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- i samarbejde med stouby.nu
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Stouby Tropeplanter
v/Harald Larsen
Fakkegravvej 17, 7140 Stouby
Tlf. 75 89 72 04

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

HER ER
PLADS TIL
DIN ANNONCE

h.la@lic-mail.dk
www.stoubytropeplanter.dk
Stort Planteudvalg.
Jeg har det, de andre ikke har.

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
Mette Lyse Pedersen, mail: mette@itl.dk eller tlf.: 40 28 91 11
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. 61 54 78 70
tlf. 21 15 84 82

Bestyrelsen for Stouby GIF
Formand:
Jan Rosenmaj Pedersen
Næstfmd:
Mette Tønnesen
Kasserer:
Hans Jørn Sørensen
Sekretær:
Maria Sahl Nedergaard
Best.medlem: Kristina Holst Juul
Fodbold:
Torsten B. Christiansen
Gymnastik: Lisbeth R. Thomsen
Tennis:
Svend Erik Dam Nielsen
Bordtennis: Poul Erik Sørensen
Badminton: Erling Juul
Motion:
Klaus Holgersen
Suppleant:
Mette Lyse Pedersen

tlf. 29 17 80 81
tlf. 52 99 11 63
tlf. 27 31 53 03
tlf. 61 54 78 70
tlf. 25 32 69 65
tlf. 20 78 36 66
tlf. 50 97 31 39
tlf. 22 67 66 57
tlf. 21 62 12 57
tlf. 23 30 60 72
tlf. 22 75 87 98
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 Bjørn Lorenzen på tlf.: 61 41 65 19.
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
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Hypnose - Hypnoterapi
Bliv RØGFRI, få bugt med afhængighed, vaner, fobier og stress, opnå større selvværd

HypnoseKompagniet v./Pia Gemmer
Vestergade 11
7140 Stouby

Book tid på telefon 21 66 96 71
eller via e-mail: info@piagemmer.dk
UDDANNELSE og HYPNOTERAPI
Læs mere på www.piagemmer.dk
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Har praktiseret i Vejle i 12 år.
Tilbyder nu sessioner i privaten i Stouby.
Fuld fortrolighed.

HER ER
PLADS TIL
DIN ANNONCE

”Steps to Transformation” – Englemeditationer
Jeg har fået Rick Modlock fra Helsehuset i
Jelling(www.lotushjerte-vejle.dk) til at komme hos mig
og lave sine meget populære og helt fantastiske
englemeditationer. Det er et forløb over 7 gange som
sammen vil give dig empowerment i dit liv - det liv du selv
ønsker dig og opleve indre frihed. Nedenfor lidt om de
enkelte meditationer samt praktisk information.
På gensyn/Henriette Skov
Datoer:
Onsdag d. 21. oktober: kom i kontakt med din healingsengel
Onsdag d. 4. november: Dit livsformål her på jorden.
Onsdag d. 18. november: Karmaproces, fri til at udleve dit livsformål.
Onsdag d. 2. december: Tilgivelsesproces, åbner op for energiflow mellem
hjerte- og solarplexus chakraerne.
Onsdag d. 6. januar: Hvad er essensen af dit liv
Onsdag d. 20. januar: At leve helt og fuldt ud i din sjæls sandhed, essens og
styrkede hjerteenergi.
Onsdag d. 2. februar: Frihedsprocessen. Sæt dig selv fri.

Tidspunkt: Kl. 19.15 – 21.15. Bagefter serveres te m.m.
Sted:

Henriette Skov, Bjerrevej 323, 8783 Hornsyld

Pris:

For 7 gange med forudbetaling inden den 19. oktober kr. 850.
For en gang kr.150. Tilmelding senest dagen før

Tilmelding: Henriette Skov henrietteskov@skov.mail.dk eller 41 66 64 54.
5
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Nyt fra Stouby Multihus

Familieaften 9. oktober
Start weekenden med lokalhygge. Spis i ro og mag
mens hallen er åben for børn. Lad hvilen sænke sig.
Se menuen på hjemmesiden.
Sidste tilmelding tirsdag den 6. oktober
Per Stig Møller den 19. oktober kl. 19.00
Stouby og Hornum sogn arrangerer foredrag med Per
Stig Møller. Læs mere om arrangementet på
www.stouby.nu
Fællesspisning mandage fra kl. 11.30 til 12.30 Tag
naboen med og hyg jer inden middagsluren.
Se menu på hjemmesiden eller ved ”Min Købmand”.
Husk tilmelding inden søndag kl. 18.00.
Pris: kr. 50,- pr. pers. Børn 4-10 år kr. 35,-.
Fællesspisning onsdage fra kl. 17.30 til 19.00
Så kan I spille en badmintonkamp bagefter.
Se menu på hjemmesiden eller ved ”Min Købmand”.
Husk tilmelding inden onsdag kl. 12.00.
Pris: kr. 50,- pr. pers. Børn 4-10 år kr. 35,-.
Tørfisk den 14. november
Kom og hør god musik og spis en lækker menu.
Spisning starter kl. 18.00. Pris kr. 390,-.
Køb billetten i Multihuset, ”Min købmand”, Poul Erik
eller billetlugen.dk.
Skolemad tirsdage og torsdage se mere på forældreintra.
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Onsdagsklub i Stouby, efterår 2015 Møderne begynder kl. 14.00
- Onsdagsklubben er for pensionister og efterlønnere i lokalområdet.
Vi har til huse i fælleshuset, der tilknyttet ældreboligerne i Mølleparken.
Klubben sørger for underholdning, foredrag, hyggeligt samvær og kaffe.
7.okt

