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Nyt om det nye Stouby Spisehus, se side 6
Konfirmation i Stouby d. 23. august, se side 24
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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
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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:
Vakant

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.

Bestyrelsen for Stouby GIF
Formand:
Jan Rosenmaj Pedersen
Næstfmd:
Kim Uldahl
Kasserer:
Hans Jørn Sørensen
Sekretær:
Michael Drost-Hansen
Best.medlem: Jimmi Brøndum
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. 22 58 56 79
tlf. 25 65 88 13
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
Mange generalforsamlinger og møder blev aflyst i forbindelse med Corona-epidemien, og ligeså
vores generalforsamling den 29. april. Da vi allerede er langt inde i året, har vi besluttet at
udskyde vores generalforsamling til næste år. Generalforsamlingen skal jævnfør vore vedtægter
afholdes senest ved udgangen af april.
Besøg af TV-SYD. Vi blev kontaktet af TV-SYD, idet de ønskede at besøge os i forbindelse
med deres serie om ”Sommeroplevelser i ferielandet”. Særligt ville de sætte fokus på
”Salatfadet” og det nyrestaurerede ”Træskohage Fyr. En journalist og en fotograf besøgte os
tirsdag den 14. juli, og de var med turisterne på tur med Salatfadet fra Rosenvold Strand
Camping til fyret. Om aftenen blev der sendt direkte fra Træskohage Fyr, hvor fyrmester
Mogens Dam fortalte om restaureringen af fyret. For at skabe lidt ekstra stemning var ca. 25
Stouby-borgere kørt med ud til fyret i ”Salatfadet” med ”proviant” om bord, ligesom flere andre
interesserede stødte til gruppen ude ved fyret. En rigtig fin aften med stor branding-værdi for
Stouby. Det er ikke alle landsbyer, der får 10 minutters sendetid.
Toilettet ved Rosenvold. Efter et par års tovtrækkeri med Teknisk Forvaltning har vi nu fået
det ønskede toilet. Det har sadeltag med tagpap, er isoleret, og det vil være muligt at indlægge
elektricitet. Det simple toilet, vi blev stillet i udsigt, blev ændret til ”Juelsminde-modellen”. Tak for
det. Det ene af de to toiletter skal holdes åbent hele året, hvis vejret tillader det.
Flydebro. I det seneste blad oplyste vi, at vi havde fået afslag i Fritidsudvalget på en ansøgning
om et tilskud til en flydebro, men at vi havde fået tilsagn om en genoptagelse af sagen. Det
endte igen med et afslag, og fortsat uden begrundelse. Vi har en fornemmelse af, at den reelle
årsag er, at ”de nu har fået nok i Stouby”.
Trafikforhold på Sanatorievej. Vi har fået klager over stærkt stigende trafik på Sanatorievej,
og vi har nedsat en arbejdsgruppe med vort medlem Mogens Dam som tovholder. Mogens
indkalder snarest gruppen til et indledende møde, hvorefter Teknisk Forvaltning skal inddrages.
Det forventes, at strækningen Fakkegravvej, Vestergade og Ællingegade medtages i arbejdet.
Almene boliger. Gennem lang tid har vi overvejet, om vi skal gå ind i et projekt om at bevare
Savværksgrunden og oprette en form for museum. Det kræver mange frivillige, og umiddelbart
er der ikke muligheder for at skaffe midler til at købe grunden. Ejeren er meget interesseret i at
savværket forbliver i området, og vi har derfor henvendt os til Glud Museum. De er meget
interesseret i at overtage saven, men mangler midler til at opstille den. Måske kan saven stilles i
depot midlertidigt. Efter sigende skulle der have været 13 savværker i Bjerre Herred.
I Stouby er der et stort behov for flere lejeboliger, og vi er i kontakt med borgmesteren og
Juelsminde Andelsboligforening om udfordringen. Der arbejdes i øjeblikket på at Juelsminde
Andelsboligforening skal købe savværksgrunden med henblik på at opføre 12 – 13 almene
boliger. Juelsminde Andelsboligforening driver i forvejen ældreboligerne i Stouby, der ligger
nabo til Savværksgrunden.
Fakkegrav Badehotel. Ejeren af ”badehotellet” har på det seneste indsendt et nyt projekt
omfattende 14 ferieboliger, der skal opføres på eksisterende sokkel. Kommunen og
Kystdirektoratet har givet tilladelse til projektet, men igen har Danmarks Naturfredningsforening
indklaget afgørelsen til Ankestyrelsen med begrundelsen, at en tilladelse vil danne præcedens
for tilsvarende projekter. ”Præcedens” er et ord som DN benytter igen og igen, hvilket i høj
grad er med til at standse udviklingen i landdistrikterne.
Fortsat god sommer

