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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
Børge
Pedersen
- tlf. 51 24 44 20
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: box51253
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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FASTELAVNSFEST

FASTELAVNSFEST
SØNDAG DEN 8. marts KL. 14.00 – 16.30 I STOUBY HALLEN.
Kom og vær med til at slå katten af tønden. Hvem bliver årets
kattekonge og kattedronning? Der er præmie til de bedst udklædte børn
og voksne. HUSK: Udklædte voksne kan også slå katten af tønden.
”Fastelavn er mit navn
Boller i min mave,
Hvis jeg ingen boller får,
så laver jeg ballade”
Entre: Børn 25 kr. / voksne 50 kr.
Prisen er inklusive en fastelavnsbolle, saftevand og kaffe/the.
Husk tilmelding senest den 1. marts til:
stoubyskolesvenner@gmail.com
Eller SMS tlf.: 41 72 73 67
Ingen tilmelding = ingen fastelavnsbolle!!!
Arrangører: Stouby Skoles Venner

STOUBY
STOUBY
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Fitness
Fitnesstræning forgår i motionslokalet hvor der både er mulighed for kredsløbs- og
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 – 10:00.
Indoor Cycling
Indoor cycling er også kendt som spinning i daglig tale.
Vi har 5 nye Tomahawk ic7 cykler med watt måling og 14 Body Bike cykler. Vi
tilbyder flere forskellige hold i løbet af ugen.
Instruktion

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

Instruktionstime

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

Stouby Motion står bag etableringen af
Kløverstierne i byen.

Motionslokalet er åbent for medlemmer alle ugens 7 dage fra kl. 05:00 til 23:00
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Menighedsrådsvalg 2020
Stouby er en aktiv by, hvor der er mulighed for at være engageret på mange
måder – idrætsforening, spejder, skolebestyrelse, vandværksbestyrelse,
kajakfællesskab osv. osv.
Menighedsrådet er også en af disse muligheder.
Hornum og Stouby kirker er vigtige brikker i vores lokalsamfund, som de fleste af
os er i kontakt med i større eller mindre grad i løbet af livet.
Alle folkekirker i Danmark ledes af Menighedsrådet, som består af frivillige, der på
demokratisk vis er valgt ind i rådet af sognets folkekirkemedlemmer.
Menighedsrådets opgaver spænder bredt og beskæftiger sig med alle aspekter af
kirkens arbejde og berører alt fra arbejdsgiveransvar og budgetstyring til
bygningsansvar og hvilke aktiviteter der skal være i kirken.
Menighedsrådet har derfor brug for medlemmer med forskellige interesser og
kompetencer, og det er ikke et krav, at man er fast kirkegænger.
Der skal hermed lyde en opfordring til at tage en tørn i Menighedsrådet. Vi har
brug for nye kræfter.
Tirsdag den 12. maj 2020 afholdes der et orienteringsmøde og
tirsdag den 15. september 2020 afholdes valgforsamling, hvor opstilling og valg
finder sted. Det nye menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent.
Vel mødt.
/På Menighedsrådet vegne, Anita Andersen
Streg
Hjertestarter i Belle
Så har vi fået en hjertestarter i Belle. Den hænger på nordsiden af garagen til
Bellevej nr. 19. Den er anbragt i et varmeskab og er frit tilgængelig hele døgnet.
Det hele begyndte med, at vi havde et kursus arrangeret af hjerteforeningen, hvor
næsten alle beboere i Belle deltog. Efter kurset blev vi hurtigt enige om, at det
eneste rigtige var, at vi fik anskaffet en hjertestarter. Hvis der bliver brug for en, er
der alt for langt til Stouby eller Daugård, hvor de nærmeste hjertestartere
hænger. Så vi søgte og fik et tilskud fra Waaben Hauges Legat, resten har
beboerne betalt af egen lomme. Nu skal vi have lavet en plan over, hvem der gør
hvad, hvis der bliver brug
for hjertestarteren. Hvem
ringer man til? Hvem er
hjerteløber? osv.
Vi håber aldrig, der bliver
brug for den.
Ud over hjertestarteren ved
Stoubyhallen, er der også
en på Rosenvold Havn.
7
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Mobil: 22 94 75 64  Tlf.: 75 89 75 64
E-mail: o_kil@hotmail.com
www.ock-anlaeg.dk

Telefon 75 69 14 15
www.rosenvoldcamping.dk

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

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

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

SPAOPLEVELSER

Se spa-arrangementer i kalenderen
www.hotelvejlefjord.dk/kalender

Sanatorievej 26
7140 Stouby
Tlf. 7682 3380
receptionen@vejlefjord.dk
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Bestil SPA på 7682 3380

