Stoubybladet
Den traditionsrige Juletræsfest den 15. december kl. 14.00 – læs mere side 9
Nissekonkurrence for alle børn – læs mere side 7

program Vinter 2020

Onsdagsklubben program Vinter 2020
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Mandagsmusikanterne kommer og spiller. (Pris kr. 40

evinst til max 25,00 kr.

22/1

Pakkespil - husk en gevinst til max 25,00 kr.

r serveres stegt flæsk, kartofler med
00,00 husk der er tilmelding

5/2

Kjørmes kl. 12.00. Der serveres stegt flæsk, kartofler
persillesovs. Pris kr.100,00 husk der er tilmelding

19/2

Birgitte Jacobsen kommer og spiller harmonika. Pris
kaffe

mmer og spiller harmonika. Pris kr. 40,00 incl.

fortæller hvad der er sket, og hvad der skal ske 4/3
i

Ole Lyse kommer og fortæller hvad der er sket, og hv
Stouby

et. Klubben giver kaffe og kage

18/3

Vi besøger Lokalarkivet. Klubben giver kaffe og kage

piller. Pris kr. 50,00 incl kaffe

1/4

All Voss kommer og spiller. Pris kr. 50,00 incl kaffe

15/4

Annonceres senere

Husk kop. Kage og kaffen koster 20 kr.

nister. Vi mødes i fælleshuset i Mølleparken
Klubben er
kl.for områdets efterlønner og pensionister. Vi mødes i fælleshuset i
14.00, hvis ikke andet er nævnt.
Onsdags klubben v/ Bodil HansenTræskohage Fyr 2018
Onsdags klubb
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Anlæg af indkørsler m.v.
Jord og beton arbejde.
Kloakering
samt byggearbejder.

Det lokale tilbud om
TV og bredbånd:

JØRGEN BOJSEN JENSEN

og fremtidssikret
Stouby Entreprenørforretning ApSKonkurrencedygtigt
TØMRERMESTER
Kildevangen
16 8783 Hornsyld Tlf. 75 68 75
Bellevej 20 - 7140 Stouby
Se hjemmesiden:
stoubynet.dk
Tlf. 75 89 77 77 - Fax 75 89 77 98 Kontaktperson er formanden:
Værksted Hornumvej 4, Hornum 75 68 71 8
Bjerrevej 338, Bjerre, 8783 Hornsyld
Knud
Olesen
- tlf. 21 75 75 57
Mail: bjerre-el@mail.tele.dk · www.bjerre-el.dk
e-mail: formand@stoubynet.dk

Vestergaard I/S.
v. Ole Lyse

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 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.
Bidrag til Lokalrådet: MobilePay til Lokalrådet: 49456
Bestyrelsen for Stouby og Omegns Lokalråd
Formand:
Ole Lyse
Næstfmd.:
Linda Peitersen
Sekretær:
Helene Fruelund
Kasserer:
Rasmus Hedelund
Best.medl.: Anders Pedersen (repr. for skolen)
Best.medl.: Lis Høgh (repr. for Hornum)
Best.medl.: Kristian Bandholm
Best.medl.: Mogens Dam (repr. for Multihuset)
Best.medl.: Vakant (repr. for GIF)
Suppleant:
Liselotte Dybkjær
Suppleant:
Thomas Kaehne Ghiladi

tlf. 20 61 55 00
tlf. 72 20 23 31
tlf. 21 82 96 22
tlf. 30 22 73 87
tlf. 40 82 02 55
tlf. 30 57 99 12
tlf. 22 32 24 42
tlf. 51 90 73 51
tlf.
tlf. 22 62 02 17
tlf. 20 42 52 71

Bestyrelsen for Stouby GIF
Formand:
Jan Rosenmaj Pedersen
Næstfmd:
Kim Uldahl
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
Suppleant:
Kristina Juul

tlf. 29 17 80 81
tlf. 21 36 06 98
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
tlf. 25 32 69 65

