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Stouby Tropeplanter
v/Harald Larsen
Fakkegraveje 17, 7140 Stouby
Tlf. 75 89 72 04
h.la@lic-mail.dk
www.stoubytropeplanter.dk
Bjerrevej 338, Bjerre, 8783 Hornsyld
Mail: bjerre-el@mail.tele.dk · www.bjerre-el.dk

Stort Planteudvalg.
Jeg har det, de andre ikke har.

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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FASTELAVNSFEST

FASTELAVNSFEST
SØNDAG den 22. februar kl. 14.00 - 16.00 i STOUBY HALLEN.
Kom og vær med til at slå katten af tønden. Hvem bliver årets kattekonge og kattedronning? Der er præmie til de bedst udkældte børn og voksne.
HUSK: Udklædte voksne kan også slå katten af tønden.
“Fastelavn er mit navn.
Boller i min mave.
Hvis jeg ingen boller får,
så laver jeg ballade”
Entre: Børn 30 kr. / voksne 60 kr.
Prisen er inklusive en fastelavnsbolle, safevand og kaffe/the.
Husk tilmelding senest den 16. februar til
Bettina Sørensen bejasa3hotmail.com SMS 40 84 50 47
Ingen tilmelding - ingen fastelavnsbolle!!!!
Arrangører: Stouby Skoles Venner

STOUBY

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
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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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. 10 - 17
Fre.		
10 - 18
Lør.		
8 - 1330
SMILLA´S
Bredgade 8
8722 Hedensted
Tlf.: 27201666
www.smillas.nu

Vinder af nissekonkurrencen i decembernummeret
Victor Nordbek var den heldige vinder af den flotte julekurv som købmand Yding
havde sponsoreret.
Victor er en fremmelig lille knægt på 2 måneder.
Victor havde talt sig frem til, at der var 16 julenisser
i decembernummeret. Fætter Daniel, der også lyder
efternavnet Nordbek, havde hjulpet lidt til og hjælper her
med at holde den sejrsstolte vinder frem.
Victor udtaler fra sit hjem i Horsens til Stoubybladet: "Jeg
har aldrig vundet noget så stort i hele mit liv".
/Bjørn Lorenzen, redaktionen

Hvordan bliver du medlem af Stouby og Omegns Lokalråd?
Det gør du ved at indbetale et kontingent på
    Kr. 100,- pr. husstand pr. år
    Kr.   50,- pr. husstand pr. år for pensionister.
Kontingentet kan betales ved at overføre beløbet til vores konto
7030-0001602101eller indbetale beløbet hos Lenes Broderier, Borgergade 52.
Endvidere er der også mulighed for at lægge beløbet med navn og adr. i min
postkasse på adr. Aksel Nielsens Vej 1.
Efterfølgende udsteder vi en kvittering.
Lokalrådet har brug for jeres støtte, idet vi løbende har behov for indtægter
til at dække udgifterne til vore mange initiativer, ligesom vi skal sikre Stouby
Lokalarkivs eksistens.
Tak for jeres støtte.
/Ole Flemming Lyse, formand

70-året for Anden Verdenskrigs ophør
Foredrag Torsdag den 19. marts 2015 kl 19 på Stouby Skole på biblioteket
i anledning af 70 året for Anden Verdenskrigs ophør. Anders Straarup holder
foredrag om allierede fly skudt ned over Danmark 1940-1945 med særlig fokus
på de to fly, der styrtede ned i vores område - Vejle Fjord og Hostrup, deres
besætninger og deres skæbne. Foredraget er arrangeret i samarbejde med
Stouby Lokalråd og Stouby Lokalarkiv.
/Mogens Dam, Stouby Lokalarkiv
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Tilmelding åbner 1. marts kl. 10.00

Fodboldskole 2015
Stouby GIF
Uge 27
Mere info på: www.dgi.dk/fodboldskoler

Tilmelding på: www.dgi.dk/201510406008

Følgende sponserer økologisk frugt til fodboldskolen i Stouby:
Batteribyen.dk, Dit lille malerfirma v/ Sanne Friis, Frisørhjørnet v/ Thuy Thi
Truong, Hyrup Maskinstation A/S, Hyrup Tømrer- & Snedkerforretning A/S
v/ Mads & Nikolaj Lyse Hansen, Kvik Auto v/ Hans Friis, Min Købmand i
Stouby v/ Købmand Yding, Mobil byg v/ Jørgen Fisker Henriksen,

