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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
2
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.: Vakant (repr. for GIF)
Best.medl.: Mette Lyse Pedersen
Suppleant:
Kristian Bandholm
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.
tlf. 40 28 91 11
tlf. 22 32 24 42
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

Få designet og syet nyt tøj eller det gamle repareret hos

4

Ni-Design

ør musik
man
ygaard-

Hornsyld Smede- & Maskinværksted ApS
Søndergade 62
8783 Hornsyld
Service og installation af
Husquarna Automover, Honda og Echo

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.
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Tlf.:
75 68 76 99
Mail: bornemann.kristensen@gmail.com

Indvielse af Træskohage Fyr
Fyret er tæt på at være færdigrestaureret, og inden for en lille måned står tårnet
som nyt. Det vil vi gerne fejre ude ved fyrtårnet lørdag den 28. oktober kl. 1400.
Stien ud til fyret vil blive istandsat, så man kan komme tørskoet derud, og det vil
også være muligt at køre derud med kørestol. Kajakroere har mulighed for at
trække kajakken op på sandstranden ved fyret.
Det er næsten fem år siden at Stouby og Omegns Lokalråd tog initiativ til at
istandsætte fyret, som vi i dag har lejet af Naturstyrelsen. Der har været en del
forhindringer under vejs, men vi er rigtig glade for, at vi er kommet i hus med et
fyrtårn, hvor der er benyttet bedre byggematerialer end til det oprindelige fyrtårn.
Alle fremmødte får mulighed for at komme op på fyrtårnets platform, og det er
meningen, at fyrtårnet skal stå åbent for offentligheden hele året.
Lokalrådet er vært ved øl og vand, og der arbejdes med planer om forskellige
”fyrtårnskager”.
Der vil senere blive udfærdiget en pressemeddelelse, hvor vi vil komme lidt mere
ned i detaljerne omkring den nedsatte styregruppe, håndværkere,
erhvervsdrivende og frivillige, der har været med i processen. Her vil
bidragsyderne også blive nævnt.
Mød op til en hyggelig eftermiddag ude ved ”Det hvide Fyr”, som det oprindelig
blev kaldt af de lokale.
/Ole Flemming Lyse, formand for Lokalrådet.
Streg
Årsmøde i Stouby Motion
I henhold til vedtægterne for Stouby Gymnastik- & Idrætsforening indkaldes
herved til årsmøde i Stouby motion mandag 6/11 2017 kl. 19 i Stouby Multihus
Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være foreningen i hænde senest
1 uge før årsmødets afholdelse, og kan afleveres i postkassen uden for
motionslokalet, eller via e-mail til adressen info@stoubymotion.dk.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Idrætsudvalgets beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af idrætsudvalg
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt
Venlig hilsen Stouby motion Idrætsudvalget
5
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Onsdagsklubben i Mølleparken
- Onsdagsklubben er for pensionister og efterlønnere i lokalområdet.
Vi har til huse i fælleshuset, der er tilknyttet ældreboligerne i Mølleparken
Program for tiden 1. oktober til 31. december 2017
4. okt.

Jytte Kragh -sangeftermiddag. Klubrådet giver kage

18. okt.

Bankospil -husk en gave max kr. 25,00

1. nov.

Vi får besøg af damernes butik

15. nov.

Vi får besøg af Børge Hede, der vil fortælle en historie

19.nov.

Vi får besøg af Birte og Freddy - julehygge sang og musik
Der serveres æbleskiver

13. dec.

Julefrokost kl. 12.00 - nærmere information følger.

Streg
BARRIT JAGTFORENING INVITERER TIL VILDTSPIL
Torsdag den 2. november kl. 19.30 (dørene åbner kl. 18.00)
i Barrit Sognegård
Alle er velkomne, så hank op i naboen, kæresten el.
svigermor!
Vel mødt, Barrit Jagtforening

Mulighed for køb af øl og vand.
Der er kaffe på kanden til alle ub.

