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

En annonce i
JØRGEN BOJSEN JENSEN
Stouby Entreprenørforretning ApS Stoubybladet
Bellevej 20 - 7140 Stouby
Tlf. 75 89 77 77 - Fax 75 89 77 98
giver pote
TØMRERMESTER

Kildevangen 16 8783 Hornsyld Tlf. 75 68 75

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

Vestergaard I/S.
v. Ole Lyse

Værksted Hornumvej 4, Hornum 75 68 71 8

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

Da
Alt i digitaltryk og offsettryk Kvalitets arbejdeSnullik’s
til tiden
Bellevej
Dekorering af biler og vinduer
Gammel
Fotoplot
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Fotografering
7140 Stou

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
Bjørn Lorenzen: bjorn.lorenzen@hotmail.com, tlf. 61 41 65 19.
Bestyrelsen for Stouby og Omegns Lokalråd
Formand:
Ole Lyse
Næstfmd.:
Linda Peitersen
Sekretær:
Helene Fruelund
Kasserer:
Birgitte Smidstrup (udenfor bestyrelsen)
Best.medl.: Anders Pedersen (repr. for skolen)
Best.medl.: Lis Høgh
Best.medl.: Maria Sahl Nedergaard (repr. for GIF)
Best.medl.: Mette Lyse Pedersen
Suppleant:
Jette Sørensen
Suppleant:
Kim Boe

tlf. 20 61 55 00
tlf. 72 20 23 31
tlf. 21 82 96 22
tlf. 22 33 14 24
tlf. 40 82 02 55
tlf. 30 57 99 12
tlf. 51 61 20 57
tlf. 40 28 91 11
tlf. 23 11 06 36
tlf. 61 26 28 61

Bestyrelsen for Stouby GIF
Formand:
Jan Rosenmaj Pedersen
Næstfmd:
Kristina Holst Juul
Kasserer:
Hans Jørn Sørensen
Sekretær:
Maria Sahl Nedergaard
Best.medlem: Michael Drost-Hansen
Fodbold:
Torsten B. Christiansen
Gymnastik: Lisbeth R. Thomsen
Tennis:
Vakant
Bordtennis: Poul Erik Sørensen
Badminton: Erling Juul
Motion:
Klaus Holgersen
Kajak:
Trine Fick
Suppleant:
Mette Lyse Pedersen

tlf. 29 17 80 81
tlf. 25 32 69 65
tlf. 27 31 53 03
tlf. 51 61 20 57
tlf. 22 58 56 79
tlf. 20 78 36 66
tlf. 50 97 31 39
tlf.
tlf. 21 62 12 57
tlf. 23 30 60 72
tlf. 53 64 53 35
tlf. 22 57 37 73
tlf. 40 28 91 11

_________________________________________________________________
Bladets redaktion forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i indsendte indlæg, og til at
vurdere indlæggenes relevans og aktualitet, før vi sætter dem i bladet.
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.
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: 1.000 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

3.495,HORNSYLD SMEDE- OG
MASKINVÆRKSTED
Henning Bornemann Kristensen
Søndergade 62 • 8783 Hornsyld

UDDANNELSE og HYPNOTERAPI
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MOTORSAV 445e
VEJL. PRIS INKL. MOMS 3.895

Book tid på telefon 21 66 96 71
eller via e-mail: info@piagemmer.dk

Læs mere på www.piagemmer.dk

KAMPAGNEKAMPAGNEPRIS!
PRIS!

Har praktiseret i Vejle i 12 år.
Tilbyder nu sessioner i privaten i Stouby.
Fuld fortrolighed.

Mail: bornemann.kristensen@gmail.com

Tlf.: 75 68 76 99
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Årsberetning for Stouby Motion-uddrag: Se hele beretningen på www.stoubygif.dk/motion
Det var ottende sæson med Stouby Motion, og vi glæder os over at se vores motionsfaciliteter
forsat er i høj kurs blandt medlemmerne.
Medlemmer: Medlemstallet har hen over året ligget mellem ca. 100 til 160.
Økonomi: Økonomien er positiv med et lille overskud på driften på ca. kr. 11.500,-.
Hjemmeside: Vores hjemmeside er kommet på ny platform og fungerer nu efter hensigten.
Kløversti: Vi har i løbet af året gennemført projektet med Kløverstierne i Stouby. Projektet har
været lærerigt og en stor udfordring – især for Ann Birgit der har stået som projektleder og i
mange tilfælde også som projektgennemfører. Projektet er gennemført i samarbejde med
lokalforeningen og lokalarkivet.
I beretningen på www.stoubygif.dk/motion kan du læse mere om
 Motionslokalet
 Seniorfitness
 Indoor Cycling
 Ny Nets aftale
 Flygtningehjælp og træning
 Prisændringer
 Kløverstierne
Efter generalforsamlingen består idrætsudvalget for Stouby Motion af:
 Klaus Holgersen (formand)
 Ann Birgit Hansen
 Pia Zeeberg
 Line Laursen
 Søren Ravn
 Jan Nedergaard
 Supplant: Inger Hansen
Trænger du til ekstra træning mellem jul og nytår eller er du nysgerrig efter at se og
prøve, hvad der sker i Stouby GIF og Stouby Motion?
Så har du nu chancen for at opleve det:
Vi holder et aktivt åbent hus den 28. december med et udvalg af den indendørs aktivitet,
der foregår i Stouby Multihus. Vi afslutter med fællesspisning.
Der bydes bl.a. på:





Badminton
4 timers Indoor cycling event. Deltag i en til fire timer.
Åbent hus for alle over 16 år i motionscentret
Halmutters gode mad
Stouby motion | Idrætsvej 10 - 12 | 7140 Stouby
info@stoubymotion.dk | www.stoubymotion.dk
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… fortsat fra forrige side:

Hold godt øje med opslag om dagen, når vi kommer nærmere julen.
Følg blandt andet med på vores Facebookside Stouby Motion
Alle er velkommen (der er ingen krav til medlemskab af foreningerne)
Der vil være instruktører til stede, som vil hjælpe til og instruerer i aktiviteterne.
Forfriskninger undervejs: Cafeteriaet holder åbent og der vil være gratis frisk frugt og
isvand til alle.
OBS: Husk at medbringe indendørs sportstøj og vil du gerne prøve indoor cycling og
holdfitness, er det en rigtig god ide at medbringe drikkedunk og et ekstra håndklæde.
Se også side 23.
Vi ønsker alle vores medlemmer en glædelig jul samt et sundt og aktivt nytår!