Ole Flemming Lyse/formand
5

5

Nyt fra Stouby Multihus
Hej alle Stouby borgere,
Fra den 1. august overtager jeg stillingen som halinspektør og forpagter af Caféen
i Multihuset. Dette er noget, som både jeg og mit personale har glædet os rigtig
meget til, og vi vil alle 4 gøre vores bedste til, at Multihuset bliver et godt og
venligt sted at mødes.
I forbindelse med at vi starter op, har vi valgt at kalde Caféen for Stouby
Spisehus. For os er det mere folkeligt end café, og folkelighed, venlighed og et
hus som vi gerne ser som de lokales møde- og fristed til at være aktive, nyde et
godt og veltillavet måltid mad, og et sted hvor der skal være plads til alle.
Vi er allerede godt i gang med at indrette os i køkken- og spishus-delen, og fra
den 11. august vil der være mulighed for at købe skolemad fra kl. 7.30, ligesom at
vi også har frokost mandag - fredag i Spisehuset. Vi prøver også med aftenåbent
når der er gang i hallen, men skulle du få lyst til en nem dag i dit eget køkken har
vi naturligvis take-away, så bestil på peter@skovsmad.dk, der kommer løbende
menu op med dagens ret .
Vi ønsker også at blive en del af idræts- og kulturlivet i byen, og vil være den
naturlige sparringspartner til dette. Ligesom vi også gerne står for din næste fest,
næste kursus, næste børnefødselsdag eller hvad du nu lige har i tankerne, ring,
skriv eller bedst kig forbi, vi er ”hjemme” det meste af dagen.
Hvem er vi så? Vi er 4 lokale personer, som har hver vores kvalitet for at være
klar i Stouby Multihus.
Helene Ravn som sammen med mig, Peter Skov, tager sig af køkkenopgaverne.
Steen Sørensen som er skarp på reparationer, køkkenarbejde og udearealer når
de trænger samt Zelinna Enaya, der vil være den der oftest tager telefonen,
svarer mails samt får pyntet op, så vi får noget hygge i Spisehuset”.
Håber at se jer hos os, vi er klar til at smile og forkæle jer.

/Peter
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Nyt fra Kræftens Bekæmpelse Juelsminde Lokalforening
Meget er forandret, men stadig rammes mange desværre af en Kræft-sygdom.
Derfor er Kræftens Bekæmpelses Landsindsamling, som normalt foregår i marts
måned ikke droppet, men på grund af Corona krisen flyttet til søndag den 16.
august. Som noget nyt har alle tre lokale foreninger i Hedensted Kommune valgt
at gøre det digitalt. Vi vælger ikke at løbe den sygdoms risiko, der er ved at gå fra
dør til dør i denne tid.
Vi håber, at I alle tager godt imod foreningens nye tiltag, og støtter Kræftsagen
som I plejer med et bidrag på MobilePay den 16. august. Se det telefonnummer
du skal bruge den 16. august i annoncen nedenfor. Du vil også kunne finde den i
din lokale avis i perioden op til indsamlingen, og på opslag i lokale butikker.
Lokalforeningen afholder generalforsamling i Stouby Multihus onsdag den
23. september kl. 19.
Forebyggelseskonsulent Karin Iversen fra Sundhedshuset i Løsning vil denne
aften fortælle om hvad Hedensted Kommune har at tilbyde dig, hvis du bliver ramt
af alvorlig sygdom. Alle er velkomne.
Foreningens årlige vandreture som 2-300 mennesker altid bakker op om vil vi
vende tilbage med til næste år.
Foredraget med en konsulent fra Kræftens Bekæmpelse omkring alternativ
behandling forventer foreningen at arrangere i foråret 2021.
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Fakkegravvej 42, 7140 Stouby
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

