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Træskohage Fyr 2018

Stoubybladet
Stort kajak-tema - se side 17-21

Peter AG og Sigurd Barrett besøger Stouby Kirke - se side 24-25

Nr. 185 - 33. årgang oktober 2018
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IB CHRISTIANSEN ApS
Bråskovvej 86
7140 Stouby
Tlf. 21797733

CVR. 31368065
Mail: ib-murer@mail.dk

Murerarbejde udføres
Nybygning
Ombygning
Reparation

Ring og få et godt tilbud

Kvalitets arbejde til tiden

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

HYRUP TØMRER- &
SNEDKERFORRETNING A/S

v/ Mads & Nikolaj Lyse Hansen

 .Fakkegravvej 23  7140 Stouby

Tlf. 75 89 70 72

Mads mobil:  22 38 34 44
Nikolaj mobil: 22 55 49 49

NYBYGNING
OM- & TILBYGNING
RENOVERING
VINDUER & DØRE
ALT I TAGARBEJDE

Anker Olsen
Løgballevej 12 DK-7140 Stouby

Tlf. +45 75691200  Mobil + 45 2363 8518
camping@logballe.dk  -  www.logballe.dk

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

Stouby Entreprenørforretning ApS
Bellevej 20 - 7140 Stouby
Tlf. 75 89 77 77 - Fax 75 89 77 98

Vestergaard I/S.
v. Ole Lyse

JØRGEN BOJSEN JENSEN

TØMRERMESTER
Kildevangen 16 8783 Hornsyld Tlf. 75 68 75 99

Værksted Hornumvej 4, Hornum 75 68 71 88

Snullik’s Data
Bellevej 8, 
Gammelby

7140 Stouby

Alt i digitaltryk og offsettryk
Dekorering af biler og vinduer

Fotoplot
Fotografering

Skilte                              Mobil: 27517078

 
  Det lokale tilbud om  
  TV og bredbånd:  
   

Konkurrencedygtigt og fremtidssikret     

 Se hjemmesiden: stoubynet.dk 
 Kontaktperson er formanden: 
       Knud Olesen - tlf. 21 75 75 57   
       e-mail: formand@stoubynet.dk 
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Stoubybladets redaktion 
Helene Fruelund, tlf. 21 82 96 22 og Jane Leth, tlf. 23 68 51 46. 
   
Indlæg til Stoubybladet & stouby.nu sendes til: stoubynu@gmail.com   
Henvendelse vedr. annoncer kan ske til annonceansvarlig  
Rasmus Hedelund kasserer@stoubylokalraad@gmail.com tlf. 30 22 73 87. 
 
Bestyrelsen for Stouby og Omegns Lokalråd 
Formand:  Ole Lyse   tlf. 20 61 55 00 
Næstfmd.:  Linda Peitersen   tlf. 72 20 23 31 
Sekretær:  Helene Fruelund   tlf. 21 82 96 22 
Kasserer:  Rasmus Hedelund  tlf. 30 22 73 87 
Best.medl.:  Anders Pedersen (repr. for skolen) tlf. 40 82 02 55 
Best.medl.: Lis Høgh   tlf. 30 57 99 12 
Best.medl.:  Kim Boe   tlf. 61 26 28 61 
Best.medl.: Mogens Dam (repr. for Multihuset) tlf. 51 90 73 51 
Best.medl.:  Vakant (repr. for GIF)  tlf.  
Suppleant: Kristian Bandholm  tlf. 22 32 24 42 
Suppleant: Thomas Kaehne Ghiladi 
  
Bestyrelsen for Stouby GIF  
Formand: Jan Rosenmaj Pedersen  tlf. 29 17 80 81 
Næstfmd: Kristina Holst Juul  tlf. 25 32 69 65 
Kasserer: Hans Jørn Sørensen  tlf. 27 31 53 03 
Sekretær: Maria Sahl Nedergaard  tlf. 51 61 20 57 
Best.medlem: Michael Drost-Hansen  tlf. 22 58 56 79 
Fodbold: Torsten B. Christiansen  tlf. 20 78 36 66 
Gymnastik: Lisbeth R. Thomsen  tlf. 50 97 31 39 
Tennis: Vakant   tlf.  
Bordtennis:  Poul Erik Sørensen  tlf. 21 62 12 57 
Badminton: Erling Juul   tlf. 23 30 60 72 
Motion: Klaus Holgersen   tlf. 53 64 53 35 
Kajak: Trine Fick   tlf. 22 57 37 73 
Suppleant: Mette Lyse Pedersen  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 Rasmus 
Hedelund, tlf. 30 22 73 87. 
Du kan også downloade bladet på www.stouby.nu.  
Stoubybladets oplag: 1.000 eksemplarer. 
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Tømmermester

Jørgen Fisker Henriksen
Aksel Nielsens Vej 5      7140 Stouby

mobilbyg@mobilbyg.dk

4

Vejlevej 109, Stouby- Tlf.76 75 90 07
Ring og bestil  så er maden klar når du kommer.

DE RINGER - VI BRINGER.
VARETUR ONSDAG OG FREDAG.

Åbningstide: 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

KVIK AUTO A/S
v/HANS FRIIS KURVEFORT 1 7140 STOUBY*  * 

BETYDER 
GODT 
HÅNDVÆRK

TLF. 75 89 71 01  MOBIL 40 92 71 01*

Åbningstider: Mandag - fredag ..................................................   7-30 - 19.00
                      Lørdag ................................................................   7.30 - 16.00
                      Søndag ...............................................................   8.00 - 16.00

                      
Købmand Yding - Stouby

Tlf. 75 89 70 02. Fax 75 89 70 81. Mail: 0524017@minkobmand.dk

DE RINGER - VI BRINGER! - VARETUR ONSDAG OG FREDAG.