Præmier:
Ænder, fasaner, rådyr, øl & vin.
Alt vildt er grydeklart

Lotteri:
Amerikansk lotteri og puljebanko
Ingen medlemskort
6
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Slægtsforskning
I de senere år er meget af det materiale, der er nødvendigt til slægtsforskning,
blevet digitaliseret og lagt på nettet.
Derfor kan man nu sidde hjemme og undersøge materialer, hvor man tidligere var
nødt til at henvende sig på forskellige arkiver.
Det gør slægtsforskning lettere at arbejde med, men man skal kende
mulighederne og vide hvor og hvordan der skal søges.
Lokalarkivet har derfor planer om at arrangere nogle kursusdage, hvor man kan
lære disse muligheder at kende, prøve dem af og arbejde lidt i fællesskab ved
hver sin maskine og med hjælp og vejledning fra arkivets folk.
Med hjælp fra Veluxfonden har arkivet anskaffet udstyr, så der er mulighed for at
arbejde sammen eller hver for sig og på den måde blive fortrolige med nogle af de
mange muligheder, der findes på nettet i dag.
Meld gerne tilbage hvis der er interesse for disse kurser.
Nærmere detaljeret program kommer senere.
Renovering af Træskohage Fyr
Renoveringen af Træskohage Fyr skrider godt frem og er nu så vidt fremme, at
den øverste del, ståltårnet, er renoveret, malet og genopsat.
Den nederste del, betontårnet, er blevet repareret og pudset op, og mangler nu

blot at blive malet. Nærmere oplysninger om indvielse vil komme fra Lokalrådet.
”Hatten af”

”Hatten på”

”Hatten på”

Stouby lokalarkiv / Lis Schrøder / Mogens Dam
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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

Her er
BARRIT EL MASKINSTATION
plads til din
annonce
HORNSYLD EL ApS

HYRUP

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

Tlf. 75 69 13 77

A
S

TLF. 75 89 75 00

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

Stoubys Aktive Piger
Sangaften onsdag den 25.oktober 2017 kl. 19.00
i Stouby Multihus.
Birte Stisen og Freddy Herbst kommer og synger og spiller.

Syng dansk aften, hvor vi skal have rørt vores sangstemmer. Kom og vær med!
Det bliver så hyggeligt.
Der serveres kaffe og kage. Pris 25 kr. for medlemmer 50 kr. for ikke medlemmer.
Tilmelding senest mandag den 18. okt. 2017 til
Anne Marie Nordbek tlf.: 50 40 67 82 eller mail: nordbek@hafnet.dk

Julearrangement hos Mie Paaske på
Bellevej 17.
Torsdag den 23.11.2017 kl. 19,00.
Tag med til en spændende juleudstilling og køb
måske en julegave.
Sammen vil vi julehygge med gløgg, æbleskiver, kaffe og småkager
samt synge julesange.
Prisen er 25 kr. for medlemmer og 50 kr. for ikke medlemmer.
Tilmelding til Margret Tams Nielsen tlf. 20 45 03 46 senest onsdag den
16. november.
Alle er meget velkomne.
Hilsen Bestyrelsen i Stoubys Aktive Piger

fortæsttes på side 23
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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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Fitness
Fitnesstræning forgår i motionslokalet hvor
der både er mulighed for kredsløbs- og styrketræning.
Alle personer over 15 år er velkommen til fitnesstræning og kan vælge mellem
forskellige abonnements.
Forældre/barn træning
Er du fyldt 12 år eller går i 6. klasse er du også velkommen til fitnesstræning.
Dette skal ske i følgeskab med dine forældre eller bedsteforældre.
Seniorfitness
Vi tilbyder fælles seniortræning alle tirsdage og torsdage mellem kl. 9:00 – 10:00.
Indoor Cycling
Indoor cycling er også kendt som spinning i daglig tale.
Vi har 5 nye Tomahawk ic7 cykler med watt måling og 14 Body Bike cykler. Vi
tilbyder flere forskellige hold i løbet af ugen.
Instruktion

Der vil være frivillige instruktører til rådighed i
motionslokalet i henhold til en ophængt
instruktørplan. Instruktørerne er uddannet af
DGI.

Instruktionstime

Alle nye medlemmer skal have en
instruktionstime.
Instruktionstimen er gratis. I forbindelse med
indmeldelsen aftales der tid med
instruktørerne.

Stouby Motion står bag etableringen af
Kløverstierne i byen.

