget.
Stouby GIF har sammen med Stenderup SSK anlægget til rådighed fredag
eftermiddag fra 16 – 17.30. Anlægget kan bruges omkostningsfrit i 2014, mens
der fra 1. januar pålægges et brugergebyr, som Hedensted Kommune øremærker
til at nedbringe den samlede omkostning til brug af kunstgræsanlæg i kommunen.
Nye sponsorer
Vi har igen været heldige, at få sponsoreret spillertøj til vores fodboldhold.
Denne gang fra Spar Nord med 14.000 kr, Multihusets Cafe med 3.500 kr. og
Kenneth Jensen Transport med 3.500 kr.
Vi takker mange gange for de flotte sponsorater, som kommer klubbens seniorer
og oldboys til gode.
Andefodbold
Husk tilmelding til årets andefodbold i Multihuset lørdag den 20. december.
Tilmelding sker i Multihusets Café.
Julekonkurrence med flot gave – men kun for børn
Julen nærmer sig og så er det tid for os nisser at komme frem fra
vores skjul, hvor vi har ligget og sovet hele sommeren. Nogle af os
har fundet vej ind på siderne her i bladet.
Hvis du kan tælle hvor mange af os nisser, der har sneget ind i
bladet, så skriv antallet her _______ og dit navn og dine forældres
telefonnummer her

Sådan ser jeg ud.



Du skal aflevere din besvarelse i lokalrådets postkasse hos Min Købmand, Ulla og
Johs. Yding, senest fredag d. 19. december kl. 19. Så deltager du i konkurrencen
om at vinde en flot gave som købmand Yding har sponsoreret.
/Juleredaktionens nissehjælper
5

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

Frisørhjørnet
v/ Thuy Thi Truong

Borgergade 21
7140 Stouby
Tlf. 75897730

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

Anlæg af indkørsler m.v.
Jord og beton arbejde.
KloakeringJORDARBEJDE
samt
byggearbejder.
Vestergaard
I/S.

KLOAKARBEJDE

v. Ole Lyse
Stouby Entreprenørforretning
ApS
STØBEARBEJDE
Bellevej 20 - 7140
Stouby
www.htn-entreprenør.dk
Tlf. 75 89 77 77 - Fax 75 89 77 98
BELÆGNING

Bråskovvej 94 • 7140 Stouby • Tlf. 2082 6402

Dyrlægen i Stouby
Dyrlæge Bjørn Lorenzen
Lindevangen 6 • 7140 Stouby
info@dyrlaegenistouby.dk
Tlf.: 61 41 65 19
Behandling af hunde og katte

Vestergaard I/S.
v. Ole Lyse

Konsultation efter aftale
Jeg kommer også gerne ud til dig og dine dyr

HYRUPAlt i digitaltryk og offsettryk

A
MASKINSTATION
DekoreringS af biler og vinduer

TLF. 75 89 75 00

VEJL
EVEJ 59

* HYRUP * 7140 STO

Fotoplot
Fotografering
Skilte

UBY

Alt entreprenør og landbrugsarbejde udføres
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Kilde

Værk

Nyt fra Hedensted byråd set med ”Stouby-øjne”
Siden sidst er der ikke i byrådet besluttet punkter på dagsordenen, der alene
berører folk i Stouby/Hornum-området, hvorfor dette indlæg kort beskriver enkelte
sager, der siden sidst er vedtaget og/eller arbejdes med.
Byggesagsbehandling
I forbindelse med byggesagsbehandling er der vedtaget en ny betalingsvedtægt.
Gebyr for byggesagsbehandling i forbindelse med opførelse af mindre byggeri
(udhuse, carporte, garager og overdækninger) pålægges en fast gebyrtakst.
Øvrige byggesagsbehandlinger faktureres efter medgået tid og der afregnes en
timepris på kr. 690,00. Eventuelle partshøringer i en sagsbehandling friholdes for
betaling.
Fra 01. december 2014 skal tilladelse til byggeansøgninger søges via internettet.
Hedensted Kommune igangsætter en digital løsning på hjemmesiden:
wwwbygogmiljoe.dk. På hjemmesiden kan en aktuel byggesag følges hele vejen
og ansøger kan konstant se hvor langt kommunen er i sagsbehandlingen.
Byggegrunde
For at støtte op om den helt nødvendige udvikling i de små lokalsamfund er der
vedtaget en justering af grundpriserne i de kommunalt udbudte parcelhusgrunde
i Barrit, Rårup, Uldum og Ølsted. Der er prisreduktioner på op til 50 %.
Begrundelsen for, at netop de nævnte områder er medtaget er den, at områderne
alle har mistet deres nærbutik og derfor er endnu vanskeligere stillet.
Seniorpolitik
I øjeblikket arbejdes der ihærdigt med sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik
i Hedensted Kommune. Et arbejde, der for den enkelte borger gerne skulle
være med til, når den tid kommer, at bevare livskvaliteten eller endog forbedre
livskvaliteten, hvor borgeren aktivt tager ansvar for eget liv. I dette arbejde
kommer familie, netværk og borgere i nærområdet til at være medspillere. Vi har
som kommune en forpligtelse til at skabe helhed og sammenhæng i indsatsen for
det enkelte menneske. Et spændende arbejde, der altid er i bevægelse; men vi
skal have udstukket de der sigtelinjer.
/Med venlig vinterhilsen Erling Juul

BESØG DIT LOKALE GALLERI
Kig ind, få en kop kaffe og se vores skiftende
udstillinger med galleriets kunstnere.
Stort udvalg i kunsthåndværk i alle prislag.
Køb fødselsdags- eller værtindegaven her.
Vejlevej 145 • 7140 Stouby • Tlf. +45 7589 7370 • WWW.BELLE.DK
Åbningstider: Tirsdag - fredag: 12-17 • lørdag - søndag: 11-16 • Mandag efter aftale
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Mobil: 22 94 75 64  Tlf.: 75 89 75 64
E-mail: o_kil@hotmail.com
www.ock-anlaeg.dk