Sommerfest i Stouby 2020

- Vi har brug for din hjælp

Vi er gået i gang med planlægning af sommerfesten, som afholdes i uge 24.
Sponsorløb: Der vil som tidligere blive sponsorløb om onsdagen. Her vil vi igen
lade folk løbe eller cykle penge ind til 2 bestemt formål, samt naturligvis
sommerfesten.
Hvis der en forening eller et projekt, som I tænker skal i betragtning, så send en
mail til os senest 7/3 på stoubysommerfest@gmail.com
Vi vil så beslutte hvem der får muligheden. Det er op til de udvalgte at skaffe folk
der vil løbe eller cykle penge ind til netop deres formål.
Vi har brug for dig: Vi vil gerne være flere til at løse de opgaver der i forbindelse
med planlægning og afvikling af sommerfesten og Stoubyløbet.
Hvis har du lyst til at hjælpe os med det, så skriv til ovenstående mail, eller ring til
Erling Nordtoft: 20 47 86 04
/Sommerfestudvalget 
Streg
KILDEVÆLDETS VENNER – Generalforsamling i Eventen på Kildevældet
tirsdag den 3. marts kl. 19
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden skriftligt i hænde 8 dg før.
Medlemskort til 75 kr. kan fornyes/købes.
Der er bankospil og kaffebord.
Streg

/Kildevældets Venner/ Lis Aakjær, formand.

En fin 2. juledag 2019 ved Træskohage fyr. Fotos Sander Fruelund Christiansen.
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Snullik’s Data
Forsamlingshus - Møde & Selskabslokaler - Sportshal

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

Alt inden for tryksager.

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

NU OGSÅ ”TAKE AWAY”

WWW.STOUBYMULTIHUS.DK
Mail: cafe@stoubymul�hus.dk
T: 2966 7040
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Her er plads til
din annonce

40 - ÅRS JUBILÆUMSTUR TIL WILLOUGHTON
Den 23. maj- 26. maj 2019 gik turen endnu engang til Willoughton, for at mødes
med vores engelske venner fra Limestone Rangers. En helt speciel tur, da det
var 40. gang at dette træf løb af stablen. En begivenhed, jeg ikke tror findes ret
mange andre steder. At man er i stand til at videreføre en tradition, baseret på et
tilfældigt møde mellem en englænder, Rodney Redhead og en flok seriespillere
fra Stouby GIF, vidner om stor opbakning og et godt venskab, de involverede
personer imellem.
Og netop venskabet, personerne imellem, er limen i denne begivenhed. Vi er for
de flestes vedkommende, blevet hinandens rigtig gode venner, og i flere tilfælde,
del af hinandens familier, selvom det kun er korte møder. Venskabet, og den
følelse af at have noget unikt sammen, gælder også for deltagerne fra Stouby
GIF. Vi mødes for manges vedkommende kun ganske få gange om året, men
denne tur, er der ikke nogen der vil gå glip af.
2019-turen havde 24 deltagere fra Stouby siden, et godt mix af veteraner, der har
været med de fleste gange, dem midt imellem, og så heldigvis også nye, unge
deltagere, som er det, der skal til for at føre denne fantastiske tradition videre.
Selve opholdet i Willoughton og omegn, hos vores engelske værter, var som
sædvanlig en stor fornøjelse. Som altid blev vi mødt af stor gæstfrihed, og der var
plads til selskabelighed i mange former, både på slap line og det mere officielle,
der følger med, når det er en 40-års jubilæumstur. Den traditionelle fodboldkamp,
som det hele jo oprindeligt er bygget op omkring, kampen om Pete Wray-cuppen,
endte desværre med et 0-5 nederlag, efter en heroisk indsats. De danske gutter
kæmpede bravt, men bænken blev lidt tynd til sidst, og vi mistede pusten i 2.
halvleg. Men efter et kort pust og tilførsel af vædske, blev der kæmpet videre i den
lange 3. halvleg.
I 2020 kommer vores venner fra Limestone Rangers
til Stouby i Pinsen 29. maj - 1.juni. Her vil vi, endnu en
gang, gøre vores bedste for at få alle til at føle sig
velkomne hos os i Stouby. Alle i lokalområdet er
selvfølgelig mere end velkomne ved de
arrangementer, der bliver afholdt ifb. med dette.