Streg

Stouby GIF + Stouby Motion + Stouby Multihus

Stoubys Aktive Piger holder Eventdag lørdag den 28. jauar 2017 kl. 12.00
i Stouby Multihus
Vi vil spise af Anettes dejlige Buffet.
Drikkevarer kan købes.






Marlene Mærkedahl vil fortælle om tøjtrenden.
Trine Black vil vil fortælle om kost, sundhed og kosmetik.
Helle Ellegaard vil lakere negle.
Karina Haar viser smykker fra Gade og Juul.
Ellen Petersen viser magnet smykker.

Der vil være mulighed for at handle. Vi slutter dagen med kaffe og lidt sødt.
Prisen for medlemmer 200 kr. og 250 kr for ikke medlemmer. Kun for kvinder
.Tilmelding senest 21.1.2017 til Karen: 24 66 65 50 eller Anette: 29 66 70 40
Streg
Julekonkurrence med flot gave – men kun for børn
Hvis du kan tælle, hvor mange nisser, der er her i bladet, så skriv antallet: _____
din alder: ______ og dit navn og forældres tlf.nr.: _________________________
Sådan ser jeg ud
(Denne nisse tæller også med)
Put din besvarelse i lokalrådets postkasse hos Min Købmand senest 16/12.
Så deltager du i konkurrencen om at vinde en flot gave, som købmand Yding har
sponsoreret.
/Juleredaktørens nissehjælper
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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

Julehygge!

/Stouby Lokalarkiv Lis Schrøder/Mogens Dam

For nogle år siden genfortalte vi en beretning fra ”En decemberhistorie”, ”Stouby omkring 1960” skrevet af Søren Vittrup Madsen. I år har vi valgt en erindring fra samme
hæfte, men med et mere hyggeligt tema:
”23. december: Når der kun var en dag tilbage til jul, skulle man tænke venligt på alle
mennesker. Særligt dem der havde gjort en en tjeneste eller været særlig flinke i løbet af
det sidste års tid. Vores nabo havde f.eks. givet lov til at vi plukkede ribs, solbær og mirabeller hos dem. Så vi havde til grød og marmelade til hele vinteren. Mange andre havde også været flinke og nogle var det ikke nok bare at tænke venligt på. De allerflinkeste
skulle også have en blomst for at gøre dem så glade, at de også ville være flinke til næste år. Sådan var det i rigtig mange familier og det var gartneren selvfølgelig meget glad
for. Gartneren boede i den anden ende af byen og i hans drivhuse var der masser af
små juletulipaner, julestjerner og hyacinter.
Inde i butikken stod der masser af sammenplantninger klar til alle de mennesker, der skulle give hinanden blomster. Lillejuleaften om eftermiddagen begyndte folk så at gå rundt til hinanden og aflevere
blomster. Først den
ene til den anden, så
den anden til den
tredje og til sidst de
tredje til den første.
Alle steder skulle der smages på julesmåkagerne eller
konfekten og sikkert også drikkes en juledram. Det var
meget hyggeligt og alle skulle nok være flinke og gøre
tjenester til næste år. Om aftenen blev der pyntet juletræ og alle steder syntes man, at
det var det flotteste træ man nogensinde havde haft. Til sidst var det i seng og sove. Og
i morgen var det juleaften!”

Streg
Onsdagsklubben - program
- Onsdagsklubben er for pensionister og efterlønnere i lokalområdet.
Vi har til huse i fælleshuset, der tilknyttet ældreboligerne i Mølleparken.
4. januar: Mandagsmusikanterne kommer og spiller: der serveres boller og lagkage
pris kr. 40,00
18.januar: Vi besøger lokalarkivet og der fortælles om Stouby skoles 60 års jubilæum
- der serveres kaffe og kage
1.februar: Kjørmes - der serveres gule ærter. Nærmere information følger
15. februar: All Voss kommer og spiller. Pris 40,00kr
Pris for kaffe og te kr. 20,00 og husk kop og kage.
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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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Juletræsfesten 2016 afholdes søndag d. 11. 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. 40 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. 5/12
2016 på:
bejasa3@hotmail.com Eller SMS tlf.: 40 84 50 47
Arrangør: Stouby Skoles Venner.
Støt Børnene! – Stoubys fremtid
Streg
Multihuset – husk det rigtige fodtøj
I Multihuset er der heldigvis god aktivitet ind over hele vinteren. Det er dejligt. Men
nu er det også den våde tid, hvor fodtøjet bliver mudret. Derfor minder vi om, at
ved al aktivitet i hallen og motion skal man have skiftefodtøj med. Og vend lige
skoene om inden du tager hjemmefra. Hvis du i forbindelse med denne øvelse
observerer, at sålerne er blevet sorte – enten i løbet af natten eller måske allerede
var det, da de blev købt – så er den gal! Sorte såler sætter nemlig sorte mærker
på halgulvet. Sorte mærker som er svære for Annette at fjerne. Så hvis du vil gøre
Annette glad: Sportssko der har lyse såler, og som kun anvendes i hallen!
Bestyrelsen for Stouby Multihus ønsker alle brugere og kaneførere en rigtig glæde
jul og et godt nytår.
/Bjørn Lorenzen, Multihusbestyrelsen
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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