_________________________________________________________________
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
bliver forkortet. Redaktionen sørger 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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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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Siden sidst fra Stouby og Omegns Lokalråd.
Julen nærmer sig med hastige skridt, og mange har allerede tændt juletræskæder og anden
udsmykning. Vi har bestilt et juletræ i Statsskoven, og Torsten har fundet et stort træ, som vi
afhenter med traktor og vogn og stiller op ved Multihuset. Traditionen tro vil vi tænde lysene 1.
søndag i advent, men i skrivende stund har vi ingen aftaler vedr. juletræstændingen. Måske
dukker der noget op.
Fyrmesterlauget vil ligesom sidste år tænde julelys i toppen af fyrtårnet, og rigtig mange synes,
at det er rigtig festligt med ”fyrtårnslys”.
Boligmesse i Horsens. Fra bestyrelsen deltog Kristian, Liselotte, Lis og undertegnede i
boligmessen i Forum Horsens i weekenden den 9. og 10. november. Messen var godt besøgt,
og vi fik en god snak med mange – måske kommende borgere i Stouby.
”Skovly”. I forbindelse med byrådets budgetforhandlinger fik ”Skovly” tilført de manglende kr.
500.000, således at udbygningen kan foretages efter forældrebestyrelsens ønske. Stort tillykke
med det.
Fakkegrav. Klagenævnet har stadfæstet Kystdirektoratets ’nej’ til et boligprojekt på grunden,
hvor resterne af Fakkegrav Badehotel ligger hen som en ruin. En afgørelse med den mindst
mulige margin, idet 2 af de 5 medlemmer i nævnet var positiv over for en dispensation. Det er 7
år siden at Fakkegrav brændte, og sidste mulighed for at få en dispensation skal nu ske via
domstolene.
Et nyt boligbyggeri skal ske på den eksisterende sokkel, og Pakhuset har i forvejen været
indrettet som ejerlejligheder. Vi er rigtig mange, der er uforstående over for afgørelsen, og jeg
har tilladt mig at skrive et læserbrev i VAF, HF og Hedensted Avis.
Bredbånd. Så kan vi langt om længe lukke for projekt Bredbånd i Stouby Syd. I det afsluttede
projekt blev der installeret bredbånd på i alt 125 adresser i området Vandmøllevej, Stouby
Skovvej, Rosenvoldvej, Fakkegravvej, Sanatorievej og Grundvej.
Fordelingen af YouSee produkter på de installerede adresser er som følger:
Passive installationer - 28 adresser.
Bredbåndsinstallationer - 67 adresser.
Bredbåndsinstallationer med TV – 30 adresser.
Vores oprindelige budget for projektet lød på kr. 6,3 mill. med en bevilget støtte fra
Energistyrelsen på kr. 6,0 mill. Efter opgørelse af det totale omkostningsforbrug udgør de
tilskudsberettigede omkostninger kr. 4.254.650,39. Når egenbetalingen (kr. 224.000) og
kommunalt tilskud (kr. 125.000) fratrækkes udbetales der et tilskud på kr. 3.905.650,39, eller
mere end kr. 2 mill. mindre end oprindelig budgetteret.
Så alt i alt et vellykket projekt, der har holdt tidsplan og budget samt givet beboerne i
landområdet syd for Stouby nogle gode muligheder, som vi ellers skulle vente længe med at få.
Styregruppen, Gert Hansen, Jens Bak-Andersen, Jan Volmer og undertegnede vil gerne takke
alle for et godt og behageligt samarbejde i projektforløbet.
Stouby har mistet en ildsjæl. Vi modtog med sorg beskeden om, at Jørgen Nordbek er død.
Han blev 74 år. Jørgen var en kendt fodboldleder og dommer. Han var formand for Stouby GIF
gennem 7 år, formand for fodboldudvalget i 10 år og æresmedlem af Stouby GIF. Rigtig mange
unge har nydt godt af Jørgens trænergerning, og han var en ihærdig ildsjæl, der næsten hver
dag skiftede postuniformen ud med træningsdragten, når han kom hjem fra arbejde.
Æret være Jørgens minde.
Pontonbro ved jollehavnen. Vi har ansøgt Friluftsrådet og Insero om i alt kr. 120.000 til broen
og håber at vi får beløbet hjem. Hvis det lykkes, vil vi kunne bestille broen og lægge den ud til
foråret.
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Branddammen. Vi har været i dialog med kommunen angående ejerforholdet af
branddammen, men der foreligger ikke noget skriftligt.
Området trænger til forskønnelse og et nyt hegn, lidt grus og en bænk kunne være en
begyndelse. Kommunen er forespurgt om et tilskud til et nyt hegn, der opsættes som frivilligt
arbejde, men vi har ikke fået en tilbagemelding endnu. Naboerne skal også kontaktes for at få
afklaret skelforholdene og høre om deres forventninger til en forskønnelse. Umiddelbart er det
kun vandspejlet og en smal kant rundt om vandspejlet, der er ”frijord”. På et tidspunkt blev en
del af ”frijorden” overdraget til en nabo.
Teater. Teater Jævn opførte den 2. oktober forestillingen ”Generalforsamlingen” i Stouby
Multihus, og ca. 60 mødte op for at se forestillingen. Det var en rigtig god forestilling med
eksempler på lokalrådenes bestyrelsesarbejde. Teater Jævn arbejder på at blive et lokalt
egnsteater, og de er allerede i gang med at planlægge en ny forestilling i Bjerre Arrest.
Indsamling af affald. Vi afholder lokal affaldsindsamling i Stouby og omegn søndag den 29.
marts 2020, så sæt allerede kryds i kalenderen. Nærmere følger.
Højttaleranlæg til indendørs brug. Insero har doneret os kr. 7.837,- til indkøb at et indendørs
højttaleranlæg. Vi takker for donationen. Anlægget blev taget i brug i forbindelse med et
foredrag af Frantz Howitz i skolens aula.
Erhvervsministeriets forsøgspulje: Vi mangler fortsat at bruge ca. kr. 60.000, men vi har fået
tilladelse til at bruge de sidste midler til at designe et logo for Stouby og trykke vores
”fyrtårnskort” med engelsk og tysk tekst. Endvidere har vores lokale kunstner Elias Nielsen
tilbudt at male et stort kort over Stouby med vore seværdigheder. Vi synes, at det er en rigtig
god ide, og vi har forespurgt kommunen, om de vil bidrage med en stor plade og et ophæng.
Kortet kan muligvis opstilles ved parkeringspladsen vest for Stouby.
Halfest lørdag den 29. februar 2020. Vi har fået rigtig mange positive tilkendegivelser vedr.
den seneste halfest med opfordring til at ”genbruge” bandet ”Kim Larsen Jam”. Dette band
spiller derfor igen til den kommende halfest lørdag den 29. februar 2020. Kim Larsen er fortsat
meget aktuel, og igen i år vil vi sætte fokus på et Larsen-tema og pynte hallen op. Sidste år
deltog omkring 400 gæster i festen, og vi håber, at vi når samme niveau i 2020. Som alle
tidligere år vil deltagende tilflyttere få gaver overrakt, og vi vil uddele ”Stoubyprisen”. Kriterierne
for at kunne få ”Stoubyprisen” vil blive omtalt i det næste Stoubyblad.
Nærmere vedr. tilmelding m.v. til halfesten er anført et andet sted i bladet.
Bidrag til Lokalrådet. Et nyt år står for døren, og vi modtager gerne bidrag til vores daglige drift
af lokalrådet. Beløb kan indbetales via mobile pay 49456 eller overføres til vores konto 7030
1602101. Kontingent pr. husstand kr. 100,-. Pensionister kr. 50,I ønskes alle en Glædelig Jul samt et Godt Nytår og tak for god opbakning i 2019.
Ole Flemming Lyse/Formand.
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Onsdagsklubben program Vinter 2020
8/1

Mandagsmusikanterne kommer og spiller. (Pris kr. 40,00 incl .kaffe)

22/1

Pakkespil - husk en gevinst til max 25,00 kr.

5/2

Kjørmes kl. 12.00. Der serveres stegt flæsk, kartofler med
persillesovs. Pris kr.100,00 husk der er tilmelding

19/2

Birgitte Jacobsen kommer og spiller harmonika. Pris kr. 40,00 incl.
kaffe

4/3

Ole Lyse kommer og fortæller hvad der er sket, og hvad der skal ske i
Stouby

18/3

Vi besøger Lokalarkivet. Klubben giver kaffe og kage

1/4

All Voss kommer og spiller. Pris kr. 50,00 incl kaffe

15/4

Annonceres senere

Husk kop. Kage og kaffen koster 20 kr.
Klubben er for områdets efterlønner og pensionister. Vi mødes i fælleshuset i Mølleparken kl.
14.00, hvis ikke andet er nævnt.
Onsdags klubben v/ Bodil Hansen
7
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Mobil: 22 94 75 64  Tlf.: 75 89 75 64
E-mail: o_kil@hotmail.com
www.ock-anlaeg.dk

Telefon 75 69 14 15
www.rosenvoldcamping.dk

HYLLE’S
MURERFORRETNING

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

LARS CHRISTIAN HYLLE
Hyrupvej 7 . 7140 Stouby . Mobil 21 66 65 76

HORNSYLD EL ApS

HYRUP

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

A
MASKINSTATION
S
BARRIT EL
TLF. 75 89 75 00

Tlf. 75 69 13 77

*

Se også internet:
www.hornsyldel.dk

*

Landbrugets partner hele året
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Spa-receptionen har åbent for salg
af julegaver og gavekort frem til
den 23. december kl. 9.00-16.00
nspa
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Gaveko

Hotel og spa har julelukket fra
15. december til 2. januar 2019
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Juletræsfesten 2019
Afholdes søndag d. 15. 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. 10/12 2019 på:
stoubyskolesvenner@gmail.com
Eller SMS tlf.: 41 72 73 67
Arrangør: Stouby Skoles Venner.

Støt Børnene – Stouby’s fremtid
9 9

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.

