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

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

4

Juletræsfest 2017 søndag d. 10. december kl. 14.00 – 16.30
Igen i år afholdes den årlige juletræsfest i Stouby, med alt hvad dette indebærer.
Stort juletræ, julemand, juledans, godteposer, lotteri og meget mere.
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 tirsdag d. 5/12 2017 på:
stoubyskolesvenner@gmail.com eller SMS tlf.: 41 72 73 67
Arrangør: Stouby Skoles Venner. Støt Børnene – Stoubys fremtid
Streg

Se mere på stoubygif.dk snarest
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Flot efterårssæson for U16 drengene fra FC Sammenholdet
FC Sammenholdet,
som er et
holdsamarbejde
mellem
fodboldafdelingerne i
Stouby, Stenderup,
Hornsyld og Raarup
for U10 hold og ældre,
var i efterårssæsonen i
U16-årgangen
repræsenteret med et
11-mands hold. Holdet
har igennem
efterårssæsonen trænet på skift i moderklubberne, og der er blevet arbejdet hårdt
og koncentreret af drengene, og enkelte gange er der også gået lidt teenagemode
i den . Det gode arbejde har heldigvis også kunnet ses af resultaterne i
kampene. U16 holdet vandt således deres række, og er til forårsturneringen
rykket en række op.
Billedet er fra drengenes afslutning, hvor der udover at blive hygget i klubhuset i
Stenderup og blevet spillet bumperball i Horsens.
Trænere for holdene har været Brian Rützou og Jørgen Fisker
Streg
Hjertestarter
På Rosenvold Havn har vi en hjertestarter. Den hænger i
forgangen i klubhuset, et rum der aldrig er aflåst. så den er frit
tilgængelig i alle døgnets 24 timer. Vi holder kursus ca. hver
andet år i brugen af hjertestarteren, så alle bådejerne er
fortrolige med brugen af den.
Vi har heldigvis aldrig haft brug for den, men det er jo en stor
betryggelse for havnens brugere og beboerne på
Campingpladsen.
I Stouby Multihus har vi også en Hjertestarter hængende, den hænger i
forgangen, men der er jo mange timer i døgnet, hvor døren er låst. Hvis man har
brug for starteren, når døren er låst, må man knuse ruden.
Hvis det er muligt, bør den nok hænges op på vægen udenfor hoveddøren eller et
andet sted hvor den er nem at få fat i den dag, det bliver nødvendigt.
/Niels Henning Broch-Mikkelsen - instruktør i Stouby Motion
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Onsdagsklubben i Mølleparken
Klubben er for områdets pensionister og efterlønnere.
Vi mødes i fælleshuset i Mølleparken kl. 14.00, hvis ikke andet er nævnt.
Program for tiden 1. januar til 30. april 2018
 10/1 Mandagsmusikanterne synger og spiller (kr. 40,00 inkl. kaffe)
 24/1 Kirsten Madsen fortæller om en rejse
 7/2
Kjørmes kl. 12.00 - nærmere information følger
 21/2 All Voss spiller og synger (kr.40,00)
 7/3
Hanne Krogh læser et H.C. Andersen eventyr
 21/3 Vigand Rasmussen fortæller om gl. broer og viser billeder
 4/4
Ole lyse fortæller om hvad der er sket og hvad der sker fremover
 18/4 Afslutning og pakkespil (husk en pakke til max 25 kr.)
- Husk kop. Kage og kaffe koster 20,00 kr.
Streg
Orientering om dialog: mulighed for fælles ledelse - Skovly og Stouby Skole
Til orientering blev det på borgermødet i september aftalt, at Skovly og Stouby
Skole forbliver på to matrikler. Samtidig blev det aftalt, at man vil undersøge
perspektiverne i at lave fælles ledelse mellem Skovly og Stouby Skole.
Der blev på den baggrund afholdt et opfølgende møde mellem de to bestyrelser,
ledelse og repræsentanter fra Hedensted Kommune i oktober måned. På mødet
blev de lovmæssige og praktiske perspektiver præsenteret af kommunen, og der
var mulighed for at vende spørgsmål, usikkerheder og undren blandt
bestyrelserne. På mødet blev aftalt, at næste skridt er, at personalet i Skovly samt
på Skovly Skole skal høres og inddrages. Det vil ske i løbet af december måned.
Ved spørgsmål i forbindelse med ovenstående er I velkomne til at kontakte den
relevante bestyrelse.
Streg