JORDARBEJDE

Vestergaard
I/S.
KLOAKARBEJDE
v. Ole Lyse
www.htn-entreprenør.dk

STØBEARBEJDE
BELÆGNING

Bråskovvej 94 • 7140 Stouby • Tlf. 2082 6402

BJERRE

KØD
BJERRE:
Mandag ........Lukket
Tirsdag.........9.00 - 17.00
Onsdag ........9.00 - 17.00
Torsdag........9.00 - 17.00
Fredag..........9.00 - 17.00
Lørdag .........8.00 - 12.00
Søndag ........Lukket

HORSENS:
Mandag ........Lukket
Tirsdag.........9.00 - 17.30
Onsdag ........9.00 - 17.30
Torsdag........9.00 - 17.30
Fredag..........9.00 - 17.30
Lørdag .........9.00 - 13.00
Søndag ........Lukket

Hos Bjerre Kød elsker vi at få besøg.
Vi står klar til at hjælpe dig og give
dig en god oplevelse i vores slagteri.
Herunder kan du se vores
åbnings- og telefontider i butikken....

Alt i digitaltryk og offsettryk
Dekorering BJERRE:
af biler og vinduer
TELEFONTID:
Mandag ........Lukket
Bjerrevej 346, Bjerre
Tirsdag.........8.00 - 16.00 Fotoplot
8783 Hornsyld
Onsdag ........8.00 - 16.00
Torsdag........8.00 - 16.00
HORSENS:
Fotografering
Fredag..........8.00 - 16.00
Hospitalsgade 21,
Lørdag .........8.00 - 12.00
Søndag ........Lukket
8700 Horsens
Skilte

Tlf. 7568 1511 • mail@bjerre-koed.dk • www.bjerre-koed.dk
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JØ