Helligdage: Se opslag i butikken
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Siden sidst fra Stouby og Omegns Lokalråd 

  

Kildebjerget havde inviteret til indvielsesfest fredag den 28. september, og 
lokalrådet var repræsenteret.  Det blev en fin fest med god stemning, taler og 
underholdning, der strakte sig over tre timer.  

Vi er utrolig glade for at Kildebjerget er kommet på fode igen efter nogle turbulente 
år, og det vil helt klart bidrage til en positiv udvikling for Stoubyområdet med 
hensyn til beboere, bosætning, handel og arbejdspladser. For nogle år siden blev 
der oprettet en lokal støttekreds for Kildebjerget, men den blev lagt i mølposen, da 
Den Østjyske Privatskole lejede bygningerne. Det vil nu være på sin plads at 
genoprette støttekredsen, der har omkring 200 medlemmer. 

  

Persontransportvognen. Som tidligere nævnt, så har vi ansøgt Friluftsrådet om 
kr. 100.000 til indkøb af en traktortrukket persontransportvogn.  Vi har nu fået 
tilsagn om beløbet, og med det tidligere tilsagn fra Hedensted Kommunes 
Landdistriktspulje på kr. 82.500 er vognen nu finansieret. Den skal nu bestilles, så 
den kan være klar til foråret 2019. 

Vognen har 26 siddepladser og plads til 2 kørestole. 

  

Mobil Sauna m.v. Vi har ansøgt Nordeafondens kystpulje, om kr. 151.000 til 
indkøb af en mobil sauna, 3 paddleboards og en ponton flydebro til udspring. Vi 
har nu modtaget tilsagn om hele beløbet, og aktiviteterne vil senest være til 
rådighed for lokalbefolkningen og turister i foråret 2019. 

  

Tilflyttertur. Søndag den 9. september havde Hedensted Kommune inviteret 
interesserede tilflyttere til en guidet tur rundt i kommunen.   Kommunen havde 
blandt andet valgt Træskohage Fyr som et udflugtsmål, og jeg steg på bussen ved 
Uno-X-tanken og fortalte om restaureringen af fyret og alle de initiativer, som vi 
har gang i. Det var en rigtig god oplevelse. 

 

Toiletbygningen ved Rosenvold. Kommunen har oplyst, at toiletbygningen skal 
renoveres i 2019, og vi har fået lovning på, at vi vil få tilsendt en skitse over en ny 
bygning. Det er meningen, at vi skal arbejde videre på skitsen i samarbejde med 
Kajakfællesskabet. Vi har dog ikke fået skitsen tilsendt endnu.  

… fortsættes på næste side 
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Æblemost. Som tidligere nævnt blev vi 
udpeget som en af få landsbyer under 
projektet ”Århus som kulturhovedstad 2017”. 
Vi repræsenterede gruppen ”sammenhold og 
bæredygtighed”, og vi modtog kr. 35.000 til 
udbygning af vores frugthave. For midlerne 
købte vi blandt andet en el-æblerasper og en 
vandtryksdrevet presser. Dette apparatur har 
vi uden vederlag udlånt til interesserede 
borgere, og vi har modtaget rigtig mange 
positive tilkendegivelser. Ca. 20 familier har 
indtil nu gjort brug af muligheden for at låne 
udstyret.  

Lørdag den 22. september afholdt vi en 
”moste-dag” ved bålhytten, og mange mødte 
op med æbler, der blev omdannet til dejlig 
saft.  

 

 

 

Træer i byen: Træerne ved vejkrydsene er blevet fjernet, og kommunen har 
oplyst, at vi i stedet må få 5 – 6 store træer til at plante rundt i byen. Vi har 
tidligere bedt om forslag, men der har ikke været henvendelser. Derfor prøver vi 
igen. 

 

… fortsættes på næste side 
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Halfest. Der var for ringe tilslutning ved halfesten i februar 2018, og vi overvejede 
derfor, om vi skulle holde en pause med halfesterne. Imidlertid har vi fået en del 
henvendelser, der opfordrer os til at fortsætte med den årlige halfest, der har kørt i 
mere end 30 år. Halfesten i februar bliver nok lidt anderledes end tidligere år. 

Vi arbejder nemlig med planer om en fyrtårnsrevy, og vi vil blandt andet opfordre 
alle, der er blevet tilgodeset med bredbånd, badebro, istandsat fyrtårn m.v. om at 
bakke op om festen. Efter revyen og spisningen kan man forlade ”festen”, eller 
man kan blive til fortsat hygge. 

  

Ole Flemming Lyse/formand.  

 

STREG 

 
Barrit Jagtforening inviterer til vildtspil  
 
Torsdag den 25. oktober kl. 19.30 i Barrit Sognegård (dørene 
åbner kl. 18.00) 
 
Alle er velkomne. Så hank op i naboen, kæresten eller 
svigermor. 
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. 
 
 
 
 
 
Vel mødt! /Barrit Jagtforening.  
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Sanatorievej 26
7140 Stouby
Tlf. 7682 3380
receptionen@vejlefjord.dk

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

SPAARRANGEMENTER

HORNSYLD EL ApS
Møllevej 1 - 8783 Hornsyld - Tlf. 75 68 77 55

BARRIT EL
Tlf. 75 69 13 77

Se også internet:
www.hornsyldel.dk

 
HYLLE’S

MURERFORRETNING

LARS CHRISTIAN HYLLE

Hyrupvej 7  .  7140 Stouby .  Mobil 21 66 65 76

Alt murerarbejde 
udføres:

!

!

!

!

!

Fliser
Tag
Reparationer
Tilbygninger
Nybyggeri

OCK-anlæg
v/Ole Kilstofte
Fakkegravvej 42, 7140 Stouby
Mobil: 22 94 75 64 �  Tlf.: 75 89 75 64
E-mail: o_kil@hotmail.com
www.ock-anlaeg.dk

Belægning �  Anlægning af græsplæner �  Træfældning
Plantning �  Ny anlæg �  Renovering �  Beskæring
Og vedligeholdelse af boligforeninger og erhverv

Ring for uforbindende tilbud ...

