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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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Her er plads
til din
annonce

KAMPAGNEKAMPAGNEPRIS!
PRIS!

MOTORSAV 445e

3.495,VEJL. PRIS INKL. MOMS 3.895

HORNSYLD SMEDE- OG
MASKINVÆRKSTED
Henning Bornemann Kristensen
Søndergade 62 • 8783 Hornsyld
Mail: bornemann.kristensen@gmail.com

Tlf.: 75 68 76 99

Vinder af børnekonkurrencen, december 2016
I decemberudgaven af Stoubybladet var der en julekonkurrence.
Den glade vinder er Asger Laursen fra Stouby.
Asger er 4 år, og havde fundet ud af, at
der var 13 nisser i bladet.
Asger og hans familie var meget glade for
den flotte julekurv med slik og andre
julegodter, som blev sponsoreret af
Købmand Yding, og overrakt af Lene.
Tak til Min købmand, og tillykke til Asger
fra Redaktionen og Lokalrådet!

--0-- linje
Pssst, hold øje med:

De har noget i gære!
--0—linje
Nyt fra Stouby Multihus
Vi har fået ny vandkøler.
Tak til Sydbank, som har sponsoreret.
Husk at bruge drikkedunk.
Kjørmes 2. februar kl. 18.00
Kunstudstilling 25. og
26. marts kl. 10.00
Gymnastikopvisning 1. april kl. 11.00

/Annette Christoffersen, Halmutter
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Onsdagsklubben
1. febr.
Kjørmes og der serveres gule ærter
15. febr. All voss kommer og spiller. Pris 40,00 kr.
1. marts Kirsten Madsen kommer og fortæller om en rejse
15. marts Ole lyse kommer og fortæller om udvikling i Stouby
29. marts Tommy Skou kommer og spiller
12. april Afslutning og pakkespil.

/Bodil Hansen

--0—linje
Vrigsted Efterskoles 150-års jubilæum - vær med til at fejre os
I Vrigsted fejrer vi i løbet af foråret et bemærkelsesværdigt jubilæum – 150 år!
Det er nemlig 150 år siden, at Vrigsted Højskole blev grundlagt.
Senere blev højskolen til Vrigsted Landbrugsskole, Vrigsted Ungdomsskole,
Epilepsiplejehjemmet Dr. Sells Minde og nu Vrigsted Efterskole.
Det skal fejres – og alle er velkomne!
Onsdag d. 8. februar kl. 19: Højskolesangaften:
De bedste sange fra de 150 år – om historien, årstiden og det lokale
Til at stå for aftenen har vi engageret musiker og organist Uffe Kristiansen fra
Ørum og hans søster, Inge Kristiansen, der synger for. Sangene præsenteres og
bindes sammen med korte indslag. Arrangementet er gratis – inkl. kaffe & kage i
pausen.
Tirsdag d. 7. marts kl. 19: Højskoleaften:
”Da landbolivet blev en by i provinsen”
Johannes Nørregaard Frandsen, der oprindeligt blev uddannet indenfor
landbruget, men nu er kendt ekspert i landdistriktsforhold, debattør og
foredragsholder – og professor ved SDU - vil med humor, viden og egne
erindringer tage os med på en tur gennem de sidste 50 års udvikling på landet.
Arrangementet er gratis – øl & vand kan købes i pausen.
Mandag d. 3. april: Generalforsamling, gymnastikopvisning og
jubilæumsmiddag – inspireret af de sidste 150 års madkultur
Dette sidste arrangement er for skolekredsens medlemmer (50 kr./år)! Ind- og
tilmelding på tlf. 75 68 72 12.
Det hele sker på Vrigsted Efterskole, Overvej 12, Vrigsted, 7140 Stouby.
/Karsten Bjerreskov
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Emneuge Vinterby på Stouby Skole
Vinterby var virkelige spændende som chef fx var vi ude i den nye bålhytte.
Vi havde en grill hvor man kunne købe bålmad
fx popcorn, suppe, pandekager og kakao. 6.
klasse var chefer for alle de andre klasser. Det
bedst ved at være chef var, at der var ingen, der
bestemmer over dig og du har et ansvar for at
tingene bliver lavet og at det kører som smurt.
Og det gjorde det og det var en fed
fornemmelse.
I Vinterby var der bager, restaurant, teater,
kreativ værksted, skønhedssalon og så var der
også vores værksted udekøkkenet.
Bageren. Bageren lavede småkager, vafler og rugbrødschips osv.
Restaurant. 3 dage inden Vinterby delte de afkrydsningsskemaer, hvor der stod
det man kunne købe af mad til Vinterby. De lavede f.eks. risengrød og pizza
Teateret. I teateret lavede de skuespil.
Kreativ værksted. De lavede engle og nisser
osv.
Skønhedssalonen. De lavede deres egne
skønhedsprodukter og gav massage og satte
hår.
Lucia
Tirsdag den 13. december gik eleverne fra 1.
klasse Lucia-optog.
Onsdag den 21. december var der åbent hus for forældre og bedsteforældre.
Skrevet af Asger og Mathias 6.a
--0—linje