Motionslokalet er åbent for medlemmer alle ugens 7 dage, fra kl. 05 til kl. 23
11
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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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TØM

Kilde

Vær

Uffe spiller også jazz …
Uffe Kristiansen er vores lokale
organist, men han er sandelig også
musiker i mange andre
sammenhænge. Specielt jazzen er
hans speciale. Hvis du har hørt ham
i en af vores lokale kirker, vil du
kunne høre, at det ikke er en
klassisk skolet organist, men en
meget rytmisk orienteret musiker.
Uffe har en spilleglæde og en gennemstrømmende musikalitet, hvad enten han
spiller salmer, højskolesange, jazz, musical, pop eller andet.
Sammen med Uffe kan du også høre Finn Odderskov, Jeppe Smidt Olsen og
Søren Pedersen.
Uffes Jazzkapel kan du opleve i Juelsminde Skole i Himmelrummet onsdag den
11. oktober 2017 kl. 19 – Se annoncen i Juelsminde Avis!
Kom og oplev din organist i jazz-sammenhæng. Det er en flot oplevelse.
Streg

SPAARRANGEMENTER

½ Annonce

NU ALLE UGENS HVERDAGE

Morning Delight
Mandag, onsdag og fredag kl. 08:30 - 14:30

AftenSpa Deluxe
Tirsdag & onsdag kl. 17:30 - 22:30

De-stress Spa
Torsdag kl. 10:00 - 16:00

MidnatsSpa / KæresteSpa
Fredage kl. 20:00 - 24:00

www.hotelvejlefjord.dk/kalender
Bestil SPA på 7682 3380

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

4. november

Juleafslutning

29. november

Juletræstænding

3. december

Spejdernes Lejr i Sønderborg
I uge 30 var en flok af vores spejdere på sommerlejr i
Sønderborg sammen med 40.000 andre spejdere. Det
var en lidt våd uge, men med en masse spændende
aktiviteter.
Ulvene på 10 km vandretur
Vores tur havde til formål at gå 10
km, det klarede vi allesammen. Det
var en fantastisk tur, med godt vejr
og vi fandt både hyld, brombær,
æbler og pærer på vejen.
Vi overnattede i Barrit Kirkeskovs
shelter.
Vi øvede båltænding med ildstål
samt kniv-færdigheder. Vi bestod
prøven og fik knivbevis onsdagen
efter.
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Følg os på
www.stoubyspejder.dk
eller Facebook ”KFUM
Spejderne i Stouby”.
Tilmelding til vores
arrangementer og ture foregår
på vores hjemmeside under
”Arrangementer”.

Familiespejder
Har I lyst til at prøve familiespejderlivet, så kom og vær med. Vi mødes hver
anden søndag. Programmet kan ses på hjemmesiden.
De næste to møder er d. 8/10 og den 5/11 ved spejderhytten.
Aviser, reklamer, bøger og andet ”rent” papir og pap.
HUSK vi bliver glade hvis I gemmer jeres aviser mm. 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 4. november kl. 9 - ca. 12.
Indtægten herfra er en kæmpe stor hjælp til gruppen.
Tænding af lyset på byens juletræ d. 3. december
Kom og vær med, når lokalrådet og spejderne tænder
lyset på byens store juletræ foran Multihuset 1.
søndag i advent - 3. december 2017.
Kl. 15.00 går spejderne fakkeloptog fra Min Købmand
og ender ved Multihuset/ bålhytten. Her vil der være
en lidt anderledes gudstjeneste ved Poul Erik
Sørensen. Vi tænder lyset på det store juletræ og
synger et par julesange.
Herefter vil der være salg af æbleskiver, saft og gløgg.
Vi håber på rigtig mange fremmødte – alle er velkommen til at deltage.
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Snullik’s Data
Forsamlingshus - Møde & Selskabslokaler - Sportshal

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

Alt inden for tryksager.
Vores nye Café

Ønsker du fleksibilitet til din næste fest?
Alt fra ”gør-det-selv” til ”All inclusive”

NU OGSÅ ”TAKE AWAY”