Telefon 75 69 14 15
www.rosenvoldcamping.dk

 

 

**

HYRUP 
MASKINSTATION AS

TLF. 75 89 75 00

Landbrugets partner hele året
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½ annonce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Streg 

 
Onsdagsklubben program efterår 2018 
 
Klubben er for områdets efterlønnere og pensionister.  
Vi mødes i fælleshuset i Mølleparken kl. 14.00, hvis ikke andet er nævnt.  
Kage og kaffe koster 20,-. Husk kop. 
 
3. oktober  Bankospil: klubben giver kaffe & kage - husk gave max 25 kr. 
 
17. oktober Fællessang: Birgitte Jacobsen spiller på harmonika 
 
31. oktober Vi får besøg af Damernes butik  
 
14. november Besøg af Jan Simris, der fortæller om det gl. fængsel i Bjerre 
 
28. november Vi får besøg af Birte & Freddy - julehygge, sang og musik
   - der serveres kaffe og æbleskiver 
 
12. december Julefrokost kl. 12.00 -nærmere information følger 
 

Glædelig jul og godt nytår 
 

2019 
9. januar  Vi får besøg af Mandagsmusikanterne. 40,- inkl. kaffe 

       
  /Klubrådet 

 

“Skal den gamle ventesal for enden af Landgangsbroen ved Vejle Fjord 
Sanatorium, genskabes i forbindelse med evt. genskabelse af Fjordsejladsen?

Foto: Stouby Lokalarkiv
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JORDARBEJDE

KLOAKARBEJDE

STØBEARBEJDE

BELÆGNING
Bråskovvej 94 • 7140 Stouby • Tlf. 2082 6402

www.htn-entreprenør.dk

Frisørhjørnet

Borgergade 21
7140 Stouby
Tlf. 75897730

v/ Thuy Thi Truong

 

  

 

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

Stouby Entreprenørforretning ApS
Bellevej 20 - 7140 Stouby
Tlf. 75 89 77 77 - Fax 75 89 77 98

Vestergaard I/S.
v. Ole Lyse

JØRGEN BOJSEN JENSEN

TØMRERMESTER
Kildevangen 16 8783 Hornsyld Tlf. 75 68 75 99

Værksted Hornumvej 4, Hornum 75 68 71 88

Snullik’s Data
Bellevej 8, 
Gammelby

7140 Stouby

Alt i digitaltryk og offsettryk
Dekorering af biler og vinduer

Fotoplot
Fotografering

Skilte                              Mobil: 27517078

BJERRE
KØD

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....

BJERRE: 
Bjerrevej 346, Bjerre 
8783 Hornsyld

BESTIL ONLINE PÅ:
WWW.BJERRE-KOED.DK

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

TELEFONTID:
Mandag ........Lukket
Tirsdag .........8.00 - 16.00
Onsdag ........8.00 - 16.00
Torsdag ........8.00 - 16.00
Fredag ..........8.00 - 16.00
Lørdag .........8.00 - 12.00
Søndag ........Lukket

Tlf. 7568 1511 • mail@bjerre-koed.dk • www.bjerre-koed.dk
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Nyt mad-tiltag i Multihuset 
 
I Stouby Multihus tilbyder vi nu en grill-menu på faste tidspunkter. I den 
forbindelse har vi opstartet et samarbejde med Hungry.dk. Nu vil alle kunne sidde 
hjemme og bestille mad til afhentning i Multihusets Café på alle skoledage mellem 
17.00 og 19.00. Cafeen har sammensat et menukort, som vil kunne tilfredsstille 
alle. Første gang du handler via Hungry.dk kan du opnå 25% rabat ved bruge en 
kode, som du kan hente i Caféen. 
  
Vi forventer, at vi er helt oppe og køre fra uge 43 med vores nye koncept, og 
håber at byens borgen vil tage godt imod det. I første omgang vil vi køre frem til 
ca. 01.04.19 og herefter tage til overvejelse om det skal udvides til alle skoledage 
frem til sommer samt evt. søndag aften.  
 
Det er altså nemt at bestille mad på både Hungry.dks hjemmeside og via deres  
app. Med få klik bestilles maden, og straks efter svarer vi tilbage med et 
leveringstidspunkt. Simpelt og lige til.  
 
Har man specielle ønsker til mad ud af huset, til selskaber eller  
lignende kan man altid kontakte Dan på Tlf. 29 66 70 40 
 
 
Loppemarked /Julemarked – 11.11.18 
Så er det igen blevet tid til oprydning og salg inden vinter - eller til køb af nyt 
’genbrugsguld’. Vi gentager de tidligere års succes og laver et nyt loppemarked 
søndag d. 11. november kl. 10.00-16.00. 

For at få en god start på dagen sponserer Dan gratis kaffe og rundstykke med 
smør i tidsrummet 9-10 eller så længe der er rundstykker til alle byens borgere – 
også de der blot har lyst til at kikke forbi og se hvad der sker. 

Prisen for en plads på ca. 2,5 x 2,5 meter bliver ligesom sidste år 125,- som går 
ubeskåret til Multihuset. Dertil kan der tilkøbes et opstillet bord for kun 25 kr. – 
alternativt medbringer man selv et bord. 

Standen bookes ved halinspektør Dan ved at skrive en mail 
på cafe@stoubymultihus.dk samt forudbetale på mobilpay på nr. 62588. (Det er 
rigtigt der kun er 5 cifre)  
Der må opstilles fra kl. 08.00 og oprydning skal være færdig kl. 18.00 

Caféen holder naturligvis åben, og kommer med et godt tilbud – følg med på 
Facebook under Stouby Multihus hvor der også bliver givet svar på spørgsmål. 