Årets træner i Stouby GIF
Mathias Søndergaard-Petersen (t.v.) fik titlen som
årets træner 2016.
Prisen og pokalen blev uddelt på
generalforsamlingen i november 2016. Mathias er
fodboldtræner for Stouby GIF’s U19 hold.
Her får Mathias overrakt pokalen af udvalgsformand
for fodbold, Torsten Christiansen.
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

HORNSYLD EL ApS

HYRUP

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

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

Få designet og syet nyt tøj eller det gamle repareret hos

A
MASKINSTATION
S
Ni-Design
BARRIT
EL
Gå til Line-dance og mød glade mennesker ogTLF.
hør musik
75 89 75 00

Tlf.
69kan
13blive
77 i godt humør af. Samtidig får man
man75
kun

dejlig motion. Se vores hjemmeside: www.hoejbygaard*
linedance.dk
Se
også internet:
Mie Munk Mortensen
www.hornsyldel.dk
Hornumvej 18
8783 Hornsyld
Tlf. 75688145

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.

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

Christian Bøving har måttet kæmpe hårdt for at nå dertil, hvor han er i dag. Især den personlige kamp har
været barsk. Som lille usikker dreng i et skævt familieforhold præget af druk, ydmygelse og systematisk vold,
har han fået en ballast, der er guld værd i hans arbejde som læge.
Nu oser han af overskud, glæder sig over at have praksis i Jugendhuset i Varde, sammen med sin storesøster
Charlotte Bøving, og er stolt over at sejle som livlæge på Kongeskibet Dannebrog.
Christian Bøving fortæller om sit liv som lille usikker dreng og hårde kampe, hans oplevelse som udsendt til
Afghanistan og hans arbejde som livlæge.

Pris:

for medlemmer
for ikke medlemmer

75,125.-

TIlmelDINg SeNeST DeN 16. mArTS 2017

karen 24 66 65 50
Anette 29 66 70 40
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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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FASTELAVNSFEST

FASTELAVNSFEST
SØNDAG DEN 19. februar KL. 14.00 – 16.30 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 udklædte 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 25 kr. / voksne 50 kr.
Prisen er inklusive en fastelavnsbolle, saftevand og kaffe/the.
Sodavand kan købes.
Husk tilmelding senest den 12. februar til
Bettina Sørensen bejasa3@hotmail.com SMS 40 84 50 47
Ingen tilmelding = ingen fastelavnsbolle!!!
Arrangører: Stouby Skoles Venner

STOUBY
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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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Kilde