Stouby Multihus Cafeen.
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Nyt år, nye udfordringer og ikke mindst nye mål.
Er du som mange andre en af dem, der tænker kur og motion som et
nytårsforsæt? Så er dette et tilbud, der bliver svært at sige nej til.
Vi har i Stouby Motion 14 indoor Body Bikes (cykler), seje instruktører og en
masse glade spinningmedlemmer. Dog er jeg sikker på, der er mange flere, der
kunne tænke sig at snuse til denne fede træningsform.
Nu er muligheden der, og jeg vil mandagene d. 16. og 23. februar fra 17.00-18.00
afholde en begyndertime for dem, der aldrig har prøvet dette før. Her vil I kunne
komme og prøve at køre et program og stille alle de spørgsmål I ønsker.
Det kræver intet medlemskab, intet fancy tøj eller erfaring, så det bliver svært at
finde undskyldninger for at holde sig væk.
Det er dog først til mølle, så det er med at være hurtig.
Tilmelding skal ske via sms til 28 55 06 74.
Jeg glæder mig til at se en masse nysgerrige.
/Moni Lund Christoffersen

*** Les Lanciers ***

Kom nu op af sofaen og vær med til denne festlige dans.
Alle er velkomne, både begyndere, øvede, enlige og par.
Vi danser i: Aulaen på STOUBY SKOLE tirsdage kl. 19.00 til 21.00
Tirsdag den 7. april 2015
Tirsdag den 14 . april 2015
Tirsdag den 21. april 2015
Husk at tage kaffe med – og naboen!
Tilmelding senest den 1. april 2015 på telefon: 75 89 72 39
/Venlig hilsen Birte Stisen

Stoubys Old Boys
ved kommunemesterskabet i
Gludhallen 4. januar 2015
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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 HER ER
PLADS TIL
BARRIT EL MASKINSTATION
TLF. 75 89 75 00
DIN
Se også internet:
www.hornsyldel.dk
Landbrugets partnerANNONCE
hele året
Møllevej 1 - 8783 Hornsyld - Tlf. 75 68 77 55

A
S

Tlf. 75 69 13 77

*

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
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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

Vigtige datoer
Salg af lodsedler

4. februar

Nytårsparade

8. februar

Avisindsamling

21. februar

Opstart efter jul

Vi starter forårssæsonen den 28/1, så
hvis du har lyst til at gå til spejder er
det et godt tidspunkt at starte på nu.

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
Så er vi i gang igen. Hold øje med kalenderen på vores hjemmeside hvor
mødetidspunkterne vil fremgå. Familiespejder er for børn i førskolealderen, som har
lyst til at prøve spejderlivet sammen med deres familie.

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)