WWW.STOUBYMULTIHUS.DK
Mail: cafe@stoubymul�hus.dk
T: 2966 7040

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

Vores nye kok

Siden sidst fra Stouby og Omegns Lokalråd.
Bladene gulnes og falder stille af, og det er et sikkert tegn på, at efteråret er på
vej. Aftenerne bliver korte, og så bliver der plads til forskellige mødeaktiviteter.
Lokalrådet er i øjeblikket involveret i rigtig meget omkring udviklingen af vort
lokalområde, og vi glæder os til at igangsætte og følge op.
Bålhytten. Vore trofaste ildsjæle har nu etableret et omfangsdræn ved bålhytten,
og det fungerer rigtig godt. Tak for det. Der arbejdes på at finde en løsning til
sikring mod vinden.
Træskohage Fyr. Det går rigtig fint med
restaureringen af fyrtårnet, og alt er gået
efter planen. Ståltoppen er sandblæst,
svejst, malet og hejst på plads. Der
mangler kun rækværk, 2 nye
egetræsdøre og maling af cementtårnet.
Vi har tidligere forsigtigt udmeldt lørdag
den 28. oktober 2017 som en mulig
indvielsesdato for det istandsatte fyr, og
det holder. Fyrtårnet indvies lørdag den
28. oktober 2017 kl. 1400. Stien ud til
fyret bliver også renoveret, således at
der vil være mulighed for at køre ud til
fyrtårnet i kørestol. Der er nedsat en
arbejdsgruppe, der har været tovholder
for restaureringen. Det er Mogens Dam
fra Stouby Lokalarkiv, Preben Hansen
fra Skov- og Park, Vejlefjord, og Linda
Peitersen og Ole Lyse fra Lokalrådet.
Endvidere har Gert Hougaard
Rasmussen fra Naturstyrelsen været
tilknyttet.
Badebroen ved Rosenvold. Vi arbejder
fortsat på at skaffe de sidste midler til
badebroen, og forventer fortsat at den er
klar til at sætte ud i foråret 2018.
Turistområdet. Hen over efteråret vil arbejde på en turiststrategi for vort
lokalområde og der vil blandt andet blive udfærdiget et stort kort for vort område
med seværdigheder, overnatning, gangstier og cykelruter og lokale virksomheder.
Vi samarbejder med Hedensted Kommunes turistchef og tror på, at den nye
mulighed for Stouby som centrum for turisme vil fremme vores udvikling.
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Stouby Savværk. Lokalrådet og Lokalarkivet har været på besigtigelse på
savværket, og vi arbejder videre med planerne om at bevare savværket. Glud
Museum er kontaktet og bakker op om projektet. Vi har forståelse for, at ejeren af
savværket afhænder til anden side, inden vi har projektet klar, idet det
erfaringsmæssigt tager lang tid og megen energi med at få sådanne projekter på
plads.
Bredbånd. Vi har indsendt vort
projekt til Energistyrelsen, og
125 ud af 126 mulige
ejendomme er med i projektet.
Tak for den store opbakning. Der
har været nedsat en
arbejdsgruppe med Jens BakAndersen, Jan Volmer, Gert
Hansen og undertegnede, og
der er gået rigtig mange timer
med henvendelser til borgere,
diverse undersøgelser og
projektindsendelse. Gert Hansen
har været tovholder og har ydet
en særlig stor indsats. Tak for
det. Nu håber vi bare, at vort
projekt bliver udtaget og gjort
støtteberettiget.
Cykelstihappening. Den 16.
august kl. 1900 blev første
spadestik taget til cykelstien
mellem Stouby og Bråskov. Det
var en dejlig aften med mange
fremmødte. Skiltet blev afsløret
og det står der fortsat. Mange
har efterfølgende udtrykt deres
støtte til projektet. Der skal lyde
en stor tak til Linda som initiativtager.
Landsbytræf. Lokalrådet deltog i landsbytræf i Grundfør, Favrskov Kommune den
23. september, og det var det sidste landsbytræf i forbindelse med Århus som
kulturhovedstad 2017. Det er et EU-projekt, og næste år er en by i Holland
udpeget som Kulturhovedstad. Vi har været med i samarbejdet i 3 år, og blev
udpeget som en landsby, hvor der sættes fokus på sammenhold og
bæredygtighed. Vi har modtaget kr. 35.000 i tilskud.
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Nye ældreboliger. Som tidligere nævnt så har vi ansøgt udvalget for Social
Omsorg om 5 nye ældre/ældrevenlige boliger, og i begrundelsen har vi blandt
andet anført, at vi ønsker at vore ældre skal have mulighed for at blive i det
lokalsamfund, hvor de har haft deres virke. Derfor skal der også være
ældrevenlige boliger til rådighed i vort lokalsamfund. Tilflytningen af ældre foregår
primært til Juelsminde, hvor antallet af ældre over 65 år nærmer sig 40 %. I
Stouby er 15 % af de ældre over 65 år.
Vi fik afslag på vores ansøgning om flere ældrevenlige boliger af udvalget for
Social Omsorg, med begrundelsen, at man skønnede, at der ikke er behov for
flere ældrevenlige boliger i Stouby.