Generalforsamling i Stouby Sauna-laug
Generalforsamlingen afholdes mandag d. 28.9.2020 kl. 17.00 i Multihuset
(udskudt pga. Corona)
Dagsorden følger vedtægterne og forslag til dagsordenen skal være formanden i
hænde senest 14 dage før, dvs. mandag d. 14.9.2020 (mette@playmakers.dk)
Vedtægterne kan ses på foreningens side, www.stoubysauna.dk, hvor også
dagsordenen med bilag bliver offentliggjort 8 dage før generalforsamlingen.
/Mette Ullerslev

Generalforsamling i Stouby Jagtforening
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Stouby Jagtforening.
Generalforsamlingen afholdes i Stouby Multihus torsdag den 10. september kl.
19.00.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
___
Der afholdes pokalskydning i Urlev lørdag den 15. august i tidsrummet 9-12.
/Bestyrelsen, Erling Juul
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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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Vrigstedhus
Stor og lille sal. Service til 65 personer.
Opvaskemaskine.
Henvendelse:
Lis Laursen
Tlf: 23 37 68 91

Menighedsrådsvalg 2020 – Stouby og Hornum sogne
I juni inviterede vi til orienteringsmøde – tak til alle der deltog. Nu kommer så
selve valget, som afvikles ved en valgforsamling :
Tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.00
i Stouby Multihus, Idrætsvej 12, 7140 Stouby
På valgforsamlingen skal der opstilles og vælges kandidater – nogle
interesserede har allerede meldt sig, men der kan bruges flere.
Der er også behov for nogen, der vil være stedfortrædere.
Du kan også møde op for at stemme.
Menighedsrådet har brug for medlemmer med forskellige interesser og
kompetencer.
Hvis du overvejer at stille op og har nogle spørgsmål, er du velkommen til at
kontakte mig eller en anden fra Menighedsrådet.
Vel mødt

/På Menighedsrådets vegne
Anita Andersen, tlf. 25590616

Generalforsamling i Stoubynet
Den udsatte generalforsamling er nu fastlagt til at blive afholdt torsdag den 27.
august 2020 kl. 19.00 i Multihuset, Stouby.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Punkter til dagsorden skal være bestyrelsen i
hænde senest den 20. august 2020. Kontaktperson er formanden, Børge
Pedersen, tlf. 5124420 eller e-mail: formand@stoubynet.dk
Der vil være en forfriskning efter generalforsamlingen.
/Med venlig hilsen
Bestyrelsen
11
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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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Vigtige datoer:
16. aug. 2020 opstart familespejder
26. aug. 2020 opstart spejder
29. august 2020 avisindsamling
7. nov. 2020 avisindsamling
Så skal vi atter i gang 😊😊
Så er sommerferien snart ved at være slut, og
hverdagen starter igen. Det betyder også, at
Stouby spejderne starter op igen på en ny sæson.
Familiespejderne for børn under 6 år og deres
forældre samt evt. søskende starter søndag den
16. august kl. 9.00.
De øvrige grupper starter onsdag den 26. august
kl. 17.00. Alle de nye børn i 0. klasse er velkomne
til at prøve at komme til spejder. Det er alle børn i
de større klasser selvfølgelig også. Så vi håber på
at se rigtig mange nye spejdere.
Goddag og farvel til ledere
Når vi nu forhåbentlig får mange nye spejdere, så skal der gerne være nogle
ledere. Heldigvis startede Brian Rosendal Rønn og Emma Pedersen, som mange
børn kender fra Stouby Skole lige før sommerferien, hvilket vi rigtig glade for! Men
vi sagde også farvel til Mette, Klaus og Karina, som har valgt at stoppe. Der skal
fra Stouby Spejderne lyde et kæmpe-stort tak for deres store arbejde og
engagement gennem årene 😊😊
Så indtil videre er lederfordelingen for grupperne:
Brian, Hans og Emma tager sig af bæver og ulve.
René og Jette tager sig af Junior, Trop og Senior.
Spejderledere søges: Få erfaring med børn og masser af gode oplevelser
I en grøn plet udenfor Stouby, tæt på skoven, holder Stouby Gruppe med dens ca.
35 spejdere til. Til vores spejdere i alderen 6 - 14 år søger vi to eller tre ekstra
frivillige, som vil være med til at give dem nogle friske udfordringer og gode
oplevelser.
Som spejderleder er du med til at lave friluftsaktiviteter for spejderne, hvilket er en
sjov og lærerig måde at få erfaring med at være sammen med børn. Det kan
f.eks. være at lave mad over bål, lære dem at sove i telt eller at være ude i mørke,
hvilket kan være en udfordring for mange af de små spejdere. Når vi spørger
børnene, så er det de helt simple ting, der har størst betydning for dem: masser af
13
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leg, sjov og ballade sammen med gode venner! Over tid sætter de mere og mere
pris på alt det de lærer, imens de har det sjovt.
Du behøves ikke at have været spejder før. Du skal bare have mod på at bruge
og udvikle flere sider af dig selv – ligesom du skal have lyst til at give børn og
unge en spejdertid for livet og indgå i fællesskab med de andre unge og voksne.
Kom bare, som du er – så finder vi ud af
resten. Spejderne holder møde hver
onsdag fra kl. 17.00-19.00.
Kunne du tænke dig at blive spejderleder så
skriv på ledere@stoubyspejder.dk eller mød op
i spejderhytten, Stouby Skovvej 7C en onsdag,
så finder vi ud af det.