Så tøv ikke med at tilmelde dig, og kom og få en hyggelig dag og gør en god 
handel  

/ Hal-inspektør Dan Bækgaard 
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WWW.STOUBYMULTIHUS.DK 
Mail: cafe@stoubymul�hus.dk 

T: 2966 7040     

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

Vores nye kok Vores nye Café 

Forsamlingshus - Møde & Selskabslokaler - Sportshal 

NU OGSÅ ”TAKE AWAY” 

~~~  STRAND ~~~~~~  STRAND ~~~
Tlf. 75 69 14 15
7140 Stouby

Velkommen til

et hjørne af paradis

w
w

w.
ro

se
nv

ol
dc

am
pi

ng
.d

k

ROSEN    OLD
            Camping
ROSEN    OLD
            Camping

Snullik’s Data
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
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Arrangementer med Stoubys Aktive Piger 
 
24. oktober kl. 19: Sangaften i Stouby Multihus: Vi får besøg af 
Birte Stisen og Freddy Herbst. 
 
Syng dansk aften, hvor vi skal have rørt vores sangstemmer. 
Kom og vær med! Det bliver så hyggeligt. Mænd er velkomne. 
Der serveres kaffe og brød. 
 
Pris 25 kr. for medlemmer. 50 kr. for ikke medlemmer. 
 
Tilmelding senest søndag den 21. oktober til Anne Marie Nordbek tlf.: 50 40 67 82 
eller mail: nordbek@hafnet.dk 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
20. november kl. 18 på Stouby Skole: Julearrangement med Sue som 
kommer og laver den dejligste thai mad. 
 
Vi nyder den gode thai-mad og synger julesange.  
Udlodning af gevinster på indgangsbilletten. 
Mænd er velkomne. 
 
Pris for medlemmer 100 kr. – 125 kr. for ikke medlemmer. 
 
Tilmelding senest onsdag den 14. november til Anne Marie Nordbek 50 40 67 82 
Mail: nordbek@hafnet.dk 
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Naturvidenskabelige foredrag - livestreaming fra Aarhus Universitet  
Juelsminde Bibliotek  
Tirsdage kl. 19-21  
  
Kom og find en stol på Juelsminde Bibliotek og få hjernen tanket op med 
spændende viden, når vi transmitterer direkte fra foredrag på Aarhus Universitet. 
Det er gratis og kræver ingen tilmelding.  
                                            
Tirsdag den 9. oktober: ’Kvantefysikken - atomernes vilde verden’ 
Ved professor Klaus Mølmer, Aarhus Universitet. 
   
Tirsdag den 23. oktober: ’Dit indre liv med billioner af bakterier’ 
Ved professor Oluf Borbye Pedersen, Københavns Universitet.  
   
Tirsdag den 30. oktober: ’Naturens nyttige dræbermolekyler’  
Ved lektor Thomas Bjørnskov Poulsen, Aarhus Universitet. 
   
Tirsdag den 6. november: ’Hvorfor ældes vi’?  
Ved lektor Tinna V. Stevnsner og lektor Suresh Rattan, Aarhus Universitet. 
   
Tirsdag den 13. november: ’Vulkaner og samfund gennem tiderne’ 
Ved professor Christian Tegner og professor Felix Riede, Aarhus Universitet. 
   
Tirsdag den 20. november: ‘Antistof’                                               
Ved professor Jeffrey S. Hangst, Aarhus Universitet. 
 
  
Nerf Battle - For drenge og piger fra 1. - 3. klasse.     
Juelsminde Bibliotek  
Onsdag den 17. oktober kl. 10.00-11.30 
 
Vi forvandler biblioteket til en arena, hvor I kan kæmpe med og mod hinanden.  
Der bliver forskellige udfordringer f.eks. Capture the flag. Medbring din Nerf gun 
og sikkerhedsbriller – vi sørger for standard Nerf-pile og noget at drikke. Vi 
garanterer grin, spænding og sved på panden!  
OBS! Barnet skal have en voksen med. 
Billetpris: 25 kr. 
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Musik og Leg  
Juelsminde 
Bibliotek  
Lørdag den 13. 
oktober kl. 10.00-
10.45 
 
Til Musik og Leg skal 
vi synge, lege, danse 
og spille for at 
udvikle børnenes 
glæde ved musik og 
sang. Maria 
Hoffmann Roed fra 
Hedensted 
Musikskole kommer 
og viser, hvad man 
laver deres hold for 
de 3-5 årige. En voksen skal tage del i undervisningen. Billetpris: 25 kr. 
 

 
 
Tur til BogForum 
Tag med biblioteket til BogForum. Her kan du møde en bred vifte af danske og  
udenlandske forfattere. Der er foredrag, interviews, debatter, bogsigneringer og 
masser af stande.  
Bussen kører fra Juelsminde Bibliotek kl. 7.30  
herefter opsamling ved Hedensted Bibliotek kl. 8  
Du har godt fem timer på egen hånd i Bella Center. 
Billetpris 400 kr. inkl. bustur med rundstykke, sandwich, kaffe/te/vand og entré til 
BogForum 
Lørdag d. 27. oktober kl. 7.30 – 21.30 
 
De små sanser 
Udforsk 10 forskellige sansestationer på biblioteket. Børnenes sanser og sprog 
kommer i spil - her har I mulighed for at føle, dufte, høre, smage og se.  
For de ca. 0-4 årige og deres familie. Dagplejere og institutioner er også 
velkomne. Bare kom forbi.                                               

Juelsminde Bibliotek: mandag den 22/10 - søndag den 4/11 
Hornsyld Bibliotek: mandag den 12/11 - søndag den 25/11 
 
Billetter skal bestilles/købes på hedenstedbib.dk/arrangementer eller på 