Den afgørelse er vi ikke tilfreds med, og vi har ansøgt Juelsminde Almene
Boligselskab af 1946 om 5 ældrevenlige boliger. Boligforeningen driver i forvejen
ældreboligerne i Mølleparken. Kommunen skal bidrage med 10 % af udgifterne til
ældrevenlige boliger, der opføres af et boligselskab. Vi har i skrivende stund ikke
fået svar på vores ansøgning fra boligforeningen, og vi fornemmer, at det kan
blive en svær manøvre. Vi arbejder på sagen, og vi tager ikke et ”nej for et nej”.
Alle muligheder skal undersøges.
Rød asfalt. I foråret lovede en medarbejder fra Teknisk Forvaltning, at den røde
asfalt på fortove og kryds ville blive fornyet i indeværende år, og de sidste træer i
krydsene ville blive fjernet. Træerne er ikke blevet fjernet, og den røde asfalt har vi
ikke set noget til. Vi har rykket nogle gange og har fået lovning på, at den røde
asfalt bliver udlagt i år, idet der er afsat et beløb til dette i kommunens budget.
Branddammen. Der er fortsat ikke taget stilling til, hvad der skal ske med
branddammen, men vi er lydhøre over for gode forslag.
Debatmøde. I forbindelse med gennemgangen af vort udkast til visionsplanen
blev samarbejdet med Naturbørnehaven og Stouby Skole nævnt, og vi lovede at
indkalde til et særskilt møde. Mødet blev afholdt torsdag den 28. september, hvor
ca. 40 borgere var mødt op. Der var indlæg fra skolen, børnehaven, forvaltningen
og en borger, samt formanden for Udvalget for Læring, Ole Vind. Ole Vind
fremhævede, at vi selv bestemmer, hvad er skal ske med Naturbørnehaven. Det
gav lidt ro, og efter en sober debat enedes de fremmødte om, at Naturbørnehaven
skal blive på matriklen med de nuværende tilbud. Derudover var der enighed om
at afsøge mulighederne for en fælles ledelse af skolen og Naturbørnehaven. I den
forbindelse ville skolebestyrelsen og bestyrelsen for naturbørnehaven afholde en
fælles møde. Anders Udby fra lokalrådet bød velkommen og styrede debatten.
Tak for det.
Du finder referat fra mødet på Facebookgruppen Stouby og på www.stouby.nu
Juletræstænding. Også i år vil vi afhente et stort juletræ i statsskoven og sætte
det op ved multihuset. Juletræet vil blive tændt søndag den 3. december i
forbindelse med spejdernes fakkeltog gennem byen.
Ole Flemming Lyse/formand
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Har du...?
Cyklet Sibirien tynd, deltaget i hjælpearbejde, en lokalhistorisk viden, en
interessant hobby eller andet, som du kunne have lyst til at dele med andre i
forbindelse med et foredrag eller måske en workshop på Hedensted
Bibliotekerne?
Så kontakt Louise på louise.westermann@hedenstedbib.dk
eller Dorthe på dorthe.kristensen@hedenstedbib.dk
SpilAmok - for dig der går i 7. - 9. klasse
Kom og hyg dig med brætspil. Vi sørger for chips og sodavand, du sørger for
spillegejst og godt humør.
Billetpris: 40 kr.
Hornsyld Bibliotek
Torsdag den 12. oktober kl. 15.15 - 17.15
Håbet bag hegnet - film og foredrag v. Thomas Ubbesen
Se den prisbelønnede dokumentarfilm 'Håbet bag hegnet' og hør
efterfølgende journalist og forfatter, Thomas Ubbesen holde foredrag med fokus
på migranters liv og drømme. Filmen tager publikum med på en rejse, der viser
tilværelsen for de tusinder af migranter, der risikerer livet på turen fra Afrika mod
Europa. Spørgsmålene rejser sig: Hvad får flygtninge og migranter til at forlade
deres hjem? Og hvordan møder de hegnet omkring Europa?
Thomas Ubbesen har de seneste år fulgt flygtningestrømmen fra Mellemøsten til
Europa gennem rejser for DR. Derudover har han bl.a. rapporteret fra konflikter,
naturkatastrofer og krige i Irak, Libyen, Afghanistan, Balkan osv.
Billetpris: 50 kr.
Juelsminde Bibliotek
Torsdag den 12. oktober kl. 19 - 21.30
Strik for begyndere - fra 9 år
Vi starter helt fra bunden, hvor du lærer at slå masker op, strikke ret og vrang og
til sidst afslutte arbejdet med at lukke af. At mestre disse teknikker, er en god start
til mange spændende projekter, så som din første vaskeklud, grydelap, hårbånd
eller tørklæde.
Medbring strikkepinde str. 3,5 eller 4 og garn der svarer til.
Billetpris: 25 kr.
Juelsminde Bibliotek
Tirsdag den 17. oktober kl. 13.30 - 16.30
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(… Hedensted bibliotekerne)
Kunsten at male på sten v. Marianne Kirkegaard
At tegne og male på sten
med specielle sorte
tuscher er rigtig
spændende. På kurset
”leger” vi med forskellige
teknikker og mønstre. Du
får lavet unikke, lakerede
sten, der kan pynte både
ude og inde.
Medbring sten + evt.
madpakke. Alle er