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

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

En stor tak til alle jer der deltog i
fakkeloptog og tænding af lyset på Stoubys
juletræ den 30.11.
Håber vi ses igen i 2015
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Velkommen til nye tilflyttere til Stouby
To af lejlighederne i Mølleparken har fået nye indbyggere fra fjerne himmelstrøg,
idet Hedensted kommune har tildelt boligerne til 4 mænd fra Syrien - Muhammed,
Noah, Adil og Reber. De 4 har alle netop fået asyl i Danmark i løbet af december
efter 3-4 måneders ophold på forskellige asylcentre.
Det lykkedes lokalrådet at få et velkomstmøde med dem og en tolk d. 18. december
i forbindelse med, at Reber og Noah flyttede ind. På mødet kunne vi fortælle lidt om
mulighederne i området og specielt
om vores mange gode foreninger. Der
var stor interesse for at deltage og at
bidrage, specielt fodbold afdelingen
og Stouby Motion kan vist regne med
at få nye medlemmer.
De 4 går nu alle på dansk sprogskole i
Juelsminde og er meget interesserede
i at lære dansk. Muhammed, som har
læst kemi på universitetet i Syrien,
taler desuden rigtig godt engelsk og
har i flere sammenhænge fungeret
som tolk. Bl.a. var han og Adil med i hallen til Andefodbold d. 20. december, hvor de
fik hilst på en del af de muntre fodboldspillere, blev budt på en øl og fik lært at sige
”skål”. Så bliver det næsten ikke mere dansk!
Reber og Adil har begge måttet efterlade deres koner og børn, da de flygtede, og
håber nu at kunne blive genforenet i Danmark.
Reber kommer fra Kobanê i det nordlige Syrien, hvor der har været voldsomme
kampe med ISIS. På opfordring viser han mig billeder af sit forhenværende hjem –
fuldstændigt sønderbombet. Ruinerne ligner ikke noget, der nogensinde har været
menneskebolig! Han viser også et billede af sin kone og nyfødte søn fra et hospital i
Tyrkiet og fortæller, at hans kone, netop to dage før han selv ankom til Stouby, fødte
deres 3. barn! Nu skal han i gang med at søge om familiesammenføring.
Væggen i Adils værelse er prydet af printede billeder af hans to små kønne piger
på hhv. 2 og 4 år. De er stadig i det nordøstlige Syrien sammen med deres mor.
Adil spørger interesseret til, om der er en børnehave i Stouby. Han har fået et godt
indtryk af byen og kunne godt tænke sig at bo her med sin familie. Jeg forsikrer
ham, at det er et skønt sted for børnefamilier.
Jeg håber alle i Stouby vil tage rigtig godt imod tilflytterne. Du vil ganske sikkert blive
budt ind på en kop kaffe, hvis du går forbi Mølleparken og hilser på 
/Lene Jorsal, Lokalrådet
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Onsdagsklub i Stouby forår 2015
Møderne begynder kl. 14.00
7. jan
Mandagsmusikanterne kommer underholder
14. jan
Helle Slotved, Hovedgård kommer og læser H.C. Andersen
eventyr
Pris kr. 40,00 inkl.kaffe
21. jan
Banko spil og medbring en gave max kr. 25,00
28. jan
Hyggeeftermiddag med Tommy Skou Rasmussen, Hedensted
4. febr. Banko spil og medbring en gave max kr. 25,00
11. febr. Kjørmes. Der serveres gule ærter kl.12.00
Nærmere information følger
18.febr. Bjerre Herredsrevy kommer spiller og synger
Pris kr. 40,00 inkl.kaffe
25.febr. Jytte Kragh - quiz - gæt en sang
4.marts All Woss - harmonikamusik fra 1950-1960 bl. a. melodier fra giro
413
Pris kr. 40,00 incl kaffe
11.mar Bente Juul kommer og fortæller om sit job på Boller slot
og Slotsgården på Præsthøjgården. Hun vil fortælle om
demens
18.mar Anne Marie Hansen, Vrigsted kommer og læser en historie
25.mar Afslutning med pakkespil. Medbring en gave max kr. 25,00
Onsdagsklubben er et tilbud til alle pensionister og efterlønsmodtagere fra lokalområdet.
Kaffe 20 kr. pr. gang. Husk kop og kage.
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Bestil lokaler til fest, møder og andre arrangementer
Lækre festmiddage og buffeter
Brunch og Madkurv
Følg med på stoubymultihus dk

Stouby Multihus, Idrætsvej 12, tlf.: 75 89 75 20, mail: cafe@stoubymultihus.dk

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

Alt inden for tryksager.

Indbydelser, bordkort fremstilles
efter Deres ønsker.
Få Dine digitale billeder forstørret
op og printet på fotopapir op til
A1