Pizzahytte
Vores pizzaovn har stået uden tag i et stykke tid og
har i stedet været pakket ind i presenning, som
gjorde, at den ikke var så anvendelig.
Så søgte Karina Hedensted Kommunes
udviklingspulje om penge til at bygge en ny bålhytte
over pizzaovnen. Og vi fik heldigvis tilsagn om
bevillingen. Så arbejdet med at bygge bålhytten skal
snarest i gang, så der kan laves rygende varme
pizzaer.
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GÅ IKKE
GLIP AF
DENNE
DAG

STOUBYS AKTIVE PIGER
Sommerudflugt til Samsø tirsdag d. 18. august 2020
Vi kører fra Multihuset i Stouby kl. 7.30 med bus og kører mod Hou.
I bussen vil der blive serveret kaffe/ te og et rundstykke. Kl. 9.30 sejler vi med
færgen fra Hou mod Samsø, hvor vi ankommer kl. 10.30.
Her står der en lokal guide på bussen, som vil vise os rundt og fortælle om øen.
Der bliver gjort holdt ved et par butikker og vi spiser middag i "Dokken", hvor der
serveres flæskesteg og dessert.
Efter en forhåbentlig god dag med masser af oplevelser sejler vi hjemad kl. 15.45
- og regner med at være tilbage i Stouby ca. 18.00.
PRIS for Medlemmer: 300,- kr. og IKKE Medlemmer: 450,- kr.
Tilmelding senest 9. august til Jyttev398@gmail.com eller hannen@hafnet.dk
Vil man se mere om Samsø kan man gå ind på: www.visitsamsoe.dk
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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

STOUBYS AKTIVE PIGER
”Pigerne på Sprogø”
Foredrag med historiker og forfatter Carsten Egø Nielsen.
Torsdag d.10. september 2020 kl. 19:00 i Stouby Multihus.
Kom og hør Carsten Egø Nielsen holde et spændende og medrivende foredrag
om kvindehjemmet på Sprogø og om nogle af skæbnerne fra anstalten.
Carsten Egø Nielsen skal også gøre os klogere på baggrunden for anstalten og
om hverdagen for beboerne.
Foredraget ledsages af nutidige og samtidige billeder.
Pris : 60 kr. for medlemmer / 100 kr. for ikke-medlemmer.
Der vil blive serveret brød samt kaffe/te.
Vi glæder os til en hyggelig og lærerig aften.
Alle er velkomne
Tilmelding senest d.1. september til Margret Tams Nielsen
Tlf: 20450346 / mail: margret.tams@gmail.com
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Hverdagshistorier fra Skovly og Stouby Skole – et forældreperspektiv
I fællesbestyrelsen repræsenterer vi børn helt fra 1 til 12-13 år, og vi arbejder for
at sikre en god hverdag for børnene.
Vi arbejder bl.a. for at etablere en grøn linje: Børnene i Skovly nyder en naturskøn
placering i skovkanten med rige muligheder for at arbejde med naturen som
ramme for dagligdagen. På skolen vil vi gerne, at børnene fortsat oplever en tæt
kontakt til naturen som ramme for det faglige og sociale.