Vær

Siden sidst fra Stouby og Omegns Lokalråd.
Juletræstændingen gik rigtig fint i samarbejde med spejderne, og da vi samtidig
markerede, at bålhytten var færdig, var ekstra mange mødt op. Tak til spejderne
og tak til Poul Erik, der holdt en kort prædiken, medens vinden susede gennem
bålhytten.
Bålhytten har kostet ca. kr. 170.000 og den er fuldt finansieret via vores
sponsorer, Hedensted Kommune, Friluftsrådet, Lokale og Anlægsfonden og
Insero. Tak for sponsoraterne. Der skal også lyde en stor tak til alle vores ildsjæle,
der mødte op og opførte bålhytten. Indimellem blev der også lige tid til at lægge
nyt tag på den ene side af Stoubyhallen. Godt vi har vore ildsjæle.
Bredbåndspuljen. På vegne af borgere på Stouby Skovvej, Vandmøllevej og
Rosenvoldvej har vi indsendt en ansøgning til Energiministeriets bredbåndspulje.
Vi kom desværre ikke i betragtning. Det samme gjaldt for en borgergruppe, der
repræsenterede Fakkegravvej og Sanatorievej. Vi har besluttet at slå os sammen
og indsende en fælles ansøgning i forbindelse med den næste ansøgningsrunde.
Træskohage Fyr. Vi har nedsat en arbejdsgruppe bestående af Mogens Dam fra
Lokalarkivet, Gert Hougaard fra Naturstyrelsen, Preben Hansen fra Hotel
Vejlefjord, Linda Peitersen, næstformand for Lokalrådet og undertegnede. Vi har
underskrevet vores lejeaftale med Naturstyrelsen, og vi skal i gang med at
forhandle med Real Dania om den praktiske fremgangsmåde i forbindelse med
restaureringen af fyret.
Fakkegrav Badehotel. Kystdirektoratet og Hedensted Kommune har godkendt et
projekt med 9 helårsboliger på ”Fakkegravgrunden”. Tilladelsen er imidlertid anket
af Naturfredningsforeningen, og sagen skal behandles i Naturklagenævnet. Indtil
videre har sagen ligget her i 4 måneder, og ofte er sagsbehandlingstiden op til et
år. Vi synes, at det er ganske urimeligt over for ansøgeren, der vil opføre
boligerne, men også over for vores lokalområdes udvikling, der vil blive styrket når
ressourcestærke familier flytter til vores område. Vi er gået ind i sagen og har
rykket Naturklagenævnet for at fremskynde sagen.
Boliger. En landsbys udvikling afhænger i høj grad af, om der er boliger på ”alle
hylder”, og det er i høj grad tilfældet i Stouby i øjeblikket. Der opføres 22
lejeboliger i Humlehaven, Skovhavegårdudstykningen er gennemført, 9 boliger på
Fakkegravgrunden afventer, og vi arbejder på at få flere storparceller nord for
Aksel Nielsens Vej. Derudover har vi fået oplyst, at alle vores ældreboliger er
udlejet i øjeblikket. Det vil alt andet lige styrke vores nettotilflytning og udvikling.
Kildebjerget. Vi har erfaret, at Hedensted Kommune er i dialog med Arla om at
indrette en madskole på stedet, efter vi har formidlet kontaktet mellem Arla og
Kommunen.
Borgerbudget. Vi har fået tilsagn om kr. 50.000,- fra Hedensted Kommunes
landdistriktspulje, og de skal benyttes til et ”borgerbudget”. Det vil sige, at det er
13
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borgerne, der bestemmer, hvad beløbet skal bruges til. Hvis du har en god ide,
skal du fremsende dit forslag til lokalrådet senest den 20. april. Forslagene vil
blive fremlagt og motiveret i forbindelse med lokalrådets generalforsamling den
25. april, og de fremmødte stemmer om, hvilke forslag der skal gennemføres. Der
kan gives op til kr. 20.000 pr. projekt, så der er mindst 3 ønsker der bliver
tilgodeset.
Du kan evt. kontakte mig for yderligere oplysninger. Vi informerer igen i det
næste Stoubyblad og på Stouby nu.
Pendlerarbejdsplads. Som tidligere nævnt, blev vi og Hjarnø udvalgt til at indgå i
et forsøg med at oprette pendlerarbejdspladser i landsbyerne. Der er nu indkøbt
storskærm, printer m.v. for kr. 40.000 og kontoret indrettes i Multihuset.
Badebro. Der er stor interesse for at opsætte en stor badebro ved Rosenvold
Strand, og vi er i dialog med Rosenvold Gods om projektet. Hvis udfaldet bliver
positivt går vi straks i gang med at hjemsøge penge til finansieringen.
Stiprojekt. Kommunen har ansat en medarbejder, der har fået til opgave at
registrere de større stier i kommunen. Vi har nu fået etableret Kløverstier, men
derudover har blandt andet Rosenvold Strand Camping et ønske om, at der
etableres en afmærket sti fra campingpladsen, over Rosenvold å og via Stouby
Skovvej til Stouby. Fra Stouby skal stien gå til Træskohage Fyr og fra fyret tilbage
til campingpladsen, tættest muligt på kysten.
Vi skal selv finde midler til kort og afmærkning af stien.
Musik og film. Stouby er udtaget til at deltage i et nyt projekt under ”Århus 2017”.
Det drejer sig om at sætte fokus på landsbyernes fred og ro, og en filmkomponist
og en filminstruktør kommer til Stouby fra den 8. til den 10. februar. Vi glæder os
til at se resultatet.
Udviklinsplan 2017. Stoubys udviklingsplan er udfærdiget i 2008, og vi skal have
en ny plan, idet den gamle er forældet. Som opstart på denne afholdt vi den 23.
november et visionsmøde i Multihuset.
Omkring 30 borgere var mødt op og kom med forslag og bemærkninger til den
kommende plan. Vi skal nu have samlet trådene, hvorefter vi udfærdiger et
planudkast til drøftelse, inden den endelige plan vedtages.
Halfest. Vi er gået i gang med at planlægge halfest nr. 29, og har evalueret på de
seneste års forløb. Der er især to forhold, der gør sig gældende – vi mangler de
unge i byen, og vi har meget svært ved at honorere de forskellige ønsker om
musik. Derfor har vi i år hyret en DJ og sat indgangsbilletten ned fra kr. 250- til kr.
200,-, og unge under 25 år skal kun betale kr. 100,- i entre.
fortsættes s. 17
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Indbydelse til Halfest 2017
lørdag den 25. februar 2017 kl. 18.00
i Stouby Multihus.
I år laver vi lidt om, så menuen er
Tarteletter,
Oksekød, skinke med flødekartofler, salat, flutes
samt,
Is med frisk frugt.
Musikken bliver blinkende lygter og musik leveret af
Thunder-Power.
Indgangspris er 200 kr. og unge under 25 år 100 kr.
Alt inkl. undtagen drikkevarer, der købes i baren.
Tilmelding Ole Lyse tlf. 20 61 55 00 eller Annemette
Jørgensen tlf. 22 53 52 50 senest den 20. februar
2017.
15
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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