TØM

Kilde

Vær

Siden sidst fra Stouby og Omegns Lokalråd
Nu er vi kommet langt ind i november, og julen nærmer
sig med hastige skridt. Traditionen tro har vi bestilt
juletræet hos Torsten i Statsskoven, og det skal være
ca. 6 meter højt. Det skal vi snarest have hentet og sat
i foden ud for Multihuset, for det skal stå klar til 1.
søndag i advent, hvor vi afholder ”juletræstænding”
sammen med spejderne – se side 17.
Træskohage Fyr. Finansieringen er på plads – troede
vi – men sådan gik det ikke helt, for i sine betingelser
for tilsagnet har Real Dania krævet, at projektet
tilknyttes en ekstern arkitekt, og at vi selv skal afholde
udgifterne til denne. Det er vi meget forundrede over,
fordi Naturstyrelsen har brugt mere end kr. 50.000,- til
et ingeniørfirma til at få udfærdiget en gennemgribende
gennemgang af fyrtårnets tilstand og ingeniørfirmaet er
kommet med forslag til hvad der skal foretages i
forbindelse med restaureringen. Dertil kommer, at vi
og Naturstyrelsen har lokale kræfter, der er i stand til at
gennemføre projektet med hjælp fra ganske få
eksperter og lokale håndværkere, og i lokalarkivet findes der fotos m.v., der
tydeligt viser, hvordan fyrtårnet så ud, da det blev opført.
Vi er i øjeblikket i gang med at forhandle med Real Dania.
Bredbånd. Vi har været inddraget i Energistyrelsens projekt ”Bredbånd i
yderområder” og har indsendt en ansøgning på vegne af borgere på Stouby
Skovvej, Vandmøllevej og Rosenvoldvej. Uden tilskud ville egenbetalingen pr.
husstand løbe op i ca. kr. 41.000,-. Der skal lyde en tak til Jens Bak Andersen og
Mads Felde for hjælp i forbindelse med formidling og indsendelse af ansøgning.
Nu må vi så bare håbe, at projektet bliver udtaget.
Bålhytten. Bålhytten er næsten færdig, og rigtig mange ildsjæle har været i gang
med at opføre den. Der skal lyde en stor tak til alle, der har bidraget med stor som
småt, og i særdeleshed Jørgen Fisker og Erling Nordtoft, der har været tovholdere
på projektet. Budgettet er på omkring kr. 170.000,-, men det blev besluttet at
sætte træstolperne på stålfødder i stedet for at støbe stolperne ned. Herved kom
der en ekstraudgift, der er afholdt af Stouby Skoles Venner. Tak for det. Endvidere
havde ”Jysk Telefon” været så flabede at trække et kabel der hvor hytten skulle
placeres. Det afklarede skolen med teleselskabet.
Bålhytten bliver indviet i forbindelse med spejdernes fakkeltog og
juletræstændingen, og vi vil være vært ved gløgg og æbleskiver – se side 17
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Halfesten. Gennem 28 år har vi afholdt vores halfest den sidste lørdag i februar.
Det er en god lejlighed til at hilse på vore tilflyttere og uddele ”Stoubyprisen”, og
bortset fra en enkelt gang, har vi altid været mere end 250 deltagere – ja, helt
oppe på over 400. Det var oprindelig en fest for alle generationer fra 16 til 80 år,
men vi må konstatere, at det efterhånden er skredet lidt. De unge mangler – eller
med andre ord - de unge i dag er over 30 år. Derfor vil vi gøre en ekstra indsats i
år for at få de helt unge med, og vi skal opfordre til, at der bydes ind med forslag
til hvordan halfesten kan gøres mere interessant for denne gruppe.
Udviklingsplan for Stouby. Den seneste udviklingsplan for Stouby går tilbage til
2008, og vi har besluttet, at planen skal revurderes. I den forbindelse afholdes der
et visionsmøde, hvor vi gennemgår den tidligere plan, og hvor borgerne har
mulighed for at komme med deres ønsker. Mødet afholdes i multihuset onsdag
den 23. november, og mødet er således afholdt inden Stoubybladet kommer på
gaden. I hører nærmere i det næste Stoubyblad.
Fest for gamle skoleelever. Der skal lyde en tor tak til ”halmutter” fordi du tog
initiativ til at markere skolens 60 års jubilæum. Det blev en rigtig fin fest, hvor vi
alle nød at være sammen med gamle venner fra skoletiden. Der skal også lyde en
tak til skolen fordi I holdt åben skole og til lokalarkivet fordi I fandt rigtig mange
gamle skolebilleder frem.
Legepladsen ved skolen. Som tidligere nævnt har vi indbragt sagen for
ombudsmanden, efter afslag på at få EU-midlerne på kr. 360.000,- udbetalt. Vi har
fået flere afslag, og det seneste er fra Erhvervs- og vækstministeriet. Ministeriet
afslutter sit brev med, at man har besluttet at ændre reglerne for udbetaling
fremover, idet der har været uklare regler og vejledning. Derfor har vi indbragt
sagen for Ombudsmanden. I første omgang har han afvist sagen, men vi har
anmodet ham om at genbehandle den, idet han i andre sager har slået hårdt ned,
når vejledningen og reglerne har været uklare.
Sagen har været 4 år under vejs, men vi kæmper til det sidste.
Ældreboliger. Byrådet har igen sat fokus på ældreboligerne og de store udgifter
til tomgangsleje. I Barrit skal der nedlægges 12 ældreboliger, og det er indtil
videre den eneste landsby, der må stå for skud. I Mølleparken i Stouby er der
også med mellemrum en del tomme boliger, men vi har for lang tid siden gjort
kommunen bekendt med, at vi gerne vil overtage ældreboligerne, og oprette vort
eget boligselskab eller lignende, hvis boligerne skal medlægges. Der er for nylig
isat nye døre og vinduer i alle boligerne, og restgælden er meget lav. Det kunne
blive et rigtig fint ”ildsjæleprojekt” med en lav husleje.
For byens udvikling og trivsel er det vigtigt, at så mange ældre som muligt bliver
boende i vort lokalsamfund.
Kildebjerget. Den Østjyske Privatskole måtte desværre erklære sig konkurs på
grund af den politiske uro i Tyrkiet. Pludselig stod man med kun halvdelen af de
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indskrevne elever. Man stod netop for at skulle købe skolen af Hedensted
Kommune, og kommunen skal derfor nu i gang med at sælge skolen.
Lokalt er vi meget interesseret i at skolen bliver afhændet, men vi vil også arbejde
på, at bygningerne bliver benyttet til aktiviteter, der kan gavne vort lokalsamfund
mest muligt. Arla har tidligere over for os oplyst, at man er interesseret i at oprette
madskoler rundt i Danmark, og vi har opfordret vores kontaktperson hos Arla til at
gå i dialog med kommunen. Vi undersøger også løbende andre muligheder, og
hvad der er oppe i tiden. Der er netop sat fokus på at hjælpe ”strandede”
grønlændere i Danmark, og der er afsat en del millioner til dette arbejde. Det vil
nok være muligt at oprette en fond og søge penge hjem til at købe bygningerne til
almennyttige formål, men efterfølgende vil det være vanskeligt at skaffe midler til
driften. Vi arbejder dog på sagen.
Planer for 2017. Vi synes, at det er gået rigtig stærkt i 2016 med mange tiltag,
men vi må nok forberede os på, at sådan vil det også forløbe de følgende år. Her
sidst på året er der rigtig gang i de to udstykninger, ”Humleparken” og
”Skovhavegaard”. Det er meget smadret i øjeblikket, og det kan være svært at
forestille sig hvor flot det hele vil fremstå, når foråret vender tilbage. Der er
allerede flyttet borgere ind i de første huse i Humleparken, og det er med til at øge
nettotilflytningen til Stouby.
I 2017 skal vi i gang med at restaurere fyret, vi skal have færdiggjort vores
udviklingsplan og vi skal have afholdt et borgermøde, hvor vi skal have fordelt kr.
50.000 i forbindelse med en afstemning. Derudover er der ønsker om et shelter
ved spejderhuset, en badebro ved Rosenvold Strand, og der dukker sikkert nye
ønsker op under vejs.
Til slut vil jeg ønske alle en Glædelig Jul samt et Godt Nytår med tak for
jeres store indsats og opbakning i 2016!
/Ole Flemming Lyse, Formand.
Streg
Nyt fra Stouby Multihus
Hentes 17. til 19. december.
Husk at skrive navn og alder
Du må max gå i 6. klasse
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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 : 29 66 70 40, 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

Juletræ i Stouby
Kom og vær med, når Lokalrådet indvier den nye
bålhytte og spejderne tænder lyset på byens store
juletræ foran Multihuset 1. søndag i advent
– 27. november
Kl. 15.00 går spejderne fakkeloptog fra Min
Købmand og ender ved Multihuset/bålhytten. Her vil der være en lidt anderledes
gudstjeneste ved sognepræst Poul Erik Sørensen, indvielse af bålhytten, vi
tænder lyset på det store juletræ og synger et par julesange. Derefter serverer
Lokalrådet gløgg og æbleskiver mm.
Spejderne sælger juletræer. Overskuddet går til spændende spejderaktiviteter.
Vi håber på rigtig mange fremmødte – alle er velkommen til at deltage.