/Med venlig hilsen Forældrebestyrelserne i Skovly og Stouby Skole

Generalforsamling i Stoubynet torsdag 8. marts 2018 kl.19.00 i Multihuset
Ved generalforsamlingen vil bestyrelsen redegøre for den nye aftale med YouSee
som internetudbyder fra den 1. maj 2018. Aftalen imødekommer den fremtidige
efterspørgsel på højere hastigheder, idet opgraderingen af kabel-tv-nettet giver
muligheder for bredbånd med hastigheder op til 1.000 Mbit med mere stabile
forbindelser og højere billedkvalitet på tv.
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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

Godt Nytår fra Hornsyld Bridgeklub
Hvad er bridge?
Vi spiller bridge mandag og tirsdag fra 1 sep. til 1 maj , med omkring 28 spil hver
gang. Det bliver til ca. 1680 spil på en sæson, så det giver god hjernegymnastik.
Derudover deltager vi også i Venskabsturnering med Hedensted,Brædstrup
ogTørring Bridgeklubber. Det giver en god udfordring til at få nogle gode score, så
man får en topplacering. For nok er det Venskabsturnering, med mad og god
snak, men tro mig: der bliver kæmpet!
På klubplan har vi også en klubmesterturnering, hvor vi kæmper om pokaler og
vinpræmier, som bliver sponsoreret af forskellige firmaer, hvilket vi er meget
taknemmelige for.
Det sociale vægter vi også meget højt, bl.a. ved at holde juleafslutning og
sæsonafslutning, med god mad fra Dan i cafeen og så trækker vi en makker som
vi normalt ikke spiler med. Det giver nogle sjove spil og en masse god snak.
I denne sæson er vi 120 medlemmer, hvoraf mange spiller begge dage.
Derudover er der 15 nye spiller som får undervisning i bridgespillet mange
finurligheder.
Hvis I er blevet inspireret til at høre mere omkring vores Bridgeklub, vil jeg gerne
henvise til vores hjemmeside som er hornsyldbridgeklub.dk
Vi har pt. ikke ledige pladser mandag eftermiddag, men få ledige pladser tirsdag
aften for øvede spiller
På bestyrelsen og egne vegne vil jeg gerne ønske jer alle en glædelig jul og et
godt og lykkebringende nytår.
/Anders Bloch.
Julekonkurrence med flot præmie – 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 15/12.
Så deltager du i konkurrencen om at vinde en flot gave, som købmand Yding har
sponsoreret.
/Juleredaktørens nissehjælper
fortæsttes på side 9
23
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• TERRASSEVASK
• FACADEVASK

HENRIKS

• ALGEBEHANDLING
SKOVSERVICE
• VINDUESPOLERINGTLF: 75 89 78 27 - Bil: 21 81 63 27

Import og salg
Vin til fest og gaver

Henriksskovservice@gmail.com

V/ CLAUS MADSEN - TLF. 26 15 71 81
WWW.CM-EJENDOMSSERVICE.DK

Åbningstid “når vi er hjemme”

TOTAL EJENDOMSSERVICE
Tlf. 75897557

Idrætsvej 2
7140 Stouby

www.dkwine.dk

Plantning
Gødskning
Sprøjtning

Klipning og fældning
af juletræer
Køb og salg af træer

– tilpasset dit behov

- 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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Kursus/temadage i brug af slægtsforsknings-programmer på
Lokalarkivet
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 vil derfor holde nogle kursus/temadage, primært for ældre personer, for
at give mulighed for at lære disse søgemuligheder at kende.
Lokalarkivet holder den første temadag den 23. Januar 2018 kl 14.00 – 16.00 i
lokalarkivet, Vejlevej 91.
Det er meningen, at arkivet denne dag vil gennemgå de forskellige steder på nettet for
de fremmødte, hvor man kan finde oplysninger til slægtsforskningen.
Det gælder bl. a. ”Arkivalier online” med kirkebøger og folketællinger, ”Arkiv.dk”, ”Find
en grav”, m. fl.
Ud fra hvad de fremmødte gerne vil arbejde med af disse emner, vil der efterfølgende
blive arrangeret et par kursusdage, hvor der bliver undervist i disse søgemuligheder og
hvor man selv, eller sammen med andre i fællesskab, kan blive fortrolige med disse
søgemuligheder, med hjælp og vejledning fra arkivets folk.
Det er gratis at deltage, så meld derfor straks til hos en af arkivfolkene:
Lis Schrøder: 75 89 72 26 eller Hanne Krogh: 22 47 86 05 eller
Mogens Dam: 51 90 73 51