fortsat fra s. 14
Stoubyprisen. I forbindelse med halfesten uddeler vi igen årets ”Stoubypris”, og i
den forbindelse vil jeg genopfriske kriterierne for at komme i betragtning til at
modtage prisen:
En person, som har bidraget til den udvendige forskønnelse af Stouby i form af
renovering af huse, anlæg af haver eller lignende - eller
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
virksomhed, forening eller lignende.
Forslag til at modtage Stoubyprisen fremsendes senest den 17. februar til
lokalrådets næstformand Linda Peitersen, Aksel Nielsens Vej 16 eller via mail til
lip@teknologisk.dk
Tilflyttere. Hvis du er tilflytter og aldrig har deltaget i halfesten tidligere, vil vi
opfordre dig til at deltage. Du får en tilflyttergave og får mulighed for at komme i
kontakt med Stouby og Omegns borgere.
/Ole Flemming Lyse, formand
--0—linje
½ Annonce
Vejlefjord

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

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

De-stress Spa
Torsdag kl. 10:00 - 16:00
Find datoer i
hotelvejlefjord.dk/kalender

7682 3380

NYHED

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

KæresteSpa
Fredage i ulige uger kl. 20:00 - 24:00

Sanatorievej 26
7140 Stouby
Tlf. 7682 3380
receptionen@vejlefjord.dk
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Der afholdes Generalforsamlingen i antenneforeningen Stoubynet,
torsdag den 23. marts 2017 kl. 19.00 i Multihuset.
Siden 2003 har Stoubynet været aktiv i mediebilledet for Stouby og Belle med
tilbud om tv-pakker, internet og IP-telefoni af høj kvalitet og til lave priser. Hertil
kommer en unik medlemspleje og -service.
Stoubynet leverer den elektroniske forbindelse til knapt 3 ud af 4 husstande i
byen, og medlemstallet er meget konstant. Økonomien er sund. Det mest
markante ved foreningen ligger i, at den er non-profit, og det gør, at Stoubynet er
meget konkurrencedygtig i forhold til andre udbydere af de samme tjenester.
Bestyrelsen tilstræber at imødekomme medlemmernes interesser, hvilket bl.a. er
tydeligt ved generalforsamlingen, hvor små og store emner om de elektroniske
medier bliver drøftet.
Foreningen har i år lagt kabler ind i Humlehaven og er klar, når der skal graves i
udstykningen ved Skovhavegård.
Foreningens tilbud om lejeaftaler for tv-pakker har vist sig at have en voksende
interesser. Det nyeste tilbud hedder: ”bredbånd only”, hvilket dækker over en
mulighed for tilkobling til internettet uden tv-pakker.
Der er flere oplysninger på hjemmesiden www.stoubynet.dk
/Preben Jalving, Stoubynet
--0—linje
Sommerfesten gav rekord
Den senest afholdte Sommerfest gav et rekordstort overskud – nemlig kr. 75.000!!
Det flotte resultat er muligt på grund af stor opbakning fra sponsorer og borgere.
De to seneste år har også Sponsorløbet om onsdagen bidraget til overskuddet.
Pengene er fordelt med kr. 4.500 til Stoubys Aktive Piger, kr. 9.000 til Stouby
Skoles Venner, Spejderne og Stouby Lokalråd. Stouby GIF har fået
Kr. 40.500. De resterende penge er overført til i år.
Der har været lidt kritik af fordelingen – så den bliver taget op til forhandling!
Vel mødt til endnu en Sommerfest i uge 24!!
/Jens Otto Grabau
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Fodboldskole i uge 26
Stouby GIF og DGI Sydøstjylland afholder fodboldskole for piger og
drenge 5 - 14 år (0. til 7. klasse) 26. - 30. juni 2017, man.-tors. kl.
9-15 og fre. kl. 9-14.
Stouby Multihus, Idrætsvej 1, 7140 Stouby
Pris: 625 kr. pr. deltager, der bor i Hedensted Kommune og 700 kr.
hvis, du bor uden for kommunen.
Med i prisen er den viste tøjpakke.