velkomne!
Billetpris: 25 kr.
Hornsyld Bibliotek
Tirsdag den 17. oktober kl. 10 - 12.30
BogGnaskerne
Klubben for dig der går i 3.-5. klasse og ELSKER bøger. Vi læser, hygger, får læst
højt og snakker om de bøger, vi synes er gode – eller ikke så gode. Det er gratis
og alle er velkomne, drenge som piger. Bare mød op!
Juelsminde Bibliotek
Tirsdag den 24. oktober kl. 15.30 - 17
(og herefter tirsdag i ulige uger)
Hornsyld Bibliotek
Torsdag den 26. oktober kl. 15.30 - 17
(og herefter torsdag i ulige uger)
Hedensted Bibliotek
Mandag den 30. oktober kl. 15.15 – 16.30
(og herefter mandag i lige uger)
Hør evt. mere hos Anette Due på hornsyld@hedenstedbib.dk eller tlf. 79741364
GYS på biblioteket!
ADVARSEL! Er du bange for mørke og uhygge, skal du holde dig langt væk fra
biblioteket, når vi vækker dine værste mareridt til live. Vi læser gyserhistorier og
tager på spøgelsesjagt i de skjulte og fjerneste afkroge af biblioteket. Tør du?
Men husk - der tillades kun adgang for børn mellem 9 og 12 år….
Det koster ikke andet end en sjæl og kræver ingen tilmelding.
Hedensted Bibliotek
Fredag den 27. oktober kl. 19 - 20
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(… Hedensted bibliotekerne)
Kreativ med gamle bøger
Vi giver gamle bøger nyt liv, når vi omdanner dem til fine
ting til dit hjem. Kom til nogle hyggelige timer på biblioteket.
Alle er velkomne, det er gratis og kræver ingen tilmelding.
Juelsminde Bibliotek
Lørdag den 28. oktober kl. 10 - 12
IT-spørgetime
Få hjælp til at oprette en mail-konto, scanne et billede, låne
en e-bog eller…
Bare mød op - ingen tilmelding.
Hedensted og Juelsminde Bibliotek
Tirsdag den 7. november kl. 10-11 og Tirsdag den 3. december kl. 10-11
Billetter skal bestilles på hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos
bibliotekets personale
Se alle arrangementer og læs mere på www.hedenstedbib.dk
Følg os på: www.facebook.com/Hedenstedbibliotekerne
Streg
Siden sidst i Stoubys Sportscentrum – Multihuset
Som halinspektør har det siden sidst været en masse nye ansigter forbi huset, og
næste alle aktiviteter er nu starter og godt i gang. Det har givet mig som
halinspektør en del nye, men velkomne opgaver som jeg glæder mig rigtigt meget
til at finde min plads i. I midt september afholdte vi reception, hvor rigtigt mange
valgte at hilse på os. Det takker Monica og jeg jer alle meget for, det var dejligt at
mødes med jer.
I caféen har jeg fået ansat Yoga og Else der skal bistå mig hver uge med hver 10
timer – Yoga som rengøringshjælp i huset, og Else i køkkenet. Vi kan dog godt
bruge endnu en i køkkenet, så hvis der sidder én, som flex/efterlønner, der har en
baggrund indenfor køkkenbranchen, så kik forbi. Vi har også fået nogle unge til,
og der er stadig åben for andre der kan tage fat når der er behov.
Sidste weekend i oktober – den 22/10, afholder vi loppemarked i Hallen, og en ca.
2,5 x 2,5 meter stand kan købes ved at kontakte Kristina Holst Juul på tlf.
25326965 eller juulkristina@hotmail.com. Vi håber på mange har lyst til at kikke
forbi, hvor der er gratis entre, og caféen holder åben med gode tilbud.
Vores ”stop madspild” program hvor vi sætter et opslag op på Facebook bliver
støtte meget – TAK. Vi vil gerne udvide det til alle i byen, og da alle ikke har FB,
tilbyde jeg at sende en SMS til dem der ønsker det – send en sms til mig og skriv:
JA TAK, Stop Madspil (dit fornavn og efternavn) og send den til 29667040. Du kan
altid framelde dig denne service.
/Dan Bækgaard
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Gudstjeneste med kirkefrokost – ”Gud og sild”
Julekoncert
i Stouby Kirke
Der er 10 konfirmander
den 1. maj kl. 9.00 i Stouby Kirke:
Efter gudstjenesten i Stouby Kirke fredag den 26. april kl. 10.30 er der kirkefrokost i Stouby
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adgang.
Anne Kirkegaard Madsen
Bastian Reinholt Madsen
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Mathias Gaarn Hansen
Mathilde Gaarn Hansen
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Familiegudstjeneste i Hornum
Søndag den 10. dec. kl. 14.00 er der familiegudstjeneste i Hornum Kirke. Minikonfirmanderne medvirker ved gudstjenesten, og bagefter er der julehygge i Træhuset med
æbleskiver, gløgg, sodavand, juleklip og godteposer til børnene. Alle er velkommen.
Juleaften
Der er 3 gudstjenester i vore kirker juleaften. Det er kl. 13.00 i Stouby Kirke, kl. 14.30 i
Hornum Kirke og kl. 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.
Nytårsaften