Det er dejligt, når man derhjemme får et indblik i vores børns hverdag. Vi vil derfor
gerne dele et par oplevelser:
• I Skovly er der både skov og en lille å at lege i. Nogle gange må mor/far ud
og hente gummistøvler i åen, så de kan komme med hjem efter endnu en
god dag. At klatre i træer, på stubbe og stammer giver god motorik, og en
pind kan sagtens både være et sværd, en tryllestav og en ske - kreativiteten
blomstrer.
• I 1. Klasse havde en SFO-pædagog inviteret sin far, der er lastbilchauffør, til
at komme på besøg. Børnene fik lov at komme op i førerhuset, hvor de
kunne prøve rattet og båthornet. Børnene fik også lov at komme om i
lastrummet. Det var stort!
• SFO’en ”Myren” tilbyder cykelture, hvor børnene på egne eller lånte cykler
har mulighed for at øve sig ude i vores smukke omgivelser. En tur gik fx ud
forbi Skovly og videre ned (og op) af den stejle grusvej over mod Staksrode.
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Det giver fællesskab at klare turen sammen, når man skal knokle op og ned
af bakkerne. Turene tilpasses børnene, der er med.
• Ofte oplever vi børn, der kommer hjem og dufter af røg og bål. Børn som
kan fortælle om suppe eller snobrød, der er blevet bagt sammen med de
andre ved bålet. Børn der er trætte af frisk luft, gode oplevelser og
fællesskab.
• 5. Klasse var ude at lave bio-blitz, hvor der blev indsamlet hen ved 100
insekter. Det gør indtryk, og lader børnene komme helt tæt på dyrene – og
de lærer både om dyr, planter, deres omgivelser mv.
• Bussen sikrer mange turer – eks. til Stenhøj eller ud til spejderhytten.
• På skolen er der traditionelt morgensamling i ”Sognegården”, hvor der deles
nyheder og synges fællessang. En dag fortalte Jesper, der er lærer i
natur/teknik, om månedens dyr ”en grævling”. Børnene blev efterfølgende
opfordret til at finde bl.a. en mos-skorpion ude i naturen.
Vi er stolte af det tilbud, som vi har i Skovly og på Stouby Skole. Der arbejdes
hver dag hårdt på at sikre de bedst mulige rammer – fagligt og socialt. Den
seneste tid med COVID-19 har været en særlig udfordring, hvor alle – børn,
forældre, lærere, pædagoger, ledelse mfl., har ydet deres ypperste for at sikre en
tryg hverdag for børnene.
Fællesbestyrelsen vil gerne ønske alle en god sommer - og ser frem til et fortsat
bredt og godt samarbejde omkring Skovly og Stouby Skole.

INDSÆT BILLEDE fra børnehaven– eftersendes i morgen mandag
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Efter en lang Corona- og sommerpause skal vi i gang igen
Mandagsholdet: Cycling/Styrke begynder mandag den 17. august.
Pga. COVID-19-retningslinjer er der lidt ændringer:
 Vi har udvidet tiden lidt, så vi begynder kl. 17.45 og slutter kl. 19.00
 Max deltager antal reduceres
 Der vil ikke længere være mulighed for at låne måtter – så medbring egen
 Der vil være øgede krav til rengøring og afspritning
 MEDBRING håndklæde
Ca. hver tredje uge vil der også et cycling/styrke -old om onsdagen, og måske
også en gang imellem lørdag morgen. Mere info følger.
Torsdagsholdet er klar fra 24. september
___
Fra uge 35 gentager vi succesen og går udendørs i en periode:
Lørdage kl. 8.30 -9.30 (fra d. 29. sep.)
Vi arbejder med puls og styrke, overvejende med egen kropsvægt men også
elastikker mv. Alle får gratis udleveret et elastik, som man herefter selv
medbringer fra gang til gang.
Hvis vejret driller, har vi mulighed for at anvende multisalen eller hallen.
Derfor er der ikke max antal på deltagere, men HUSK liggeunderlag, elastik,
håndklæde, drikkedunk samt evt. indendørs sko.
Afhængig af vejret går vi permanent indenfor til oktober. Det ser vi på.
Timerne vil kunne bookes fra 1. august.
Kom og bliv en del af et fantastisk team
Vi søger en ildsjæl, der kunne tænke sig at blive en del af vores instruktørstab i
Stouby Motion. Så har du lyst til at prøve kræfter med cycling som instruktør,
hører vi meget gerne fra dig. Vi tilbyder bl.a. uddannelse gennem DGI.
Kontakt Karen Skytt på : 25215228
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HUSK forsat at passe godt på jer selv og andre, når I træner i Stouby Motion.
Vask hænder før og efter træning, sprit maskiner/håndvægte/redskaber af før og
efter brug, medbring håndklæde og hold afstand.
Husk egen drikkedunk.