Streg
Fodboldafslutning for U12-U16

60 børn og unge fra holdsamarbejdet mellem Stouby, Stenderup, Rårup og
Hornsyld var samlet i Rårup Hallen til fodboldafslutning. Det blev fem timer med
masser af hygge, fodbold på sjove måder og store burgere.
Drengene og trænerne spillede bl.a. promillebold - fodbold med briller som
forvrænger synet, fodbold med oval bold, stor bold og meget andet.
Det var en rigtig god dag, som afslutning på en god udendørssæson.
Mvh/Trænerne
17
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Vigtige datoer
Juletræstænding

27. november

Avisindsamling

25. februar

Opstart Bæver og Ulve 1. februar

Weekendtur for bæver og ulve

Midt i november var bæverne og ulvene på weekendtur sammen med spejderne fra
Hundslund. Temaet var venskab og der blev leget og hygget på tværs af grupperne.
Lørdag formiddag var spejderne på venskabsløb rundt i området og om eftermiddagen
var de på lagkageløb og samle ingredienser til deres egne lagkager, som de selv skulle
samle og spise bagefter. Om aftenen var der diskotek og søndag formiddag
sneboldkamp.

Pizzaovn

Trop og Senior er ved at bygge en pizzaovn ved
spejderhytten og vi glæder os alle til at smage
hjemmebagte pizzaer 

Tænding af lyset på byens juletræ
d. 27. november
Spejderne tænder lyset på juletræet ved
Multihuset og Lokalrådet holder indvielse af
bålhytten ved skolen med gratis gløgg og
æbleskiver. Spejderne sælger juletræer.
Vi håber at se rigtig mange mennesker til denne
hyggelige tradition. Alle er velkomne.
Se invitation andet sted i bladet.
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Juletræer sælges
Køb dit juletræ lokalt 100,- stk.
17–18 december
Klokken 10-16
Juletræerne sælges fra marken mod
Vejlevej ved Grundvej/Kalmarvej.
Jacob Schrøder
Tlf. 22 39 76 40

JULEGAVER
& GAVEKORT
ÅBNINGSTIDER I JULEN

GAVEKORT

Spa-receptionen har åbent for salg af
julegaver og gavekort
n Den 18. - 21. december kl. 9.00 - 16.00
n Den 22. og 23. december kl. 9.00 - 16.00
n Den 27. - 30. december kl. 9.00 - 16.00
Åbent for bookinger alle ovennævnte dage.

Med flot gaveæske og brochurer.

Sanatorievej 26
7140 Stouby
www.hotelvejlefjord.dk

Køb i spa-receptionen eller på
www.hotelvejlefjord.dk/webshop
Hotellet har julelukket for gæster
fra 18. december til 3. januar 2017.

Kontakt os på

7682 3380
receptionen@vejlefjord.dk
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Lokalrådets magiske saftpresser
Vi har i børnehaven Skovly haft fornøjelsen af at låne en saftpresser af lokalrådet i
Stouby.
Der blev presset masser af saft, børnene arbejdede hårdt og de syntes det var
super sjovt at se, hvordan vi kunne forvandle et æble til most.
Vi fik saften til vores frugt om eftermiddagen og børnene syntes det smagte
forrygende godt.
Tak til lokalrådet for lån af saft presser.

Streg
Flot efterårssæson for U15 og U16 drengene fra SSH
SSH fodbold var i efterårssæsonen både repræsenteret med et 11-mands hold i
U15- og i U16-årgangen. Holdene har igennem efterårssæsonen trænet sammen,
og der er blevet arbejdet hårdt og koncentreret af drengene. Flot arbejde!
Heldigvis har det også kunnet ses på resultaterne i kampene.
U15 holdet vandt deres række, og er til forårsturneringen rykket en række op.
Næsten ligeså godt gik det for U16 holdet, der sluttede på anden pladsen i
rækken efter Engum.
Billedet er fra U15 drengenes sidste kamp, hvor de vandt 3-1 over Søvind og
dermed vandt rækken.

Oprykningen blevet
behørigvis fejret med
(børne)champagne.
Trænere for holdene
har været Brian
Rützou og Jørgen
Fisker
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Ny skoleleder på Stouby Skole
Jeg har sagt min stilling som skoleleder på Stouby Skole op,
da jeg pr. 1. januar 2017 er blevet ansat som skoleleder på
Østre Skole i Middelfart.
At jeg forlader Stouby Skole, skyldes ikke utilfredshed på
nogen måde – men efter 12 år er tiden inde til at prøve nye udfordringer.
Skolebestyrelsen går hurtigst muligt og i samarbejde med "Afdeling for læring" og
medarbejdere i gang med processen omkring ansættelse af en ny skoleleder med
forventet start den 1. marts 2017.
Med venlig hilsen Frank Petersen
Skolefest den 17. november
Torsdag aften var hele skolen samlet til årets skolefest. Ca. 350 elever og
forældre mødte op til
fællesspisning og hygge.
4. klasse fremførte et fremragende
skuespil over
Astrid Lindgrens Ronja
Røverdatter og bagefter var der
diskotek i elevsalen.