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

NU OGSÅ ”TAKE AWAY”
Åbent hver onsdag 15—18
eller efter aftale

Velkommen til

ROSEN OLD
~~~ STRAND ~~~Camping
Tlf. 75 69 14 15
7140 Stouby

et hjørne af paradis
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www.rosenvoldcamping.dk

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

Prøvetime

Få en gratis prøvetime og
se om det er noget for dig.

Fitness
Fitnesstræning forgår i motionslokalet, hvor der både er mulighed for kredsløbsog styrketræning. Alle personer over 15 år er velkomne til fitnesstræning, og kan
vælge mellem forskellige abonnementer.
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 – 11:00.
Indoor Cycling
Indoor cycling er også kendt som spinning i daglig tale. Vi byder på forskellig hold
i løbet af ugen. Vi har flere nye Tomahawk ic7 cykler med watt måling samt Body
Bike cykler
Instruktionstime
Alle nye medlemmer skal have en instruktionstime.
Instruktionstimen er gratis. I forbindelse med indmeldelsen aftales der tid med
instruktørerne.Der vil være frivillige instruktører til rådighed i motionslokalet i
henhold til en ophængt instruktørplan. Instruktørerne er uddannet af DGI.
Motionslokalet er åbent for medlemmer
alle ugens 7 dage, fra kl. 05:00 til kl.
23:00.
Holdplan pr. 01.10.2019:
Mandag 18.00: Cycling/Styrke v/Karen
Tirsdag 17.30: Cycling v/Line
Torsdag 18.30: Cycling v/Jimmi
Lørdag 8.30: Hold træning v/Vibeke &
Karen
HUSK HUSK HUSK
Vi cykler både Juleaftensdag samt Nytårsaftensdag - begge dage 8.30.
Vi ønsker alle vores medlemmer samt borgere i Stouby en glædelig jul og et godt
nytår.
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Frisørhjørnet
v/ Thuy Thi Truong

Borgergade 21
7140 Stouby
Tlf. 75897730

Onsdagsklubben program
Vinter 2020
Onsdagsklubben
program Vinter 2020

8/1

Mandagsmusikanterne
og spiller. (Pris kr. 40,00
incl .kaffe)
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Pakkespil - husk en
gevinst til max
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VIGTIGE DATOER
29.01.20 Opstart forår
02.02.20 Opstart familiespejder
22.02.20 Avis-indsamling
Ny leder og farvel (eller på gensyn) til 2 gamle
Stouby Spejderne kunne til denne sæson byde velkommen til vores nye leder
Mette Munk. Mette er leder for ulvene sammen med Karina, så de har været i
trygge hænder hele efteråret. Men træerne vokser ikke helt ind i himlen. Carina og
Ivan Tegllund valgte at stoppe som ledere. Vi vil gerne sige TAK for det store
arbejde, som de har lagt for Stouby spejder. Vi håber, at det evt. kun er en
midlertidig beslutning, og Carina og Ivan er altid velkommen tilbage 
Weekendlejr
Den 1-3. nov. var vi ca. 25 spejdere afsted på vores årlige efterårsweekendlejr.
Turen gik i år til Gammelstrup hytten i det naturskønne område ved Gudenåen og
tæt på den Genfundne Bro. Junior, ulve og lederne ankom fredag eftermiddag.
Efter indkvartering var det tid til madpakker, hygge og spilcafe.

Lørdag morgen ankom en flok friske bævere, og så
gik vi i gang med lejrens tema: Spejdertalent 2019.
Der blev lavet 9 grupper, som alle skulle optræde
med hver deres show til aftenens store Spejdertalent
2019. Så der blev fremstillet kostumer, udklædning og
øvet på shows til den store guldmedalje. Om
eftermiddagen var vi på en dejlig gåtur til den
Genfundne bro.
Da vi havde fået en lækker festmiddag om aftenen, var det tid til Spejdertalent
2019. Der var bl.a. shows med sang, skuespil, dukketeater og tryllekunst. Efter
der havde været afstemning, så blev aftenens vinder kåret. Vi sluttede aftenen af
med en gang disko. Så det var en flok trætte spejdere (og ledere), som blev sendt
i seng sent på aftenen. Om søndagen fik vi en god gang morgenmad, inden der
blev pakket ned, og spejderne skulle lave deres særpræg til minde om
weekendlejren. Så alt i alt en rigtig god weekend med højt humør og masser af
udfordringer.
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Familiespejderne sår nye spejderfrø
I sommer/efteråret har seks spejderfamilier mødtes hver 3. søndag for at afprøve
livet som spejder i børnehave-højde. Programmet tilrettelægges med hensyn til de
3-6-årige, som sæsonen igennem har prøvet kræfter med at lave pindsvin,
trylledej, halloween-græskar og meget andet. Hvert møde sluttes af med mad
over bål – oftes en suppe, og som altid rigeligt med bacon og fløde!
Hvis nye familier har lyst til at være med, så starter vi op igen den 2. feb.kl. 9.00
(ved Spejderhytten)

Tak for denne sæson
Sæsonen er snart ved at være slut, og efter et efterår med masser at
spejderarbejde, sjov og en del regnvejr, så går vi på en velfortjent juleferie, hvor
der kan blive slappet af og blive ladet op til forårssæsonen.
Vi starter igen onsdag den 29. januar 2020 kl. 17.00, og vi glæder os rigtig meget
til at se både gamle og nye spejdere, som er meget velkomne til at starte her.
God jul og godt nytår 
/Hans Henrik Vedstesen
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Foredrag v/Claus Dalby & Generalforsamling
Torsdag den 6. februar 2020 kl. 19.00
Hornsyld skole i gymnastiksalen

(Parkering og indgang overfor kirken, Nebsager kirkevej, 8783
Hornsyld

I forbindelse med vores Generalforsamling i 2020 har
forfatteren, forlæggeren, TV-kendissen og ikke mindst
haveejeren Claus Dalby lovet at vise/fortælle om sig
selv samt foredraget ”Små haver. Store Drømme”.
Det er en kendt sag, at nutidens haver er mindre end
før i tiden, men det betyder ikke, at der ikke er
mulighed for at indrette sig med planter og hyggelige
grønne oaser. Tvært imod er det nemmere at skabe
stemning i et intimt rum. Claus Dalby præsenterer en