Arkivet ønsker hermed alle en glædelig Jul og et godt Nytår.
På gensyn i Arkivet i det nye år
.Stouby lokalarkiv / Lis Schrøder / Mogens Dam
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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

BESTIL ONLINE PÅ:
WWW.BJERRE-KOED.DK

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 af biler og vinduer
TELEFONTID:
Mandag ........Lukket
BJERRE:
Tirsdag.........8.00 - 16.00 Fotoplot
Onsdag ........8.00 - 16.00
Bjerrevej 346, Bjerre
Torsdag........8.00 - 16.00
8783 Hornsyld
Fotografering
Fredag..........8.00 - 16.00
Lørdag .........8.00 - 12.00
Søndag ........Lukket
Skilte

Tlf. 7568 1511 • mail@bjerre-koed.dk • www.bjerre-koed.dk
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NYT HOLD!
You Turn - sunde vaner
Onsdage 17.00 - 18.00 i Indoor Cycling rummet
Start uge 3 og 10 Gange. Minimum 4 deltager max 10 deltagere
Pris: Minimum et 3 måneders kontingent + Plus nøgle i Stouby motion.
Selve holdet koster 600 kr.
You Turn er et nyt tilbud udviklet af DGI, hvor vi sammen sætter fokus på din
motivation til en mere aktiv hverdag med bevægelse. Holdet er for dig, som gerne
vil ændre noget i din livsstil og finde glæde i en eller anden form for bevægelse.
Du skal kunne svare “ja” til følgende:
 Du er over 18 år (m/k)
 Du har måske dyrket motion tidligere, men er kommet ud af vane med det
 Du har måske aldrig fundet en motionsform, der rigtig passer til dig
 Du har et ønske om at ændre en dårlig vane til en god vane.
Sammen bliver deltagerne guidet igennem et 10 ugers forløb, hvor vi mødes en
gang om ugen i en time, til halvanden. Vi tager forskellig temaer op, fx sundhed,
kost, søvn, stress. Efterfølgende introducerer og afprøver vi forskellige former for
motion. Der er mulighed for at få lagt et individuelt træningsprogram, der kan
bruges selvstændigt imellem holdtræningen.
Det er ikke en slankekur og der er ingen løftede pegefingre, men sammen jagter
vi glæden ved fysisk aktivitet.
Det handler om i fællesskab at tage små skridt for at få en vedvarende forandring,
som deltagerne selv fastsætter og ved fælles hjælp når i mål med.
Instruktør er Birgit Hansen & Inger Hansen, der begge har netop taget DGI You
Turn uddannelse.
Hvis du er i tvivl om holdet er noget for dig, er du meget velkommen til at ringe til
Birgit eller Inger telf. 24867058 eller 24867055
HOLDTRÆNING i Stouby Motion!
Er du til ski, løb, MTB eller ønsker du blot, at få kroppen styrket godt og grundigt
med fokus på styrke, balance og koordination, så kom med
Onsdage fra kl. 18.15 – 19.15 i ”spinningslokalet”
Holdet kører som udgangspunkt indtil uge 7, afhængigt af tilslutningen.
Så KOM AN, vi er klar.
Alt du skal gøre er, at booke dig i kalenderen fra gang til gang, og vær klar til at få
sved på panden.
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Ekstra cycling i december!
December er fuld søde sager, dejlige drikke og masser af mad.
DERFOR giver vi dig ekstra mulighed for, at holde formen vedlige julen igennem
og få forbrændt lidt af de ekstra kalorier
Fredag d. 1 dec. 16.30
Fredag d. 15. dec. 17.00
Søndag d. 24. dec. 8.00 - julecycling
Torsdag d. 28. dec. fra 16.00 – Åbent hus
Søndag d. 31. dec. 8.00 – nytårscycling m. champagne
og kransekage
28.12.2017
ÅBENT HUS
LAN
MOTION &FÆLLESSPISNING
Stouby motion, Stouby GIF og Stouby Multihus
inviterer traditionen tro til åbent hus med aktiv og hyggeligt kom sammen.
12.00 til 24.00 LAN PARTY
14.00 til 18.00 Åben hal m. bla. Volleyball og badminton
16.00 til 19.00 3 timers indoor cycling, kom
Vi ønsker alle vores
med på en time eller måske alle 3? Book
medlemmer og kunder,
timerne online, eller kom forbi hvis du er
en rigtig glædelig jul samt
nysgerrig.
et godt og aktivt 2018
18.00 Fællesspisning v. Dan i multicafeen
Alle er meget velkomne. Der er ingen krav om medlemskab af foreningerne.
Vi glæder os til en sjov og aktiv dag
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I år afholder vi halfest nr. 30 i Stouby og i den forbindelse fejrer vi Stouby Multihus
10 års jubilæum.
Musikken, Showdown fra Horsens, er bestilt. Maden leveres af Stouby Multihus.
Vi arbejder på lokal underholdning. Vi uddeler Stoubyprisen.
Alle tilflyttere til Stouby og Hornum Sogne, der er med til halfesten for første gang,
får overrakt en tilflyttergave.
Entre på kr. 250,- der dækker alt undtagen drikkevarer, der skal købes i baren.
Hvis du er under 25 år slipper du med kr. 125,Efter ønske reserverer vi ”venneborde”, ”familieborde”, ”tilflytterborde” m.v.
I det næste nummer af Stoubybladet omtales nærmere vedrørende tilmelding,
men sæt allerede nu X i kalenderen til en forrygende halfest.
Halfestudvalget Erik, Jørgen, Annemette og Ole.
Streg
Annoncepriser for 2018 - se priserne på www.stouby.nu
Tak til alle jer, der har annonceret i Stoubybladet i 2017! Uden jer havde vi ikke et
godt og velfungerende Stoubyblad.
Vi har valgt at fortsætte med uændrede annoncepriser for 2018. 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.
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
15
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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