Valg af klubråd og bankospil. Der serveres kaffe og kage
Medbring en gave max 25 kroner
14.okt Fællesspisning: der serveres suppe med boller og tarteletter
med høns og asparges
21.okt Tage Zacho fra Barrit fortæller om sit liv som slagter
Jens Holt fra Juelsminde fortæller om en tur til Kilimanjaro, der er
28.okt Afrikas højeste bjerg
4.nov

Svend Dam kommer og læser en historie

11.nov Damernes Magasin kommer og viser deres kollektion
18.nov Hyggeeftermiddag sammen med Tommy Skou Rasmussen
25.nov Ikke planlagt endnu
2.dec

Julehygge ved Birthe Stidsen. Der serveres æbleskiver

9.dec

Julebanko: medbring en gave max 25 kroner

16.dec Julefrokost

7
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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
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

Nyt fra Hedensted Byråd: Et referat set med ”Stouby-øjne”
Budgettet for 2016 har netop været til 1. behandling i byrådet. Et budget der
lægger op til, at der skal være et råderum på 100 mil. kr. hvoraf de 70 mil. bruges
til anlægsinvesteringer og 30 millioner afsættes til fortsat kasseopbygning.
Der er i budgettet for 2016 ikke lagt op til besparelser i de enkelte udvalg.
Lokalt
Flygtninge: Situationen omkring flygtninge er den, at der nu er 16 personer der er
bosat i Stoubyområdet, heraf 4 børn. Der gøres fra kommunal side en stor indsats
for at flygtningene får lært dansk, og at de kommer i arbejde. Lad os tage godt
imod flygtningene og hjælpe dem med at finde sig tilrette.
Nedrivningspuljen: Hedensted Kommune har købt den gamle brugsforening i
Gammelby. Det er planen, at bygningerne nedrives i indeværende år. Der er nu
basis for gode forslag til udnyttelsen af arealet.
Kildebjerget: Østjyllands Privatskole har overtaget bygningerne på Kildebjerget,
nu mangler blot den endelige vedtagelse af lokalplanen for området. Lokalplanen
er sidste forhindring for, at skolen kan benyttes som skole med overnatning.
Jysk Kalksandstensfabrik: Jeg var i går lige forbi den gamle Jysk
Kalksandstensfabrik. Området er helt ukendeligt, alle bygninger er pillet ned i
jordhøjde og derunder (se foto herunder). Godt vi ikke skal have et blivende
monument i form af en ruin stående i det dejlige område.

Stouby Multihus: I udvalget for Fritid og Fællesskab er man tæt på at have
vedtaget en ny tilskudsfordelingsnøgle til kommunens haller. Som forslaget ser ud
netop nu, får Stouby Multihus hævet det årlige tilskud, over en årrække, med
83.000 kr. på årsbasis.
Stouby Kajakfællesskab: Kajakfællesskabet er en klub med stor aktivitet og stor
tilslutning. Derfor er pladsen ved Rosenvold blevet for trang. En ansøgning om
udvidelse af ”klubhuset” er netop godkendt af Skov og Naturstyrelsen. TILLYKKE
med dispensationen!
Servicemeddelelse. Det er lykkedes, at få afhentet skoleelever fra Skolen i
Midten når de får fri og ikke som nu en halv time senere.
/Erling Juul
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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 dine 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