Velkommen til

ROSEN OLD
~~~ STRAND ~~~Camping
Tlf. 75 69 14 15
7140 Stouby

et hjørne af paradis
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www.rosenvoldcamping.dk

Snullik’s Data

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, pengene
betales ved 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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Siden sidst fra Stouby og Omegns Lokalråd
Vi er nu gået ind i det nye år med regn og rusk, og det er meget lidt, vi har set
til solen. Man kan dog fornemme, at dagene længes og vinteren kan under alle
omstændigheder ikke blive særlig lang.
Faldefærdige og farlige bygninger
Vi har tidligere fået henvendelser vedr. den nedbrændte smedeforretning,
Hornumvej 9, og vi kontaktede teknisk forvaltning. Man havde forgæves forsøgt
at finde en løsning med ejeren. Vi opfordrede til, at man fulgte op på sagen, og nu
bliver ejendommen fjernet med tilskud fra nedrivningspuljen.
Med hensyn til Borgergade 13, så vil teknisk udvalg ikke foretage sig videre. Vi vil
i stedet forsøge at få en dialog med ejeren af ejendommen for at finde en løsning.
Ældreboligerne
Som jeg tidligere har nævnt, så kniber det med at få udlejet ældreboligerne,
og kommunen har store udgifter til tomgangsleje, idet kommunen står inde for
huslejen over for boligforeningen.
I den forbindelse er formanden for social omsorg kommet med en udmelding om,
at det fortrinsvis er ældreboligerne uden tilknyttet plejecenter, der skal nedlægges.
Derved kommer ældreboligerne i Stouby i farezonen, og det har fået os op på
barrikaderne.
Hvis vore ældreboliger skal brækkes ned, betyder det også, at de ældre, der
gerne vil blive boende i Stouby, bliver tvunget til at flytte til en af de større byer
med plejecentre.
Vi har skrevet til landdistriktsminister Carsten Hansen, der bl. a. har svaret, at alle
muligheder skal undersøges, inden det kommer på tale at brække velbeliggende
ældreboliger ned. Vi har tidligere gjort kommunen bekendt med, at vi gerne lokalt
vil overtage boligerne, hvis nedbrydning kommer på tale.
I den anledning har jeg indrykket et læserbrev i Hedensted Avis, hvor
problematikken nærmere er uddybet.
Stoubyprisen
I forbindelse med halfesten uddeler vi årets ”Stoubypris”, og i den forbindelse vil
jeg lige genopfriske kriterierne for komme i betragtning til at modtage prisen.
Følgende kan modtage prisen:
• En person, som har bidraget til den udvendige forskønnelse af Stouby i form
af renovering af huse, anlæg af haver eller lignende.
• En person, som har bidraget til den indre forskønnelse – eksempelvis ved at
gøre en særlig indsats over for andre medborgere – unge som ældre.
I den forbindelse skal ”person” opfattes ret bredt, idet det også kan være en
forening, virksomhed eller lignende.
Forslag til at modtage Stoubyprisen fremsendes senest den 20. februar til
lokalrådets næstformand Linda Peitersen, Aksel Nielsens Vej 16 eller via mail til
ljp@alectia.com .
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Hvis du er tilflytter, vil vi opfordre dig til at deltage i halfesten. Du får en
tilflyttergave, og kommer i rigtig god kontakt med Stouby og omegns borgere.
Bålhytten
Vi har fået et tilsagn om støtte på kr. 55.000,- fra Lokale- og Anlægsfonden, og vi
afventer svar fra Friluftsrådet og kommunen.
Hvis finansieringen falder på plads, kan vi formentlig komme i gang med at opføre
bålhytten hen over foråret.
Kommuneplan
I det seneste nummer af Stouby Bladet nævnte jeg, at hvert lokalområde ville få
tilknyttet en embedsmand, der skal være kontaktperson til kommunen. Det er så
meningen, at det er lokalområderne, der skal fremsende forslag til landsbyernes
udvikling. Det vil give landsbyerne vide rammer for at fastlægge sin egen