JULEGAVER
& GAVEKORT

½ Annoncer

GAVEKORT

på beløb og til spaarrangementer
inkl. flot gaveæske og brochurer
Gavekort købes i spa-receptionen
eller på
www.hotelvejlefjord.dk/webshop

Sanatorievej 26
7140 Stouby
www.hotelvejlefjord.dk

ÅBNINGSTIDER I JULEN

Spa-receptionen har åbent for salg
af julegaver og gavekort frem til
den 23. december kl. 9.00-16.00
Hotellet har julelukket for gæster
fra 17. december til 3. januar 2018

Kontakt os på

7682 3380
receptionen@vejlefjord.dk

Streg
STOUBY MULTIHUS & CAFÉ
Badminton
Der er igen stor interesse i at spille badminton tirsdag formiddag og torsdag aften
hvor der dog stadig er få ledige pladser i tidsrummet 18-19 og 21-22.
Dette foregår via Stouby GIF, men hvis nogle har lyst til at spille i weekenden eller
i ferie, samt efter sæsonen, så er det muligt at købe baner som individuelle kontakt Dan for en aftale og yderlige information, herunder evt. muligheden for at
spille gratis såfremt I er min, 6 personer.
Arrangementer til 2018
Har du nogen idéer eller kender nogle der har en god ide til et arrangement, f.eks.
en danseturnering, hundeudstilling, vinsmagning, foredrag, madmesse, eller
andre kulturelle- el. sportsarrangementer, så vil jeg meget gerne være med til at
arrangere alt det praktiske.
Evt. nogle gode forbindelser til nogle foreninger eller firmaer der kunne løfte et
arrangement, vil også være meget velkomne hos mig i en mail el. opkald på tlf. 29
66 70 40.
10 års fest i Stouby Multihus
Til februar er det 10 år siden Stouby Multihus blev taget i brug, hvilket vi fejrer
sammen med halfesten som halfestudvalget står for. I den forbindelse vil vi høre
om der er nogle der har lyst til at hjælpe med servering af maden, afrydning m.m.
Kontakt Dan for yderligere informationer.
17
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Efter opfordring vil vi, som noget nyt, af og til komme med indlæg til Stouby
Bladet. Kildevældet er et plejecenter beliggende i Hornsyld. Som alle andre
plejecentre her i kommunen, sker der også en masse aktiviteter her i vores hus- at
blive gammel er ikke ensbetydende med at man mister indhold i hverdagen. Vi har
48 lejligheder fordelt på fire afdelinger, med hver deres køkken og stuemiljø, hvor
der dagligt bliver tilberedt frisk mad til beboerne.
I starten af september genoptog vi traditionen med en
ordentlig høstfest.
VI har også ”huskeugen” fra Alzheimerforeningen og
oktoberfest, samt den årlige juletræstænding, der foregår
søndag 3/12 på græsplænen foran Kildevældet.
Ønsker du at høre mere om Kildevældet eller at blive frivillig hos os, kan du
kontakte Eventfacilitator Annabel Hillestrøm Bækkegaard på tlf.: 24971958

Streg
½ sides annonce (juletræer) – siden sendes separat.