Langs Plovfuren
Sigurd Bech, Hyrup 1922

Folkehold Rosenvold, ca 1935

Karl Krogh, Hyrup, 1918

Tønne Valdemarsen, Hornumkjær

Stouby Lokalarkiv/ Mogens Dam
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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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Siden sidst fra Stouby og Omegns Lokalråd
Flere har fremhævet, at der er klimaforandringer i udsigt med heftige og kraftige
regnskyl, og vi må sige, at efteråret er ekstrem regnfuldt i år. Det giver store
problemer for blandt andet landmændene, der skal have høstet færdigt, ligesom
de skal i gang med efterårssåningen.
Dagene bliver kortere, og indendørsaktiviteter og møder tager over. Lokalt er der
hvert år forskellige begivenheder, der bør markeres. Til næste år er det således
40 år siden at Stoubyhallen blev opført, 60 år siden at Stouby Skole blev bygget
og Stouby Gymnastik- og Idrætsforening blev stiftet den 16. april 1926.
”Stouby-egen”
Som bekendt er det i år 100 siden, at grundloven blev ændret i 1915, og desuden
er det den 2. februar 2016 50 år siden, at det første kjørmesgilde blev afholdt i
Stouby. Vi har besluttet at vi vil markere disse begivenheder ved at plante et
egetræ i Stouby på en fremtrædende plads. I den forbindelse har boligforeningen
givet os tilladelse til at plante egen i parken ved Mølleparken.
Der har været nedsat en lille arbejdsgruppe med Oldermand Poul Skytt, Mogens
Dam fra Lokalarkivet, sognepræst Poul Erik Sørensen og undertegnede, og vi har
besluttet, at vi vil plante egen lørdag den 7. november kl. 0930. Alle der har lyst
til at være med til at markere denne begivenhed skal møde op på stien mellem
Mølleparken og Borgergade. Vi giver rundstykker og kaffe og en lille en til halsen.
Træskohage Fyr
Naturstyrelsen har endnu ikke
fremsendt et udkast til en lejeaftale, men
så vidt jeg er orienteret, så arbejder
juristerne i ministeriet på sagen. Nu
nærmer vinteren sig, og en evt.
renovering kan først igangsættes til
næste år. Jeg var for nylig oppe i
fyrtårnets øverste etage, idet en
plexiglasrude er gået i stykker. Regnen
er kommet ind i tårnets indre i store
mængder og det hele sejlede i vand.
Det er ikke det bedste udgangspunkt op
til vinteren, hvor der kan opstå
frostsprængninger. Naturstyrelsen har
lovet, at man vil se på det, men måske
skal vi selv op i tårnet for at udbedre
skaden.
Vi har desuden rettet en henvendelse til
Hedensted Kommune i håb om, at
kommunen vil bidrage med at tegne en
ansvarsforsikring, nu da fyrtårnet skal
være åbent for offentligheden. Det ønsker kommunen ikke, og alt i alt kan det
blive noget af en stor mundfuld at leje et fyrtårn. Alternativet kan være, at vi
13

anmoder Miljøministeren om at få overdraget fyret og arealet med stien ud til fyret
hvorefter vi opretter en fond der kan samarbejde med Vejle Fjord Centeret
omkring turisme, event med videre.
Madspild
I det seneste nummer orienterede jeg om eventuelle planer om at håndtere
Stoubys grønne affald lokalt og opnå en besparelse for den enkelte husstand.
Imidlertid har Hedensted Kommune droppet planerne om den øgede sortering, og
indtil videre fortsættes med den nuværende vægtbaserede skraldeordning. Derfor
er det ikke aktuelt at tænke i alternative affaldsløsninger i øjeblikket.
Frugthaven
Vi har indkaldt til arbejdsdag i frugthaven
søndag den 4. oktober, hvor vi skal have fjernet
sten og sået græs. Herefter håber vi, at
frugthaven vil fremstå flot og velvedligeholdt.
Der har været lidt frugter i år, men til næste år,
håber vi, at vi får et større udbytte.
Arbejdsdagen med praktiske informationer er
omtalt på side 23.
Byggegrunde
Kommunen havde stillet os i udsigt, at
Skovhavegårdudstykningen ville stå klar
i sensommeren.
Frugttræerne blev plantet i 2013.
Som alle kan se, så er der ikke sket det
helt store udover, at der er taget nogle boreprøver.
Vi har spurgt ind til sagen og har fået oplyst,
at man er i færd med at finde alternative muligheder for at bortskaffe
overfladevandet. Det var oprindelig meningen, at der skulle placeres et
regnvandsbassin neden for Rosenvoldvej 1, men denne løsning har
tilsyneladende vist sig at være utilstrækkelig. Den seneste melding er, at
udstykningen ventes at stå klar først i foråret – vi håber, at det er 2016.
Fakkegrav Badehotel
Flere borgere har spurgt ind til, hvad der sker med Fakkegrav Badehotel, og vi har
rettet henvendelse til Teknisk Forvaltning. Vi har fået oplyst, at ejeren er i færd
med at ansøge om et boligprojekt på stedet, men at det er ret kompliceret på
grund af placeringen i strandbeskyttelseszonen.
I Vejle Amts Regionsplan fra 2005 er det anført, at der skal gives mulighed for at
bygge ferieboliger på arealet ved Fakkegrav Badehotel, og det er måske denne
mulighed som ejeren ønsker at udnytte.
Affaldsindsamling
Organisationen ”Hold Danmark Rent” har givet os stor ros for vort projekt med
”affalds-cykel-trailerne”, og de har ved flere lejligheder fremhævet initiativet som
spændende og banebrydende. I starten af november udsender de en stor
14