Der er nytårsgudstjeneste i Stouby Kirke søndag den 31. dec. kl. 14.00. Bemærk at
gudstjenesten er rykket 2 timer frem i forhold til tidligere år. 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 efterfølgende søndag i Hornum
Kirke.

Set og sket fra 23/7 2017 – 29/9 2017
Døbte i Stouby Kirke:
20/8 Martin Lykke Albøge Hansen
Døbte i Hornum Kirke:
27/8 Laurits Monrad Hedelund
27/8 Sejer Monrad Hedelund
Viede i Stouby Kirke:
12/8 Jens Otto Grabau & Pia Askjær
19/8 Jørgen Erik Nielsen & Liselotte Heftholm Hansen
Viede i Hornum Kirke:
9/9 Nick Gram Petersson & Sofie Emilie Pedersen
Døde og/eller begravede i Stouby Sogn:
17/8 Hans Thisvad Nielsen
Adresseliste:
Sognepræst: Poul Erik Aandstad Sørensen, Kalmarvej 15, 7140 Stouby, 7589 7051 eller
peas@km.dk
Organist: Uffe Kristiansen, Nørremarksvej 6, 8721 Daugård, 7589 5387 eller
hoejvang8721@gmail.com
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, 2130 6120 eller
hornumgraverkontor@gmail.com
Kirkeværge: Michael Brund, Hornumvej 22, Hornum, 8783 Hornsyld, 2233 0669
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Arrangement med Bjerre Herreds Havekreds
Vores næste arrangement er en haveaften med have- & landskabsarkitekt Kjeld
Slot (som bl.a. har hjulpet Claus Dalby med hans have) se mere på
http://kjeldslot.dk/ - så sæt X i kalenderen 10. oktober.
TYPEhaver & HAVEtyper
Tirsdag den 10. oktober kl. 19.00 Hornsyld Skole,
Nørregade 4, 8783 Hornsyld.
(parkering og indgang overfor kirken, Nebsager Kirkevej,
8783 Hornsyld)
En skønsom og munter haveaften
med have- & landskabsarkitekt Kjeld Slot