udvikling, og det er netop det som vi efterspørger. Tidligere var det kommunen,
der udstak nogle rammer for udvikling.
Imidlertid har politikerne fået kolde fødder, og det gode forslag er midlertidigt stillet
i bero.
Landdistriktspuljer
Under det seneste møde i Det fælles Landdistriktsråd har vi besluttet, at der
afsættes følgende beløb til landdistriktsudvikling som:
Den lille landdistriktspulje – 20 x kr. 7.500,Den store landdistriktspulje – 10 x kr. 25.000,Borgerbudgetter – 10 x kr. 35.000,Landdistriktspuljen kr. 1,7 mill.
Som I kan se, så er der afsat et stort beløb til landdistriktsudvikling, og I kan gå ind
på kommunens hjemmeside og se, om jeres forening kan komme i betragtning.
Derudover er der afsat kr. 1 mill. som LAG-midler, som fortrinsvis uddeles til
iværksætteri/etablering af nye arbejdspladser.
Endvidere er der afsat ca. kr. 700.000,- i en pulje, der administreres af
fritidsudvalget.
Hvis din forening har et ønske om at søge fra en af puljerne, må I gerne kontakte
mig.
Byggegrunde
Borgmesterkontoret har oplyst, at teknikudvalget på sit næste møde behandler
en sag om udstykning af Skovhavegaard i Stouby, og at man forventer, at
udstykningen efterfølgende sættes i gang i indeværende år.
Da vi for snart 20 år siden forhandlede med amtet og strukturdirektoratet om
de første storparceller var der store betænkeligheder omkring placeringen og
sammenhængen til den eksisterende by. Med den nye udstykning bliver der nu en
flot sammenhæng mellem byen og storparcellerne.M
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Manglende dagplejepladser
På det seneste er det kommet frem, at der er en ret lang venteliste til
vuggestuepladser og dagplejepladser i Stouby. I den anledning har vi skrevet til
formanden for udvalget med anmodning om at finde en løsning på problemet.
/Ole Flemming Lyse, formand
Stouby Jagtforening

Aktiviteter

Efter en god dag i Præsteskoven

Torsdag d. 12. marts kl. 19: 		
Påskelørdag d. 4. april kl. 12 - 14:
Onsdag d. 12. aug kl. 18:		
Torsdag d. 3. sept. kl. 19:		
Søndag d. 13. sept. kl. 10 - 12:

Jagtforeningernes Fællesmøde
Jagtbane (tilmelding til Ole M.)
Pokalskydning i Urlev
Generalforsamling Stouby Multihus
Riffel Holdkapskydning i Urlev

Stouby Jagtforenings bestyrelse
Ole Mikkelsen				2398 4193
Erling Juul					2330 6072
Ingolf Frederiksen			7589 7029
Jørgen Gram				2461 9112
Svend Erik D. Nielsen			
2267 6657
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/Svend Erik Dam Nielsen

Glemt tøj - husk at tjekke
Sidst i uge 8 vil Glemt Tøj blive tømt, så husk at
tjekke, om noget af det er dit.
Infomøde i Klub Frivillig
3. februar kl. 19.30. Vil du være en del af fællesskabet? Kom og hør mere om Klubben
Pigeaften
6. februar kl. 18.00. Alle kan deltage. Aktive Piger og
Lokalrådet inviterer til hyggelig aften med Buffet.
Fastelavn
22. februar. Stoubys årlige, hyggelige fastelavnsfest
Halfest
28. februar kl. 18.00
Hallen og Salen er lukket
Den 4. marts er hallen og salen lukiket. Al træning er
aflyst (med mindre andet er aftalt med træner).
Ølsmagning og Spisning
Den 14. marts kl. 13..00 Midtsfyns Bryghus og Stouby
MultiCafé arrangerer ølsmagning og spisning. Mulighed for at smage 7 forskellige øl og mad der passer til. Pris kr. 349,-. Sidste tilmelding 10. marts: tlf.
75897520
Gymnastikopvisning
21. marts
Spisning før Lis Sørensen
27. marts - spis før koncerten. Starter kl. 18.00
Hedensted Fotoklub
11. og 12. april udstiller Hedensted Fotoklub

Tak til alle sponsorer
for bidrag til julesokkerne
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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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Foredrag om storkenæb og generalforsamling.