Telefon 75 69 14 15
www.rosenvoldcamping.dk

HYLLE’S
MURERFORRETNING
LARS CHRISTIAN HYLLE
Hyrupvej 7 . 7140 Stouby . Mobil 21 66 65 76

Alt murerarbejde
udføres:
!Fliser
!Tag
!Reparationer
!Tilbygninger
!Nybyggeri

HORNSYLD EL ApS

HYRUP

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

A
MASKINSTATION
S
BARRIT EL
TLF. 75 89 75 00

Tlf. 75 69 13 77

Se også internet:
www.hornsyldel.dk

*

*

Landbrugets partner hele året

HER ER
PLADS TIL
DIN ANNONCE

Skou’s El

&

Marineservice
Aut. El-Installatør

El-installationer i bolig,
landbrug og erhverv
*

Mercury & Mariner

Team Hjemmeplejen leverer alle former
for personlig og praktisk hjælp, der er
visiteret til dig af kommunen.
Det er gratis for dig at få hjælpen
leveret af os.

Kontakt os på tlf.: 51 34 00 67
www.teamhjemmeplejen.dk • maria@teamhjemmeplejen.dk

8

påhængsmotorer
Udstyr til både – bundmaling –
plejeprodukter – tovværk.
Solcelleanlæg til private
og erhverv
Vi ses på
Vejlevej 107 B, 7140 Stouby
Tlf. 75 89 79 90
www.skous-marine.dk

Vil du være en del af fællesskabet?
Har du lyst til at bidrage til Klub Frivillig i Stouby?
INFOMØDE den 3. februar 2015 kl. 19.30 i Stouby Multihus
Klub Frivillig er en klub for frivillige, der ønsker at yde en indsats for
lokalsamfundet og foreningslivet.
Klub Frivillig er for alle og fordi opgaverne er meget forskelligartede er der ingen
krav til baggrund, uddannelse eller erfaring.
Det vil betyde, at du stiller din hjælp til rådighed, f.eks. et par timer 1 gang om
ugen, om måneden eller om året.
Ved andre opgaver, som f.eks. arrangementer i Multihuset, vil du blive skrevet på
en liste og du vil blive kontaktet, når der er brug for hjælp.
Vi har store og små opgaver, som f.eks.:












Indkøb og salg af badmintonbolde
Oprydning i fodboldrummet
Vedligeholdelse af det levende hegn mellem og omkring foldboldbanerne
Klargøring og nedlukning af tennisbanen
Ukrudt og mosbekæmpelse på tennisbanen
Hjælp til søgning ved diverse fonde
Hjælpetræner på et gymnastikhold
Hjælpe til afvikling af gymnastikopvisning
Opstilling af stole og scene til koncerter i Multihuset
Evt. være tovholder i Klub Frivillig
Og mange andre spændende opgaver.

Har dette vakt din interesse, så skriv til os på:
s.storm@hafnet.dk
Der er ingen deadline for tilmelding, da der altid er plads til flere i Klub Frivillig.
Men tøv ikke - vi vil meget gerne høre fra dig snarest muligt.
Frivillige hilsner fra Klub Frivillig





Mette Tønnesen
Lisbeth Thomsen
Maria Sahl Nedergaard
Halmutter
9
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STOUBY´s årlige juletræsfest
for børn og voksne søndag d. 7. december
Igen i år afholdes den årlige juletræsfest i Stouby, med alt hvad dette indebærer:
Stort juletræ, julemand, juledans, godteposer og meget mere.

Juletræsfest kl. 14.00 – 16.30
•

For disse herligheder er prisen kun:
Børn kr. 30 inkl. godtepose, æbleskiver og saft
Voksne kr. 60 inkl. kaffe, te, gløgg og æbleskiver
Arrangementet afholdes i Stoubyhallen / Multihuset.
Tilmelding er nødvendig og senest mandag d. 1. december 2014 på:
bejasa3@hotmail.com eller SMS til 40 84 50 47
Arrangør: Stouby Skoles Venner

Støt Børnene – Stouby’s fremtid
10
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Så er der igen ænder på spil i Stouby.
Fodboldafdelingen inviterer vanen tro
fodboldspillere med tilknytning til Stouby
til andefodbold i