vidensrapport, hvor vort affaldsprojekt vil blive fremhævet som banebrydende
inden for det frivillige arbejde for at holde naturen ren.
Stouby Aktivitetspark
Efter lang tids venten modtog vi
den 12. august et brev fra
Erhvervs- og Vækstministeriet
hvor man stadfæstede Natur- og
Erhvervsstyrelsens afgørelse af
27. august 2014. Eller med andre
ord, så blev vores klage afvist. Vi
har straks anmodet om et
personligt møde med Erhvervs- og
Vækstminister Troels Lund
Poulsen. Vi har dog ikke p.t. hørt
fra ministeren.
Sagen drejer sig om
landdistriktsmidler på kr. 360.000,, som vi har fået tilsagn om i
forbindelse med etablering af
legepladsen ved Stouby Skole.
Nogle fakturaer er udstedt til
skolen, men de skulle i stedet
have været udstedt til Stouby- og
Omegns Lokalråd. Vi finder, at
vejledningen fra Natur- og
Erhvervsstyrelsen har været
ekstrem dårlig, idet man burde
have givet os mulighed for at rette denne lille fejl, inden man traf en afgørelse.
Sagen har været mange år undervejs, og som I kan se ovenfor, så er der gået et
helt år, alene med klagesagen.
Juletræet tændes
Igen i år opstiller vi et juletræ ud for Multihuset, og
juletræet tændes 1. søndag i advent den 29.
november. Spejderne vil igen i år stå for det praktiske
i forbindelse med juletræstændingen. Se mere om
juletræstændingen på side 18.

/Ole Flemming Lyse/formand.
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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
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Vigtige datoer
Juletræstænding

29. november

Weekendtur/PL 13.-15. november
Avisindsamling
Familiespejder

28. november
4. og 18. oktober

Tænding af lyset på juletræet i Stouby d. 29. november

Vi er naturligvis klar til at gentage succesen fra sidste år og endnu bedre i år. Vi starter ved
købmanden og går fakkeltog igennem byen og slutter ved sportspladsen. Her vil der være en
anderledes gudstjeneste ved Sognepræst Poul Erik. Herefter vil der være salg af saft, gløgg og
æbleskiver samt lidt sjove aktiviteter. Der vil blive sendt nærmere information ud på forældre
intra samt komme plakater op ved købmanden m.m. når tiden nærmere sig.

Familiespejder lejr 2015
Dette års Families Spejder lejr gik til shelterpladsen ved
Koutrupgård Naturcenter, med en enkelt overnatning
og næsten 2 dage i det fri. Vi besøgte Skjernåens og
Gudenåens udspring, gik en lang tur i den skønne natur
her omkring, en ganske anderledes natur end på vores
egn.
Vi fandt forskellige bær og svampe til aftensmaden
lørdag aften, hvilket vi tilberedte på bål og i en
hjemmelavet jordovn. Som altid var hyggen sat i højsæde
hos de 3 familier som var med på turen.
Næste møde er d. 4/10 kl. 10-12 ved spejderhytten, hvor
vi klipper og klistrer uhyggelige figurer til halloween.

PL for junior og trop
Junior og Trop er inviteret på PatruljeLeder-kursus sammen med andre spejdere fra Lovring
Distrikt i weekenden den 13.-15. november. På kurset vil de opleve en tætpakket weekend,
med klassisk spejderi, krydret med masser af sjove og skæve indslag. Det bliver en weekend
med oplevelser de aldrig har haft før!

Weekendtur for bæver og ulve
I weekenden den 13.-15. november tager bæver og ulve på venskabstur til Sandbjerglejren
sammen med bævere og ulve fra KFUM Spejderene i Hundslund. Dette er en tradition vi har
gennemført de sidste 3-4 år og vi har det rigtig sjovt sammen.
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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. I må også gerne komme forbi spejderhuset med
jeres aviser. Næste gange bliver lørdag den 28. november kl. 9-ca.
12.
Vi mødes ved containeren på hjørnet af Rosenvoldvej og
Borgergade.
Indtægten herfra er en kæmpe stor hjælp til gruppen.

Ledermangel
Har du lyst til at gøre en forskel for en masse dejlige børn og unge mellem 6 og 17 år, så er
det måske os du lige går og leder efter. Det er ikke en forudsætning, at du har kendskab til
spejderarbejde. Kontakt Kim hvis du er interesseret i at høre mere.

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

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

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

kim.rex@hedensted.dk
dina@kjerkegaard.dk
rene.trust@gmail.com
stensdal@hotmail.com
karinadyrehave@me.com

Sejlaften i Æbleskoven 9. september
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24604680
40983616
24876919
61201001
60211975

Ny formand for Stouby Multihus
Erik K. Laursen er fra 7. september valgt som ny formand for Stouby Multihus, idet
Bjørn Lorenzen har ønsket at afgive posten. Samtidig er Christina Vistrup valgt
som næstformand og Kristina Holst Juul sekretær. Bjørn fortsætter i bestyrelsen.
Erik har siddet i bestyrelsen i 10 år og det er således en person med et
indgående kendskab til hallen og Multihuset, der er valgt.
/Bjørn Lorenzen.
Streg

BARRIT JAGTFORENING
INVITERER TIL
VILDTSPIL
TORSDAG DEN 3. NOVEMBER KL. 19.30
(Dørene åbner kl. 18:00)
i Barrit Sognegård
Alle er velkomne, så hank op i naboen, kæresten el. svigermor.
Mulighed for køb af øl og vand.
Der er kaffe på kanden til alle ub.
Præmier: Blandt andet ænder, fasaner, rådyr, rødvin mm.
Amerikansk lotteri og puljebanko.