biblioteket i den betjente tid.  
Husk at købe/bestille i god tid, hvis du vil være sikker på en plads  
Se alle arrangementer og læs mere på www.hedenstedbib.dk 
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HENRIKS
SKOVSERVICE

TLF: 75 89 78 27 - 
Henriksskovservice@gmail.com 

Bil: 21 81 63 27

Plantning
Gødskning
Sprøjtning

Klipning og fældning 
af juletræer
Køb og salg af træer

 

 

 
 

 
 

 
 

Import og salg
Vin til fest og gaver

Idrætsvej 2
7140 Stouby

Tlf. 75897557
www.dkwine.dk

Åbningstid “når vi er hjemme”

- 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

• TERRASSEVASK • ALGEBEHANDLING
• FACADEVASK • VINDUESPOLERING

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

TOTAL EJENDOMSSERVICE
– tilpasset dit behov

Enghøjs AutoværkstedEnghøjs Autoværksted

Tlf. 75 68 73 18
enghojsauto.dk

Vi værner om det gode tillidsforhold til vores kunder

 Online booking
 Privat- og erhvervsbiler

 Lav timepris
 Højt serviceniveau
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Stouby Kajakfællesskab sæson 2018 

 

             

Stille morgenstund   kajakfærdigheder øves  

 

 

Når tingene bare lykkes ;-) 
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Stille og roligt kan du lære hvad det vil sige at ro kajak. Vi kalder det 
vandtilvænning 

 

At ro havkajak i SKF er også meget andet. Her grillhygge efter ro tur og 
sommerfest med den bedre halvdel. 

 

Redningsøvelser- fordi vi sætter sikkerheden først og fordi det er sjovt 

Kajak er for alle aldre, og kan bruges til leg og hygge, i stille vejr, bølgesurf og 
motion, når vejret er til det. 
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Vigtigst af alt er, at ikke være bange for vandet og at kende sine begrænsninger. 

 

Stouby Kajakfællesskab  

har til huse ved p pladsen på Rosenvold havn. Lige nu er vi 100 medlemmer i 
fællesskabet fra 6-8 år til godt 70 år er der stor spredning på aldren. Vi har ingen 
planer om at blive kæmpe store, men det er altid hyggeligt at både formidle og 
udbrede glæden ved at ro havkajak. Vi har ingen fine faciliteter men har nu et hus 
man kan klæde om i og/eller drikke sig en kop medbragt kaffe og lignende (vi har 
ingen strøm). 

Alle børn/unge under 16 år ror med under forældrenes tilstedeværelse og ansvar. 
Efterskoleelevmedlemsskab er under lærer / instruktørs ansvar. 

Der er stor forskel på hvad man vil med at ro. Nogle ror kun når det er helt stille 
vejr … nyder det meditative … Andre boltrer sig i bølgerne i frygtløs leg … Andre 
igen moser afsted og tæller kilometer … Alt er okay … Bare man passer på sig 
selv og hinanden. 

Når man som medlem af kajakfællesskabet er friroet kan man ”købe” en nøgle, så 
man får adgang til vores container, hvor vi lige nu har 12 kajakker, redningsveste, 
skørt og pagajer.  Man har også mulighed for at ro med på ture eller deltage i 
nogle af de andre aktiviteter vi laver, så som navigation for begyndere/ hvordan 
finder jeg ud af hvor jeg er? Pagajsnit/ snit din helt egen grønlænderpagaj mm. 

Vi lejer svømmehallen flere gange i løbet af året. Dels til Rullekursus, hvor man 
kan forsøge at lære at lave grønlænder-rul … men også flere gange i løbet af 
vinteren, hvor der trænes forskellige teknikøvelser, balance, repetitions- og 
redningsøvelser. Dette koster en egenbetaling på 150,- pr person ved siden af 
kontigentet. Alle ture i svømmehallen slås op på Stouby GIF / Kajak / aktiviteter og 
eller på Facebook. 
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Som medlem af fællesskabet er man forpligtet til at passe godt på vores udstyr, 
hjælpe med ved arrangementer, så som frironingskurser, blå-flag eller åbenthus i 
det omfang man kan.  

Vi har i år bygget vores eget klubhus, hvor vi hygger i eller omkring, når vi har 
været på tur. Her evaluerer vi dagens tur og hygger med hinnden. Hen over 
sommeren har vi spist sammen hver tirsdag efter klubaften. 

Vi har også vores egne frironingskurser, så du kan tilmelde dig og blive friroet af 
klubbens egne instruktører. 

Vi har ingen aflønnede hjælpere eller instruktører - alt sker med frivilliges 
kompetencer og lyst. 

Vi har i år som noget nyt lavet en romakker-ordning, hvor man kan melde sig til, 
og som ny roer være sikker på at møde en erfaren, som kan hjælpe, når der er 
behov. 

Da vi lever i en digital verden, og alt går rigtig hurtigt, har vi valgt at lægge en 
”fast” aktivitetsplan. Men vejr og vind kan ændre noget lynhurtigt. Man kan derfor 
orientere sig via Facebook (Stoubykajakfællesskab), hvor vi har vores egen 
gruppe. Her vil spontane ture også blive slået op  / og eller aflyst  

Når man melder sig ind i Kajakfællesskabet betaler man for et husstands-