række små haver, der alle har det til fælles, at de er
under 400m2. Men for folk med større haver, vil der bestemt også være noget
hente. ’Små haver. Store Drømme’ kan købes signeret til kr. 200,- (normalpris: kr.
300,-).
I pausen er der generalforsamling i henhold til vedtægterne, vanen tro med noget
godt til kaffen.
Entré, incl. forplejning kr. 100,- (ikke medlemmer 125,-)
PODEKURSUS.
Mandag den 27. januar 2020 kl. 18.00
Stouby skole Vejlevej 93, 7140 Stouby

(parkering og indgang foran skolen ud mod Vejlevej)

Vi har fået den dygtige podemester Boi Jensen til at
lære os at pode. Boi har podet siden 1986, og fra
2003 har podningen været fuldtidsbeskæftigelse i en
lille planteskole øst for Holstebro. Han producerer
mest gamle frugtsorter fra vores bedsteforældres tid, der kan klare sig uden
sprøjtning. Boi har alt med, der er nødvendigt til podning, men du er også
velkommen til at tage egen beskærersaks og podekniv med.
Alle hjælpe-materialer til podning: knive, sakse, podevoks, bast, elastikker,
okulertape kan købes på kurset, og det er muligt at købe ekstra materiale, hvis du
kan nå, at lave flere træer, eller har lyst til at lave nogen derhjemme. Større
mængder kan bestilles hos podemesteren@de-gamle-sorter.dk.
Pris: 150,- kr (175,- for ikke medlemmer) inkl. materiale til 2 træer, kaffe og brød.
Tilmelding senest den 17.01.2020: mail bjerreherred@haveselskabet.dk
eller tlf 2368 9658.
Haveselskabet v/Kirsten Mortensen
15
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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
Vi værner om det gode tillidsforhold til vores kunder



Online booking
Privat- og erhvervsbiler

Tlf. 75 68 73 18
enghojsauto.dk
16

 Lav timepris
 Højt serviceniveau

ZARZO KURVE eller ? – pileflettekursus
Lørdag den 18. januar og/eller
8. februar samt 7. marts 2020, kl. 9 – 16
Råhaugegård Pil, Sattrupvej 3,
8752 Østbirk
Vi arrangerer igen pileflet-kursus hos Ulla Misser i
Raahaugegaard`s hyggelige og inspirerende lokaler hele 3
lørdage. Kurset henvender sig til både nybegyndere og let
øvede (max. 8 på hvert hold). Man er velkommen til at
flette hvad man vil, og med kun 8 på holdet, kan der tages
hensyn til alle.
Der lægges op til, at vi lærer at flette en Zarzo kurv, som er en rigtig god
”begynderkurv”. Ulla har aldrig oplevet, nogen der ikke kunne finde ud af den.
Man kan ca. nå en flot Zarzo kurv på 7 timer dvs. en lørdag.
På kurset i marts vil det også være muligt at arbejde med levende pil. Det betyder,
at du får et træ med hjem, som du kan have stående i en krukke eller plante ud.
Tilmelding: bjerreherred@haveselskabet.dk eller telefon 23689658.
Pris: kr. 350,- (ikke medlemmer kr. 400,-) for 1 lørdag. 2 lørdage = kr. 650,- (ikke
medlemmer 700,-) excl. materialer. (Der skal påregnes en materialepris på kr.
80,00 - 150,00).

Et godt tilbud!
Er du interesseret i
 ...at få en varm velkomst?
 ...at få en god siddeplads?
 ...at deltage i fællessang?
 ...at høre klassisk orgelmusik?
 ...at lytte til ord om livsnære emner?
 ...at opleve en passende højtidelig stemning?
 ...at være en del af fællesskabet?
 ...at deltage i kirkens ritualer?
Onsdagsklubben program Vinter 2020
 ...at opleve udsmykningen, især ved højtiderne?

kommer og spiller.
40,00 incl .kaffe
Ja, så har du mulighed8/1
året rundt,Mandagsmusikanterne
hver søndag ved halv-elleve
tiden, (Pris
i hhvkr.
Stouby
eller Hornum Kirke. Har du ikke kørselsmulighed, tilbyder vi transport, hvor vi
22/1
Pakkespil - husk en gevinst til max 25,00 kr.
henter og bringer dig. Du er også velkommen hos os privat efter gudstjenesten til
en bid brød. Kontakt os
før på 29918151.
5/2lørdagenKjørmes
kl. 12.00. Der serveres stegt flæsk, kartofler med
persillesovs. Pris kr.100,00 husk der er tilmelding

Velkommen, Inge og John Rasmussen

19/2

Birgitte Jacobsen kommer og spiller harmonika. Pris kr. 40,00 incl.
17
kaffe

4/3

Ole Lyse kommer og fortæller hvad der er sket, og hvad17
der skal s
Stouby

STOUBYS AKTIVE PIGER er en forening for piger i alle aldre
En pigeklub, hvor der er hyggeligt samvær, og hvor du kan møde nye ansigter. Vi
hører foredrag, tager på udflugter til diverse spændende steder, vi hygger os
sammen og synger sange. Kom og vær med! Vi har arrangementer ca. 1 gang om
måneden:
18.1. 2020: Pige-event. Pigefrokost - underholding – hygge. Læs mere nedenfor.
19.2. 2020: Anne Marie Danefeldt fortæller om håndlæsning
18.3. 2020: Virksomhedsbesøg på Danish Crown
29.4. 2020: Generalforsamling
26.5. 2020: Sommerudflugt til Samsø
Er du medlem, er det billigere at deltage i de forskellige arrangementer. Et
medlemskab koster kun 175 kr. årligt fra august til august.
Ønsker du at blive medlem af Stoubys Aktive Piger kan du indsætte 175,- på
Kontonummer: 7045-0001098522 eller MobilPay 40 87 58 76
Henvendelse til Formand/ kvinde : Anne Marie Nordbek på tlf 50 40 67 82
eller nordbek@hafnet.dk.
/Anne Marie Nordbek

PIGE - EVENT
Lørdag 18.1.2020 Kl. 12.00 i Stouby
Multihus
Vi spiser en lækker buffet, hvor vi samtidig
har social hygge.
Inden kaffen bliver der en spændende og sjov
underholdning på ca. 1 time.

GÅ IKKE
GLIP AF
DENNE
DAG

Vi glæder os til at se jer.
Pris for medlemmer: 150 kr. (ikke-medlemmer 225 kr.)
Tilmelding senest fredag den 10.1.2020 til Anne Marie Nordbek tlf. 50 40 67 82
eller på mail: nordbek@hafnet.dk

”Kildevældets Venner” fejrer 10 års fødselsdag
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I år er det 10 år siden, at ”Kildevældets Venner” blev grundlagt! Det hele startede
således:
”Vi kunne godt tænke os, at der var en venneforening
tilknyttet Kildevældet plejecenter” stod der bl.a. i
indbydelsen til en informationsaften, onsdag d. 18.