Vel mødt!
Barrit Jagtforening

Ingen medlemskort
NB: Alt vildt er grydeklart

20

19

Tiden går, og lige pludselig er det jul.
Stouby Skoles Venner holder igen juletræsfest i hallen.
Jeg kan allerede nu afsløre, at det bliver den 13/12 kl. 14.00.
Mere om juletræsfesten i næste nummer at Stoubybladet.
/Erling Nordtoft, Stouby Skoles Venner

SKØNNE SPAOPLEVELSER
Morning Delight
Mandag og fredag kl. 08:00 - 14:00

Onsdags Deluxe
Onsdag kl. 18:00 - 23:00

MidnatsSpa
Fredage i lige uger kl. 20:00 - 24:00

YOGA
Se dage og holdtider på
www.hotelvejlefjord.dk/yoga

Sanatorievej 26
7140 Stouby
Tlf. 7682 3380
receptionen@vejlefjord.dk
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KæresteSpa
Lørdage i ulige uger kl. 20:00 - 24:00
SE ALLE ARRANGEMENTER PÅ
www.hotelvejlefjord.dk/kalender

BESTIL TID TIL
FORKÆLELSE PÅ

7682 3380

Foredrag med Maria Hirse onsdag den 28. oktober kl. 19 – ca. 21
Hornsyld Bibliotek byder på et spændende
foredrag med Maria Hirse, hvis ungdom var
præget af spiseforstyrrelse, mobning og
selvmordsforsøg. Udover sin personlige historie
kommer hun med gode råd og vejledning til
forældre og unge, der har samme
problemstillinger tæt inde på livet. Alle er
velkomne, også dem der bare interesserer sig
for menneskeskæbner.
Billetter á 50 kr. kan købes på et af Hedensted
Bibliotekerne, eller via www.hedenstedbib.dk.
Tag med Hedensted Bibliotekerne til BogForum i Bella Center, København
lørdag den 7. november kl. 7.30-ca. 20.30.
Mød dine nuværende og kommende yndlingsforfattere - BogForum er simpelthen
et litterært overflødighedshorn, og sidste år kunne du eksempelvis møde Jussi
Adler-Olsen, Vibeke Marx, Brødrene Price, Puk Damsgaard, Tom Buk-Swienty,
Renée Toft Simonsen og Malene Schwartz blandt rigtig mange! Årets program
skulle være klart 1. oktober.
Se mere og køb billet på www.hedenstedbib.dk
Krigen i skønlitteraturen
Hvorfor fascineres vi af krig, og hvilke romaner om emnet har gjort størst indtryk
på de to forfattere, Simon Pasternak og Jesper Bugge Kold? Hør dem fortælle om
deres egne krigsromaner og hør dem anbefale en række fantastiske romaner, der
alle på en eller anden måde tager afsæt i krig. De gæster Julesminde Bibliotek
mandag den 5. oktober kl. 19 - ca. 21
Pasternaks "Dødszoner" er en prisbelønnet roman, oversat til adskillige sprog.
Bugge Kolds "Vintermænd" var nomineret til BogForums debutantpris 2014.
Billetter á 50 kr. kan købes på et af Hedensted Bibliotekerne eller via
www.hedenstedbib.dk
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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
kwine.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

Vi har brug for din hjælp i Stoubys fælles frugthave søndag 4. oktober 2015
For to år siden plantede frivillige Stoubymennesker og Lokalrådet fælles frugthaver
rundt omkring i byen. Frugterne er ”alles”.
Den største frugthave er mellem
tennisbanerne og skolen, ud mod Vejlevej.
Men der er også lidt frugttræer rundt
omkring, f.eks. ved hallen, på skolens
legeplads, i børnehaven og ved
ældreboligerne.
I år er der igen lidt frugt på træerne, og der kommer nok endnu flere friske æbler,
pærer, blommer, solbær og hindbær til alle os i Stouby næste år.
Nu skal vi have ordnet lidt i frugthaverne, og har derfor igen brug for hjælp fra
børn og voksne.
I år skal vi samle sten, evt. tromle og derefter skal vi så græs. Inden arbejdsdagen
vil jord og ukrudt blive fræset.
Tilmelding: Hvis du har lyst at hjælpe med at
ordne frugthaverne og få lidt morgenmad, så
meld dig til på helenefruelund@gmail.com
eller tlf.: 21 82 96 22
senest torsdag 1. oktober.
Medbring gerne rive, greb, trillebør og skovl.
Vi mødes ved hallen den 4. oktober kl. 09, og
starter med kaffe og rundstykker.
Vi afslutter ca. kl. 13 med lidt øl og vand.
Velkommen til en dejlig efterårsdag med
kaffe, frugttræer og hygge!
/Venlig hilsen Stouby og Omegns Lokalråd.