Juletræer sælges
Fæld-selv eller vælg fra gårdspladsen.
Sælges fra 25. november.
Priser fra 100 kr. (MobilePay)
Stevnsvej 7, Vrigsted, 7140 Stouby
Bente og Lars Poulsen tlf. 2496 1364

Hestevognskørsel

Lørdag d. 16. december er der
gratis hestevognskørsel fra kl. 11-15
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Siden sidst fra Stouby og Omegns Lokalråd.
Nu har det regnet i lange perioder, og det er svært at forstå, at julen nærmer sig
med hastige skridt. Snart henter Per, Svend og undertegnede juletræet som
Torsten har fældet i Grund Skov. Herefter sætter vi det på plads ved Multihuset og
hænger kæder på. Så er det klar til 1. søndag i advent, hvor lysene tændes i
forbindelse med spejdernes fakkeltog.
Træskohage Fyr. Vejrguderne var ikke helt med
os, da vi foretog indvielse af Træskohage Fyr
lørdag den 28. oktober, men alligevel mødte
omkring 200 personer op for at overvære
begivenheden. Udover lokale fremmødte, var
der rigtig mange der gennem årene har haft
tilknytning og minder fra området ved
Træskohage Fyr. Blandt andet var der mødt tre
tidligere elever fra Kildebjerget med Steff
Eilertsen i spidsen.
Der er nu gået fire et halvt år, siden vi besluttede os for at sætte fyrtårnet i stand.
Selv om det under tiden var op ad bakke, så lykkedes det til sidst. Efter at vi
havde fået finansieringen på plads nedsatte vi en styregruppe med Preben
Hansen, Skov og Park Vejlefjord, Mogens Dam, Lokalarkivet og Linda Peitersen
og undertegnede fra Lokalrådet. Murermester Lars Hylle blev efter en
udbudsrunde valgt som hovedentreprenør, og han benyttede sig af lokale
underentreprenører – Vognmand Ingolf Frederiksen, Smedemester Henrik
Birkegaard, Tømrermester Karsen Birk og malermester Sanne Friis Pedersen.
Der har været et rigtig godt samarbejde under forløbet, og der er udført ulønnet
arbejde af såvel hovedentreprenøren som af underentreprenørerne. Det er i stor
grad medvirkende til, at budgettet holder, og at kvaliteten i det udførte arbejde er i
helt top.
Den nederste del af fyrtårnet er
ikke malet, men det vil blive udført
til foråret, når vejret tillader det.
I forbindelse med restaureringen
af fyrtårnet, blev stien ud til fyret
sat i stand. Ingolf har hentet mere
end 100 m3 stabilgrus og sand, og
HTN entreprenør har rettet stien
op uden beregning. Tak for det.
Der skal endvidere lyde en stor tak
til Preben Hansen, idet han har
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været kontaktperson til håndværkerne og bidraget med stort som småt. Preben
har desuden udlagt sandpuden på stien. Søren og Lis Høgh opsatte flagalleen, og
det var rigtig festligt med de mange flag. Tak for det.
Der er meningen, at fyrtårnet skal være åbent hele året, og vi må så håbe, at det
ikke bliver udsat for hærværk eller lignende.
Fakkegrav Badehotel. Vi har igen haft kontakt til Naturklagenævnet, der oplyste,
at sagen fortsat er under behandling. Der er nu gået næsten halvandet år siden
Danmarks Naturfredningsforening indklagede sagen, og det er utilfredsstillende
med den lange ventetid. Tilflytningen til landsbyerne i Hedensted Kommune går
trægt - ja, i langt de fleste af vore sogne er der negativ tilflytning. I Stouby Sogn
har vi dog haft en fremgang i indbyggertallet inden for de seneste år. De 9 boliger
på Fakkegravgrunden vil i stor udstrækning kunne bidrage til en fortsat positiv
udvikling i tilflytningen.
Badebroen ved Rosenvold. Vi har fået tilsagn om kr. 190.000 fra diverse fonde,
men vi mangler fortsat kr. 60.000 for at komme i mål. Vi har ansøgt Friluftsrådet
om kr. 50.000, men har ikke fået svar på vores ansøgning.
Toiletforholdene ved kajakfællesskabet. Kajakfællesskabet har henvendt sig til
Lokalrådet vedrørende den dårlige toiletbygning ved Kajakfællesskabet. Vi har
haft kontakt med Teknisk Forvaltning og vi foretager en besigtigelse af
forholdende først i det nye år. Vi er blevet stillet i udsigt, at der kommer en ny,
tidssvarende toiletbygning i 2019. I den forbindelse inddrages relevante parter.
Turistområdet. Vi mangler tilbagemelding fra Erhvervsstyrelsen vedr.
godkendelse af vort budget til markedsføringen af vort turistområde.
Vi har vendt initiativet, om at bygge en stor bro ud for hotel Vejlefjord og
genoptage fjordsejladsen fra Vejle, med Vejlefjordfonden. Det er et projekt, der vil
være flere år under vejs. Vi undersøger mulighederne.
Ældrevenlige boliger. Som vi tidligere har nævnt, har vi ansøgt om 5
ældrevenlige boliger på hjørnet af Borgergade – Rosenvoldvej. Vi fik afslag hos
kommunen og delvis afslag hos Juelsmindehalvøens Boligforening – eller rettere
– de første 2 år kan vi ikke komme i betragtning, idet der skal bygges i
Juelsminde. Det er efterhånden ikke uden grund, at Juelsminde kaldes for
”Rynkeby”. Det er en relevant politisk diskussion om hvorvidt der skal gøres plads
til at ældre kan blive i deres nærområder, eller om de bliver tvunget til at flytte til
Juelsminde.
Bredbånd. På det seneste har folketinget tilført bredbåndspuljen kr. 60 mill.
ekstra, således at puljen nu er oppe på kr. 100 mill. Det kan få stor betydning for
vort bredbåndsprojekt, og vi regner med at få besked på vores ansøgning først i
december.
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Vælgermøde. Den 8. november afholdt vi et vælgermøde i Stouby Multihus hvor
6 partier var repræsenterede. Det blev et fint møde, hvor ca. 50 interesserede
borgere var mødt op. 4 af de fremmødte kandidater (Allan Petersen (DF), Liselotte
Hillestrøm (A), Erling Juul (V) og Torsten Sonne Pedersen(SF) blev efterfølgende
valgt ind i byrådet. Vi ønsker til lykke med valget.