Nyhed: Mini skole for de 5 - 6 årige.
Prisen er 450 kr.
Man-onsdag fra kl. 9-12.30. Se mere på DGI fodboldskole.
Tilmelding: 1. marts kl. 10.00 - 28. maj 2017.
Husk at tilmelde i barnets navn og fødselsdato, samt at angive tøj-størrelse!
Ved tilmelding kan der bestilles frokost for 185,00 kr. for fuld skole
For mini-skolen er frokostprisen 111,00 kr. Leveres af Stouby Multihus Café – se
menu under tilmelding
Kontakt: Thomas Riis Nielsen, 22 85 95 40 – riisnyvang2@live.dk
Vi glæder os til at se dig til en spændene fodbolduge.
Der vil være speciel pige – og målmands træning, samt andre spændende
træningspas.
Tak til vores frugtsponsorer, som sørger for frisk økologisk frugt to gange
hver dag:
Batteribyen.dk, Dit lille malerfirma, Frisørhjørnet, Hyrup Maskinstation A/S,
Anders Pedersen Maskin-& Specialfabrik, Kvik Auto A/S, Mobil Byg,
Skou’s El & Marineservice og Stouby Multihus Café.
/Thomas Riis Nielsen
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Klangmeditation
Træd ind i klangens og lydens univers, mærk klangskålenes vibrationer og
stemmens healende kraft nå ind på et dybt plan i både krop og sjæl. Lydene og
vibrationerne er i stand til at opløse spændinger, traumer og blokeringer, så flow
og balance kan opstå og en dyb indre ro spirer frem. Meditationen kan foregå
liggende eller siddende. Der er yogamåtter, tæpper og puder på stedet.
ons. den 15. marts kl. 19.15 - ca. 21 Bjerrevej 323, 8783 Hornsyld
ons. den 26. april kl. 19.15 - ca. 21 Kølholt, Vardevej 263B, 7100 Vejle
tirs. den 16. maj kl. 19.15 - ca. 21 Kølholt, Vardevej 263B, 7100 Vejle
Pris: 150,- pr. person inkl. kaffe/te og lidt til ganen.
Tilmelding: På sms eller mail.
Betaling: Kontant på dagen eller Mobile Pay ved tilmelding til 4166 6454. Skriv
venligst navn og dato for arrangement.
Kan du samle min. 8 personer, så holder jeg gerne en klangmeditation hjemme
hos dig, på din arbejdsplads, hos mig i Bjerre eller et helt andet sted.
Som vært/værtinde deltager du gratis i arrangementet.
Kontakt mig gerne og hør nærmere
/Henriette Skov
--0-- Linje
Stjernestunder ved juletid i Skovly
Hvert år bydes julen velkommen ved et julehyggearrangement for børnene og
deres forældre. I vuggestuen havde vi
forberedt dagen ved at lave pynt til
kaffebordet: engle og bordløbere. Og vi var
i skoven for at fælde vores eget juletræ. Vi
plantede også små juletræer som pynt
udendørs. Træerne, både det store og de
små, blev pyntet med stjerner og lyskæder.
På selve julehyggedagen klippede børnene
julepynt sammen med deres
familiemedlemmer, og vi fik småkager,
æbleskiver saft og kaffe. Sidst på
eftermiddagen, gik de ældste børnehavebørn Luciaoptog. Det er altid et stort
øjeblik for os alle sammen.
Vuggestuen har haft besøg af stuens to små nisser i hele december måned.
Nissernes strømpe blev hængt op, deri blev lagt en hemmelighed til hver dag i
december. Vi har lavet julefrokost som vi hyggede os meget med at spise
sammen, og vi har bagt julesmåkager – uhm, de var gode!
Vi har øvet os i at synge to julesange med fagter til, de samme to sange i hele
december, for bedre at kunne huske dem. Vi har også lavet juledekorationer, og vi
har lavet julegaver til mor og far. Sidst i december kom julemanden på besøg, det
var spændende at se den gamle mand med de sjove store træsko. Han havde
godteposer med til os i sin sæk. Vi har nydt alle forberedelserne der har været til
julen 2016, og vi glæder os allerede til, når det hele går i gang igen.
/Hilsen Larverne i Skovly
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Özlem Cekic - hvordan kan vi bygge bro mellem befolkningsgrupper?
Onsdag den 1. februar kl. 19-21. 100 kr. Hedensted Bibliotek
BrætspilsCafé for voksne
Tirs. den 7. februar kl. 18 – 21. 40 kr. inkl. pizza og sodavand. Juelsm. Bibliotek
Doodle workshop Lær at tegne fine mønstre på papir og sten. Gratis.
For børn fra 8 år og voksne,
Mandag d. 13. februar kl. 10-12, Juelsminde Bibliotek
Tirsdag d. 14. februar kl. 10-12, Hedensted Bibliotek
Ulven er her! v. Nadia Schilling fra Givskud Zoo
Mandag den 13. marts kl. 19-21 Juelsminde Bibliotek. 50 kr.
Se alle arrangementer på www.hedenstedbib.dk
--0-- linje