Motionslokalet er åbent for medlemmer alle ugens 7 dage fra kl. 05:00- 23:00
Hvis du som nyt medlem ønsker en introduktion til maskinerne, kan du booke dette på
vores hjemmeside.
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 abonnements.
Forældre/barn træning
Er du fyldt 12 år eller går i 6. klasse er du også velkommen til fitnesstræning.
Dette skal ske i følgeskab med dine forældre eller bedsteforældre.
Seniorfitness
Vi tilbyder fælles seniortræning alle tirsdage og torsdage mellem kl. 9:00 – 10:00.
Indoor Cycling
Indoor cycling er også kendt som spinning i daglig tale.
Vi benytter Tomahawk IC7 cykler med watt måling samt Body Bike cykler.
Vi tilbyder flere forskellige hold i løbet af ugen.

Vi glæder os til at komme i gang igen!
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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

Sommer betyder udendørsliv på trods af vind og vejr, dog helst i solskin. Også af
den grund er det dejligt, at mange mennesker har besøgt de talrige smukke og
spændende steder, som vores område rummer.
Især Træskohage Fyr og området omkring det har haft mange besøgende, både
grupper og enkelte interesserede til stor glæde for alle.
De mange shelters i skoven har også været tæt belagt.

Her ses en gruppe som lytter til Træskohage fyrs historie.

/Stouby Lokalarkiv
Lis Schrøder tekst / Mogens Dam foto
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Søndag den
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af afstandskravene
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Søndag
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12.2. juni
juni 1.3.s.e.
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der kan være
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den med
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Vi glæder os alligevel til en festlig søndag, hvor vi forventer at følgende 21 konfirmander bliver
Sogneindsamlingen
konfirmeret:
Sammenlægning
af menighedsrådene
Der blev samlet 7.041
kr. ind til Folkekirkens Nødhjælp den 13. marts. Der skal lyde en
Der
har
været
afholdt
sognemøde
både
i Hornum
og
Stouby
en orientering
om en mulig
stor
tak tilLili
alle
dem, der
deltog og
brugte
noget
af ideres
tidmed
denne
søndag eftermiddag
Andrea
Ballegaard
Preuthun
Alexander
Mahnkopf
Møller
Nilsen
sammenlægning
af menighedsrådene
i vore
2 sogne.
På begge
var der en
afstemning,
Mai Jespersen
Chresten
Riis og
Nyvang
Nielsen
påAnnika
at hjælpe
nogle
af verdens fattigste
kvinder
børn.
Der møder,
skal naturligvis
også
lyde en
hvor
der
var
et
klart
flertal
for
sammenlægningen.
Så
det
arbejdes
der
nu
videre
på.
Asta
Riis
Nyvang
Nielsen
Jasper
Balle
West
tak til alle jer, som gav et bidrag til indsamlingen.
Frida Panduro Pedersen
Jonas Bjørn Leth Friis
Foredrag
med
Helge Lund
Johanne
Volmer
Louis Gam Nielsen
Påskeindsamling
Tirsdag
den
9.
april
kl.
19.30
kommer
pensioneret
Helge Petersen
Lund fra Rødbyhavn til
Melanie Sandra Fischer
Lucas
Elias Villyskibsfører
Toft Boesgaard
Påskedag
og
2.
Påskedag
er
der
indsamling
i
vore
kirker
med
mulighed
at støtte
Stouby
Multihus
hans
far var ansat fra 1926 tilfor
1957,
fra 1938 til
Natasha
Søe og fortæller om Vejlefjord,
Lukas hvor
Herholt
Stærke
KFUM
og
KFUM’s
arbejde
i
Danmark.
KFUM
og
KFUK
er
en
kirkelig
børneog
1955
som
inspektør.
Det er Stouby Lokalarkiv
og Stouby
Signe
Holst
Jacobsen
Lukas Klærke
NyhusMenighedsråd, der står for dette
ungdomsbevægelse,
der
tilbyder
og unge
aktiviteter
lokalt, lejre og festivaler over
Sine Steffensen
Marcus
Christoffer
Jespersen
arrangement,
hvorLevinsen
der er
kaffe
á 30 børn
kr.
hele landet og et globalt fællesskabNikolaj
gennem
BuhlYMCA
Larsenog YWCA. De er med til at styrke
Tobias Bull Reenberg
børn og unges livsmod ogi Stouby
handlemuligheder
i forhold til både trosliv og samfundsliv.
Konfirmandgudstjeneste
Kirke
Villiam
Helstrup
Petersen
Søndag den 14. april kl. 14.00 medvirker mange af årets
konfirmander og sætter deres præg
på
denne gudstjeneste. Bagefter er der sodavand, kaffe og kage i våbenhuset.
Kirkebilen
Sogneudflugten er aflyst i år
Kirkebilen (Juelsminde Bilen) kører til Stouby Kirke, når der er gudstjeneste kl. 10.30.
På grund af risiko for Corona-smitte og de nuværende afstandskrav bliver der desværre ingen
Sangeftermiddag
Det
er gratis ati år.
køre med kirkebilen, og den kører ad følgende rute:
sogneudflugt
Torsdag
den 18. april kl. 14.00-16.00 er der igen sangeftermiddag i Stouby Multihus, hvor