Stoubyhallen
Lørdag den 20. december 2014
kl. 14.00
Vores Multihuskøkken har lovet at diske op med en meget
lækker Julemenu
Årets pris: Fodbold			: 50,		Julemenu			: 150,Tilmelding hurtigst muligt og senest fredag den 12. december 2014, til:
Anette i Multihuset på Cafe@stoubymultihus.dk eller 75897520.
Julehilsen
And og Co.
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ROSEN OLD
~~~ STRAND ~~~Camping
Tlf. 75 69 14 15
7140 Stouby

et hjørne af paradis
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www.rosenvoldcamping.dk

Velkommen til

Indoor Cycling i december
Udover vores normale timer tilbyder vi lidt ekstra jule- og nytårssjov i december
måned.
Som noget nyt bliver der mulighed for at komme julemaden i forkøbet med en
gang Juleaftenscycling den 24. december fra kl. 9.00-10.00.
Den 28. december er der et 4. timers event i forbindelse med arrangementet
Motion og Spaghetti. Her vil der være mulighed for alt fra en til fire timer på
cyklen mellem kl. 14.00 og 18.00. Medlemmer kan booke via det normale
bookingsystem.
Skulle der være nogle derude, som kunne tænke sig at prøve at køre Indoor
Cycling for første gang, vil der også være mulighed for det. Vi reserverer nogle
cykler til dette og står klar til at give en grundig instruktion. På disse cykler gælder
først til mølle princippet, så hold jer ikke tilbage.
Den 31. december bliver der sædvanen tro mulighed for Nytårscycling fra kl.
9.00-10.00, og 1. januar gentager vi successen fra sidste år med en gang
”Tømmermandscycling” fra kl. 14.00-15.00.
Følg dette på www.stoubymotion.dk og vores Facebookside

MOTION OG SPAGHETTI – SÆT X I KALENDEREN
Søndag den 28. december indbyder Stouby GIF, Stouby Motion og Halmutter til
Motion og Spaghetti i Multihuset fra kl. 14.00-18.00.
●● Badminton
●● Styrketræning - Åbent hus i Motionscentret
●● 4 timers Indoor Cycling event med topmotiverede instruktører
●● Halmutter serverer spaghetti, kødsovs og salat for 50 kr./person
Læs mere om dagen på Multihusets hjemmeside www.stoubymultihus.dk , www.
stoubymotion.dk og Stouby Motions Facebookside
Derudover planlægges der også et LAN party denne dag. Se side 18.
Alle er velkomne, der er ingen krav om medlemskab af foreningerne.
Så kom frisk til en sjov og aktiv dag
/Karen Skytt, Stouby Motion
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KÆRESTESPA
ROMANTISK LØRDAG
Aftenspa på udvalgte lørdage kl. 20.00-24.00
Der er kærlighed i luften og stemning a la ”Lady &
Vagabonden”. Vi byder på italiensk inspireret buffet,
rødternede duge og romantiske toner – kombineret
med sanseoplevelser i De Termiske Bade, som denne
aften er pyntet op med ekstra mange levende lys
både ude og inde. Pr. person kr. 625,-

SE DATOER PÅ ALLE ARRANGEMENTER
www.hotelvejlefjord.dk/kalender

BESTIL TID TIL
FORKÆLELSE PÅ

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

7682 3380

PÅ ØSTJYLLANDS PRIVATSKOLE

VI ØNSKER AT GENTAGE SIDSTE ÅRS GODE ERFARING OG GØRE
JULEFROKOSTEN TIL EN TRADITION FOR SKOLEN OG STOUBY
TILMELDING SKAL SKE SENEST D. 28. DECEMBER 2014
FOR AT DELTAGE SKAL I SENDE EN MAIL TIL INFO@OEJPS.DK
HVOR I SKAL SKRIVE HVOR MANGE I VIL KOMME
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Hornsyld Bridgeklub
Vi havde lørdag den 25. okt. arrangeret den årlige vandrepokalturnering.
I år var det NYBOLIG i Hornsyld der havde sponsoreret de mange dejlige flasker
vin, som blev uddelt til de 3 bedste par i hver række. Der blev spillet i 4 rækker
og det par, der på denne dag opnår højeste score, vinder
pokalerne.
Pokalvinderne i år blev: Claus Frederiksen og Torben Andersen.
Udover vandrepokalerne kunne vinderne drage af sted med
hver 3 flasker vin og en dejlig gave. Det var anden gang Claus
Frederiksen vandt pokalen.
Det er en dag, som vi alle glæder os til. I år var noget særligt, for det var første gang
vi skulle have turneringen i Stouby Multihus. Alle nød den hyggelige atmosfære.
Anette Kristoffersen (cafe- og halbestyrer) hyggede om os
med levende lys, smukke dekorationer, flot kage til kaffen og
ikke mindst herlig sprødstegt flæsk m.m., som efterhånden er
blevet en tradition til vandrepokalturneringen.
En stor tak til Nybolig i Hornsyld samt til Anette Kristoffersen, som hver på sin
måde, var med til at give Hornsyld Bridgeklubs medlemmer en dejlig dag.
/Lilli Herløv, formand

Hobbyklub i Stouby
Hobbyklubben er en relativ nydannet klub i byen. Vi er nogle kvinder der mødes 2
aftener om måneden til et par hyggelige timer i skolens bibliotek. Meningen er, at
vi kan nørkle med den hobby, der optager os mest; det kan være at strikke, hækle,
folde stjerner eller lave kort. Kun fantasien sætter grænsen for at udtrykke sig
kreativt.
Vil du mødes med andre, er det en oplagt mulighed at komme og se og måske
få lyst, inspiration og input til nye kreative ting du kan fremstille. Materialer
medbringer du selv, da vi ikke har mulighed for at sælge noget.
Tag kaffen med og veninden under armen, og mød op den første og tredje torsdag
kl 19 - 21 på skolen. Det er gratis, uden tilmelding eller mødepligt. Alle damer er
velkomne til at kigge ind og få en snak.