Forunderlige knolde og Generalforsamling i Haveforeningen
Forunderlige knolde og Generalforsamling i Haveforeningen

Torsdag, den 23. februar 2017 kl. 18.30, Hornsyld Skole,

Torsdag,
den 23.
18.30,
Hornsyld
Skole,
parkering
ogfebruar
indgang 2017
overforkl.
kirken,
Nebsager
Kirkevej,
parkering og indgang overfor kirken, Nebsager Kirkevej,

Denne aften vil Villy Mougaard, Blomstergården,

Denne aften vil Villy Mougaard, Blomstergården,
komme
fortælle
omforunderlige
de forunderlige
komme
og og
fortælle
om de
knolde,knolde,
som
som
nogle
kalder
Dahlia
og
andre
Georginer.
nogle kalder Dahlia og andre Georginer. Dahliaerne
Dahliaerne
blomstrer og
i sensommeren
og hen
mange
blomstrer
i sensommeren
mange gange helt
til gange
frosten helt
kommer.
giver således
et kæmpe
hen De
til frosten
kommer.
De giver
bidrag
til
farvepaletten
på
et
tidspunkt,
hvor
mangepå et
således et kæmpe bidrag til farvepaletten
stauder har takket af.

tidspunkt, hvor mange stauder har takket af.

Uanset navnet er det i sandhed nogle forunderlige

Uanset
navnet
er det
i sandhed
forunderlige
knolde med
masser
af grokraft.
Villy nogle
vil fortælle
alt lige fra knolde med masser af grokraft.
plantning,
pasningalt
oglige
opbevaring
om vinteren.
Hvistilduopbevaring
er
Villy
vil fortælle
fra plantning,
pasning
om vinteren. Hvis du er
usikker
på
om
du
kan
få
dahliaer
til
at
overvintre,
vil
han
usikker på om du kan få dahliaer til at overvintre, vil
give dig gode råd til vinteropbevaringen.
han
give dig gode råd til vinteropbevaringen.
Entre inkl. forplejning 50 kr. (ikke-medlemmer 70 kr.).

Entre inkl. forplejning 50 kr. (ikke-medlemmer 70 kr.).
Vi afholder Generalforsamling i pausen. Den følger
vedtægterne.
Vi
afholder Generalforsamling i pausen. Den følger

vedtægterne.

/Kirsten Mortensen

/Kirsten Mortensen
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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
Jørgen Bojsen Tømrerforretning ApS
TØMRERMESTER
Kildevangen 16, 8783 Hornsyld

Kildevangen 16 8783 Hornsyld Tlf. 75 68 75 99

JørgenHornumvej
20295885
Kasper
Værksted
4, -Hornum
7520145885
68 71 88

Vigtige datoer
Familiespejder

29. januar

Forældremøde

22. februar

Avisindsamling

25. februar

Salg af lodsedler
1. marts
Opstart efter jul
Vi starter forårssæsonen den 1. februar, så hvis du har lyst til at gå til spejder er
det et godt tidspunkt at starte på nu.
Lodsedler
Onsdag den 1. marts 2017 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
Kom og bliv familiespejder. Vi skal lave mange spændende aktiviteter i løbet af
foråret. Hold øje med kalenderen på vores hjemmeside hvor mødetidspunkterne vil
fremgå – de første to møder er den 29/1 og 12/2.
Aviser, reklamer og andet ”rent” papir og pap.
HUSK vi bliver glade hvis I gemmer jeres aviser, reklamer og andet rent papir og
pap til vi samler ind. Sæt det blot ud til vejen inden kl. 9 den dag vi samler ind - så
henter vi det. I må også gerne komme forbi spejderhuset med jeres aviser. Næste
gange bliver lørdag den 25. februar kl. 9-ca. 12.
Datoer i resten af 2017: 20. maj + 26. aug. + 4. nov.
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.)
Trop (6.-7.-8.kl)
Senior (9.-10. kl)

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

Kontakt os:
Dina Kjerkegaard
Mail: dina@kjerkegaard.dk
Mobil: 40983616
En stor tak til alle jer der deltog i fakkeloptog og
tænding af lyset på Stoubys juletræ den 27.11.
Håber vi ses igen til næste år…
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STOUBY
STOUBY