kl. 10.00 Uno-X i Stouby - Ællingegade - Vestergade - Borgergade – Stouby Møllevej -

organist
Uffe Kristiansen
spiller. Alle
er velkommen
til en hyggelig
eftermiddag
med
sang og Mølleparken
- Stouby
Møllevej
- Borgergade
- Vejlevej
- kl. 10.10
Hyrup Kro
- Vejlevej
Fællesspisning
for enlige
musik.
Der er- kaffe
á 20 kr.
Bråskovvej
Kalmarvej
- Stouby Kirkevej - Stouby Kirke.
Der bliver fællesspisning kl. 18.00 i Stouby Multihus følgende fredage i efteråret:
4. september – 2. oktober – 6. november – 4. december
Gudstjeneste
”Gud og sild”
Det
40med
kr. forkirkefrokost
mad, kaffe
og–maj
kage.
Der erkoster
10 konfirmander
den 1.
kl. 9.00 i Stouby Kirke:

Efter gudstjenesten i Stouby Kirke fredag den 26. april kl. 10.30 er der kirkefrokost i Stouby
Agnes Aaby
Jens
Holm Kjær Poulsen
Multihus,
hvorLohmann
der serveres sild, fiskefilet m.m. Alle
er velkomne.

Anne Kirkegaard Madsen
Bastian
Reinholt Madsen
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Mathias Gaarn Hansen
Mathilde Gaarn Hansen
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Menuen bekendtgøres i forbindelse med opslag hos købmanden og på Stoubysiden på
Facebook. Der er tilmelding senest onsdagen før fællesspisningen til Poul Erik Sørensen på
7589 7051 eller en SMS til 2162 1257 eller mail til peas@km.dk
Høstgudstjenester
Søndag den 13. sept. kl. 10.30 er der høstgudstjeneste i Hornum Kirke kl. 10.30. Der bliver
indsamling til det såkaldte høstoffer, der går til Kirkens Korshær. Efter gudstjenesten er der
frokost i Træhuset ved siden af kirken. Menighedsrådet er vært.
Søndag den 20. sept. kl. 10.30 er der høstgudstjeneste i Stouby Kirke kl. 10.30 med indsamling høstofferet, der går til Kirkens Korshær. Efter gudstjenesten er der frokost i Stouby Multihus, hvor Menighedsrådet er vært.
Det er en gammel tradition at mødes i en smukt pyntet kirke til høstgudstjeneste, hvor vi sammen glæder os over en forhåbentlig veloverstået høst på markerne og i vore haver. Samtidig
siger tak til Gud for høsten – ”Ham takker alle vi med sang for alt, hvad han har givet, for hvad
han vokse lod i vang, for ordet og for livet” som der står i den skønne høst- og efterårssalme
”Nu falmer skoven trindt om land” af Grundtvig.
Set og sket fra 21/5 2020 – 31/7 2020
Døbte i Stouby Kirke
21/6
Anton Lomholdt
5/7
Karl Frier
5/7
Malthe Vingborg Pedersen
19/7
Christine Heftholm Nielsen
Døbte i Hornum Kirke
24/5
Andrea Lili Ballegaard Preuthun
Døde og/eller begravede i Stouby
29/5
Johannes Smidt Olesen
31/5
Svend Valdemar
7/6
Kirsten Mose
29/7
Knud Aage Hansen
Døde og/eller begravede i Hornum
20/5
Jens Christian Glassaw Hansen
26/5
Ernst Ryder
Adresseliste:
Sognepræst: Poul Erik Aandstad Sørensen, Kalmarvej 15, 7140 Stouby, 7589 7051 eller 2162
1257 eller mail til peas@km.dk
Organist: Der bruges vikarer indtil videre.
Stouby Kirke:
Graverkontoret ved kirken: 7589 7435 – eller Stouby-kirke@hotmail.com
Graver og kirketjener: Sten L. Thomsen
Kirkeværge: Preben Laursen, Løgballevej 18, 7140 Stouby, 2258 9013
Hornum Kirke:
Graver og kirketjener: Kirsten Heide Laursen, Stensvej 10, 8300 Odder, 2130 6120 eller
hornumgraverkontor@gmail.com
Kirkeværge: Michael Brund, Hornumvej 22, Hornum, 8783 Hornsyld, 2233 0669