medlemskab, dvs det dækker alle på egen matrikel. Dette har vi valgt for at højne 
fællesskabet, da det er for hele familien - også dem som måske ikke lige ror med. 

Hvis det oventstående tiltaler dig så gå ind på Stoubygif.dk/kajak/tilmeldinger 

Her vælger du: Vintermedlemskab 2018. Ro-sæsonen i SKF materiel er fra 1. 
maj til 30. oktober. Herefter er det kun i svømmehallen vi bruger kajakkerne. 

Det koster 325 kr for resten af sæsonen som betales via Mobilpay 91408 (en hel 
sæson koster 650 kr). 

Svømmehal 2018 
  
  
  

 

 

 

Vinter projekt for nogle af 
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klubbens medlemmer 

                                                                                          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Du kan også allerede nu melde dig ind til næste sæson. Holdet hedder Ønsker 
medlemskab 2019-2020…. (hvis du er medlem skal du vente med tilmelding til 
du får mail om det). Husk at det er alle personer i husstanden der skal meldes på 
enkeltvis: Med navn, fødselsdato, adresse og mail -for at vi nemmere kan finde ud 
af det ;-)  

Ved spørgsmål om SKF eller ved forvirring omkring indmeldelse kontakt 
Udvalgsformand Trine Fick på Mail Trinefick@gmail.com eller på mobil 22573773 

På vegne af Stouby Kajakfællesskab/Trine Fick. 
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Følg med i, hvad der sker  
globalt, nationalt 

og lokalt

Odelsgade 32 | 7130 Juelsminde | 7569 3533
Haralds Plads 10 B | 8722 Hedensted | 7589 9966

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

Stouby Entreprenørforretning ApS
Bellevej 20 - 7140 Stouby
Tlf. 75 89 77 77 - Fax 75 89 77 98

Vestergaard I/S.
v. Ole Lyse

JØRGEN BOJSEN JENSEN

TØMRERMESTER
Kildevangen 16 8783 Hornsyld Tlf. 75 68 75 99

Værksted Hornumvej 4, Hornum 75 68 71 88

Snullik’s Data
Bellevej 8, 
Gammelby

7140 Stouby

Alt i digitaltryk og offsettryk
Dekorering af biler og vinduer

Fotoplot
Fotografering

Skilte                              Mobil: 27517078

VEJLEVEJ 59 * HYRUP * 7140 STOUBY

HYRUP
MASKINSTATION

TLF. 75 89 75 00

A
S

Alt entreprenør og landbrugsarbejde udføres

Jørgen Bojsen Tømrerforretning ApS
Kildevangen 16, 8783 Hornsyld

Jørgen 20295885 - Kasper 20145885

Karen Hansen Lyse
Registreret Revisor og indehaver
Erhvervsvej 2
8721 Daugård

Tlf.: 7589 6066

WWW.R-I-D.DK

RID REVISION - DET PROFESSIONELLE LOKALE ALTERNATIV 
• Vore faglige kompetencer kan du stole på.
• Vor personlige service og engagement kan du opleve.
• Samarbejde med os bygger på gensidig tillid.
• Vi kommunikerer i et forståeligt sprog.

PÅ HJEMMESIDEN KAN DU LÆSE KUNDEUDTALELSER OM SAMARBEJDET MED OS.

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.

www.teamhjemmeplejen.dk • maria@teamhjemmeplejen.dk

Kontakt os på tlf.: 51 34 00 67
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Sponsorløb 2018 
 
For fjerde gang blev der afviklet sponsorløb 
på førstedagen af sommerfesten. Kort 
fortalt, så går sponsorløbet ud på, at 
deltagerne løber eller cykler mest muligt på 
en rundstrækning på en time. Cykelrunden 
er 1000 m, mens løberuten er 650 m. 
Deltagerne har på forhånd fundet 
sponsorer, som giver et beløb pr. omgang. 
 
Som et nyt tiltag i 2018, kunne deltagerne 
vælge hvilken afdeling, som de ønskede at 
donere det hårdt indkørte beløb til. I 2018 
kunne der vælges mellem spejderne, MTB 
banen og den samlede sommerfest. 
 
Vejret var endnu engang med 
arrangementet, da solen skinnede fra en 
skyfri himmel. Imponerende var det at se 
den fantastiske opbakning der var til løbet 
både fra deltagere og sponsorer. 10 havde fundet cyklen frem, mens flere end 20 
havde snøret løbeskoene. Dejligt at se sådan en opbakning fra så mange i mange 
forskellige aldre. Udover de mange deltagerne, så var der en kæmpe opbakning 
fra tilskuerne. 
 
Efter en time med høj 
intensitet, sved på 
panden og masser af 
smil, kunne løbet flages 
af og regnskabet gøres 
op. Jimmi Brøndum 
cyklede længst, mens 
Andreas og Oliver løb 
længst. Ole Lyse 
cyklede sig til det største 
beløb, mens Frederik 
Holst Juuls små ben løb 
flest penge ind. 
I alt blev der cyklet og 
løbet mere end 21000 
kr. ind til glæde for 
foreningslivet i Stouby.  
 

/Sommerfestudvalget. 
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STOUBY  

 
                                       
HORNUM                      

Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Mandag den 
Tirsdag den 
Onsdag den 
Søndag den 
Mandag den 
 

  7. 
14. 
21. 
28. 
  4. 
11. 
18.
25. 
  2. 
  9. 
16. 
23. 
24. 
25. 
26. 
30. 
31. 
 

okt. 
okt. 
okt. 
okt. 
nov. 
nov. 
nov. 
nov. 
dec. 
dec. 
dec. 
dec. 
dec. 
dec. 
dec. 
dec. 
dec. 
 

19. s. e. trin. 
20. s. e. trin. 
21. s. e. trin. 
22. s. e. trin. 
Alle helgen 