Har du spørgsmål til hobbyklubben kan du ringe til mig på tlf. 75 89 77 84 eller 42
24 08 58.
/Venlig hilsen Birgit Lindholm
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Siden sidst fra Stouby og Omegns Lokalråd
Stouby har mistet en ildsjæl
Det var med stor sorg, at vi modtog oplysningen om, at Kirsten Jørgensen var
afgået ved døden uden forudgående varsel.
For 44 år siden flyttede Kirsten til Stouby sammen med sin ægtefælle, Kjeld, og
Kirsten engagerede sig straks i Stoubys foreningsliv. I starten var det især Stouby
Borgerforening, der nød godt af Kirstens engagement, men hun så også store
muligheder i et bredt samarbejde mellem foreningerne. Hun var således med til at
starte den årlige halfest i Stouby, der nu har været afholdt i mere end 25 år.
Især husker vi Kirstens utrættelige arbejde i forbindelse med opførelsen af Stouby
Multihus, hvor hun gennem flere år sad med i en arbejdsgruppe, der kæmpede for
tilblivelsen af Multihuset. Det blev til utallige møder under mottoet ”Vi tager ikke
et nej for et nej”, og som formand for Stouby og Omegns Lokalråd kunne Kirsten
med stolthed se tilbage på, at kampen til sidst lykkedes, og vi fik vort multihus.
Gennem de mange år nød rigtig mange foreninger godt af Kirstens aktive virke, og
udover det lokale – Stouby – der stod hendes hjerte meget nært, kan jeg nævne
bestyrelsesposter i Bjerre Herreds Svømmeklub og Ældresagen i Juelsminde,
hvor hun har været formand og på det seneste næstformand.
Kirsten var kendt som en positiv kvinde, der altid var klar til at yde råd og
vejledning til tilflyttere, der havde besluttet sig for at bosætte sig i Stouby, og hun
var stolt over at være en aktiv del af Stouby under vort motto ”Stouby – et godt
sted at bo”.
På det seneste var Kirsten bl.a. kasserer i Stouby Multihus og Stouby og Omegns
Lokalråd, ligesom hun var medlem af det fælles landdistriktsråd for Hedensted
Kommune.
Kirsten efterleves af sin ægtefælle Kjeld og børnene Pernille og René samt
børnebørn.
Æret være Kirstens minde – vi har mistet en stor ildsjæl i Stouby.
Juletræet tændes
Sidste år blev juletræet ved Multihuset tændt den 1. december uden at det på
nogen måde blev markeret. I år har Stoubys KFUM-spejdere tilbudt at stå for
arrangemeentet og du kan læse mere på side 27.
Det er Stouby Skole, Stouby Erhvervsforening, Stouby GIF og Stouby og Omegns
Lokalråd, der står indkøb af det årlige juletræ og vedligehold af pærer og kæde.
Kajakfællesskabet
Jeg har for nylig underskrevet et dokument i banken, hvorved Kajakfællesskabet
får frigivet sin konto under lokalrådet. Kajakfællesskabet er nu en selvstændig
forening. Det er altid vemodigt, når et ”barn” flytter hjemmefra, men barnet
sprudler af energi og virkelyst, og vi ønsker kajakfællesskabet held og
lykke fremover. Der arbejdes med, at kajakfællesskabet fremover bliver
en afdeling under Stouby GIF, hvilket giver mulighed for at opnå diverse
kommunale aktivitetstilskud.
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Faldefærdige og farlige bygninger
I det seneste nummer nævnte jeg, at vi havde anmodet teknisk udvalg om at
behandle sagen vedr. Borgergade 13 politisk. På sit møde den 7. oktober har
udvalget besluttet, at man ikke vil påbyde en sikring af ejendommen eller påbyde,
at den nedrives.
Efterfølgende har vi sendt sagen til By- Bolig og Landdistriktsministeren.
Vi har for nylig fået svar fra ministeren. Han opfordrer os til at rette fornyet
henvendelse til Hedensted Kommune for at få sagen vurderet i relation til reglerne
i byfornyelsesloven. En lille løftet pegefinger til kommunen. Vi har selvfølgelig
anmodet kommunen om at foretage denne revurdering.
Hedensted Kommune har sammen med staten afsat 5 mio. i en lokal pulje til
renovering af huse. Halvdelen skal som tidligere år benyttes i en nedrivningspulje
for hele kommunen, medens den anden halvdel skal benyttes til at opkøbe 6 8 saneringsmodne bygninger i én by. Vi mener dog ikke at vi kan pege på 6 – 8
nedrivningsklare bygninger inden for bygrænsen i Stouby.
Bålhytte

Vi har gennem længere tid tumlet med planer om at
opføre en bålhytte for enden af legepladsen midt mellem
fodboldbanerne og multihuset. Vi har brugt bålhytten
i Bråskov som inspiration. Den måler 10 x 10 m, og
vi forestiller os, at hytten blandt andet kan benyttes
af skolebørnene, dagplejemødre, spejderne, tilskuere til
fodboldkampe, cykelturister, aktiviteter i forbindelse med
drift af frugthaven og mødested for byens borgere i særdeleshed i perioden, hvor
Multihuset holder sommerlukket.
Vi har beregnet, at materialerne til bålhytten løber op i ca. kr. 170.000, og vi har
ansøgt Hedensted Kommunes Udviklingspulje, Lokale og Anlægsfonden og
Friluftsrådet om tilskud.
Frugthaven, Deltaet og Stouby set fra oven
Vi har endnu ikke fået svar på vores klage til NaturErhvervsstyrelsen vedrørende
afslaget på udbetaling af LAG-midler på kr. 360.000,-.
Søndag den 5. oktober afholdt vi en arbejdsdag i frugthaven, og vi fik klippet et
hegn ned og strammet træerne op. Vi skal have genplantet 10 frugttræer og dette
vil foregå inden vinteren sætter ind. Vi har efter ansøgning modtaget tilsagn om