Baggrund: Stouby og omegns Lokalråd fik i 2013 godkendt en ansøgning på
25.000,- fra Landdistriktspuljen i Hedensted Kommune til plantning af ca. 100
frugttræer på egnede steder i Stouby.
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10.30
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Jeppe Smith-Olsen
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og Uffe Kristiansen på piano.
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Juleaften
14/16
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15.00
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i træhuset.
Vores nationalkomponist
var udover at
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Juledag
Ingen
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10.30
musikgeni også en stor personlighed. Den 9. juni 2015 var det 150 år siden Carl Nielsen
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den ene side, og hans mere utilgængelige musik på den anden side. Alle er velkommen.

Koncert
Kirke - Søndag
den Multihus
9. oktoberonsdag
kl. 16.00den 21. okt. kl. 19.00
Per Stigi Stouby
Møller kommer
til Stouby
Medvirkende:
Horsens
Klosterkirkes
oktet
og
organist
– samt Jeppe Smith-Olsen/Uffe
og fortæller om: ”Kaj Munk – digter, præst og urostifter”
Kristiansen Jazzduo, der spiller kontrabas og piano. Udover at spille numre fra den
amerikanske jazzbog, har duoen gennem årene optrådt en del rundt i danske kirker med
Det er også titlen på bogen, som han har skrevet.
fortolkninger af vores egen samt den nordiske sangskat + salmer. Der vil også være
Om den skriver anmelderne: ”Per Stig Møller har med sin
fællessalmer og sange. Der er gratis entré.
ihærdige indsats for at forstå Kaj Munk på sin samtids
dæmoniske præmisser portrætteret modstandsbevægelsens
Efterårsferie
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ogtiludstukket
en norm
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Jyllands-Posten
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6
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Petersen i Ørum Præstegård, tlf. 7589 5397.
"Den nye udgave er ikke den ultimative eller definitive Kaj
Munk-fremstilling.
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mestgudstjeneste
omfattende iog
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vil[...]
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værk noget
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sidste
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ogdelitteraturvidenskabeligt
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af dansk
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mest kapable
udenrigsministre. Hvis jeg havde en hat, ville jeg tage den af for ham”. Claes Kastholm
Tværfløjte,
gløgg og (6
æbleskiver
i Stouby Kirke - søndag den 27. nov. kl. 10.30
Hansen, Berlingske
ud af 6 stjerner).
Susanne Bechmann medvirker på tværfløjte. Efter gudstjenesten denne 1. søndag i advent er
der
gløgg og
i våbenhuset.
begynder
vi det Alle
nye kirkeår.
I pausen
er æbleskiver
der mulighed
for at købeDenne
kaffe, søndag
te, sodavand
og kage.
er velkommen til
dette arrangement med gratis adgang, som følgende sogne er med i: Barrit og Vrigsted
Besøg
kirkens hjemmeside
på–adressen:
– As, Klakring
og Juelsminde
Nebsager,www.stoubyoghornumsogne.dk
Bjerre og Stenderup – Stouby og Hornum.
Den redigeres og opdateres af Birthe Vilstrup fra Stouby Menighedsråd.
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Familiegudstjeneste
og julehygge i Hornum