På Englænderudvalgets vegne.
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Frisørhjørnet

Her er plads til
din annonce

v/ Thuy Thi Truong

Borgergade 21
7140 Stouby
Tlf. 75897730

JORDARBEJDE
KLOAKARBEJDE
www.htn-entreprenør.dk

STØBEARBEJDE
BELÆGNING

Bråskovvej 94 • 7140 Stouby • Tlf. 2082 6402

BJERRE

KØD
BJERRE:
Mandag ........Lukket
Tirsdag.........9.00 - 17.00
Onsdag ........9.00 - 17.00
Torsdag........9.00 - 17.00
Fredag..........9.00 - 17.00
Lørdag .........8.00 - 12.00
Søndag ........Lukket

BESTIL ONLINE PÅ:
WWW.BJERRE-KOED.DK

Hos Bjerre Kød elsker vi at få besøg.
Vi står klar til at hjælpe dig og give
dig en god oplevelse i vores slagteri.
Herunder kan du se vores
åbnings- og telefontider i butikken....

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

BJERRE:
Bjerrevej 346, Bjerre
8783 Hornsyld

Tlf. 7568 1511 • mail@bjerre-koed.dk • www.bjerre-koed.dk
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Vinder af børnekonkurrencen, december 2019
I decemberudgaven af Stoubybladet var der
en julekonkurrence for børn.
Den glade vinder blev Silje Marie Mikkelsen.
Silje er 5 år, og havde talt, at der var 25
nisser i bladet i december.
Silje og hendes familie var meget glade for
den flotte julekurv med slik og andre
julegodter, som blev sponsoreret af
Købmand Yding, og overrakt af
Matilde.
Tak til Min købmand, og tillykke til Silje fra
Redaktionen og Lokalrådet!

Streg

Forårs-sæsonens arrangementer
- Her kommer et lille udpluk:
Børne MGP – vi varmer op til fest – 29. februar kl. 13-15. Hedensted og
Juelsminde Bibliotek
Lav fede ting til at gøre MGP-aftenen ekstra god!
Bestil gratis billetter på hedenstedbib.dk/arrangementer eller på biblioteket.
Anja og heksebørnene – Hornsyld Idrætscenter 4. marts kl. 19-21
Anja Ringgren Lovén holder et tankevækkende
og inspirerende foredrag om sit
nødhjælpsarbejde - om det at satse alt for en
sag og følge sit hjerte. De penge, Anja Lovén får
ind ved at holde foredraget, går til
børnehjemmet.
Billetpris: 100 kr. Køb billet på
hedenstedbib.dk/arrangementer eller på
biblioteket i den betjente tid.
Se vores mange arrangementer i vinterferien på hedenstedbib.dk
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Indbydelse til halfest 2020
Lørdag den 29. februar kl.
1800 i Stouby Multihus
Vi gentager succesen og
holder fast i temaet Midt om
Natten, så der vil igen i år
være musik fra Kim Larsen
Jam og DJ Peter.
Menuen er surprise
Indgangspris: 300 kr. Unge
under 25 år og ældre +70: 150
kr.
Adgang kun for spisende
gæster. Drikkevarer skal købes i hallen.
Tilmelding senest den 22. februar 2020 til:
Ole Lyse 20615500 eller Jørgen Fisker 20844550.
Streg
Stoubynet
Der er indkaldt til generalforsamling i antenneforeningen
Stoubynet torsdag den 12. marts 2020. kl. 19.00 i
Multihuset.
Siden 2003 har Stoubynet været aktiv i mediebilledet for Stouby og Belle med
tilbud om tv-pakker, internet og IP-telefoni af høj kvalitet og til lave priser. Hertil
kommer en unik medlemspleje og -service.
Stoubynet leverer den elektroniske forbindelse til knapt 3 ud af 4 husstande i
byen, og medlemstallet er meget konstant. Økonomien er sund. Det mest
markante ved foreningen ligger i, at den er non-profit, og det gør, at Stoubynet er
meget konkurrencedygtig i forhold til andre udbydere af de samme tjenester.
Bestyrelsen tilstræber at imødekomme medlemmernes interesser, hvilket bl.a. er
tydeligt ved generalforsamlingen, hvor små og store emner om de elektroniske
medier bliver drøftet.
Foreningens tilbud om lejeaftaler for tv-pakker har vist sig at have en voksende
interesser. Det nyeste tilbud hedder: ”bredbånd only”, hvilket dækker over en
mulighed for tilkobling til internettet uden tv-pakker.
Der er flere oplysninger på hjemmesiden www.stoubynet.dk
/Preben Jalving, Stoubynet
14
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Stouby GIF og DGI Sydøstjylland afholder fodboldskole i uge 32 i 2020
Praktiske oplysninger:
Deltagere: Piger og drenge 5-13 år
Tid:
3 august - 7 august, man.-tors. kl. 9-15 og Fre. kl. 9-14
Sted:
Stouby Multihus, Idrætsvej 12, 7140 Stouby.
Pris/pers.: 840,- (bosiddende i Hedensted kommune). 915,- (udenfor Hedensted kommune).
Med i prisen er mad og tøjpakke.
Miniskole for de 5-6 årige: Pris/pers.: 624,- (bosiddende i Hedensted kommune).
699,- (udenfor Hedensted kommune) Med i prisen er mad og tøjpakke
Man-onsdag fra kl. 9-12.30 se mere på DGI fodboldskole
Mad leveret af Stouby Multihus Café – se menu under tilmelding
Tilmelding åbner 2. marts kl. 10.00 og lukker 14. juni 2020.
Kontakt: Thomas Riis Nielsen, 22 85 95 40 – riisnyvang2@live.dk
Husk at tilmelde i barnets
navn og fødselsdato, samt
at angive tøjstørrelse og
telefonnummer på en
voksen, som vi kan kontakte
under skolen. Vi glæder os
til at se dig til en dejlig
fodbolduge. Der vil være
speciel pige – og målmands
træning, samt andre
spændende træningspas.
Tak til vores
frugtsponsorer, som
sørger for frisk økologisk
frugt to gange hver dag:
Batterribyen.dk, Hornsyld
slagter, Frisørhjørnet, Hyrup
maskinstation A/S, TH
Automobiler, Anders
Pedersen Maskin-&
specialbrik, Kvik Auto A/S,
Mobil Byg og Stouby
Multihus Café, Min
Købmand v/ Yding.
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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
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• Lav timepris
• Højt serviceniveau