Streg
Lad os lige rydde en misforståelse af vejen: En anonym borger har sendt et
brev til kommunens borgmester, hvor borgeren undrer sig over, hvordan det kan
tillades at benytte skolen bus til en polterabend. Ja, bussen vi kørte i til den
omtalte polterabend var grå, men det er faktisk også det eneste, som er korrekt
beskrevet i brevet. Bussen var ikke skolens bus, men lejet hos et busselskab.
Så inden der skrives til borgmesteren, hvori det insinueres, at det bør få
konsekvenser for de implicerede, så vil vi da gerne opfordre til at kontakte de
implicerede direkte.
Vi havde i øvrigt en sjov dag ;-)

/Kim Uldahl
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Karen Hansen Lyse

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

Registreret Revisor og indehaver
Erhvervsvej 2
8721 Daugård
Tlf.: 7589 6066

Hos RID REVISION A/S er vi fem uddannede revisorer, der er klar til at levere
gode revisorydelser i et forståeligt sprog.

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

HYRUP

MASKINSTATION
TLF. 75 89 75 00

VEJL
EVEJ 59

* HYRUP * 7140 STO

A
S

UBY

Alt entreprenør og landbrugsarbejde udføres

Her er plads til
din annonce
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

Annoncepriser for 2017
Tak til alle jer, der har annonceret i Stoubybladet i 2016! Uden jer havde vi ikke et
godt og velfungerende Stoubyblad.
Vi har valgt at fortsætte med uændrede annoncepriser for 2017, men vi har brug
for nye og flere annoncer i bladet, da vi har svært ved at få økonomien til at
hænge sammen, hvis der kommer mange indlæg. Det er dejligt med mange
indlæg - det er jo derfor vi laver bladet - men det betyder, at der kan blive højere
trykkeomkostninger. Så kære erhvervsdrivende: Ring til mig på 6141 6519, så vi
kan få en snak om, hvordan du bedst annoncerer i Stouby Bladet. Du kan også
skrive til mig på bjorn.lorenzen@hotmail.com.
Husk du behøver ikke annoncere i alle 6 numre. Du kan nøjes med at købe én
eller to annoncer. Du kan også aftale med mig, at vi ændrer på indholdet eller
størrelsen på din annonce i løbet af året.
Prisen er den samme for farveannoncer som sort/hvid! Vi synes det giver mere liv
i bladet med farveannoncer og du får flere kunder.

Størrelse
1/1 side
1/2 side
1/4 side
1/4 side
1/8 side

Bredde Højde Hele 2017
Format mål angivet i mm Ex. moms
Høj
134
192
8.000,00
Lav
134
96
4.000,00
Lav
134
48
2.000,00
Høj
67
96
2.000,00
Lav
67
48
1.000,00

En enkelt
annonce
Ex. moms
1.665,00
835,00
415,00
415,00
210,00

Du vil undre dig over, hvor stort afkast der er på så lille en investering 
Redaktionen ønsker alle læsere, nisser og annoncører en glædelig jul, samt et
godt og lykkebringende nytår.
/Annoncekoordinator Bjørn Lorenzen, 6141 6519

Streg
LAN-Party og motion i Stoubyhallen

12 timers LAN-party og motion i Stoubyhallen den 28. dec. fra kl. 12-24.
Prisen er 70 kr. inkl. aftensmad og en sodavand.
Tilmelding skal ske pr. SMS på 21360698 eller via mail på kue@dgu.org.
Betaling foregår på dagen i hallen. Caféen er åben, så der er rig mulighed for at
købe lidt slik og sodavand i løbet af dagen/aftenen.
Så find PC’en og sportstøjet frem, og ha’ en sjov dag i Stoubyhallen!
/Kim Uldahl
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den
Søndag
Søndag
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Søndag den
Søndag den
den
Søndag
Onsdag
den
Lørdag den
Torsdag den
den
Søndag
Fredag
den
Mandag den
Søndagden
den
Lørdag
Onsdag
den
Søndag den
Søndag den
den
Søndag
Søndag
den
Søndag den
Søndag
den
Søndag den
Søndag den
den
Søndag
Søndag
den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den

7.
4.
14.
11.
21.
18.
24.
24.
25.
25.
26.
26.
28.
31.
31.
1.
4.
8.
11.
15.
18.
22.
25.
29.
1.
5.
8.
12.
15.
19.
22.
26.

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

2.
2. s.
s. ii advent
advent
3.
s.
3. s. ii advent
advent
4.
s.
i
advent
4. s. i advent
Juleaften
Juleaften
Juledag
Juledag
2.
2. Juledag
Juledag
Julesøndag
Nytårsaften
Nytårsaften
Nytårsdag
Hellig
3 konger
1. s.e.h.
3 k.
1.
s.e.h.
2. s.e.h.33k.
k.
2.
s.e.h.
3
k.
3. s.e.h. 3 k.
S.
4. s.e.h.
s.e.h. 33 k.
k.
Septuagesima
S. s.e.h. 3 k.
Seksagesima
Septuagesima
Fastelavn
Seksagesima
1. s. i fasten
Fastelavn

STOUBY
STOUBY

Ingen
10.30 Bil
Ingen
10.30 Bil
13.00
16.00
13.00 ogog
16.00
Ingen
Ingen
16.00 Fællesgudstj.
16.00 Champagne
Ingen
10.30
10.30 Bil
Ingen
19.30
10.30 Bil
Ingen
Ingen
10.30 Bil
9.00 Fin Petersen
Ingen
9.00 Hessellund

HORNUM
HORNUM

14.00
10.30 Famgudstj
Ingen
14.00 Fam.gudstj.
Bil, R. Mai
10.30
14.30
14.30
10.30
10.30 Bil
Ingen
Fællesg.
Ingen
10.30
9.00 Hessellund
Ingen
10.30
10.30
Ingen
10.30
10.30
Ingen
Ingen
9.00 Hessellund
10.30