kr. 30.000,- fra Velux Fonden og Friluftsrådet til at indkøbe en stor frugtpresser og
diverse redskaber til driften af frugthaven.
I det sidste nummer nævnte jeg, at vi arbejder med at få optaget en video af
Stouby og Hornum Sogne set fra oven. I den forbindelse har vi efter ansøgning
modtaget kr. 5000,- fra Hedensted Kommunes landdistriktspulje til redigering m.v.
af optagelserne
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Grundlovsfejring på Stouby Skole
Folketinget har afsat en pulje på 1 mill. til aktiviteter, der skal være med til
at markere 100 året for grundlovsændringen i 1915, hvor bl.a. kvinderne fik
stemmeret. Vi har sammen med Stouby Skole og Stoubys Aktive Piger søgt om kr.
10.000 fra puljen til et grundlovsarrangement på Stouby Skole den 5. juni.
Kommuneplan
Forud for vedtagelsen af den nuværende kommuneplan 2013 – 2017 blev der
afholdt tre overordnede møder rundt i kommunen med meget få deltagende
borgere. Der manglede nærhed i disse møder, hvilket jeg blandt andet har
påpeget.
Fra 2015 får de forskellige lokalsamfund tilknyttet en embedsmand, der skal
være kontaktperson til kommunen. Vi håber i den forbindelse at få slået hul
på mentaliteten ”sådan plejer vi at gøre”, og vi vil arbejde for at få udfærdiget en
ny og tidssvarende handlingsplan for Stouby og Hornum Sogne.
Besøg hos lokalarkivet
Tirsdag den 4. november var lokalrådet med påhæng inviteret til at besøge Stouby
Lokalarkiv. Det blev en rigtig spændende aften, hvor vi fik en gennemgang af
lokalarkivets virke til gavn for vore sogne.
/Ole Flemming Lyse /formand.

LAN-party i stoubyhallen d. 28/12
Den 28. december vil der vanen tro være LAN- party i Stoubyhallen.
De yngste (op til 12 år) er velkomne fra kl. 14. De yngste skal afhentes af deres
forældre senest kl. 22.
De ”store” (fra 12 år og op) er velkomne fra 18.30. LAN-partiet varer til næste
morgen kl. 07!
Der er mulighed for at spise aftensmad fra kl. 18 til 19. Det koster 50 kr. (Menu:
spaghetti og kødsovs)
Hallens kiosk vil være åben.
Der vil være voksne fra Stouby IF til stede under hele arrangementet.
/H-P og Bo Poulsen

18

Nyt fra Stouby Multihuset
Fællesspisning hver torsdag.
Spis i Multihuset eller tag maden med hjem.
Menuen finder du på stoubymultihus.dk/
cafeen/maanedens-menu.
OBS: Ingen torsdagsmenu den 4. december.
Andefodbold i Stoubyhallen
Lørdag den 20. december 2014 kl. 14.00. Stouby Multicaféen
disker op med en lækker julemenu. Tilmelding til Anette
senest 18. december på cafe@stoubymultihus.dk eller
tlf. 7589 7520. Læs mere: stoubymultihus.dk/andefodbold-2

Julefrokost
Sammensæt selv din julefrokost – se: stoubymultihus.dk/cafeen/julefrokostmenu

Hallen er lukket den 4. og 5. december pga. julefrokoster
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HALFESTEN 2015
Forrygende festlig halfest!
LØRDAG DEN 28. FEBRUAR 2015 kl. 18.00 I STOUBY MULTIHUS.
Festen er for samtlige beboere i Stouby/Hornum området samt venner og
bekendte.
Underholdningen: Rasmus Krogsgård. Musikken vil i år blive leveret af
Showdown

Prisen for hele festen er kun 250 kroner
Alt er inkluderet, undtagen drikkevarer som skal købes i baren i hallen.
Tilmelding senest lørdag den 14. februar 2015 til
Ole Lyse 20 61 55 00 eller til Annemette Lage 22 53 52 50.
Der er højest plads til 400 gæster, så skynd jer!
Der kan bestilles gadeborde, venneborde m.m. Det er vigtigt, at der bliver oplyst
korrekt navn på alle ved tilmelding!
I år er der ingen adgang, hvis ikke man har tilmeldt sig.
Kommer du først efter spisningen skal du også tilmelde dig senest lørdag den 14.
februar til Ole Lyse eller Annemette Lage. Prisen er 50 kr. for festen, som betales
til barpersonalet.
Alle tilflyttere, der er med til festen for første gang og giver besked herom ved
tilmeldingen, vil få en gave overrakt under festen.
Endvidere uddeles ”Stouby-prisen”.
Maden leveres i år af Peter Skov.
Gå ikke glip af denne forrygende og fornøjelige aften.
Arrangører: Stouby GIF og Stouby og Omegns Lokalråd
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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. 14.
december 2015.
Ansøgningen kan sendes som brev eller e-mail til brochmikkelsen@gmail.com
/Legatbestyrelsen Niels Henning Broch-Mikkelsen

Billede fra Havekredsen

Snullik’s Data
Bellevej 8,
Gammelby, 7140 Stouby
Tlf.: 27 51 70 78 .
Mail: mail@snulliksdata.dk

Alt inden for tryksager.

JULETILBUD
Fotokalender:			75 kr.
Fotoplot op til A1: 		
fra 80 kr.
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Din virksomhed er unik - derfor skal du serviceres af din egen revisor. Vi tager
udgangspunkt i dig og din virksomheds behov.
Hos RID REVISION A/S er vi seks uddannede revisorer, der er klar til at levere
gode revisorydelser i et forståeligt sprog.

Karen Hansen Lyse

Registreret Revisor og indehaver
Erhvervsvej 2
8721 Daugård
Tlf.: 7589 6066
ER DIN NØGLE TIL
FORSTÅELIG RÅDGIVNING

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.

WWW.R-I-D.DK

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

HENRIKS
SKOVSERVICE

TLF: 75 89 78 27 - Bil: 21 81 63 27
Henriksskovservice@gmail.com

mme”

Plantning
Gødskning
Sprøjtning

75897557
dkwine.dk