Enghøjs
Autoværksted

Siden sidst fra Stouby og Omegns Lokalråd
Vi orienterer løbende i Stoubybladet om, hvad vi arbejder med til dagligt, og der er
også adgang til referater fra vore månedlige møder på www.stouby.nu
Vi har gennemført mange projekter og mange er på bedding, men det er i stor
udstrækning initiativer, som vi selv har fostret. Derfor vil vi gerne opfordre vore
borgere til at komme med forslag til udvikling/forskønnelse af vores lokalområde.
Så vil vi se, om vi kan finde midler til projekterne.
Den røde lade. Den røde Lade i Grund Skov trænger til istandsættelse, og vi har
rettet en henvendelse til Naturstyrelsen og oplyst, at vi gerne vil indgå i en
lejeaftale med henblik at istandsætte bygningen.
Laden er en af de sidste af disse røde bygninger, der i sin tid blev opført til at huse
hesteredskaber og ly for skovarbejderne. En tilsvarende lade i Staksrode Skov er
nedrevet. Naturstyrelsen har meldt tilbage, at man selv agter at sætte bygningen
stand, og der er indgået en aftale med Kildebjerget, således at elever herfra skal
bistå med renoveringsarbejdet. En rigtig god aftale.
Vi har mistet en ildsjæl. Vi modtog i december besked om, at tidligere skovfoged
og viceborgmester Lars Aage Hansen var afgået ved døden. Lars Aage blev 93
år. Lars Aage var i høj grad medvirkende til, at vi fik Stoubyhallen, og han var
efterfølgende formand for Stoubyhallens Bestyrelse i mere end 20 år. I
Borgerforeningen ydede han også en stor indsats.
Politisk tilhørte Lars Aage Venstre, og han og hustruen, Else deltog i alle Venstres
Landsmøder, og var meget aktive i mange andre Venstre-sammenhænge.
Æret være Lars Aages minde.
Borgerbudget. Lokalrådet har ansøgt Det fælles Landdistriktsråd om at få del i
puljen til Borgerbudgettering, og derfor modtager vi sidst på året kr. 75.000.
Vi har prøvet det tidligere – borgerne kommer med forslag til projekter, og der
foretages efterfølgende afstemning om, hvilke projekter der skal gennemføres.
Bålhytte/madpakkehus ved Børnehaven Skovly. Som bekendt fandt politikerne
kr. 500.000 ekstra til Skovly i forbindelse med budgetforhandlingerne, men blandt
andet en bålhytte blev sparet væk under vejs for at skaffe finansiering til
tilbygningen. Derfor har vi lovet at vi vil forsøge at skaffe fondsmidler til opførelse
af en bålhytte, og det kan vi passende gå i gang med hen over foråret. Det vil
være oplagt at indgå i et samarbejde med spejderne og lokalområdet, idet fonde
typisk ikke bidrager til opførelse af rene, kommunale bygninger.
Gelænder til trappen ved Træskohage Fyr. Flere ældre og gangbesværede har
fremsat ønsker om et gelænder til trappen ved fyret, og i den forbindelse har vi
ansøgt Den lille Landdistriktspulje. Vi har fået tilsagn om at puljen vil finansiere
gelænderet, og det er bestilt og opsættes i nærmeste fremtid.
Social profil. – Vi er dialog med Ungeenheden, Hedensted Kommune, der