24. s. e. trin. 
25. s. e. trin. 
S. s. i kirkeåret 
1. s. i advent 
2. s. i advent 
3. s. i advent 
4. s. i advent 
Juleaften 
Juledag 
2. Juledag 
Julesøndag 
Nytårsaften 

Ingen 
10.30 
Ingen1
0.30 
16.00 
10.30 
Ingen 
  9.00 
Ingen 
Ingen 
10.30 
Ingen 
13.00 
10.30 
Ingen 
Ingen 
14.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hessellund 
 
 
 
 
og 16.00 
 
 
 
Champagne 

10.30 
Ingen 
9.00 

Ingen 
10.30 
Ingen 
10.30 
Ingen 
10.30 
13.00 
Ingen 
10.30 
14.30 
Ingen 
Ingen 
9.00 

Ingen 
 

 
 
Hessellund 
 
 
 
 
 
 
Fam.gudstj. 
 
 
 
 
 
Hessellund 
 

Fællesspisning for enlige – nyt tiltag 
Fredag den 5. okt. kl. 18.00 arrangerer menighedsrådet fællesspisning i Multihuset for 
enlige i vore sogne. Indtil videre er det kun for enlige, der ikke er i et fast forhold. Det 
koster kun 40 kr. for mad, kaffe/te og kage. Der er tilmelding til Poul Erik på 75897051 
eller 21621257 eller på mail til peas@km.dk senest onsdag den 3. okt. 
Fredag den 9. nov. 18.00 er der igen fællesspisning for enlige. Tilmelding til Poul Erik 
senest onsdag den 7. nov.  
 
Efterårsferie 
På grund af ferie er gudstjenestelisten uregelmæssig. Jeg holder efterårsferie fra 
mandag den 15. okt. til søndag den 21. okt. Embedet passes fra mandag til fredag af 
Helle Glerup, Hornsyld og i weekenden af Michael Hessellund, Rårup. 
 

Peter AG i Stouby Kirke  
Det er mandag den 22. okt. kl. 19.30. Peter AG vælger salmer fra 
Salmebogen og sange fra Højskolesangbogen.  
Han fortæller om sangene og om sin tro, og så synger vi alle 
sammen med Peter AG.  
Det er et fællesarrangement, som flere menighedsråd i området 
står bag. Der bliver fuldt hus i kirken den aften så kom i god tid.  
Der er gratis entré. 
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Sigurd Barrett i Stouby Kirke 
Søndag den 28. oktober kl. 15.00 kan vi 
opleve Sigurd Barrett i Stouby Kirke. Han 
fortæller bibelhistorier og er kendt som en 
fremragende pianist, entertainer, komponist 
og forfatter. Sigurd Barrett kan fylde kirker 
med børn, forældre og bedsteforældre!      
Det er Stouby-Hornum Menighedsråd, der er 
arrangør, og alle er velkommen.  
Der er gratis entré. 
 

 
Alle Helgens Dag  
Efter gudstjeneste søndag den 4. nov. kl. 16.00 i Stouby Kirke vil der være tændt lys på 
de grave på kirkegården, der er kommet til siden sidste alle helgens dag. I begge kirke 
nævnes navne, dødsdag og alder på dem, der er døde og/eller begravet i sognet siden 
sidste Alle Helgens Dag. 
 
Familiegudstjeneste i Hornum  
Søndag den 9. dec. kl. 13.00 er der familiegudstjeneste i Hornum Kirke. Bagefter er der 
julehygge i Træhuset med æbleskiver, gløgg, sodavand, juleklip og godteposer til 
børnene. Vi slutter af med at pynte juletræet i kirken med de fine ting, som børnene har 
lavet. Alle er velkommen. 
 
Julekoncert i Stouby Kirke 
Søndag den 9. dec. kl. 16.00 kan vi bl.a. opleve den rytmiske kantate ”Betlehem” af 
komponisten og musikeren Hans Henrik Skieller fra Middelfart.  
Medvirkende: 
Choir Please, Middelfart, blandet kor ca. 40 medlemmer, ledet af Hans Henrik Skieller 
Vor Frelsers Kirkens Ungdomskor, Vejle, ca. 30 medlemmer, ledet af organist Erik Linow 
Hans Erik Skieller, klaver 
Jesper Heinrich Pedersen, bas 
Elo Hansen, trommer/percussion 
Desuden medvirker en guitarist 
Der er gratis adgang, og alle er hjertelig velkommen. 
 
 

Adresseliste:  
Sognepræst: Poul Erik Aandstad Sørensen, Kalmarvej 15, 7140 Stouby, 7589 7051 eller 
peas@km.dk  
Organist: Anne-Mette Villadsen, Illervej 17,  8620 Kjellerup 
quinua.annemette@gmail.com 
 
Stouby Kirke:  
Graverkontoret ved kirken: 7589 7435 – 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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Historier langs cykle- og vandrestierne. 

Arbejdsgruppen om kortet med forslag til cykle- og vandreture i vort område håber, at 
mange har haft glæde af forslagene til ture. 

Nogle steder på ruterne findes små skilte med beskrivelser af stedet og dets historie, 
evt. også en QR-kode til scanning.  

Beskrivelserne er for de flestes vedkommende udarbejdet af Lokalarkivet for Stouby 
og omegn. 

Vi synes, at der kunne være mange flere beskrivelser langs ruterne og efterlyser gode 
ideer til oplagte fortællinger og steder.  

Vi vil også meget gerne høre om , hvad nogen kunne foreslå til beskrivelserne, f.eks. 
historier vi ikke kender til, vil være oplagte forslag. Beboere, som kender området fra 
barnsben, har sikkert en viden, vi ikke kender til. 

 

 
 

 
 

Stouby Lokalarkiv Lis Schrøder/Mogens Dam 
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Foreninger og organisationer i Stoubyområdet 
 
 
Navn:  Formand/leder  Adresse   Telefon nr. 
 
Bjerre Herred Havekreds Ellen Kristine Kyed Jørgensen web: bjerreherred.haven.dk   5180 3948 