Alle Helgens dag
Efter gudstjeneste søndag den 1. nov. kl. 16.00 i Stouby Kirke vil der være tændt lys på
de grave på kirkegården, der er kommet til siden sidste alle helgens dag. Der er også lys
våbenhuset, som man er velkommen til at tage med ud på de gravsteder, som man er
knyttet til. I begge kirke nævnes navnene på dem, der er døde og/eller begravet i sognet
siden sidste Alle helgens dag.
Familiegudstjeneste og julehygge i Hornum søndag den 13. december kl. 14.00
Efter gudstjenesten er der julehygge i Træhu-set 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 Træ-huset bagefter.
Set og sket fra 29/7 – 18/9 2015
Døbte i Stouby Kirke:
2/8 Sofia Mølby Kilstofte
16/8 Tobias Wolfsgruber Carlsen
16/8 Saffi Elisabeth Ascanius Johnson
16/8 Fay Evelyn Ascanius Johnson
6/9 Nicklas Panum Jakobsen
Døbte i Hornum Kirke:
9/8 Tom Villefrance Lundorff Andersen
Døde og/eller begravede i Stouby Sogn:
28/7 Knud Gaarn
10/8 Mary Louise Kjerkegaard
8/9 Ole Hald
11/9 Poul Erik Jørgensen
Døde og/eller begravede i Hornum Sogn:
12/9 Mogens Philip Nygaard
Viede i Stouby Kirke:
29/8 Dean Overgaard Larsen & Tina Veggerby Overgaard
Adresseliste:
Sognepræst: Poul Erik Sørensen, Kalmarvej 15, 7140 Stouby, 7589 7051 eller
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
Kirkeværge: Preben Laursen, Løgballevej 18, 7140 Stouby, 2258 9013
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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Nyt fra Bjerre Herred Havekreds - Betonkursus
Lige en lille reminder om vores beton-kursus i oktober – der er stadig ledige
pladser – Livet i haven behøver jo ikke ”kun” dreje sig om planter!!
Lørdag 3. oktober kl. 9.30 og muligvis søndag formiddag,
Lysegårdsvej 7, Hyrup, 7140 Stouby
Vi tilbyder en opfølgnings dag, for letøvede ”støbe-damer”
og andre interesserede (begyndere er selvfølgelig også
hjertelig velkomne). Der skal arbejdes videre med
paddehatte, fuglebade, rabarberblade, kugler, kogler, æg,
små krukker, fade, vægophæng, lysestager, græskar,
nisser, trug og som noget NYT også havebænke,
skamler/stole og trædesten som ikke behøver Gori
hvert år …
Ring og hør mere om, hvad du skal medbringe, og hvad du
kan låne.
Vi står i opvarmet garage/lade, men vær klædt på,
som om det var regnvejr. Vi sjasker i vand og
beton hele dagen. Cement er meget hårdt ved
hænderne, husk handsker. Medbring gerne
skruemaskine, skruer, stiksav, mammutblade og
støbeforme. Ja, det er et udstyrsstykke uden lige.
Afhentning af tingene sker en uges tid senere, når
betonen er klar til at flyttes.

Pris: lav de mængder du vil for kr. 6oo,- (ikke medlemmer kr.650,-). For 50,- kr.
ekstra laver vi noget fælles bespisning.
Inklusiv rundstykke, lun tærte/pizza, salater, drikkevarer, kaffe og kage.
Tilmelding: 2368 9658 eller km@hornsyldel.dk (”først-til-mølle”)
Info: Ellen 7589 7770

Få selv flere ideer:
http://www.nordisk-beton-design.dk/
http://havenivrold.blogspot.dk/p/bnke-siddepladser.html
http://frupedersenshave.blogspot.dk/2014/10/diy-beton-julekugler.html
http://frupedersenshave.blogspot.dk/2014/02/beton-tingene-fra-forleden.html
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Foreninger og organisationer i Stoubyområdet
Navn:
Bjerre Herred Havekreds
Bjerre Herred Rideklub
Bjerre Herred Svømmeklub
Columna Gymnastikforening

Formand/leder
Ellen Kristine Kyed Jørgensen
Kirsten Due
Rhina Damsgaard
Eva Gamst-Jensen

Adresse
web: bjerreherred.haven.dk
Gramrodevej 15, 7130 Juelsminde
web: bhsklub.dk
Møllevænget 7 M, 7140 Stouby

Telefon nr.
7589 7770
7568 5098
2197 2563
2026 0573

Den integrerede inst. Skovly
Forældrebestyrelse Skovly
Hornum Menighedsråd
Hornsyld Bridgeklub

Tove Paaske
Rikke Kristensen
Erik Bertelsen
Anders Bloch

Stouby Skovvej, 2, 7140 Stouby
mail: fbskovly@gmail.com
Hornumvej 7, 8783 Hornsyld
web: hornsyldbridgeklub.dk

7589 7868
5161 4709
7568 7884
4053 0715

Håndboldklubben HSR
Søren Østergaard
web: hsr-haandbold.dk
2323 3722
Indre Mission-Stouby
Laurids Madsen
Vejlevej 80, 7140 Stouby
2034 8573
KFUM-spejderne i Stouby
Dina Kjerkegaard
mail: kjerkegaard@pc.dk
4098 3616
Oldermanden for Stouby Sogn Poul Skytt
mail: skytt@hafnet.dk
2062 9916
Lægevagt: 7011 3131: OBS: får man brug for hjertestarteren i Multihuset, når der er låst, må man knuse glasdøren!
Onsdagsklubben
Rosenvold Havns Bådelaug
SIM, Skolen I Midten
SIM Skolebestyrelse

Bodil Hansen
Ove Henriksen
Claus Pape
Henrik Balle Nielsen

Vejlevej 119, 7140 Stouby
Lilleeje 14, 8722 Hedensted
Nørremarksvej 3, 8783 Hornsyld
Stouby Møllevej 14, 7140 Stouby

7589 7369
7589 0027
7983 3101
7560 1800

Stoubybladet/www.stouby.nu
Stouby Aktivitetsklub
Stouby Børneklub
Stouby Erhvervsforening