Klipning og fældning
af juletræer
Køb og salg af træer

Følg
med i, hvad der sker
Anlæg af indkørsler m.v.
globalt,
nationalt
Jord
og beton
arbejde.
og lokalt
Kloakering
samt byggearbejder.

Stouby Entreprenørforretning ApS
Bellevej 20 - 7140 Stouby
Odelsgade
| 7130
| 7569
Tlf.
75 893277
77 Juelsminde
- Fax 75 89
773533
98

Haralds Plads 10 B | 8722 Hedensted | 7589 9966
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Vestergaard I/S.

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

Fra en af U7- holdets hjemmebanekampe i sommers

U12 i Forum Horsens i sommer.
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HENRIKS
bcm-service
tilbyder:
SKOVSERVICE

TLF: 75 89 78 27 - Bil: 21 81 63 27
•
Vinduespolering
Henriksskovservice@gmail.com

Import og salg
Vin til fest og gaver

T

•
•
•

Åbningstid
l f . : 2“når
6 vi1 5er hjemme”
71 81

Idrætsvej 2
7140 Stouby

Tlf. 75897557
www.dkwine.dk

Solcellevask
Algebehandling
Hus & have hjælp

Klipning og fældning
Plantning
af juletræer
Gødskning
Køb
og salg
af træer
Sprøjtning Tilbud
gives
gerne.

- 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 ApS
Vi tilbyder:

 Servicering af biler, varevogne og
erhvervsbiler op til 6.000 kg
 Fejlsøgning med nyeste udstyr
 Klargøring til syn
 Forsikringsskader/karosseriarbejde
 Undervognsbehandling







Reparation og udskiftning af forruder
Salg af dæk og fælge
3 års garanti på vikingdæk
Stor
Kundebil
faglig
Lav timepris
kompetance

Bråvej 24 B, Bråskov • 8783 Hornsyld • Tlf. 75 68 73 18 • www.enghojsauto.dk
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Juleforberedelser i den gamle gård i Stouby

Mange borgere i Stouby interesserer sig for, hvordan livet i byen var før i tiden.
Heldigvis findes der nogle beskrivelser fra forskellige perioder.
En af disse hedder ”En decemberhistorie for børn”, ”Stouby omkring 1960”. Den
er skrevet af Søren Vittrup Madsen, som fortæller om de mennesker og huse han
husker. Han nævner bl. a. hvor glad han var for at besøge Ingeborg og Peder i
den gamle gård i Borgergade.
Vi har valgt en beretning fra en af dagene hos Ingeborg og Peder:
“En dag i december skulle der slagtes julegris. Grisen havde fået lov at leve lidt
længere end de andre grise,
der var sendt på slagteri for
længe siden. Denne gris
havde fået lidt ekstra foder,
og var blevet en del federe.
Dagen før den skulle slagtes,
havde den godt nok ikke
fået noget at spise, men det
var for at gøre dens tarme
nemmere at rense til at lave
medisterpølse i.
Slagteren kom med alle sine
redskaber, skarpe knive, en stor hammer og flere store træbaljer til kogende vand.
Det skulle bruges til at vaske grisen i og skrabe al dens hår af, når den var død.
Først da slagteren stillede sig hen over grisens ryg og klemte benene sammen om
den, begyndte den at hyle. Så knaldede slagteren den en ordentlig en i panden
med hammeren. Grisen faldt bevidstløs om, blev løftet op på en bænk og fik
halsen skåret over. Blodet løb ned i spande og så var den endelig helt død.
Der skulle røres i blodet og der skulle blandes mel i. Det skulle fyldes i grisens
egne rensede tarme og det var noget af det, jeg skulle hjælpe med. Alting på
grisen skulle bruges.
Peter og Ingeborg skulle have blodpølse til aftensmad, og det kunne jeg ellers
godt lide, men den aften var jeg nu glad for, at jeg skulle hjem og spise”.
Hele Søren Vittrup Madsens beretning kan læses på Stouby Lokalarkivs
hjemmeside: www.stouby-lokalarkiv.dk
/Stouby Lokalarkiv Lis Schrøder / Mogens Dam
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Vigtige datoer
Juletræ

30. nov. kl. 15

Opstart

28. januar

Salg af lodsedler

4. februar

Avisindsamling

21. februar

Tur til Sverige
Vi havde en rigtig god tur til Sverige med de store af vores spejdere.
De var super seje og fik rykket deres grænser, bl.a. da de skulle
svæve over et vandfald ved Brattfallet, klatre ud fra en bro, sejle 4
dage i kano på Klarälven (én dag i øsende regnvejr), overnatte i telt
når temperaturen lå på ca. 5 grader og selv tilberede alt deres mad
på Trangia. Men vi nåede også at hygge os og nyde den fantastiske
svenske natur. Se alle billederne fra turen på vores hjemmeside.
Tak til Hylles Murerforretning, Rosenvold Camping og
RID Revision for støtte til turen.

Juleafslutning
Onsdag den 26. november var sidste spejdermøde inden jul, hvor vi var på smuglerløb,
julehyggede og spiste æbleskiver. Vi mødes igen efter jul onsdag den 28. januar 2014.

Lyset på Stoubys juletræ tændes – Kom og vær med…
1. søndag i advent kl. 15 går spejderne fakkeloptog fra købmanden til Multihuset, hvor
vi tænder byens store juletræ og der er salg af gløgg og æbleskiver. Vi er glade for at
have fået denne tradition og ønsker i løbet af de næste år, at opbygge en hyggelig
tradition for spejderne og Stoubys borgere, med bl.a. gudstjeneste i Multihuset, bål,
salg af gløgg, æbleskiver og juletræer samt hestevogns-kørsel.
Håber vi ses 1. søndag i advent til tænding af Stoubys juletræ….
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Gruppetur
Midt i november var vi på weekendtur til Kærnehuset ved Kolding
sammen med vores venskabsgruppe fra Hundslund.