HORNUM
HORNUM

Søndag den
7. dec. 2. s. i advent
Ingen
14.00
Famgudstj
Søndag
5. dec.
feb.
S.s.e.h.
3 k.
10.30
Søndag den
den 14.
3.
s. i advent
10.30 Bil
Ingen
Søndag
feb.
Septuagesima
10.30 Bil
Bil, R. Mai
Søndag den
den 12.
21. dec.
4.
s. i advent
Ingen
10.30
Søndag
feb.
Seksagesima
9.00 Hessellund
Onsdag den
den 19.
24. dec.
Juleaften
13.00 og 16.00
14.30
Bil
Torsdagden
den 26.
25. dec.
Juledag
Ingen
10.30
Søndag
feb.
Fastelavn
9.00 Hessellund
Fredag
den
26.
dec.
2.
Juledag
Ingen
Ingen
Søndag den
5. marts 1. s. i fasten
10.30
Fællesg.
Søndag
den
28.
dec.
Julesøndag
Fællesgudstj.
Søndag den 12. marts 2. s. i fasten
10.30 Bil
Onsdag den 31. dec. Nytårsaften
16.00 Champagne
Ingen
Søndag den 19. marts 3. s. i fasten
9.00 Hessellund
Søndag den
4. jan.
Hellig 3 konger Ingen
10.30
Søndag
marts 1.
Midfaste
10.30 Bil
Søndag den
den 26.
11. jan.
s.e.h. 3 k.
10.30
Ingen
Søndag
2. jan.
april 2.
M.s.e.h.
bebudelse
10.30
Søndag den
den 18.
3 k.
Ingen
10.30
Søndag den
den 25.
s.e.h. 3 k.
19.30
Ingen
Søndag
9. jan.
april S.
Palmesøndag
10.30 Bil
Søndag
den
1.
feb.
Septuagesima
Ingen
10.30
Torsdag den 13. april Skærtorsdag
10.30
Søndag
den
8.
feb.
Seksagesima
Ingen
Ingen
Fredag den
14. april Langfredag
14.00 Liturgisk
Søndag den 15. feb.
Fastelavn
9.00 Fin Petersen
Ingen
Søndag den 16. april Påskedag
10.30 Bil
Søndag den 22. feb.
1. s. i fasten
Ingen
10.30
Mandag den 17. april 2. Påskedag
10.30
Søndag
den 23. april 1. s.e. påske
10.30 Bil
Konfirmander
Søndag
den 30. april
2. s.e. den
påske
10.30
Der er undervisning
i Multihuset
3. dec. – men derefter er der pause
indtil den 18.

feb. 2015. Når der ikke er konfirmandundervisning, så er der almindelig undervisning på
SIM, hvor I skal med
bussen kl. 8 fra Stouby Skole.
Stouby-Hornum
Menighedsråd

På billedet ser vi Menighedsrådet for
Kirkebilen slutter med udgangen af dette år
2 sogne
i de næste 4 år.
Fra nytår kører der ikke længere kirkebil til Stouby vore
og Hornum
Kirke.
Fra venstre er det:
Julekoncert
i Stouby Kirke
- torsdag den
John Rasmussen
(kasserer)
4. dec.Laurids
kl. 20.00
Madsen (formand)
Poul Erik Sørensen (sognepræst)
Otte sangere
og otte musikere
byder på en
Anita Andersen
(sekretær)
stemningsfuld
opførelse
af
korog
Helga Petersen (næstformand)
orkestersatserne
fra Messias.
Sangerne
er
Michael Brund
(kirkeværge
i Hornum)
bl.a. medlemmer
af Vox(webmaster)
Jutlandica og
Janni Andersen
Horsens
Klosterkirkes
Preben
LaursenVokalensemble,
(kirkeværge i og
musikerne
er
sammensat
af professionelle
Stouby).
musikere og dygtige amatører fra Østjylland
Severin
Thorsen
Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp med
søndag
den 12.
marts som dirigent.
Messias
er et engelsk
oratorium
i tre dele,
er komponeret
af barokkomponisten
Gør
en verden
til forskel.
Bliv indsamler
forsom
mennesker
i nød. Det
tager kun tre timer af
Georg
Friedrich Händel
(1685-1759).
din
for-årssøndag
at samle
ind – men det gør en verden til forskel for mennesker, der
Værket
komponeret
kun 24 hektiske
dage - igive:
1741 og uropført i Dublin
intet
harblev
i dag.
Når du gårpå
enrekordtid
rute, kan- Folkekirkens
Nødhjælp
1742.enHändels
Messias
året
efter
i London
senere over
hele Europa
5april
familier
køkkenhave,
derblev
sikrer
mad
ogopført
indtægt
eller 25ogmennesker
midlertidigt
husogefter
verden.
ly
en katastrofe eller 30 flygtningebørn næringsrig mad i en måned.
Koncerten varer ca. 55 min, og der er gratis adgang.
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Har du lyst til at deltage i sogneindsamlingen 2017, så kontakt indsamlingsleder Poul Erik Sørensen på
7589 7051 eller send en mail til
peas@km.dk
Vi mødes ved Stouby Multihus
kl.12.30, hvor der udleveres diverse
materialer, og ruterne fordeles. Jeg
håber, at indsamlerne også i år vil blive godt modtaget i vore sogne 
Forårskoncert i Stouby Kirke