februar 2009, hvor engagerede og energiske
mennesker indkaldte til møde. Som inspirationskilde
havde man inviteret formændene fra to eksisterende
venne-foreninger.
Senere på året, torsdag d. 19. november, blev der indkaldt til stiftende
generalforsamling. Det viste sig her, at idéen kunne bære, idet 22 personer mødte
op til generalforsamlingen! Her i 10-året er vi en venne-forening på ca. 175
medlemmer, hvoraf de 40 er aktive frivillige.
Ud af medlemskontingenter (pt. 75 kr./år) og de penge vi i tidens løb har fået fra
forskellige fonde, har vi forsøgt at tilgodese så mange ønsker fra Aktiviteten, nu
Eventen, som muligt!
I årenes løb er det først og fremmest
blevet til Kildevældets egen bus, ”Den
Blå”, dernæst, duo-cykler,
sommerhusture, besøg af pølsevogn,
spejder-weekend, ture i hestevogn, juleog påskepynt, masser af
musikarrangementer, ja alt, hvad der,
som der står i vores formålsparagraf, kan
være med til at give beboerne en
afvekslende og beriget hverdag!
Fødselsdagen blev fejret med beboerne
og de aktive frivillige i maj måned, hvor
Juelsminde Kirkes Kor og Ole Peter
underholdt. I oktober blev den fejret med
Kildevældets Venner, hvor vi også havde
været heldige at få Ole Peter til at
underholde inden det traditionelle
efterårs-bankospil!
Skulle dette indlæg have givet interesse for at høre mere om ”Kildevældets
Venner” eller blive medlem af venne-foreningen, er man velkommen til at kontakte
formanden, Lis Aakjær Andreasen på mobil 4087 4278.
/ Bestyrelsen i ”Kildevældets Venner”
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Landskamptur til Parken lørdag den 12. oktober
Stouby GIF havde lørdag den 12. oktober inviteret foreningens 15 frivillige i
fodboldafdelingen til EM-kvalifikationskampen mellem DK og SUI i Parken.
Ud over foreningens frivillige var de resterende af bussens 78 sæder købt af
fodboldglade mennesker med tilknytning til Stouby GIF. Der var lagt op til en
festlig lørdag i fodboldens tegn. Vi har modtaget nedenstående beretning fra en af
turens deltagere, Michael Drost.
Tak til alle, som var med til at gøre dagen og turen til en fantastisk oplevelse.
P.v.a. fodboldafdelingen,Torsten
Det er lørdag morgen i midten af oktober.
Luften er kølig og fuld af forventning, da en blå
bus drejer rundt om hjørnet til Idrætsvej og
parkerer foran Multihuset. Mens børnene
hurtigt griber deres ting for at kapre de bedste
pladser, tømmes de sidste rammer øl og vand
ud af bilerne. Klokken er vel kvart over ti, da
dobbeltdækkeren triller ud af Stouby. Endelig
er vi afsted.
Til den pulserende bas fra soundboksen
forceres Lillebæltsbroen. Ved Nyborg gør
bussen et stop, og at dømme ud fra horden af
mennesker, der i al hast forlader bussen, er det
et længe ventet stop. De sidste har endnu ikke
forladt bussen, før 15-20 mennesker har taget opstilling på rad og række og gøder
et lille stykke græs. Omkring kl. 13.15 triller bussen ind i centrum af KBH.
Efter tre gode timer i det københavnske bybillede, sættes kursen mod Parken.
Mørket er faldet på, da de rød/hvide trøjer bliver fundet frem. Børnene har fundet
en tryg hånd at holde i på vej over Frederik V’s Vej, hvor et rødt tæppe af knap
40.000 fodboldfans har bredt sig.

Da sikkerhedstjekket og de mange trin mod det øverste hjørne af endetribunen er
forceret, venter fire rækker sæder på Stouby. Efter opvarmningen er stemningen
spændt, og lydniveauet har lagt sig en anelse. Det er dog kun til de rød/hvide
spillere igen træder ind på Parkens velfriserede græstæppe.
Mange har været til landskamp før, men for nogle er det første gang. Især
børnene står helt stille og suger al stemning og indtryk til sig, da nationalmelodien
fylder lydrummet. De næste halvanden time står tiden stille. Gamle og unge
samles under samme flag for at hjælpe de 11 danske spillere.
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Første halvleg går uden de store chancer eller problemer. Anden halvleg
fortsætter som den første sluttede uden det kønneste spil. Men så - med fem
minutter igen lægger en ellers ret anonym Christian Eriksen en fabelagtig
aflevering i dybden. Den tæmmes af Yussuf Poulsen, der i fuld firspring styrter
mod måle. De 40.000 mennesker i parken holder vejret, mens Yussuf prøver at
holde schweizerne bag sig.
Med en følt inderside placerer han bolden i nettet og bringer Danmark foran 1-0 til
et brøl, der nok kan høres i det meste af den danske hovedstad. Muren,
sprællemanden og redningsmanden, Schmeichel, tager sig elegant af de sidste
forsøg på udligning, inden kampen fløjtes af. Spillerne jubler, parken jubler og
krammene sidder løst til tonerne af “Vi er røde, vi er hvide”.
Vejen hjem mod Stouby og sengen er alt lige lidt bedre oven på en sådan sejr.

Onsdagsklubben program Vinter 2020
8/1

Mandagsmusikanterne kommer og spiller. (Pris kr. 4

22/1

Pakkespil - husk en gevinst til max 25,00 kr.

5/2

Kjørmes kl. 12.00. Der serveres stegt flæsk, kartofle
persillesovs. Pris kr.100,00 husk der er tilmelding

Indbydelse til halfest 2020

2020 kl.Birgitte
1800Jacobsen
i Stouby
Multihus
19/2
kommer
og spiller harmonika. Pris
n program VinterLørdag
2020 den 29. februar
kaffe

ne kommer og spiller. (Pris kr. 40,00 incl .kaffe)

Vi gentager succesen og holder
Midtkommer
om Natten
/ Kim hvad
Larsen.
4/3fast i temaet
Ole Lyse
og fortæller
der er sket, og h
Detkr.
vil igen i år derfor være musik fraStouby
Kim Larsen Jam og DJ Peter.
gevinst til max 25,00

er serveres stegt flæsk, kartofler med
100,00 husk der er tilmelding

18/3 er surprise
Vi besøger Lokalarkivet. Klubben giver kaffe og kage
Menuen
1/4

All Voss kommer og spiller. Pris kr. 50,00 incl kaffe