Spejderne var strandet på en øde ø sammen med Robinson Crusoe og
de lavede bl.a. kopper og smykker af kokosnødder, brød i jordovn,
Beach-party og Robinsondyst.

Lodsedler
Onsdag den 4. februar 2015 kommer vi rundt i Stouby
og sælger lodsedler til KFUM Spejdernes Landslotteri. Et
lod koster 20 kr. Vi håber I vil tage godt imod vores
spejdere og støtte gruppen ved at købe en masse lodder.

Familiespejder

Spaghetti tårn

Familiespejder har ligget lidt stille her i efteråret, men vi vil meget gerne have det op
og køre igen til foråret. Vi vil mødes ved hytten søndage i lige uger kl. 9.30-11.30.
Familiespejder er for børn i førskolealderen, som har lyst til at prøve spejderlivet
sammen med deres familie. Hvis du gerne vil vide mere om dette, så kontakt Dina.

Aviser, reklamer og andet ”rent” papir og pap.
HUSK vi bliver glade hvis I gemmer jeres aviser til vi samler ind. Sæt det blot ud til
vejen inden kl. 9 den dag vi samler ind - så henter vi dem.
Næste gang bliver lørdag den 21. februar 2015 kl. 9-ca. 12. I må også gerne komme
forbi spejderhuset med jeres aviser.
Indtægten herfra er en stor hjælp til gruppen.

Spejdermøder onsdag kl. 17-19.
Bæver (0.-1.kl.)
Ulv (2.-3.kl.)
Junior (4.-5.kl.)
Spejder (6.-7.-8.kl)

Gyselig halloween aften

Følg os på www.stoubyspejder.dk eller Facebook ”KFUM Spejderne i Stouby”.

Kontakt os:
Dina Kjerkegaard
René Trust
Leif Pedersen
Kim R. Bengtsson
Vivi Stensdal
Karina og Klaus Wagner
Carina Tegllund

kjerkegaard@pc.dk
rene.trust@gmail.com
leifped@email.dk
kim.rex@hedensted.dk
stensdal@hotmail.com
karinadyrehave@me.com
carina.tegllund@gmail.com

40983616
24876919
41972650
24604680
61201001
60211975
31169500

Vi ønsker alle vores spejdere, deres familier og
Stoubys borgere en glædelig jul og et rigtig godt
nytår.
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Søndag den
Søndag den
Søndag den
Onsdag den
Torsdag den
Fredag den
Søndag den
Onsdag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den

7.
14.
21.
24.
25.
26.
28.
31.
4.
11.
18.
25.
1.
8.
15.
22.

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

2. s. i advent
3. s. i advent
4. s. i advent
Juleaften
Juledag
2. Juledag
Julesøndag
Nytårsaften
Hellig 3 konger
1. s.e.h. 3 k.
2. s.e.h. 3 k.
S. s.e.h. 3 k.
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn
1. s. i fasten

STOUBY
Ingen
10.30
Ingen
13.00
Ingen
Ingen

16.00
Ingen
10.30
Ingen
19.30
Ingen
Ingen
9.00
Ingen

Bil
og 16.00
Fællesgudstj.
Champagne

HORNUM
14.00
Ingen
10.30
14.30
10.30
Ingen

Fin Petersen

Ingen
10.30
Ingen
10.30
Ingen
10.30
Ingen
Ingen
10.30

Famgudstj
Bil, R. Mai
Bil
Fællesg.

Konfirmander
Der er undervisning i Multihuset den 3. dec. – men derefter er der pause indtil den 18.
feb. 2015. Når der ikke er konfirmandundervisning, så er der almindelig undervisning på
SIM, hvor I skal med bussen kl. 8 fra Stouby Skole.
Kirkebilen slutter med udgangen af dette år
Fra nytår kører der ikke længere kirkebil til Stouby og Hornum Kirke.
Julekoncert i Stouby Kirke - torsdag den
4. dec. kl. 20.00
Otte sangere og otte musikere byder på en
stemningsfuld opførelse af kor- og
orkestersatserne fra Messias. Sangerne er
bl.a. medlemmer af Vox Jutlandica og
Horsens Klosterkirkes Vokalensemble, og
musikerne er sammensat af professionelle
musikere og dygtige amatører fra Østjylland
med Severin Thorsen som dirigent.
Messias er et engelsk oratorium i tre dele, som er komponeret af barokkomponisten
Georg Friedrich Händel (1685-1759).
Værket blev komponeret på rekordtid - kun 24 hektiske dage - i 1741 og uropført i Dublin
april 1742. Händels Messias blev året efter opført i London og senere over hele Europa
og verden.
Koncerten varer ca. 55 min, og der er gratis adgang.
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Familiegudstjeneste og julehygge i Hornum Kirke
Søndag den 7. dec. kl. 14.00. Efter en kort familiegudstjeneste i kirken er der julehygge
i Træhuset med æbleskiver, gløgg, sodavand, kaffe, juleklip, godteposer m.m. Vi slutter
med at pynte juletræet i kirken med det fine juleklip. Alle er velkommen både i kirken og i
Træhuset.
Juleaften

Bemærk de ændrede tidspunkter – lisom sidste år. Der er gudstjeneste i Stouby kl. 13.00,
derefter i Hornum kl. 14.30 og endelig i Stouby kl. 16.00. Der bliver juleaften og juledag
indsamling til Børnesagens Fællesråd, der støtter vanskeligt stillede børn og unge i Danmark.

Nytårsaften

Der er gudstjeneste i Stouby Kirke tirsdag den 31. dec. kl. 16.00 i stedet for nytårsdag. Efter
gudstjenesten er der champagne, sodavand og kransekage i våbenhuset, hvor vi kan ønske
hinanden godt nytår. Der bliver indsamling til Det danske Bibelselskab.

Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår
Set og sket fra 14/9 – 19/11 2014
Døbte i Stouby Kirke:
14/9 Elias Munk Røge
14/9 Hugo Skibdal Bundgaard
14/9 Sofia Vohl Rasmussen
9/11 Matilde Hag Mærkedahl
Viede i Stouby Kirke:
4/10 Brian Clausen & Kate Zeberg Olesen
Døde og/eller begravede i Stouby sogn:
3/10 Kirsten Karla Margrethe Stolberg Jørgensen
8/10 Gudrun Margrethe Cwiek
29/10 Vera Fredberg Henriksen
2/11 Villy Bærentsen Krogh
7/11 Ivan Voloshin