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ønsker at samarbejde med os om forskellige opgaver, hvor de unge inddrages.
Ungeenheden har været på besøg, og umiddelbart er der tre projekter, hvor de
kan tilbyde hjælp. Det er P-pladsen ved Fakkegrav, hvor de kan renovere stien
ned til stranden, Branddammen ved Borgergade samt beskæring af hegn ved Den
Fælles Frugthave.
Med hensyn til Branddammen skal der opsættes et nyt hegn ud mod Borgergade,
opsættes en bænk og foretages rensning mellem de store sten. Vi er ikke helt
afklaret med, hvad der skal ske inde i selve dammen, men der skal umiddelbart
skæres noget buskads ned. Vi modtager gerne bemærkninger/forslag hertil, idet
mange har en holdning til branddammens udseende.
Toilettet ved Rosenvold Strand. Vi har gennem længere tid været i dialog med
Hedensted Kommunes Tekniske Forvaltning vedrørende udskiftning af
toiletbygningen ved Rosenvold Strand, idet den er meget rådden. Forvaltningen
har tilbudt en ny toiletbygning med samme udseende og indretning som den
nuværende – dog med to multitoiletter i stedet for de nuværende 3.
Vi har dog et ønske om en toiletbygning med paptag i stedet for det nuværende
gennemsigtige trapeztag og med indlagt lys. Forvaltningen fastholder, at toilettet
kun skal være åbent i sommerhalvåret, men vi har et ønske om, at det ene af de
to toiletter også holdes åbent i vinterhalvåret, og kan lukkes, hvis frosten sætter
ind. Vi har lovet, at vi selv kan stå for rengøringen i vinterhalvåret, og nedlukning,
hvis der kommer frost. Det mener forvaltningen dog ikke at vi kan finde ud af.
Åbningstiden hænger sammen med, at der er rigtig mange brugere i vinterhalvåret
ved Rosenvold Strand – blandt andet vinterbaderne, Kajakfællesskabet,
Jollelauget, hundelufterne og naturelskere.
Vi har anmodet Teknisk Udvalg om at behandle sagen politisk, idet vi ikke kan
komme videre med forvaltningen.
Stoubyprisen. I forbindelse med halfesten uddeler vi igen årets ”Stoubypris”, og i
den forbindelse vil jeg gerne genopfriske kriterierne for at komme i betragtning til
at modtage prisen:
En person, der har bidraget til den udvendige forskønnelse af Stouby i form af
renovering af huse, anlæg af haver eller lignende –
eller en person, som har bidraget til den indre forskønnelse –eksempelvis ved at
gøre en særlig indsats over for andre medborgere - unge som ældre.
I den forbindelse skal ”person” opfattes bredt, idet det også kan være en
virksomhed, forening eller lignende. Forslag til at modtage ”Stoubyprisen”
fremsendes senest 23. februar til næstformand i Lokalrådet, Linda Peitersen,
Aksel Nielsens Vej 16 eller via mail lindapeitersen@gmail.com
Bidrag til Lokalrådet. Vi har fået nyt mobilepaynummer – box51253.
Husk tilmelding til halfesten. Som noget nyt i år så kan du komme med til
festen for halv pris – kr. 150,-, hvis du er under 25 eller over 70 år. Se side 14.
Ole Flemming Lyse/formand.
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Onsdagsklubben - program vinter 2020
5/2