Helene Fruelund
Vagn Jacobsen
Benny Friis
Peter Rossel

mail: stoubynu@gmail.com
Idrætsvej 5, 7140 Stouby
Kalmarvej 19, 7140 Stouby
mail: pro@apcoa.dk

2182 9622
7589 7011
7589 7886
2142 6655

Stouby GIF
Stouby Jagtforening
Stouby Kajakfællesskab
Stouby Lokalarkiv

Jan Rosenmaj Pedersen
Ole Mikkelsen
Trine Fick
Bjørn Købsted

web: stoubygif.dk
Mølletoften 2, 7140 Stouby
mail: trinefick@gmail.com
web: stouby-lokalarkiv.dk

2917 8081
2398 4193
2257 3773
2990 7499

Stouby Menighedsråd
Stouby Motion
Stouby Multihus, best.formand
Stouby Multihus, halbest./Café

Laurids Madsen
Klaus Holgersen
Bjørn Lorenzen
Anette Christoffersen

Vejlevej 80, 7140 Stouby
Lindevangen 7, 7140 Stouby
mail: bjorn.lorezen@hotmail.com
web: stoubymultihus.dk

2034 8573
2275 8798
6141 6519
7589 7520

Stouby Musik-og Kulturforening Peter Skov
Stouby Net
Knud Olesen
Stouby Skakklub
Jens Otto Grabau

Find os på Facebook
Idrætsvej 2, 7140 Stouby
Kalmarvej 12, 7140 Stouby

4055 0412
7589 7557
7589 7210

Stouby Skole
Stouby Skolebestyrelse
Stouby Skoles Venner

Frank Petersen
Jesper M. Nielsen
Erling Nordtoft

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

7974 1260
7682 3417
7569 1286

Stouby og Omegns Lokalråd
Stouby Vandværk
Stoubys Aktive Piger
Vejlefjord Centret

Ole Lyse
Ib Christiansen
Anne Marie Norbek
Jan Møller Iversen

web: stouby.nu
Bråskovvej 86, 7140 Stouby
mail: nordbek@hafnet.dk
Sanatorievej, 7140 Stouby

2061 5500
2179 7733
5040 6782
7682 3333

Venstre-Stouby
Vrigsted Efterskole
Ældre-Sagen

Erling Juul
Kirsten Weile
Ole Lyse

Løgballevej 24, 7140 Stouby
Overvej 12, 7140 Stouby
mail: ole.lyse@outlook.dk

2330 6072
7568 7212
2061 5500

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. Mail: stoubynu@gmail.com

Mia og Mathilde i isboden
ved sommerfesten
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AKTIVITETSLISTE
• Hver uge: Mountainbike-træning – se træningstider på Facebook: mtb7140
• Stouby Lokalarkiv har åbent hver torsdag kl 19.30-21.30, ellers efter aftale
• Fællesspisning mandage kl. 11.30 og onsdag kl. 17.30 i Mulithuset, side 6
• Onsdagsklubben, hver onsdag fra 7/10, for pensionister og efterlønnere, side 7
Oktober
3. Beton-kursus med Bjerre Herred Havekreds, side 26
4. Arbejdsdag i frugthaverne. Opstart m/morgenmad i Multihuset, side 23
4. Familiespejder, side 17
5. Foredrag ”Krigen i skønlitteraturen” på Juelsminde Bibliotek, side 21
8. Bogcafé på Hornsyld Bibliotek kl. 16.30: Se hedenstedbib.dk under Det sker
9. Familieaften i Multihuset, side 6
18. Familiespejder, side 17
19. Foredrag med Per Stig Møller i Multihuset, side 24
21. Englemeditation, opstart på meditationsrække i Bjerre, side 5
28. Foredrag med Maria Hirse på Hornsyld Bibliotek, side 21
November
1. Alle-helgens-dag i Stouby Kirke, side 25
3. Vildtspil i Barrit Jagtforening, side 19
7. Stouby-egen plantes. Mød op på stien mlm. Mølleparken/Borgergade, side 13
14. Koncert med Tørfisk i Multihuset, side 6
17. Bogcafé, Juelsminde Bibliotek kl. 16.30. Se hedenstedbib.dk under Det sker
20. Deadline for næste nummer af Stoubybladet. Se stouby.nu for mere info
28. Avisindsamling, side 18
29. Det store juletræ ved Multihuset tændes, side 18
December
13. Juletræsfest i hallen kl. 14.00. Se mere i næste blad eller på stouby.nu snarest
13. Familiegudstjeneste og julehygge i Hornum Kirke, side 25
Næste nummer (nr. 168)
af Stouby Bladet udkommer i starten af december 2015.
Deadline for materiale til bladet er fredag den 20. november 2015.
Stoubybladet udkommer 6 gange om året (i starten af hver lige måned)
Deadline for materiale til de efterfølgende numre er henholdsvis:
29. januar, 18. marts og 20. maj 2016.

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

28