Torsdag den 26. februar, kl. 19.00 i Hornsyld Skole, Aulaen, Nørregade 4, Hornsyld.

Vi får besøg af plantenørd, forfatter og foredragsholder Birgitte Husted Bendtsen.

”Er du i tvivl? – så plant en storkenæb,” sagde den engelske
havebogsforfatter Margery Fish. Det er et godt råd, for alle kan dyrke
storkenæb, og der er storkenæb til ethvert sted i haven. I foredraget
hører vi om storkenæb til sol, til skygge, til fugtige såvel som til tørre
steder, ligesom vi kikker på de små nuttede til stenbedet.
Vi ser på, hvordan man får flere storkenæb. Så langt de fleste er lette
at opformere, i sig selv gevaldigt opmuntrende.
Bestøvning, hybrider, frø og de nye sorter, er også med i aftenens program.
Endelig tager vi til Wisley, Det Kongelige Engelske Haveselskabs berømte have, til
”Trial of Hardy Geraniums”, den store afprøvning af storkenæb, som foregik 2002 2006.
I kaffepausen, hvor der som vanlig er lidt godt til maven, afholder vi vor årlige
generalforsamling i henhold til vedtægterne.
Prisen for alt dette er kun kr. 50,00 for medlemmer (kr. 70,00 for ikke medlemmer)
Alle er velkomne.
/Kirsten Mortensen

AFTENSPA
MIDNATSSPA – Fredag i lige uger
KÆRESTESPA – Lørdag i ulige uger
Oplev den unikke aftenstemning
fra 20.00 til 24.00 i De Termiske Bade
til arrangementerne MidnatsSpa
og KæresteSpa.
Læs mere på www.hotelvejlefjord.dk/arrangementer

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

TØM

Kilde

Vær

Blev vores egn påvirket af

Krigen i 1864?

Det spørgsmål er lokalarkivet blevet stillet et par gange. Det eneste, der er
indleveret til arkivet, er et gammelt foto: ”Krigsveteraner fra 1864”. En af
personerne hed Niels Mørk Henriksen, kaldet Niels Murer. Han boede i
udkanten af Rosenvold skov. Billedet stammer fra hans efterladte papirer og han
skulle selv være blandt veteranerne, men hvem af dem han er, vides ikke.
Bjørn Købsted har søgt oplysninger på nettet i ”Statens arkiver” og fandt her en
liste over personer, som var tildelt en erindringsmedalje for deltagelse i krigen i
1864.
Listen, der er ført sognevis, er fra 1876 og indeholder navne på 69 personer fra
Stouby og Hornum sogne som har modtaget en erindringsmedalje for deltagelse i
krigen 1864.
Medaljer af denne art fandtes ikke tidligere i Danmark. De blev tildelt efter
ansøgning som skulle foretages på et særligt skema. Her bad man oplyse om
navn og fødselsdato, indkaldelsesår og andre militære oplysninger. Der skulle
også svares på, om man havde været såret og evt. på lazaret, været taget til
fange osv. Skemaet slutter med oplysninger om bopæl og om hvor medaljen
skulle sendes til.
Omkring 30 ud af de 69 veteraners huse
og gårde i Stoubyområdet kan findes med
sikkerhed i dag. De øvrige har vi endnu ikke
stedfæstet.
Alle ansøgningsskemaer findes
affotograferet på Statens arkiver og
fortæller, at mange familier - også
heromkring - har været berørt af krigen og
dens følger.
Lokalarkivet har besluttet at markere afslutningen på 2. verdenskrig i 1945. Det
er i år 70 år siden og vi markerer begivenheden i samarbejde Lokalrådet med et
foredrag og en udstilling om de nye ting, vi har fået fortalt.
Det foregår i Stouby skoles bibliotek
d. 19. marts 2015 kl. 19.00 – 21.00.
Hold øje med plakater hos købmand Yding, opslag på stouby.nu og annoncer !!!
/Stouby Lokalarkiv, Lis Schrøder og Mogens Dam
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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

Juletræsfest 2014

7. december var det atter blevet tid til at holde juletræsfest i hallen. Igen var det
lykkedes for julemanden at komme forbi - han kom endda på hestevogn. Der var
stor glæde da han delte poser med slik ud og der var også mange, der fik en tidlig