Et billedforedrag, der tager tilhørerne med på en guidet tur i
forskellige typehaver; den store landhave, udsigtshaven uden
særlig meget have, sommerhushaven med græsser, den lille
byhave og parcelhushaven. Kjeld er skrap til nutidig romantik,
og bryder sig ikke om minimalisme og loppefund. Han har
tegnet områder af Claus Dalbys have.
Herefter en fortælling om Ellipsehaverne på Djursland. - På ganske kort tid har
han og familien forvandlet en gammel have og nyt jomfrueligt landbrugsjord til en
af Østjyllands større nutidige landhaver ud fra en konciperet idé om at bruge
ellipseformen som grundtema. Mere end 650 meter levende vægge af bøg,
danner gange og rum med forskelligt indhold og hvor sigtet er, at opnå en let
kunstnerisk, skødesløs og landlig elegance og hvor "plejepresset" i haven bliver
holdt nede på et rimeligt niveau. I de ca. to timer foredraget varer, kan han heller
ikke garantere at der ikke bliver provokeret lidt, inspireret og måske opfordret til at
gå hjem og kaste det skarpe blik på haven på ny og overveje hvilken havetype
man mon selv er.
Vi glæder os til at se jer alle
Med venlig hilsen
Haveselskabet Bjerre Herred

Entre: kr. 100,- (ikke medlemmer kr. 125,-) incl.
kaffe og forskellige æblekager
26
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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
Kim R. Bengtsson
Poul Skytt

web: hsr-haandbold.dk
Vejlevej 80, 7140 Stouby
mail: kim.rex@hedensted.dk
mail: skytt@hafnet.dk

2323 3722
2034 8573
2460 4680
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
Mogens Dam

web: stoubygif.dk
Mølletoften 2, 7140 Stouby
web: stoubygif.dk
web: stouby-lokalarkiv.dk

2917 8081
2398 4193
2257 3773
5190 7351

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

Laurids Madsen
Klaus Holgersen
Christina Vistrup
Dan Bækgaard

Vejlevej 80, 7140 Stouby
Lindevangen 7, 7140 Stouby
mail: christinavistrup@yahoo.dk
web: stoubymultihus.dk

2034 8573
5364 5335
2972 8996
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
Seniorfitness: alle tirsdage og torsdage kl. 9:00 – 10:00. Stouby Motion
Lokalarkivet: torsdage kl. 19.30-21.30 (minus skoleferier). Ellers efter aftale.
Oktober
10. Typehaver & Havetyper – Bjerre Herreds Havekreds – side 26
11. Uffes Jazzkapel – Himmelrummet på Juelsminde skole kl. 19.00 – side 13
18. Bankospil med Onsdagsklubben – side 6
25. Sangaften v/Stoubys Aktiver Piger – side 9
28. Indvielse af Træskohage fyr kl. 14.00 – side 5
November
1.Onsdagsklubben: Besøg af damernes butik – side 6
2. Vildspil med Barrit Jagtforening – side 6
5. Allehelgens-arrangement ved Stouby Kirke kl. 16.00 – side 24
6. Årsmøde i Stouby Motion. Multihuset kl. 19.00 – side 5
19. Onsdagsklubben: Besøg af Birthe og Freddy – side 6
23. Julearrangement v/Stoubys Aktive Piger – side 9
December
3. Juletræstænding ved Multihuset kl. 15.00 – side 15
10. Familiegudstjeneste i Hornum Kirke kl. 14.00 – side 25
12. Julekoncert i Stouby Kirke kl. 19.30 – side 24
13. Julefrokost i Onsdagsklubben – side 6
Næste nummer af bladet (nr. 180) udkommer i starten af december 2017.
Deadline for materiale til bladet er fredag den 24. november.
Stoubybladet udkommer 6 gange om året (i starten af hver lige måned)
Deadline for materiale til de efterfølgende numre er henholdsvis:
26. januar, 23. marts og 25. maj 2018.

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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