8/11 Ida Jørgensen (Ida Kastrup)
19/11 Ove Christian Hansen
Adresseliste:
Sognepræst: Poul Erik Sørensen, Kalmarvej 15, 7140 Stouby, 7589 7051 peas@km.dk
Organist: Uffe Kristiansen, Nørremarksvej 6, 8721 Daugård, 7589 5387 eller
hoejvang@adslhome.dk
Stouby Kirke:
Graverkontoret ved kirken: 7589 7435 – bedst mellem 12.00 og 12.30
Graver og kirketjener: Bent E. Schmidt, Søndre Kirkevej 9, Skjold, 8700 Horsens
Kirkeværge: Preben Laursen, Løgballevej 18, 7140 Stouby
Hornum Kirke:
Graver og kirketjener: Kirsten Schrøder, Neder Bjerrevej 7, 8783 Hornsyld, 2179 9350.
Kirkeværge: Gert Ballegaard Hansen, Bråskovvej 78, 8783 Hornsyld, 4077 9640.
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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

Købmand Yding - Stouby
Tlf. 75 89 70 02. Fax 75 89 70 81

DE RINGER - VI BRINGER! - VARETUR ONSDAG OG FREDAG.

Åbningstider: 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. Mail: 0524017@minkobmand.dk

KVIK

AUTO A/S

v/HANS FRIIS * KURVEFORT 1 * 7140 STOUBY

TLF. 75 89 71 01 * MOBIL 40 92 71 01
BETYDER
GODT
HÅNDVÆRK

Åbningstider:

4
Blomsterforretningen der
giver oplevelser og inspiration.
◊
◊
◊
◊

Bryllup
Konfirmation
Begravelse
Kirkepyntning

◊
◊
◊
◊

Fester
Værtindegaver
Firmaaftaler
Kurser

...Og meget mere.
Kig ind i butikken og få et godt tilbud.
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Mandag lukket.
Bestilling muligt.
Tirs. - Tors. 9 - 17
Fre.		
9 - 18
Lør.		
8 - 1330
SMILLA´S
Bredgade 8
8722 Hedensted
Tlf.: 27201666
www.smillas.nu

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
Hanne Blume
Eva Gamst-Jensen

Lysegårdsvej 7, Hyrup, 7140 Stouby
Gramrodevej 15, 7130 Juelsminde

7589 7770
7568 5098

Møllevænget 7 M, 7140 Stouby

2026 0573

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

Erik Bertelsen
Søren Østergaard
Laurids Madsen
Dina Kjerkegaard

Hornumvej 7, 8783 Hornsyld
soe@kr-vvs.dk
Vejlevej 80, 7140 Stouby
kjerkegaard@pc.dk

7568 7884
2323 3722
2034 8573
4098 3616

Lokalhistorisk Arkiv
Naturbørnehaven
Onsdagsklubben

Bjørn Købsted
Tove Paaske
Bodil Hansen

Teglvænget 4, 8700 Horsens
Stouby Skovvej 2, 7140 Stouby
Vejlevej 119, 7140 Stouby

2990 7499
7589 7868
7589 7369

Lægevagt: 7011 3131: OBS: får man brug for hjertestarteren i Multihuset, når der 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

stoubynu@gmail.com
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 Kajakfællesskab
Stouby Menighedsråd
Stouby Motion
Stouby Multihus, best.formand

Ole Mikkelsen
Trine Fick
Laurids Madsen
Klaus Holgersen
Jens Lund

Mølletoften 2, 7140 Stouby
trinefick@gmail.com
Vejlevej 80, 7140 Stouby
Lindevangen 7, 7140 Stouby
Fakkegravvej 2, 7140 Stouby

2398 4193
2257 3773
2034 8573
2275 8798
2837 3050

Idrætsvej, cafe@stoubymultihus.dk

Stouby Multihus, halbest./Café Anette Christoffersen
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
Jesper M. Nielsen
Erling Nordtoft

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

7589 7210
7974 1260
7682 3417
7569 1286

Stouby og Omegns Lokalråd
Stouby Vandværk
Stoubys Aktive Piger
Vejlefjord Centret

Ole Lyse
Ib Christiansen
Kontaktperson Doris Sørensen
Jan Møller Iversen

ole.lyse@outlook.dk
Bråskovvej 86, 7140 Stouby
Lindevangen 1, 7140 Stouby
Sanatorievej, 7140 Stouby

2061 5500
2179 7733
2897 7749
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 opdateringer af kontaktinformationen herover: stoubynu@gmail.com

31

31

AKTIVITETSLISTE





Hver uge: Mountainbike-træning – se træningstider på Facebook: mtb7140
Hver 1. og 3. torsdag kl. 19 – 21: Hobbyklub i Skolens Bibliotek
Hver torsdag: Fællesspisning i Multihuset
Desuden Løbetræning – se træningstider på Facebook: run7140.

December
1. kl. 15: Juletræet tændes. Se s. 26
4. kl. 20. Julekoncert i Stouby Kirke Se s. 28
7. kl. 14-16.30: Juletræsfest. Se s. 10
14. Ansøgningsfrist til Premierløjtnant Niels Waabens Legat. Se s. 21
19. kl. 19: Sidste frist for at aflevere svar på julekonkurrencen. Se s. 5
20. kl. 14: Andefodbold. Se s. 11
24. kl. 9 – 10: Juleaftenscycling. Se s. 13.
24. kl. 13 og 16: Julegudstjeneste i Stouby
24. kl. 14.30: Julegudstjeneste i Hornum
28. kl. 14: LAN party og Motion og Spaghetti. Se s. 18 + 13
Januar
1. kl. 14: Tømmermandscycling. Se s. 13
Februar
3. kl. 19.30. Klub Frivillig holder info-møde. Se s. 9
28. kl. 18. Halfest. Se s. 20
Næste nummer (nr. 163)
af Stouby Bladet udkommer i starten af februar 2015.
Deadline for materiale til bladet er fredag den 23 januar 2015.
Stoubybladet udkommer 6 gange om året (i starten af hver lige måned)
Deadline for materiale til de følgende numre er henholdsvis:
20. marts, 22. maj og 24. juli 2015.

Batterier til ethvert formål!

Genopladelige - Alkaline - Bærbar PC/Mac - Telefon - Foto/Video

Strømforsyninger/Ladere til!

Bærbar PC - Telefon - Kamera - Navigation m.m.

LED Belysning

Miljøvenlige og besparende Industribelysning - Spots - Pærer- Strips
Finder du ikke hvad du søger, ring til os på tlf. 75 89 72 00 - Køb online på www.batteribyen.dk
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Snullik’s Data, tlf. 27517078
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