julegave med hjem under armen takket være vores trofaste sponsorer.

Stor tak til vores sponsorer:
Hyrup Maskinstation, Mobil Byg, Murerfirmaet Ib Christiansen, Dit lille malerfirma
Multifirmaet Peder Lyse A/S, Revisionskontoret i Daugaard, Skovs Mad,
Stoubylund v Jens Henrik Pilegaard, Ole lyse/Vestergaard I/S,
Min Købmand i Stouby og Marianne og Just for juletræet
/Erling Nordtoft, Stouby Skoles Venner
Beskæringskursus
Torsdag den 19. marts kl. 19:00.
Havlykke Planteskole, Pærgårdsvej 9,
Sønderby, 7130 Juelsminde
”Er du i tvivl så klip” har vi hørt nogen sige. Nu skal vi blive lidt
klogere. Planteskoleejer Carl Magnus Jensen vil fortælle og vise os,
hvordan vi beskærer træer og buske.
Pris: kr. 60,- (ikke medlemmer kr. 75,-) incl. kaffe og kage
Tilmelding til Kirsten Mortensen på 23 68 96 58 eller km@hornsyldel.dk senest
den 13. marts.
/Kirsten Mortensen
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Konfirmander
Der
er undervisning
i Multihuset den 3. dec. – men derefter er der pause indtil den 18.
Konfirmander
- rettelse
feb.
Når der
ikke er så
konfirmandundervisning,
så er derigen
almindelig
undervisning
på
Efter2015.
den lange
”juleferie”
er der konfirmandundervisning
den 4. feb.
og ikke den
SIM,
hvor
I
skal
med
bussen
kl.
8
fra
Stouby
Skole.
18. feb., som der stod i sidste kirkeblad.
Der er konfirmation i Stouby Kirke søndag den 3. maj kl. 10.30.
Kirkebilen slutter med udgangen af dette år
Fra
nytår kører
Kirkebilen
2015der ikke længere kirkebil til Stouby og Hornum Kirke.
Fra nytår kører der kun kirkebil til Stouby Kirke i forbindelse med gudstjenesterne kl.
Julekoncert
i Stoubyrute:
Kirke - torsdag den
10.30. Det er gratis at køre med kirkebilen, der
kører ad følgende
4.
dec.
kl.
20.00
kl. 10.00 Uno-X i Stouby - Ællingegade - Vestergade - Borgergade – Stouby Møllevej Mølleparken - Stouby Møllevej - Borgergade - Vejlevej - kl. 10.10 Hyrup Kro - Vejlevej Otte sangere
Bråskovvej - Kalmarvej - Stouby Kirkevej - Stouby
Kirke. og otte musikere byder på en
stemningsfuld opførelse af kor- og
orkestersatserne fra Messias. Sangerne er
Vinterferie
af Vox
Jutlandica
Fra lørdag den 7. feb. til og med søndag denbl.a.
15. medlemmer
feb. holder jeg
vinterferie,
hvorog
Horsens
Klosterkirkestlf.
Vokalensemble,
og
embedet passes af sognepræst Fin Petersen,
Ørum Præstegård,
7589 5397
musikerne er sammensat af professionelle
musikere
dygtige amatører fra Østjylland
Sogneindsamling – Folkekirkens Nødhjælp
– SLUTogSULT
med
Severin
Thorsen
som
dirigent.
Har du lyst til at bruge et par timer på et godt formål søndag
den 8.
marts
2015, så er
Messias
et engelsk til
oratorium
i treindsamlingsleder
dele, som er komponeret
barokkomponisten
du megetervelkommen
at kontakte
Poul ErikafSørensen
på 7589 7051
Georg
Friedrich
Händel (1685-1759).
eller mail
til peas@km.dk
- gerne i god tid.
Værket
blev
komponeret
på
rekordtid
- kun
24indsamlerne
hektiske dage
i 1741 ogdiverse
uropført i Dublin
Vi mødes ved Stouby Multihus
kl.12.30,
hvor
får -udleveret
april
1742.
Händels
Messias
blev
året
efter
opført
i
London
og
senere
over
hele
Europa
materialer, og ruterne bliver fordelt. Der er både korte og længere ruter i vore
sogne.
og
Tagverden.
godt imod indsamlerne.
Koncerten varer ca. 55 min, og der er gratis adgang.
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Sogneaften i Stouby Multihus
Tirsdag den 3. marts kl. 19.30 kommer Flemming Christensen fra Vejle og taler om
emnet ”Himlen ned på jorden”. De senere år har vi set en opblomstring af initiativer til at
gøre kristendommen mere nærværende, til at skabe fordybelse, forny gudstjenestelivet
eller slet og ret udbrede kendskabet til kristendom og kirke.
Flemming Christensen vil se på nogle af de muligheder, som ligger i traditionerne fra