Rød asfalt. De sidste træer ved krydsene i byen er nu fjernet, og det har givet lidt
luft i bybilledet.
Der er lappet med rød asfalt på fortovene. Vi har fået lovning på, at de hævede
flader ved krydsene bliver asfalteret med rødt asfalt hen på foråret, når
temperaturen tillader det. Der skal også streges op, således at krydsene fremstår
flotte.
Kildebjerget. Først i det nye år flytter de første medarbejdere ind i Kildebjergets
hovedbygning, og efterfølgende sættes bostederne i stand.
Lokalrådet er blevet inviteret til et møde på Kildebjerget, hvor vi vil få en
orientering om ombygningen og de fremtidige planer. Det er positivt, at
kommunen ønsker en god dialog med os, og vi vil gerne bidrage i den
udstrækning, det er muligt. Vi har en hvilende støttekreds for Kildebjerget med
senest 200 medlemmer, og måske kan denne støttekreds genoplives til gavn for
de fremtidige beboere på Kildebjerget.
Halfest 2018. Nærmere er anført på side 15.
Til slut vil jeg ønske alle en glædelig jul samt et godt nytår med tak for jeres store
indsats og opbakning i 2017.
/Ole Flemming Lyse, Formand.
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HYRUP

MASKINSTATION
TLF. 75 89 75 00

VEJL
EVEJ 59

* HYRUP * 7140 STO

A
S

UBY

Alt entreprenør og landbrugsarbejde udføres

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
Juletræstænding

3. december

Avisindsamling

24. februar

Opstart

31. januar

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.
Opstart efter juleferien
Spejderne holder juleferie i hele december og starter op igen den 31. januar
2018. De store starter måske lidt tidligere.
Hold øje med kalenderen på vores hjemmeside.
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 24. februar 2018 kl. 9 - ca. 12.
Indtægten herfra er en stor hjælp til gruppen.

Avisindsamling i 2018:
24. februar – 2. juni –
25. august – 3. november.
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Søndag den
Søndagden
den
Søndag
Søndagden
den
Søndag
Søndagden
den
Onsdag
Søndag den
den
Torsdag
Mandag
den
Fredag den
Søndag
Tirsdag den
den
Onsdag
Søndagden
den
Søndag
Søndagden
den
Søndag
Søndagden
den
Søndag
Søndagden
den
Søndag
Søndagden
den
Søndag
Søndagden
den
Søndag
Søndagden
den
Søndag
Søndagden
den
Søndag
Søndagden
den

7.
14.3.
10.
21.
17.
24.
24.
25.
25.
26.
28.
26.
31.
31.
4.7.
11.
14.
18.
21.
25.
28.
1.4.
8.
11.
15.
18.
22.
25.