Set og sket fra 19/11 2016 – 19/1 2017

Torsdag d. 27. april kl. 19.30 får i besøg

af trioen ”Bragr” – der spiller nordisk
folkemusik. Gruppen består ved denne
lejlighed af Jesper Frost Bylling på
fornemste vis med sit båndløse,
akustiske instrument. Og når de to
andre musikere i trioen Bragr er så
virtuose folk som det dansk-sven-ske
par Christine Dueholm og Perry
Stenbäck, samt Kristian Enevoldsen, så
bliver det en rigtig god koncert.
Der bliver en entré på 50 kr.

Døbte i Stouby Kirke:
18/12 Thea Ballegaard Preuthun
Døde og/eller begravede i Stouby Sogn:
24/12 Karen Nielsen
Døde og/eller begravede i Hornum Sogn:
17/12 Leif Hudecek
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, 21306120 eller
hornumgraverkontor@gmail.com
Kirkeværge: Michael Brund, Hornumvej 22, Hornum, 8783 Hornsyld, 22330669
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Slægtsforskning på Nettet m m
Stouby Lokalarkiv har været så heldig at få tildelt en donation fra
VELUXFONDEN, som bl. a. støtter formål og aktiviteter, der involverer ældre
mennesker.
Lokalarkivet har derfor anskaffet udstyr til interwiev med ældre mennesker på
egnen, med henblik på at få belyst den lokale fortid ud fra folks egne oplevelser.
Det gælder f.eks. forholdene omkring de mange gamle forskoler, som var på
egnen, folkeholdene på egnens herregårde, mejeriet, de nedlagte forretninger,
teglværkerne, landbruget, Vejle Fjord Sanatorium og mange andre spændende
emner.
Lokalarkivet har også planer om at
lave kursus i at bruge de digitale
muligheder på Nettet, der er i dag for
at søge på f. eks. kirkebøger,
folketællinger, ejendomsoplysninger,
gravsteder m. m. VELUXFONDEN
har gjort det muligt at anskaffe
udstyr hertil.
Kurset er for folk som ønsker at
komme i gang, eller som allerede er i
gang med slægtsforskning, og er alene tænkt som en hjælp til at bruge de,
efterhånden mange, systemer som er tilgængelige på nettet i dag.
Der er altså ikke tale om et egentlig slægtsforskningskursus eller et kursus i brug
af PC.
Arkivet er derfor interesseret i, at
personer, som har en god lokal
historie at fortælle, vil henvende sig.

mulighed for tilmelding.

Arkivet er også interesseret i, på
forhånd, at høre fra folk, der kunne
tænke sig at deltage i et sådant
kursus.
Der vil senere blive opslået et
egentligt program for kurset med

/Mogens Dam, Stouby Lokalarkivet
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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
Troels Brogaard Andersen
Henrik Aage Olesen

Vejlevej 119, 7140 Stouby
Lilleeje 14, 8722 Hedensted
mail: skolenimidten@hedensted.dk
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-mountainbike: se træningstider (oftest torsdage) på Facebook: Stouby
eller juniorMTB7130+
Stouby Lokalarkiv har åbent hver torsdag kl. 19.30-21.30, undtagen i
skoleferierne. Herudover åbnet efter aftale.
Onsdagsklubben – se 6
Februar
1. Kjørmes med onsdagsklubben. Se side 6
1. kl. 18. i Multihuset. Kjørmes for alle byens mænd se s. 5
1. Opstart for bæver- og ulvespejdere. Se side 23
19. kl. 14: Fastelavnsfest i Multihuset. Se s. 11
25. kl. 18: Halfest. Se s. 15
23. kl. Dahlia og GF i Haveforeningen. Hornsyld Skole. Se s. 21
Marts
1. Tilmelding til Fodboldskole. Se s. 19
13. kl. 19: Ulven er her. Juelsminde Bibliotek. Se s. 21
23. kl. 19: GF i Stouby Net. Multihuset. Se s. 18
23. kl. 19: Aktive Piger med Chr. Bøving. Multihuset. Se s. 9
25. + 26. kl. 10: Kunstudstilling i Multihuset. Se s. 5
April
1. kl. 11: Gymnastikopvisning. Se s. 5
27. Forårskoncert i Stouby Kirke. Se s. 25
Næste nummer af bladet (nr. 176) udkommer i starten af april 2017.
Deadline for materiale til bladet er fredag den 24. marts.
Stoubybladet udkommer 6 gange om året i starten af hver lige måned
Deadline for materiale til de efterfølgende numre er henholdsvis:
19. maj, 28. juli og 29. september 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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