Bjerre Herred Rideklub Kirsten Due  Gramrodevej 15, 7130 Juelsminde 7568 5098 
Bjerre Herred Svømmeklub Rina Damsgaard web: bhsklub.dk   2197 2563 
Columna Gymnastikforening Eva Gamst-Jensen Møllevænget 7 M, 7140 Stouby  2026 0573 
 
Den integrerede inst. Skovly Anne Rosenmeyer Stouby Skovvej, 2, 7140 Stouby  7974 1666 
Forældrebestyrelse Skovly  Rikke Kristensen mail: fbskovly@gmail.com    5161 4709 
Hornsyld Bridgeklub Anders Bloch  web: hornsyldbridgeklub.dk   4053 0715 
 
Håndboldklubben HSR Søren Østergaard web: hsr-haandbold.dk   2323 3722 
Indre Mission-Stouby Laurids Madsen  Vejlevej 80, 7140 Stouby  2034 8573 
KFUM-spejderne i Stouby Morten Seeberg Nielsen ledere@stoubyspejder.dk  26219883 
Oldermanden for Stouby Sogn Poul Skytt  mail: skytt@hafnet.dk   2062 9916  
 
Lægevagt: 7011 3131:  Hjertestarter findes ved indgangen til Multihuset 
 
Onsdagsklubben Bodil Hansen  Vejlevej 119, 7140 Stouby  7589 7369 
Rosenvold Havns Bådelaug Ove Henriksen  Lilleeje 14, 8722 Hedensted  7589 0027 
SIM, Skolen I Midten Troels Brogaard Andersen mail: skolenimidten@hedensted.dk  7983 3101 
SIM Skolebestyrelse Henrik Aage Olesen mail: hol@privat.dk  2024 4959 
 
Stoubybladet/www.stouby.nu Helene Fruelund mail: stoubynu@gmail.com   2182 9622 
Stouby Aktivitetsklub Vagn Jacobsen  Idrætsvej 5, 7140 Stouby   7589 7011 
Stouby Børneklub Anna Majbritt Due Overbyvej 21, 7130 Juelsminde  4128 0446 
Stouby Erhvervsforening Peter Rossel  mail: pro@apcoa.dk  2142 6655 
 
Stouby GIF  Jan Rosenmaj Pedersen web: stoubygif.dk   2917 8081 
Stouby Jagtforening Ole Mikkelsen  Mølletoften 2, 7140 Stouby  2398 4193 
Stouby Kajakfællesskab Trine Fick  web: stoubygif.dk  2257 3773 
Stouby Lokalarkiv Mogens Dam  web: stouby-lokalarkiv.dk   5190 7351 
 
Stouby-Hornum Menighedsråd Laurids Madsen  Vejlevej 80, 7140 Stouby  2034 8573 
Stouby Motion  Klaus Holgersen Lindevangen 7, 7140 Stouby  5364 5335 
Stouby Multihus, formand Marianne K. Kristensen mail: mkjerkegaard@gmail.com   4027 7155 
Stouby Multihus, halbest./Café Dan Bækgaard  web: stoubymultihus.dk    2966 7040 
 
Stouby Net  Knud Olesen  Idrætsvej 2, 7140 Stouby  7589 7557 
Stouby Skakklub Jens Otto Grabau Kalmarvej 12, 7140 Stouby  7589 7210 
Stouby Skole   Valther Th. Petersen Vejlevej 93, 7140 Stouby  7974 1260 
Stouby Skolebestyrelse Jesper M. Nielsen Højkildevej 5, Ørum, 8721 Daugaard 5334 4227 
 
Stouby Skoles Venner Jimmi Brøndum  mail: jb@zelectedfoods.dk   2565 8813 
Stouby og Omegns Lokalråd Ole Lyse  web: stouby.nu     2061 5500 
Stouby Vandværk Ib Christiansen  Bråskovvej 86, 7140 Stouby  2179 7733 
Stoubys Aktive Piger Anne Marie Nordbek mail: nordbek@hafnet.dk  5040 6782  
 
Vejlefjord Centret Jan Møller Iversen Sanatorievej, 7140 Stouby  7682 3333 
Venstre-Stouby   Erling Juul  Løgballevej 24, 7140 Stouby  2330 6072 
Vrigsted Efterskole Kirsten Weile  Overvej 12, 7140 Stouby  7568 7212 
Ældre-Sagen  Ole Lyse  mail: ole.lyse@outlook.dk  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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Finder du ikke hvad du søger, ring til os på tlf. 75 89 72 00 - Køb online på www.batteribyen.dk

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 

AKTIVITETSLISTE
 
Mountainbike: se træningstider på Facebook: mtb7140
Lokalarkivet: torsdag i lige uger kl. 19.30-21.30 (undt. skoleferier). El. efter aftale.
Hver onsdag: Onsdagsklubben mødes, se side 9.
Bibliotek: Tirsdage i okt/nov - live-streaming fra Aarhus Universitet, se side 14/15

Oktober:
13. Musik & Leg - Arrangement fra Hedensted Musikskole, se side 15
17. Nerf-battle for 1-3.klasse. Juelsminde Bibliotek kl. 10.00, se side 14
22. Salme- og højskolesange med Peter AG, Stouby Kirke kl. 19.30, se side 24
24. Sangaften i Stouby Multihus v/ Stoubys Aktive Piger, se side 13
25. Vildtspil v/ Barrit Jagtforening. Barrit Sognegård kl 19.30, se side 7
27. Bustur i Bogforum i KBH. Afgang fra Juelsminde Bibliotek kl. 7.30, se side 15
28. Sigurd Barrett i Stouby Kirke kl 15.00. Gratis entré, se side 25

November:
4. Allehelgensdag – Stouby Kirke kl. 16.00, se side 25
9. Fællesspisning for enlige i Multihuset kl. 18.00, se side 24
11. Loppemarked i Multihuset kl. 10.00, se side 11
20. Julearrangement ved Stoubys Aktive Piger kl. 18.00 Stouby Skole, se side 13

December:
9. Familiegudstjeneste i Hornum Kirke kl. 12.00, se side 25
9. Julekoncert i Stouby Kirke kl. 16.00, se side 25

Næste nummer af bladet (nr. 186) udkommer i starten af december 2018. 
Deadline for materiale til bladet er fredag den 23. november
Stoubybladet udkommer 6 gange om året (i starten af hver lige måned) 
Deadline for materiale til de efterfølgende numre er henholdsvis: 18. januar og 29. 
marts 2019.