Kjørmes kl. 12.00. Der serveres stegt flæsk og kartofler med
persillesovs Pris kr.100,00. Husk tilmelding

19/2

Birgitte Jacobsen spiller harmonika. Pris kr. 40,00 inkl. kaffe

4/3

Ole lyse 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 spiller Pris kr. 50,00 inkl. kaffe

15/4

?

Husk kop. Kage og kaffe koster 20 kr.
Klubben er for områdets efterlønnere og pensionister. Vi mødes i fælleshuset i
Mølleparken kl. 14.00, hvis ikke andet er nævnt.
Streg
Nyt fra foreningen Kræftens Bekæmpelse Juelsminde Lokalforening
Annonce
for Vejle fjord.
Generalforsamling
i Stouby Multihus Idrætsvej 12, onsdag den 11.marts kl. 19
Efter generalforsamlingen vil sundhedskonsulent Karin Iversen fortælle om
Hedensted Kommunes tilbud til bl.a. kræftramte
Foreningen serverer kaffe med brød.
Landsindsamling er søndag den 29.marts: Tag godt imod vores indsamlere.
Vandreturen GÅ FOR LIVET bliver i år mandag den 11. maj
Vi glæder os til at se dig/jer.
/Formand Kirsten Blume Schmidt.
*** Les Lanciers ***
Kom op af sofaen og vær med til denne festlige dans: Alle er velkomne, både
begyndere, øvede, enlige og par.
Vi danser i aulaen på Stouby Skole følgende mandage:
20. april, 27. april og 4. maj 2020 fra kl. 19.00 til 21.00
Husk at tage kaffe med – og naboen!
Tilmelding på telefon: 20 41 54 84
Venlig hilsen Birte Stisen
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Vigtige datoer:
22. feb. 2020 Avisindsamling
21-22 marts 2020 weekendlejr
21.-24. maj 2020 sommerlejr
Start på foråret
Så er det nye år kommet godt i gang, og det er ved at være tid til at komme i gang
med spejderarbejdet igen. Lederne har hen over juleferien samlet en masse ny
energi og fået lavet programmerne klar, så vi kan starte op på forårssæsonen
onsdag den 29. januar 2020 kl. 17 – 19 og familiespejderne starter op søndag
den 2. februar 2020 kl. 9 – 12.30 og mødes derefter hver 3. søndag. Der er en
masse spændende i programmerne bl.a. kan nævnes weekendlejr i marts ved
hytten og vores store sommerlejr i maj. Hvis der er børn, som synes, at det kunne
være fedt at komme med til sådanne lejre og opleve fællesskabet som spejder, så
er det bare med at møde op, når vi starter. Vi glæder til at tage imod både nye og
gamle spejdere.
Avisindsamling
Lørdag den 22. februar er der pap- og avisindsamling i Stouby.
Pengene fra pappet og aviserne er et rigtig godt bidrag til
spejderarbejdet, og samtidig med at man støtter spejderne,
slipper man også selv for at køre på genbrugsstationen.
Så husk at sætte jeres pap og aviser ud senest kl. 9.00, hvor vi
starter med at køre turene.
Salg af lodsedler
Onsdag den 26. februar 2020 kommer spejderne rundt i byen for at sælge
lodsedler til Landslotteri 2020. Der kan vindes masser af fine gevinster, bl.a.
gavekort til FDM travel, gavekort til Knuthenborg Safaripark
og Fjällräven re-Kränken tasker, og samtidig er man med til
at støtte spejderarbejdet i Stouby. Lodsedlerne koster 25 kr.
pr. stk., og der kan både betales kontant og med Mobile Pay.
Så vi håber, at I vil tage godt imod spejderne. Hvis man bor
udenfor byen, så kan man stadig få fat i lodsedlerne, da de også kan købes
udenfor Min Købmand i Stouby den 26. februar mellem kl. 17 og 19.
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Juelsminde Lokalforening
Invitation til foredrag om alternativ behandling

v/ Projektleder Susan Hovmand Lysdal fra Kræftens Bekæmpelse

onsdag d.15. april kl.19 i Stouby Multihus, Idrætsvej 12
Mange oplever, at alternativ behandling kan lindre smerte, give energi
og forbedre livskvaliteten under et krævende behandlingsforløb.
Fra 2018 har Regeringen vedtaget en forsøgsordning, der giver danske
læger mulighed for at udskrive recepter på canabis til medicinsk brug.
Kom og bliv meget klogere på emnerne som blandt andet er: Hvad er
cannabis til medicinsk brug, og hvordan virker det? Hvordan arbejder
Kræftens Bekæmpelse med alternativ behandling?
Og hvilke overvejelser bør du gøre dig før du går i gang.
Foredraget er gratis og alle interesserede er velkommen.
Der vil blive serveret en kop kaffe/te med kage. Pris 50 kr.
Tilmelding til Karen Nielsen på tlf 2859 5769
eller mail karen@belleby.dk
Senest den 12.april
Vi glæder os til at se dig/jer
Med venlig hilsen
Kræftens Bekæmpelse Juelsminde Lokalforening
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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

Her er plads til
din annonce
Følg
med i, hvad der sker
Anlæg af indkørsler m.v.
globalt,
nationalt
Jord
og beton
arbejde.
og lokalt
Kloakering
samt byggearbejder.

Stouby Entreprenørforretning ApS
Bellevej 20 - 7140 Stouby
Odelsgade
| 7130
| 7569
Tlf.
75 893277
77 Juelsminde
- Fax 75 89
773533
98

Haralds Plads 10 B | 8722 Hedensted | 7589 9966
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Vestergaard I/S.