25

Onsdagsklubbens program, Efterår 2020
30/9

All Voss kommer og spiller for os
Pris kr. 40,00 incl. kaffe

14/10

Bankospil - Husk en gevinst max kr. 25,00

28/10

Vi får besøg af Damernes Butik

11/11

Vi besøger Lokal-arkivet, nærmere information følger

Klubben er for områdets efterlønnere og pensionister. Vi mødes i fælleshuset i
Mølleparken kl. 14.00, hvis ikke andet er nævnt.
/Bodil Hansen
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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
Saunaluget
SIM, Skolen I Midten
SIM Skolebestyrelse

Bodil Hansen
Ove Henriksen
Mette Ullersted
Troels Brogaard Andersen
Henrik Aage Olesen

Stouby Møllevej 12 C, 7140 Stouby
Lilleeje 14, 8722 Hedensted
Mail: Mail@metteullersted.dk
mail: skolenimidten@hedensted.dk
mail: hol@privat.dk

2460 7410
7589 0027
7983 3101
2024 4959

Stoubybladet/www.stouby.nu
Stoubynet
Stouby Aktivitetsklub
Stouby Børneklub

Helene Fruelund
Børge Pedersen
Vagn Jacobsen
Anna Majbritt Due

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

2182 9622
5124 4420
7589 7011
4128 0446

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

Laurids Madsen
Klaus Holgersen
Marianne K. Kristensen
Peter Skov

Vejlevej 80, 7140 Stouby
Lindevangen 7, 7140 Stouby
mail: mkjerkegaard@gmail.com
Mail: peter@skovsmad.dk

2034 8573
5364 5335
4027 7155
4055 0412

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: tors. lige uger kl. 19.30-21.30 (minus skoleferier). Ellers efter aftale.
August
16. Opstart af famile-spejder kl. 9.00 v/ Spejderhytten - se side 13
18. Sommerudflugt til Samsø, Stoubys Aktive Piger - se side 15
23. Konfirmation i Stouby Kirke kl. 10.30 - se side 24
26. Opstart spejder (alle øvrige grupper) kl. 17.00 v/Spejderhytten - se side 13
27. Generalforsamling i StoubyNet kl. 19.00 i Multihuset - se side 11
29. Avisindsamling v/Stouby Spejderne
September
4. Fællesspisning for enlige kl. 18 i Multrihuset - se side 24
10. Foredrag v/Stoubys Aktive Piger kl. 19 i Multihuset - se side 17
10. Generalforsamling i Jagtforening kl. 19 i Multihuset – se side 9
13. Høstgudstjeneste i Hornum Kirke kl. 10.30 - se side 25
15. Menighedsrådsvalg kl. 19.00 i Stouby Multihuset - se side 11
20. Høstgudstjeneste i Stobuy Kirke kl. 10.30 - se side 25
23. Generalforsamling i Kræftens Bekæmpelse kl. 19 i Multihuset - se side 7
28. Generalforsamlingen Stouby Sauna-laug kl. 17.00 i Multihuset - se side 9
30. Møde i Onsdagsklubben kl. 14 Mølleparken
- se side 26
Næste nummer af bladet (nr. 197) udkommer i starten af oktober 2020.
Deadline for materiale til dette blad er fredag den 25. september 2020.
Stoubybladet udkommer 6 gange om året (i starten af hver lige måned)
Deadline for materiale til det efterfølgende nummer er 20. november 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
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Snullik’s Data, tlf. 27517078