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

2. s. i advent
i advent
3.1.s.s.i advent
i advent
4.2.s.s.i advent
3. s. i advent
Juleaften
Juleaften
Juledag
2.Juledag
Juledag
Julesøndag
Anden juledag
Nytårsaften
Nytårsaften
Hellig
3 konger
1. s.e.h.
3 k.
1.2.s.e.h.
s.e.h.33k.k.
2.S.s.e.h.
s.e.h.3 3k.k.
S.Septuagesima
s.e.h. 3 k.
Septuagesima
Seksagesima
Seksagesima
Fastelavn
Fastelavn
1. s. i fasten
1.2.s.s.i fasten
i fasten

STOUBY
STOUBY
Ingen
10.30
10.30
Ingen
Ingen
10.30
13.00
13.00
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
16.00
14.00
Ingen
Ingen
10.30
10.30
Ingen
Ingen
19.30
10.30
Ingen
Ingen
Ingen
10.30
9.00
Ingen
Ingen
9.00

BilBil
ogBil
16.00
og 16.00
Fællesgudstj.
Champagne
Champagn.

Bil
Bil
Bil
Fin Petersen
L. Motzfeldt

HORNUM
HORNUM

14.00
Ingen
Ingen
14.00
10.30
Ingen
14.30
14.30
10.30
10.30
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
10.30
10.30
Ingen
Ingen
10.30
9.00
Ingen
Ingen
10.30
10.30
Ingen
Ingen
Ingen
9.00
10.30
Ingen

Famgudstj

Fam.gudstj.
Bil,
R. Mai
Bil
Fællesg.

Hessellund

Hessellund

Konfirmander
Julekoncert i Stouby Kirke
Der
er undervisning
i Multihuset
3. dec.
– men med
derefter
er der pause
den
18.
Tirsdag
den 12. dec.
kl. 19.30 den
er der
julekoncert
Hærvejskoret
fraindtil
Nørre
Snede..
feb.
2015. Nårerder
ikke er kor,
konfirmandundervisning,
der almindelig
undervisning
på
Hærvejskoret
et erfarent
som til næste år har 50så
årserjubilæum.
Koret er
et blandet kor,
som består
af 40med
sangere,
Til julekoncerten
i Stouby
er der lagt op til en rigtig traditionel
SIM,
hvor I skal
bussen
kl. 8 fra Stouby
Skole.

julekoncert, med hovedvægten lagt på mange af de kendte og elskede julesange og salmer
som findes islutter
den danske
Der
ogsåår
i koncerten være nogle andre korsatser, som vil
Kirkebilen
med sangskat.
udgangen
afvildette
Der er gratis adgang.
gå med
store
som vil blive
præsenteret
julekoncerten.
Fra
nytåri den
kører
derbuket,
ikke længere
kirkebil
til Stoubytilog
Hornum Kirke.

Familiegudstjeneste i Hornum
Julekoncert i Stouby Kirke - torsdag den
Søndag den 10. dec. kl. 14.00 er der familiegudstjeneste
4. dec. kl. 20.00i Hornum Kirke.
Minikonfirmanderne medvirker ved gudstjenesten, og bagefter er der julehygge i
Træhuset med æbleskiver, gløgg, sodavand,
juleklip
og godteposer
til børnene.
Alleener
Otte
sangere
og otte musikere
byder på
stemningsfuld opførelse af kor- og
velkommen.
orkestersatserne fra Messias. Sangerne er
bl.a. medlemmer af Vox Jutlandica og
Juleaften
Horsens
Vokalensemble,
og i
Der er 3 gudstjenester i vore kirker juleaften.
Det er Klosterkirkes
kl. 13.00 i Stouby
Kirke, kl. 14.30
musikerne
er sammensat
af professionelle
Hornum Kirke og kl. 16.00 i Stouby Kirke. Vi
samler i julen
ind til Børnesagens
musikere
og
dygtige
amatører
Fællesråd, der hvert år hjælper mange børn i fattige familier i Danmark til fra
en Østjylland
god jul.
med Severin Thorsen som dirigent.
Messias
er et engelsk oratorium i tre dele, som er komponeret af barokkomponisten
Nytårsaften
Georg
Händel (1685-1759).
Der er Friedrich
nytårsgudstjeneste
i Stouby Kirke søndag den 31. dec. kl. 14.00. Bemærk at
gudstjenesten
er rykket 2på
timer
frem i- forhold
tidligere
år. Efter
gudstjenesten
der
Værket
blev komponeret
rekordtid
kun 24 til
hektiske
dage
- i 1741
og uropførteri Dublin
champagne,
sodavand
og kransekage
vi kanogønske
hinanden
godtEuropa
nytår. Vi
april
1742. Händels
Messias
blev åreti våbenhuset,
efter opført ihvor
London
senere
over hele
samler
ind
til
Det
danske
Bibelselskab
nytårsaften
i
Stouby
Kirke
og
den
7.
jan.
i
Hornum
Kirke.
og verden.
Koncerten varer ca. 55 min, og der er gratis adgang.
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Nytårskoncert i Stouby Kirke den 7.
jan. 2018 kl. 16.00