JØRGEN BOJSEN JENSEN
Jørgen Bojsen Tømrerforretning ApS
TØMRERMESTER
Kildevangen 16, 8783 Hornsyld

Kildevangen 16 8783 Hornsyld Tlf. 75 68 75 99

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

Arrangementer med Stoubys Aktive Piger
Foredrag ved Håndlæser Anne Marie Danefeldt
Onsdag den 19. februar 2020 kl. 19.00 i Stouby Multihus,
Idrætsvej 12
Hvordan kan vi se, hvem vi er, vores adfærd, stærke/svage sider, psyke,
kærlighed, parforhold og meget andet?
Det vil Anne Marie Danefeldt, kendt fra tv programmet
Den 6. sans, fortælle om.
En spændende aften, hvor der bliver mulighed for at stille
spørgsmål efter kaffepausen.
Pris for medlemmer kr. 50,00
og ikke-medlemmer kr. 75,00
Tilmelding senest 14. februar til
Karen Mærkedahl 24 66 65 50. Helst SMS.
-----------------Tag med “Aktive Piger i Stouby” på virksomhedsbesøg hos verdens mest
moderne slagteri
DANISH CROWN Østbirkvej 2, 8700 Horsens.
Onsdag den 18. marts 2020 kl. 10 – 13
Vi vil få en guidet rundvisning på besøgsgangen - så husk fornuftigt fodtøj!
Turen afsluttes med en stor sandwichbolle med pålæg og grønt.
Pris for medlemmer kr. 40,00 Pris for ikke-medlemmer kr. 55,00
Drikkevarer betaler man selv.
Tilmelding er bindende og gives senest tirsdag 3. marts til
Margret Tams på mobil 20 45 03 46 eller mail: margret.tams@gmail.com
Vi mødes til samkørsel ved Multihuset kl. 9.00.
NB: Jeres mænd er også velkomne!
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SIM, hvor I skal med bussen kl. 8 fra Stouby Skole.

Fællesspisning
formed
enlige
Kirkebilen
slutter
udgangen af dette år
Ser
er
fællesspisning
i
Stouby
Multihus
for til
enlige
kl. 18.00
følgende
fredage: 13. marts (NB) –
Fra nytår kører der ikke længere
kirkebil
Stouby
og Hornum
Kirke.

3. april – 1. maj, der er sidste gang, inden vi holder sommerpause.
Pris for mad, kaffe og kage er 40 kr. Der kan købes drikkevarer. Det er menighedsrådet, der
Julekoncert i Stouby Kirke - torsdag den
står for fællesspisningen, og der er tilmelding til Poul Erik på 7589 7051 eller 2162 1257 eller på
4. dec. kl. 20.00
mail til peas@km.dk

Otte sangere og otte musikere byder på en
Konfirmation i Stouby Kirke
stemningsfuld
opførelse
af kor- der
og bekræfter
Søndag den 3. maj kl. 10.30 er der konfirmation,
hvor der er 22.
konfirmander,
orkestersatserne fra Messias. Sangerne er
deres dåbspagt.
bl.a. medlemmer af Vox Jutlandica og

Horsens Klosterkirkes Vokalensemble, og
Koncert i Stouby Kirke
Der er koncert i Stouby Kirke søndag den 24. musikerne
maj kl. 15.00
”ME ANDafMARIA”.
er med
sammensat
professionelle
Musikken kan betegnes som håbefuld melankoli,
der
inviterer
til
fordybelse
og
ro.
musikere og dygtige amatørerindre
fra Østjylland
Duoen består af Maria Anna Rosenberg på vokal
ogSeverin
keyboard
og Johannes
Pehrson på bas og
med
Thorsen
som dirigent.
vokal.
De
to
sangskrivere
kommer
fra
vidt
forskellige
steder
i
musikken
–
Maria
med baggrund i
Messias er et engelsk oratorium i tre dele, som er komponeret af barokkomponisten
musicalen
og Johannes
rocken.
Georg
Friedrich
Händeli (1685-1759).
Det var derfor ikke en selvfølge, at deres veje skulle krydses. Men efter en periode i det samme
Værket blev komponeret på rekordtid - kun 24 hektiske dage - i 1741 og uropført i Dublin
københavnske øvelokale blev tanker og løse ideer vekslet til konkrete sange og et fælles ønske
april
1742. Händels Messias blev året efter opført i London og senere over hele Europa
om at skabe enkel og nærværende musik blev til virkelighed.
og verden.
Koncerten varer ca. 55 min, og der er gratis adgang.
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Johannes Pehrson er bassist, sanger, sangskriver og producer. Før musikken
tog over, har Johannes været elitekajakroer, på U18 og U23 landsholdet.
Maria Anna Rosenberg er udannet på Den Danske Scenekunstskole samt
Sjællands Kirkemusikskole.
Maria har rejst rundt i store dele af verden med musicals på turneer og teatre og
været en fast del af Roskilde Domkirkes natkirke. Der er gratis entré til koncerten.