15/4

Annonceres senere

Indgangspris er 300 kr. Unge under 25 år 150 kr.

mmer og spiller harmonika. Pris kr. 40,00 incl.

ADGANG KUN FOR SPISENDE GÆSTER

g fortæller hvad der er sket, og hvad der skal ske i
Husk
kop.ske
Kage
og kaffen
20 kr. 2020 til:
Tilmelding
skal
senest
denkoster
22. februar

vet. Klubben giver kaffe og kage

spiller. Pris kr. 50,00 incl kaffe

Ole Lyse 20615500

Klubben er for områdets efterlønner og pensionister. Vi mødes i fælleshuset
14.00, hvis ikke andet er nævnt.
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Karen Hansen Lyse og
Anette Dam Jacobsen
Godkendte revisorer
Erhvervsvej 2
8721 Daugård
Tlf.: 7589 6066

HYRUP

MASKINSTATION
TLF. 75 89 75 00

VEJL
EVEJ 59

* HYRUP * 7140 STO

A
S

UBY

Alt entreprenør og landbrugsarbejde udføres
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

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

Udstillinger
Laver du malerier, skulpturer eller andet kreativt? Har du en samling af sjove eller
spændende ting?
Så kan du udstille på biblioteket. Både børn og voksne kan udstille –
børneinstitutioner, skoler, aftenskolehold,
lokale museer
m.m.
er også
velkomne.
Onsdagsklubben
program
Vinter
2020
Mandagsmusikanterne
kommer
ogskulpturer
spiller. (Prisog
kr.små
40,00 incl .kaffe)
Juelsminde Bibliotek:8/1
Tre montrer
– her kan der være
mindre
malerier i. Her er reolgavle og lidt vægplads, hvor der kan hænge både små og
22/1
Pakkespil - husk en gevinst til max 25,00 kr.
store malerier. Plads på små podier, borde og vindueskarme.
Kontakt: pia.jacobsen@hedensted.dk
tlf. 79741360
5/2
Kjørmeseller
kl. 12.00.
Der serveres stegt flæsk, kartofler med
persillesovs. Pris kr.100,00 husk der er tilmelding

Hornsyld Bibliotek: En montre. Der kan stå malerier på reolernes tophylder og her
19/2
Birgitte
Jacobsen
kommer og spiller harmonika. Pris kr. 40,00 incl.
er en skærmvæg, der
kan hænge
kunst
på.
kaffe
Kontakt: britta.poulsen@hedensted.dk eller tlf. 79741370
4/3

Ole Lyse kommer og fortæller hvad der er sket, og hvad der skal ske

Hedensted Bibliotek: Tre montrer.
Vægplads til mange malerier. Plads på små
Stouby
podier, borde og vindueskarme.
Kontakt: britta.poulsen@hedensted.dk
eller
tlf. 79741370
18/3
Vi besøger
Lokalarkivet.
Klubben giver kaffe og kage
1/4
All Voss kommer og spiller. Pris kr. 50,00 incl kaffe
Julekrea
Lav fint julepynt af perler.
15/4
Ingen tilmelding - bare
mød op!Annonceres senere

Lørdag den 7. december 2019 kl. 10-12

Husk
kop. Kage og kaffen koster 20 kr.
Juelsminde
Bibliotek

Klubben er for områdets efterlønner og pensionister. Vi mødes i fælleshuset i Mølleparken kl.
14.00,
hvis ikke andet erarrangementer
nævnt.
Glæd jer til forårssæsonens
Onsdags klubben v/ Bodil Hans

Vi er ved at lægge sidste hånd på forårets
arrangementsprogram og kan her løfte sløret for et par af de arrangementer, I kan
se frem til.
Den 28. januar er der foredrag på Juelsminde Bibliotek med forfatter, entertainer
og medlem af ”Eventyrernes Klub” Jesper Grønkjær. Han kommer med en unik
førstehåndsberetning fra Nordkorea.
På Hornsyld Bibliotek er der den 4. marts et tankevækkende og inspirerende
foredrag med Anja Ringgren Lovén. Anja (bl.a. kendt fra DR’s
dokumentarprogram ”Anja og heksebørnene”) fortæller om sit
nødhjælpsarbejde i Nigeria, hvor hun hjælper de udsatte "heksebørn".
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STOUBY
STOUBY
STOUBY
Ingen
Ingen

HORNUM
HORNUM
HORNUM
14.00
Famgudstj
10.30

Søndag
den 6. 7. okt.
dec. 16.2.s.e.
s. i trin.
advent
Søndag
den
Søndag
den
1. okt.
dec.
1.
s.
10.30
Ingen
Søndag
den 13.14.
dec. 17.
3.s.e.
s.i iadvent
advent 10.30
10.30 Bil
Ingen
Søndag
den
trin.
Ingen
Søndag
den
8. okt.
dec.
2.
s.
Ingen
14.00 Hessellund
Fam.gudstj.
Bil, R. Mai
Søndag
den 20.21.
dec. 18.
4.s.e.
s.i iadvent
advent Ingen
Ingen
10.30
Søndag
den
trin.
9.00
Søndag
den
15.
dec.
3.
s.
i
advent
10.30
Ingen
Onsdag
den 27.24. okt.
dec. 19.Juleaften
13.00 og 16.00
14.30
Søndag
den
s.e. trin.
10.30
Ingen
Søndag
den
22.
dec.
4.
s.
i
advent
Ingen
10.30
Bil
Torsdag
den
25.
dec.
Juledag
Ingen
10.30
Søndag den
3. nov. Alle helgen
10.30
9.00
Tirsdag
den
24.
dec.
Juleaften
13.00
og
16.00
14.30
Fredagden
den 10.26. nov.
dec. 21.2.s.e.
Juledag
Ingen
Ingen
Søndag
trin.
Ingen
10.30
Onsdag
den
25.
dec.
Juledag
10.30
Ingen
Fællesg.
Søndag
den
28.
dec.
Julesøndag
Fællesgudstj.
Søndag den 17. nov. 22. s.e. trin.
9.00 Hessellund
Ingen
Torsdag
den
26.
dec.
2.
Juledag
Ingen
Ingen
Onsdag
den 24.31. nov.
dec. S.s.
Nytårsaften
16.00 Champagne
Ingen
Søndag
den
i kirkeåret
Ingen
9.00 Hessellund
Søndag
den
29.
dec.
Julesøndag
Ingen
14.00 Motzfeldt
Søndag
den
4.
jan.
Hellig
3
konger
Ingen
10.30
Søndag den
1. dec. 1. s. i advent
10.30
Ingen
Tirsdag
den
31.
dec.
Nytårsaften
14.00
Champagne
Ingen Fam.gudstj.
Søndag
den 8.11. dec.
jan. 2. 1.
3 k.
10.30
Ingen
Søndag
den
s. s.e.h.
i advent
Ingen
14.00
Søndag
den
5.
jan.
Helligtrekonger
Ingen
10.30
Søndag
den 15.18. dec.
jan. 3. 2.
3 k.
Ingen
10.30
Søndag
den
s. s.e.h.
i advent
10.30
Ingen
Søndag
den
12.
jan.
33k.k. Ingen
10.30
Ingen
Søndag
den 22.
25. dec.
jan. 4.1.
S.
19.30
Ingen
Søndag
den
s.s.e.h.
is.e.h.
advent
10.30
Søndag
den
19.
jan.
2.
s.e.h.
3
k.
Ingen
10.30
Søndag
feb. Juleaften
Septuagesima 13.00
Ingen og 16.00
10.30
Tirsdag
denden 24. 1. dec.
14.30
Søndag
den
26.
jan.
3.
s.e.h. 3 k.
10.30
Ingen
Søndag
den 25.
8. dec.
feb. Juledag
Seksagesima
Ingen
Ingen
Onsdag
den
10.30
Søndag
den
2.
feb.
S.
s.e.h.
3
k.
Ingen
10.30
Søndag
den 26.15. dec.
feb. 2. Fastelavn
9.00 Fin Petersen
Ingen
Torsdag
den
Juledag
Ingen
Søndag
den
9. dec.
feb.
Septuagesima
10.30
Ingen Motzfeldt