Konfirmander
Der er undervisning
i Multihuset
den 3. dec. – men derefter er der pause indtil den 18.
Julekoncert
i Stouby
Kirke
feb. 2015. Når der ikke er konfirmandundervisning, så er der almindelig undervisning på
Lørdag den 10. dec. kl. 15.00
SIM, hvor I skal med bussen kl. 8 fra Stouby Skole.
Vi får vi besøg af ”Ars Nova Copenhagen” og ”Theatre of VoiKirkebilen slutter med udgangen af dette år
ces”.
Fra nytår kører der ikke længere kirkebil til Stouby og Hornum Kirke.
Ars Nova (se billede) regnes for
at være ét af Nordeuropas fineJulekoncert i Stouby Kirke - torsdag den
ste kor – og er uden tvivl Dan4. dec. kl. 20.00
marks bedste kor. Der kommer
16 sangere i alt, og de ledes af
Otte sangere og otte musikere byder på en
chefdirigent Paul Hillier.
stemningsfuld opførelse af kor- og
Der kan købes billetter til 120 kr.
orkestersatserne fra Messias. Sangerne er
incl. gebyr hos købmanden i
bl.a. medlemmer af Vox Jutlandica og
Stouby, af Poul Erik eller på www.billetlugen.dk
Horsens Klosterkirkes Vokalensemble, og
Der venter os en helt fantastisk koncert i Stouby
Kirke,er
der
er det eneste
sted i Jylland,
musikerne
sammensat
af professionelle
hvor denne julekoncert kan opleves. Det er musikere
absolut værd
at køreamatører
efter. fra Østjylland
og dygtige
Det er Stouby-Hornum Menighedsråd, der er
arrangør
afThorsen
denne koncert.
med
Severin
som dirigent.
Messias er et engelsk oratorium i tre dele, som er komponeret af barokkomponisten
Familiegudstjeneste
Georg Friedrich Händeli Hornum
(1685-1759).
Søndag
den
11.
dec.
kl.
14.00
er der- familiegudstjeneste
i Hornum
Børnekoret
Værket blev komponeret på
rekordtid
kun 24 hektiske dage
- i 1741 Kirke.
og uropført
i Dublin
synger
og
minikonfirmanderne
deltager
med
krybbespil.
Bagefter
er
der
julehygge
i Træapril 1742. Händels Messias blev året efter opført i London og senere over hele Europa
huset
ved siden af kirken med æbleskiver, gløgg, sodavand, juleklip og godteposer til
og verden.
børnene.
slutter
med
pynte
juletræet
i kirken med juleklip og julepynt.
KoncertenVivarer
ca.af55
min,atog
der er
gratis adgang.
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Juleaften
Der er 3 gudstjenester i vore kirker juleaften. Det er kl. 13.00 i Stouby Kirke – 14.30 i
Hornum Kirke og 16.00 i Stouby Kirke. Vi samler i julen ind til Børnesagens Fællesråd,
der hvert år hjælper mange børn i fattige familier i Danmark til en god jul.
Julen kom ind i verden med det lille barn fra Betlehem for over 2000 år siden. Julefest og
julegaver er ikke bare rare, men minder også børn om, at de er elskede af såvel
mennesker som af Gud.
Børnesagens Fællesråd siger på forhånd tak for enhver støtte!
Nytårsaften

Som en god tradition, så er der gudstjeneste i Stouby Kirke torsdag 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 nytårsaften og søndag den 8. januar i Hornum
Kirke.
Vinterferie
Fra mandag den 13. februar til og med søndag den 26. feb. holder jeg vinterferie i 2 uger, hvor
embedet først passes af Helle Glerup, Hornsyld, og derefter af Michael Hessellund, Rårup. Der
er alligevel konfirmandundervisning onsdag den 22. feb.

Set og sket fra 23/9 2016 – 18/11 2016
Viede i Stouby Kirke:
1/10 Søren Gade & Berit Gamst-Jensen
5/11 Henrik Lage Jørgensen & Linda Kristina Overgaard
Døde og/eller begravede i Stouby Sogn:
11/10 Ole Thuesen
21/10 Peter Hansen
5/11 Palle Ballegaard Hansen
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 eller Stoubykirke@hotmail.com
Kirkeværge: Preben Laursen, Løgballevej 18, 7140 Stouby, 2258 9013
Hornum Kirke:
Graver og kirketjener: Kirsten Heide Laursen, Stensvej 10, 8300 Odder, 3049 4463 eller
hornumgraverkontor@gmail.com
Kirkeværge: Gert Ballegaard Hansen, Bråskovvej 78, 8783 Hornsyld, 4077 9640.
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Hornsyld Bridgeklub har fejret 30 års jubilæum

Dette blev fejret med den årlige vandre pokals turnering i dejlige rammer i Stouby.
Til dagen blev der serveret lagkage med lys til kaffen og stegt flæsk med tilbehør
som aftensmad, flot og veltilberedt som altid af Anette Christoffersen fra Stouby
Multihus. To af vores søde medlemmer; Ellen Margrethe Meineche og Lilli Herløv,
sagde begge nogle flotte ord om vores fælles klub, stor tak for de flotte ord til jer.
Bestyrelsen valgte i år at dele en pokal ud til vinderne af de fire rækker, derudover
var der en god vin til 1-2-3 pladserne i alle rækker. Vinen var venligt sponsoreret
af ”Tronier-nedbrydning.dk”, en stor tak til dem for det generøse bidrag. Og ikke
mindst tak til medlem Poul Tronier, for hans fine arbejde i forbindelse med
sponsoratet.
Pokalvinderne i de respektive rækker er:
 A: Jens Lundhus/ Poul Tronier
 B: Gunnar Tambo/ Aage Jakobsen
 C: Bodil Dykjær/ Jens Søndergaard
 D: Inger Clausen/ Else Moss
Et stort tillykke til alle, og tak for det store fremmøde!
For øvrige resultater se venligst vores hjemmeside; hornsyldbridgeklub.dk
I denne sæson er vi 110 medlemmer, som spiller mandag eftermiddag og tirsdag
aften. Derudover har Bente Cassøe og Gert Friis, 15 nye spillere der får
undervisning i Bridgespillets finurligheder, og jeg kan kun sige at de er i gode
hænder. Sidste år var Bente og Gert også undervisere og det har båret frugt, da
de fleste som modtog undervisning nu er blevet fast bestanddel af klubben, og de
klarer sig alle rigtig flot.
På vegne af bestyrelsen vil jeg med disse ord, ønske alle en glædelig jul samt et
godt nytår, og takke alle for de fine sponsorater og den store hjælp Hornsyld
Bridgeklub har modtaget sæsonen igennem.
/Anders Bloch
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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
Rina Damsgaard
Eva Gamst-Jensen