Østkirken, som alle har den fælles hensigt at løfte os mennesker op mod Himlen og
bringe Himlen ned på jorden – om ikke vedvarende, så dog for en kort stund.
Der er kaffe til 30 kr. denne aften, hvor alle er velkommen.
Liturgisk gudstjeneste
Fredag den 3. april kl. 14.00 er der liturgisk gudstjeneste i Stouby Kirke. Det betyder en
gudstjeneste uden prædiken, hvor vi bl.a. hører lidelseshistorien og synger nogle af de
salmer, der hører til denne dag.
Set og sket fra 20/11 2014 – 23/1 2015
Døbte i Stouby Kirke:
14/12 Arthur Paaske Hansen
Døde og/eller begravede i Stouby sogn:
27/11 Ella Sophie Sørensen
28/11 Kristian Søvang
4/12 Karen Møller Andersen
1/1 Metha Kirstine Højer
3/1 Leif Abildgaard Jensen
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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December i Skovly
For mange er december en travl måned. Sådan er det også i Skovly. Der er blevet
lavet julehemmeligheder til forældrene, som bestod af flotte håndmalede
grydelapper og krus. Der skulle også trilles havregrynskugler, bages pebernødder
og holdes julefrokoster.

Alle børnene, undtagen de mindste
larver, var en tur i skoven for at
finde julemanden – og som det kan
ses, lykkedes det til stor begestring
for børnene, da han havde godter
med.

De tre største grupper var også på
juletur til Horsens, hvor Hornuglerne
besøgte Horsens Museum og Svalerne
og Perleuglerne gik gennem gågaden
og besøgte Horsens Bytorv.
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Foreninger og organisationer i Stoubyområdet
Navn:

Formand/leder

Adresse

Telefon nr.

Bjerre Herred Havekreds
Bjerre Herred Rideklub
Bjerre Herred Svømmeklub
Columna Gymnastikforening

Ellen Kristine Kyed Jørgensen
Kirsten Due
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

7589 7520
4055 0412
7589 7557

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

Idrætsvej 2, 7140 Stouby

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

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
Ole Lyse

Bellevej 19, 7140 Stouby
ole.lyse@outlook.dk

7589 7241
2061 5500

7974 1260

7682 3417
7569 1286

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

¼ lav annonce - Multihuscafeen
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AKTIVITETSLISTE
Mountainbike-træning hver uge – se træningstider på Facebook: mtb7140
 Løbetræning – se træningstider på Facebook: run7140
 Onsdagsklubben onsdage kl 14. Medbring kop og kage. Se s. 11
Februar
4. Konfirmandundervisninger starter igen
6. kl.18: Pigeaften i Multihuset. Se s. 16
16.+ 23. kl. 17: Spinning for begyndere. Multihuset. Se s. 5
22. kl. 14: Fastelavnsfest i Multihuset. Se s. 3
26. kl. 19: Generalforsamling Stouby – Hornum Venstre i Multihuset
26. kl. 19: Foredrag om storkenæb og generalforsamling, Havekredsen. Se s. 19
28. kl. 18: Festlig Halfest. Se s. 13
Marts
3. kl. 19.30: Sogneaften i Multihuset
14. kl.. 13: Ølsmagning i Multihuset. Se s. 27
19. kl. 19.30: Foredrag om 2. Verdenskrig i Stouby. Se s. 5
19. kl. 19: Beskæringskursus på Havlykke Planteskole, Havekredsen. Se s. 23
21.: Gymnastikopvisning i Multihuset
27.: Koncert med Lis Sørensen - først spisning se s. 11
April
Tirsdage kl. 19: Lanciers på skolen. Se s. 7
3. kl. 14: Liturgisk gudstjeneste i Stouby Kirke
Næste nummer (nr. 164)
af Stouby Bladet udkommer i starten af april 2015.
Deadline for materiale til bladet er fredag den 20. marts 2015.
Stoubybladet udkommer 6 gange om året (i starten af hver lige måned)
Deadline for materiale til de følgende numre er henholdsvis:
22. maj, 24. juli og 18. september 2015.

¼ annonce

Batteribyen

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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