Søndag
den 29.22.
feb. Julesøndag
1. s. i fasten
Ingen
10.30
Søndag
den
Ingen
14.00
Søndag
den
16.
feb.
Seksagesima
Ingen
9.00 Hessellund
Tirsdag den 31. dec. Nytårsaften
14.00 Champagne
Ingen
Søndag
den 23. feb.
Fastelavn
9.00 Hessellund
Ingen
Konfirmander
Søndag
den
1.
marts
1.
s.
i
fasten
Ingen
10.30
Der er undervisning i Multihuset den 3. dec. – men derefter er der pause
indtil den 18.
Søndag
den
8.
marts
2.
s.
i
fasten
10.30
Ingen
Fællesspisning
feb. 2015. Når for
derenlige
ikke er konfirmandundervisning, så er der almindelig undervisning på
Søndag
den 15. marts
s. i fællesspisning
fasten
Ingen
Efter
en
sommerpause
der3.igen
i Stouby Multihus for enlige10.30
kl. 18.00 følgende
SIM, hvor I skal med er
bussen
kl. 8 fra Stouby Skole.
Søndag
den
22.
marts
Midfaste
10.30
Ingen
fredage: 4. okt. og 1. nov. og 6. dec. Pris for mad, kaffe og kage er 40 kr. Der kan købes drikke-

varer.
Det er menighedsrådet,
der står for
og der er tilmelding senest onsdaKirkebilen
slutter med udgangen
af fællesspisningen,
dette år
gen
før
arrangementet
til
Poul
Erik
på
7589
7051
eller
2162
1257
eller
mail til peas@km.dk
Fra
nytår kørerforder
ikke længere kirkebil til Stouby og Hornum
Kirke.
Fællesspisning
enlige
Ser Helgens
er fællesspisning
Alle
Dag i Stouby Multihus for enlige kl. 18.00 følgende fredage: 6. dec. - 3. jan. – 7. feb. – 6.
Julekoncert
i Stouby
Kirke - torsdag
den
marts.dag
Pris mindes
for mad, vi
kaffe
ogsom
kage vi
erhar
40 kr.
Der kan
købes
drikkevarer.
er menighedsrådet,
der står
Denne
dem,
mistet
i årets
løb.
Dem, der Det
er døde
og/eller begravet
i
4. dec.
kl.
20.00dødsdagtilog
for fællesspisningen,
og der
er tilmelding
senest
fælles-spisningen
Poul
Erikved
på 7589
sognet
siden sidste Alle
Helgens
Dag, vil
bliveonsdagen
læst
op før
med
navn,
alder
guds7051 eller 2162
1257 eller
til og
peas@km.dk
tjenesterne
i Hornum
Kirkepåkl.mail
9.00
Stouby Kirke kl. 10.30.

Otte sangere og otte musikere byder på en
Familiegudstjeneste
stemningsfuld opførelse af kor- og
Koncert
i Stouby Kirke i Hornum
Søndag
den
8.
dec.
kl.
14.00
er
der
familiegudstjeneste
i Hornum
Kirke.
Bagefter
ererder
orkestersatserne
fra
Messias.
Sangerne
Søndag den 10. november kl. 15.00 kan vi opleve
Danmarks mest
populære
trompetist
Per
julehygge
i Træhuset
med æbleskiver,
sodavand,
juleklip,
og Jutlandica
så
er der naturligvis
bl.a.
medlemmer
af caro”
Vox
og”Can
Nielsen.
Programmet
spænder
fra ”Amazinggløgg,
Grace”,
”O´mio,
Babbino
af Puccini
til
godteposer
til børnene.
slutter afKonge
med at
juletræet
kirken
med
fine ting,
som
you
feel the love
tonight” fraVi”Løvernes
ogpynte
”I skovens
dybei stille
ro”.
Vedde
koncerten
bliver
Horsens
Klosterkirkes
Vokalensemble,
og
Per
akkompagneret
den er
fantastiske
Carl Ulrik musikerne
Munk-Andersen
og som gæstesolist
medvirker
børnene
har lavet.afAlle
velkommen.
er sammensat
af professionelle
1. solospiller i Sønderjyllands Symfoniorkester – musikere
den rumænsk
fødte
stjerneviolinist
Alexandru
og dygtige amatører fra Østjylland
Radu.
Han spiller bl.a. den forrygende ”Czardaz”med
af Monti.
BådeThorsen
Carl Ulrik
og Alexandru
Juleaften
Severin
som
dirigent. har
medvirket
på
fleste af
CD-udgivelser
hans
julekoncerter.
Ved de 3 gudstjenester
juleaften
kl. 13.00
Stouby
Kirke,
14.30 i Hornum
Kirke og kl. 16.00 i Stouby
Messias
er de
et engelsk
oratorium
i treisamt
dele,ved
som
erkl.komponeret
af barokkomponisten
Der
er derfor
lagt ind
op til 70
min. underholdende
oghjælper
musikalske
oplevelser
Perunge
Nielsen.
Kirke.
Vi samler
Børnesagens
Fællesråd, der
vanskeligt
stillede med
børn og
i Danmark.
Georg Friedrich Händel (1685-1759).
Billetprisen
er 215 svært
kr. incl.
billetgebyr,
De har det særligt
netop
i juletiden.og de købes på www.ticketmaster.dk eller tlf. 7015 6565
Værket blev komponeret på rekordtid - kun 24 hektiske dage - i 1741 og uropført i Dublin
eller ved indgangen, hvis der ikke er udsolgt.
april
1742. Händels Messias blev året efter opført i London og senere over hele Europa
Nytårsaften
og
Derverden.
er nytårsgudstjeneste i Stouby Kirke tirsdag den 31. dec. kl. 14.00 i stedet for nytårsdag.
Koncerten varer ca. 55 min, og der er gratis adgang.
24
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Efter gudstjenesten er der bobler, sodavand og kransekage i våbenhuset, hvor vi kan ønske
hinanden godt nytår.
Der bliver indsamling til Det danske Bibelselskab nytårsaften i Stouby Kirke og søndag den 5.
januar i Hornum Kirke.
Set og sket fra 28/9 2019 – 20/11 2019
Døbte i Stouby Kirke
13/10 Madeline Alba Krogstrup
Døde og/eller begravede i Stouby
16/10 Tove Emilie Eskesen
25/10 Poul Johan Madsen
Ny østgavl i præstegården
I efteråret er gavlen blevet restaureret med nyt bindingsværk og murværk. Resultatet er blevet rigtig flot
og vil helt sikkert holde i mange år. Bindingsværket er blevet grundet, og hele gavlen bliver malet næste
år ligesom resten af præstegården. Onsdagsklubben program Vinter 2020
8/1

Mandagsmusikanterne kommer og spiller. (Pris kr. 40,00 incl .kaffe)

22/1

Pakkespil - husk en gevinst til max 25,00 kr.

5/2

Kjørmes kl. 12.00. Der serveres stegt flæsk, kartofler med
persillesovs. Pris kr.100,00 husk der er tilmelding

19/2

Birgitte Jacobsen kommer og spiller harmonika. Pris kr. 40,00 incl.
kaffe

4/3

Ole Lyse kommer og fortæller hvad der er sket, og hvad der skal ske i
Stouby

18/3

Vi besøger Lokalarkivet. Klubben giver kaffe og kage

1/4

All Voss kommer og spiller. Pris kr. 50,00 incl kaffe

15/4

Annonceres senere

Adresseliste:
Husk
og Sørensen,
kaffen koster 20 kr.
Sognepræst:
Poulkop.
Erik Kage
Aandstad
Kalmarvej 15, 7140 Stouby, 7589 7051 eller