Petri/Hannibal Duoen kunne i 2017 fejrer
deres 25 års jubilæum. De har sammen
spillet til mere end 1.500 koncerter i førende
koncerthuse, festivals samt på
TV/Radiostationer i Europa, Asien, USA,
Canada, Mexico, Mellem-østen og i et stort
antal danske kirker. 25 års jubilæet fejres
med en række koncerter rundt i de danske
kirker bl.a. i Stouby Kirke.
En koncert med Petri/Hannibal Duo er en
rejse i den populære klassiske musiks

forunderlige verden.
Duoen har med deres fælles store erfaring udviklet en ligefrem, uhøjtidelig og stærkt
kommunikerende koncertform, hvor de med korte introduktioner guider publikum til forståelse af
det særlige ved de enkelte værker. Programmet til jubilæumskoncerterne vil holde sig inden for
det klassiske, og Michala Petri vil spille på et bredt udvalg af sine mange typer blokfløjter.
Begge musikere vil også spille solo. Programmet henvender sig til alle aldre.
Entré ved indgangen: 100 kr.

Set og sket fra 30/9 2017 – 24/11 2017
Døbte i Hornum Kirke:
19/9 Ellen Emilie Juul Frederiksen
19/9 Karen Valborg Brund Bossen
Døde og/eller begravede i Hornum Sogn:
13/10 Søren Andreas Lerche Nygaard
Døde og/eller begravede i Stouby Sogn:
2/10 Vigandt Milo
4/10 Ole Mejer Rasmussen
17/11 Anna Marie Møller
20/11 Elly Elley
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 Stouby-kirke@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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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: Run7140 på Facebook
Mountainbike: se træningstider på Facebook: mtb7140
Lokalarkivet: torsdage kl. 19.30-21.30 (minus skoleferier). Ellers efter aftale.
Holdtræning: onsdage indtil uge 7 kl. 18.15 – 19.15 i ”spinningslokalet” – side 13
December
3. Juletræstænding i Stouby kl. 15.00 v/spejderne og lokalrådet – side 23
3. Juletræstænding v/Kildevældet i Hornsyld – side 18
10. Juletræsfest kl. 14 i Stoubyhallen – side 5
10. Familiegudstjeneste i Hornum Kirke kl. 14.00 – side 24
12. Julekoncert i Stouby Kirke kl. 19.30: Hærvejskoret fra Nr. Snede – side 24
15. Frist for indlevering af svar på julekonkurrence for børn – side 9
16. Andefodbold i Stoubyhallen - se begivenheden på Facebook
28. Åbent hus i Stouby Motion – side 14
Januar
7. Nytårskoncert i Stouby Kirke kl. 16: Petri/Hannibal-duoen – side 25
10. Arrangement v/Onsdagsklubben: Mandagsmusikanterne – side 7
17. You turn-opstart v/Stouby Motion – side 13
23. Kursusdag v/Lokalarkivet: Søg i arkiverne. Primært for ældre – side 11
24. Arrangement v/Onsdagsklubben: Kirsten Madsen fortæller om rejse – side 7
Februar
7. Arrangement v/Onsdagsklubben: Kjørmes – side 7
Uge 7: Futsal-skole – side 6 eller www.stoubygif.dk
21. Arrangement v/Onsdagsklubben: All Voss synger og spiller – side 7
24. Halfest: 10 års jubilæum for Multihuset – side 15
Næste nummer af bladet (nr. 181) udkommer i starten af februar 2018.
Deadline for materiale til bladet er fredag den 26. januar.
Stoubybladet udkommer 6 gange om året (i starten af hver lige måned)
Deadline for materiale til de efterfølgende numre er henholdsvis:
16. marts og 25. maj 2018

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