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

7589 7770
7568 5098
2197 2563
2026 0573

Den integrerede inst. Skovly
Forældrebestyrelse Skovly
Hornsyld Bridgeklub

Tove Paaske
Rikke Kristensen
Anders Bloch

Stouby Skovvej, 2, 7140 Stouby
mail: fbskovly@gmail.com
web: hornsyldbridgeklub.dk

7589 7868
5161 4709
4053 0715

Håndboldklubben HSR
Indre Mission-Stouby
KFUM-spejderne i Stouby
Oldermanden for Stouby Sogn

Søren Østergaard
Laurids Madsen
Dina Kjerkegaard
Poul Skytt

web: hsr-haandbold.dk
Vejlevej 80, 7140 Stouby
mail: kjerkegaard@pc.dk
mail: skytt@hafnet.dk

2323 3722
2034 8573
4098 3616
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 Aage Olesen

Vejlevej 119, 7140 Stouby
Lilleeje 14, 8722 Hedensted
Nørremarksvej 3, 8783 Hornsyld
mail: hol@privat.dk

7589 7369
7589 0027
7983 3101
2024 4959

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

Helene Fruelund
Vagn Jacobsen
Anna Majbritt Due
Peter Rossel

mail: stoubynu@gmail.com
Idrætsvej 5, 7140 Stouby
Overbyvej 21, 7130 Juelsminde
mail: pro@apcoa.dk

2182 9622
7589 7011
4128 0446
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
web: stoubygif.dk
web: stouby-lokalarkiv.dk

2917 8081
2398 4193
2257 3773
2990 7499

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

Laurids Madsen
Klaus Holgersen
Erik K. Laursen
Anette Christoffersen

Vejlevej 80, 7140 Stouby
Lindevangen 7, 7140 Stouby
mail: erik@kirkedal.dk
web: stoubymultihus.dk

2034 8573
5364 5335
7589 7510
2966 7040

Stouby Net
Stouby Skakklub
Stouby Skole
Stouby Skolebestyrelse

Knud Olesen
Jens Otto Grabau
Frank Petersen
Jesper M. Nielsen

Idrætsvej 2, 7140 Stouby
Kalmarvej 12, 7140 Stouby
Vejlevej 93, 7140 Stouby
Højkildevej 5, Ørum, 8721 Daugaard

7589 7557
7589 7210
7974 1260
5334 4227

Stouby Skoles Venner
Stouby og Omegns Lokalråd
Stouby Vandværk
Stoubys Aktive Piger

Jimmi Brøndum
Ole Lyse
Ib Christiansen
Anne Marie Nordbek

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

2565 8813
2061 5500
2179 7733
5040 6782

Vejlefjord Centret
Venstre-Stouby
Vrigsted Efterskole
Ældre-Sagen

Jan Møller Iversen
Erling Juul
Kirsten Weile
Ole Lyse

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

7682 3333
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
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AKTIVITETSLISTE
LøbMedSelskab: tirsdage kl. 17/Røde Lade, Grund Skov: Run7140 på Facebook
Mountainbike: se træningstider på Facebook: mtb7140
Junior-mtb: se træningstider på Facebook: Stouby eller juniorMTB7130+
Stouby Lokalarkiv har åbent hver torsdag kl. 19.30-21.30, undtagen i
skoleferierne. Herudover åbnet efter aftale.
November
27. Juletræet tændes og bålhytten indvies kl. 15. Se side 17
30. Frist for aflevering af julesok i Multihuset. Se side 15
December
10. Koncert i Stouby Kirke kl. 15: Ars Nova Copenhagen. Se side 24
10. Jagt i Præsteskoven, Stouby Jagtforening. Se side 27 for kontaktinformation
11. Familiegudstjeneste i Hornum Kirke kl. 14. Se side 24
11. Juletræsfest i hallen kl. 14. Se side 11
16. Frist for besvarelse af julekonkurrence for børn. Se side 7
28. LAN-party og motion i Multihuset og hallen. Se side 6 og 23
Januar
4. Mandagsmusikanterne spiller – onsdagsklubben. Se side 9
18. Besøg på Lokalarkivet med onsdagsklubben. Se side 9
27. Eventdag med Stoubys Aktive Piger kl. 12 i Multihuset. Se side 7
Februar
1. Kjørmes med onsdagsklubben. Se side 9
1. Kjørmes for alle byens mænd – følg med på stouby.nu
1. Opstart for bæver- og ulvespejdere. Se side 18
Næste nummer (nr. 175) af bladet udkommer i starten af februar 2017.
Deadline for materiale til bladet er fredag den 20. januar.
Stoubybladet udkommer 6 gange om året (i starten af hver lige måned)
Deadline for materiale til de efterfølgende numre er henholdsvis:
24. marts, 19. maj og 28. juli 2017.

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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