Klubben er for områdets efterlønner og pensionister. Vi mødes i fælleshuset i Mølleparken kl.
peas@km.dk
Organist: Ledig.
bruges
videre.
14.00,Der
hvis
ikke vikarer
andet indtil
er nævnt.
Onsdags klubben v/ Bodil Hansen
Stouby Kirke:
Graverkontoret ved kirken: 7589 7435 – eller
7
Stouby-kirke@hotmail.com
Kirkeværge: Preben Laursen, Løgballevej 18, 7140 Stouby, 2258 9013
Graver og kirketjener: Sten L. Thomsen
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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Foredragsaften
Så fik vi igen en spændende foredragsaften i Stouby skoles bibliotek. Tak til Lokalrådet for godt samarbejde omkring gennemførelsen af den.
Også stor tak til Frantz Howitz for denne særudgave af hans foredrag. Hvor var det
spændende at høre om, hvordan det var at leve tæt ved fjorden for ca. 60 år siden,
udfordringen med at komme til Stouby skole hver dag, kontakten til de nærmeste naboer, naturen og meget andet.
Efter pausen viste Frantz sin spontane glæde
over at møde venner fra barndommen og udveksle minder med dem.
Derefter hørte vi om den specielle livsbane
Frantz Howitz har haft. Drømme om at blive arkæolog eller kunstner. Start på forskellige uddannelser, optræden på landets fineste scener,
kontakt med kendte personer, som de fleste af
os kun kender fra medierne, for til sidst at indse
at det var formidling han var god til.
Og formidle det kan han! Vi så klip fra flere af hans TVudsendelser, bl.a. af hans
samtale med dronningen, som blev beskrevet med varme, indsigt og humor.
Tak også til de mange som nød aftenen sammen med
os. Vi har allerede haft besøg af enkelte af jer, som
havde oplysninger om deres erindringer til arkivet. De
besøg er vi altid glade for, og husk ved oprydning i
skufferne ”tænk på arkivet inden det går i containeren”!

Se Arkiv.dk

Stouby Lokalarkiv Lis Schrøder/M.Dam
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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

5180 3948
7568 5098
2197 2563
2026 0573

Den integrerede inst. Skovly
Anne Rosenmeyer
Fællesbestyrelse Skovly/Skole Anne Thøgersen
Hornsyld Bridgeklub
Anders Bloch

Stouby Skovvej, 2, 7140 Stouby
web: hornsyldbridgeklub.dk

7589 7868
6126 1459
4053 0715

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

web: hsr-haandbold.dk
Vejlevej 80, 7140 Stouby

2323 3722
2034 8573

mail: skytt@hafnet.dk

2062 9916

Søren Østergaard
Laurids Madsen

Morten Seeberg Nielsen
Poul Skytt

ledere@stoubyspejder.dk

26219883

Lægevagt: 7011 3131:
Hjertestarter findes ved indgangen til Multihuset, på Hotel Vejlefjord, Rosenvold Havn og Løgballe Camping.
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, formand
Stouby Multihus, halbest./Café

Laurids Madsen
Klaus Holgersen
Marianne K. Kristensen
Dan Bækgaard

Vejlevej 80, 7140 Stouby
Lindevangen 7, 7140 Stouby
mail: mkjerkegaard@gmail.com
web: stoubymultihus.dk

2034 8573
5364 5335
4027 7155
2966 7040

Stouby Net
Stouby Skakklub
Stouby Skole
Fællesbestyrelse Skovly/Skole

Knud Olesen
Jens Otto Grabau
Valther Th. Petersen
Anne Thøgersen

Idrætsvej 2, 7140 Stouby
Kirkevænget 336, 8310 Tranbjerg
Vejlevej 93, 7140 Stouby

7589 7557
8755 4141
7974 1260
6126 1459

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
Mountainbike: se træningstider på Facebook: mtb7140
Lokalarkivet: torsdage i lige uger kl. 19.30-21.30 (minus skoleferier). Ellers efter
aftale.
December
6. Fællesspisning for enlige kl. 18 i Multihuset. Se side 24
7. Julekrea-dag kl. 10-12 på Juelsminde Bibliotek. Se side 23
8. Familiegudstjeneste kl 14. i Hornum Kirke. Se side 24
15. Juletræsfest kl. 14 i Multihuset. Se side 9
24. Tre julegudstjenester i hhv Stouby og Hornum Kirke. Se side 24
31. Nytårsgudstjeneste kl. 14 i Stouby Kirke. Se side 24
Januar
3. Fællesspisning for enlige kl. 18 i Multihuset. Se side 24
8. Møde i Onsdagsklubben kl. 14. Se side 7
18. (+ 8. feb & 7.marts) Pileflettekursus - Haveforeningen. Se side 17
18. Pigefrokost kl. 12 i Multihuset - Stoubys Aktive Piger. Se side 18
22. Møde i onsdagsklubben kl. 14. Se side 7
27. Podekursus kl. 18 på Stouby Skole - Haveforeningen. Se side 15
28. Foredrag på Juelsminde Bibliotek med Jesper Grønkjær. Se side 23
29. Opstart spejderne kl.17. Familiespejder dog først d 2. feb. kl. 9. Se side 13
Næste nummer af bladet (nr. 193) udkommer i starten af Februar 2020.
Deadline for materiale til bladet er fredag den 31. januar 2020.
Stoubybladet udkommer 6 gange om året (i starten af hver lige måned)
Deadline for materiale til de efterfølgende numre er henholdsvis:
27. marts og 22. maj 2020.

Batterier til ethvert formål!
Genopladelige
- Alkaline - Bærbar PC/Mac
- Telefon
- Foto/Video
Onsdagsklubben
program
Vinter
2020
Onsdagsklubben program
Vinter
2020
8/1 Strømforsyninger/Ladere
Mandagsmusikanterne
kommer
Mandagsmusikanterne kommer
og spiller.
(Pris kr. 40,00 incltil!
.kaffe) og spiller. (Pris kr. 40,00 incl .kaffe)
Bærbar PC - Telefon - Kamera - Navigation m.m.

22/1
Pakkespil
- husk en gevinst til max 25,00 kr.
Pakkespil - husk en gevinst
tilLED
max Belysning
25,00
kr.

Miljøvenlige og besparende Industribelysning - Spots - Pærer- Strips

5/2
kl. 12.00.
Der serveres stegt flæsk, kartofler med
Kjørmes kl. 12.00. Der serveres
stegtKjørmes
flæsk, kartofler
med
Finder
du
ikke
hvad
du
søger,
ring
til
os
på
tlf.
75
89
72 00 - Købhusk
onlineder
på www.batteribyen.dk
persillesovs.
er tilmelding
persillesovs. Pris kr.100,00 husk der er
tilmelding Pris kr.100,00

28 Jacobsen kommer19/2
Snullik’sJacobsen
Data,
tlf. kommer
27517078
Birgitte
og spiller harmonika. Pris kr. 40,00 incl.
Birgitte
og spiller harmonika.
Pris kr.
40,00 incl.
kaffe
kaffe