Set og sket fra 21/11 2019 – 31/1 2020
Døbte i Hornum Kirke
24/11 Adam Bitsch Lerche Nygaard
Døde og/eller begravede i Stouby
9/12 Lars Aage Hansen
9/1 Junna Elvira Rasmussen
17/1 Harry Andreasen
Adresseliste:
Sognepræst: Poul Erik Aandstad Sørensen, Kalmarvej 15, 7140 Stouby, 7589
7051 eller peas@km.dk
Organist: Der bruges vikarer indtil videre.
Stouby Kirke:
Graverkontoret ved kirken: 7589 7435 – eller 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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Stouby set fra luften
Det er nu muligt at se gamle luftfotos af Danmark på denne adresse på Nettet:
www5.kb.dk/danmarksetfraluften
Fra vort område er der mange spændende luftfotos, bl. a. fra fyrrene og halvtresserne.
Disse luftfotos bruger vi i Lokalarkivet bl. a. til at tidsfæste forskellige hændelser i området.
Her er f. eks. et luftfoto fra
1957 af Fakkegravvej 3 og 5.
Hvem er kvinden med cyklen
ved indkørslen til nr 5?
og kvinden på gårdspladsen i
nr 3.
Bemærk telefonmasten med
de mange telefonledninger.

“Trekanten” 1957.
Længst til venstre Vognmand
Peter Andersen. Fakkegravvej 4
Boghandelen. Fakkegravvej 2
Til højre Rutebil ejer Friis.
Bemærk de tre garager.

Stouby Lokalarkiv / Mogens 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

web: www.stouby-skole.aula.dk
mail: annaschouboe@gmail.com
web: hornsyldbridgeklub.dk

7974 1666
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
mail: ledere@stoubyspejder.dk
mail: skytt@hafnet.dk

2323 3722
2034 8573

Søren Østergaard
Laurids Madsen
Morten Seeberg Nielsen
Poul Skytt

26219883

2062 9916

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
Stoubynet
Stouby Aktivitetsklub
Stouby Børneklub
Stouby Erhvervsforening

Helene Fruelund
Børge Pedersen
Vagn Jacobsen
Anna Majbritt Due
Peter Rossel

mail: stoubynu@gmail.com
Borgergade 5, 7140 Stouby
Idrætsvej 5, 7140 Stouby
Overbyvej 21, 7130 Juelsminde
mail: pro@apcoa.dk

2182 9622
5124 4420
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 Skakklub
Jens Otto Grabau
Stouby Skole
Valther Th. Petersen
Fællesbestyrelse Skovly/Skole Anne Thøgersen

Kirkevænget 336, 8310 Tranbjerg
www.stouby-skole.aula.dk

8755 4141
7974 1265
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.
Februar
5. Onsdagsklub for efterlønnere og pensionister. Se side 19
19. Onsdagsklub for efterlønnere og pensionister. Se side 19
19. Foredrag v/håndlæser – Stoubys Aktiver Piger. Se side 23
22. Avisindsamling v/spejderne. Se side 20
29. Halfest kl. 18. Se side 14
Marts
2. Fodboldskoletilmelding starter. Se side 15
3. Generalforsamling i Kildevældets Venner. Kildevældet kl. 19. Se side 9
4. Onsdagsklub for efterlønnere og pensionister. Se side 19
8. Fastelavnsfest i hallen kl. 14-16.30 v/Stouby Skoles Venner. Se side 5
11. Generalforsamling i Kræftens Bekæmpelse – Juelsminde Lokalforening
Multihuset kl. 19. Se side 19
12. Generalforsamling i Stoubynet. Multihuset kl. 19. Se side 14
13. Fællesspisning for enlige. Multihuset kl. 18. Se side 24
18. Onsdagsklub for efterlønnere og pensionister. Se side 19
18. Virksomhedsbesøg hos Danish Crown – Stoubys Aktive Piger. Se side 23
29. Landsindsamling for Kræftens Bekæmpelse
April
3. Fællesspisning for enlige. Multihuset kl. 18. Se side 24
Næste nummer af bladet (nr. 194) udkommer i starten af april 2020.
Deadline for materiale til bladet er fredag den 27. marts 2020.
Stoubybladet udkommer 6 gange om året (i starten af hver lige måned)
Deadline for materiale til de efterfølgende numre er henholdsvis:
22. maj, 31. juli og 25. september 2020. Ret til ændringer forbeholdes.

Batterier til ethvert formål!

Genopladelige - Alkaline - Bærbar PC/Mac - Telefon - Foto/Video

Strømforsyninger/Ladere til!

Bærbar PC - Telefon - Kamera - Navigation m.m.

LED Belysning

Miljøvenlige og besparende Industribelysning - Spots - Pærer- Strips
Finder du ikke hvad du søger, ring til os på tlf. 75 89 72 00 - Køb online på www.batteribyen.dk

28

Snullik’s Data, tlf. 27517078

