Stoubybladet
Ny vuggestue er indviet i Skovly, læs mere side 13
Nyt om den kommende Stouby Aktivitetspark, læs mere side 7
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Kasserer:
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Best.medl.: Mogens Dam (repr. for Lokalarkivet)
Best.medl.: Vakant (repr. for GIF)
Suppleant:
Liselotte Dybkjær
Suppleant:
Anja Beck Nielsen

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. 60 61 67 80

Bestyrelsen for Stouby GIF
Formand:
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Kajak:
Trine Fick
Suppleant:
Jimmy Laursen
Suppleant:
Kristina Juul
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_________________________________________________________________
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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Siden sidst fra Stouby og Omegns Lokalråd
Mange søger ud i naturen i disse Coronatider, og når det samtidig frarådes at
rejse på skiferie eller til varmere himmelstrøg, så er der ekstra stor søgning mod
lokale, attraktive naturdestinationer. Mange søger mod stranden, i vort turistområde er det især Træskohage Fyr, Fakkegrav, Rosenvold og Stenhøj Strand.
Forleden weekend var vi en tur til Stenhøj Strand, og der holdt mere end 50 biler
på parkeringspladsen. Også den flotte nyrenoverede sti ved Fakkegrav bliver
flittigt benyttet.
Kulturmiljøer. Teknisk Udvalg har på det seneste ændret antallet af kulturmiljøer
i Hedensted Kommune fra 61 til 40, men Træskohage Fyr, Vejlefjord Sanatorium,
Rosenvold Hovedgård med Stouby Skovvej og Fakkegrav er fortsat udpeget som
kulturmiljøer. Et kulturmiljø har den særlige status, at det ikke må fjernes,
medmindre byrådet har givet sin godkendelse. Teknisk Udvalg oplyser, at den
særlige status som kulturmiljø skal øge værdien af bygningen, bevare områdets
særpræg og være med til at tiltrække turister.
I Stouby er der desuden udpeget et nyt kulturmiljø, og det er tvillingegården
”Hjerrildgårde”, der ligger ud til Stouby Kirkevej.
Boliger. Hedensted Kommune har oplyst, at den første grund er solgt i
Skovhavegårdudstykningen. Der er tale om grund nr. 17, og køberne har i
forvejen tilknytning til Stouby. Vi må håbe, at det får en afsmittende effekt, således
at de sidste grunde hurtigt bliver solgt. Det betyder også, at tidligere sonderinger
om at bygge almene boliger i en del af udstykningen bortfalder. Tilbage står
Savværksgrunden, og kommunen har foretaget en del undersøgelser vedr.
bygningernes værdi, således at man er i stand til at tilbyde ejeren en pris for
grunden. Hvis handlen falder på plads, vil der være mulighed for at bygge almene
boliger på arealet. Sagen skal behandles på det næste møde i udvalget for PKØ,
”Økonomiudvalget ”. Børnetallet er desværre faldende, og derfor skal vi gøre en
ekstra indsats for at få flere boliger til Stouby.
Fyrtårnet er indstillet til Realdanias ”Renover Pris 2021”. Vi har indstillet
Træskohage Fyr til renoveringsprisen, der har en præmiesum på kr. 100.000,-.
Fyrtårnet er kommet i fint selskab med nyrenoverede palæer, slotte,
kulturinstitutioner og boliger. De indstillede projekter kan ses under Realdania –
”Renoverprisen 2021- kender du Danmarks bedste renovering?”. Vinderen af
prisen afsløres ved en prisfest i september 2021.
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Min Købmand. Siden sidst har vi haft kontakt med købmandskæderne Rema
1000, Netto/Salling Group og Fakta/Coop. Vi har desværre fra alle kæderne
modtaget et skriftligt afslag. Ingen ønsker at etablere sig i Stouby, og udover
manglende kundegrundlag er den væsentligste årsag, at man ikke ønsker at
konkurrere med egne eksisterende butikker. Tilbage står Dagrofa med kæderne
”Min købmand”, ”Spar” og ”Meny”. Dagrofa vil gerne fortsætte med samarbejdet.
Vi har haft kontakt til kommunens erhvervskonsulent Heidi Baltzer Schmidt, og
hun vil gerne bistå i fornødent omfang.
Ulla og Johs. har oplyst, at interesserede købere til forretningen har henvendt sig.
De er dog ikke helt klar over, om det er til fortsat butiksdrift, men butiksdrift vil
blive prioriteret højest. Der er interesserede lejere af købmandsbutikken, men Ulla
og Johs. ønsker ikke selv at leje ud. De synes, at vi skal vælge den bedste
løsning for Stouby – bygge en ny forretning ved Vejlevej, hvis det er muligt eller at
fortsætte i deres eksisterende købmandsforretning. Vi vil snarest nedsætte en
arbejdsgruppe til at arbejde videre med mulighederne. Uden en
købmandsforretning kommer vi hurtigt ind i en dårlig spiral med manglende
tilflytning, faldende huspriser ligesom vore ældre borgere vil flytte til større byer.
Ole Flemming Lyse, formand

Den flotte nyrenoverede trappe ved Fakkegrav
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Vedr. Stouby Aktivitetspark
Seneste donation vi har modtaget til vores projekt Stouby Aktivitetspark er kr.
200.000 af Edith & Godtfred Kirk Christiansens Fond. Vi havde fremsendt en
forespørgsel til den lokale Godsejer Ander Kirk Johansen. Anders fandt vores
projekt interessant, og forlagde projektet for Edith & Godtfred Kirk Christiansens
Fond. På deres bestyrelsesmøde før jul godkendte de en donation på kr. 200.000
til projektet. Nu er vi endnu et skridt nærmere en realisering af projektet, og vi
håber at vi inden længe er i mål med finansieringen.
Følgende er nu på plads ifm. finansieringen:
•

•
•
•

Kr. 250.000 LUP-puljen under Det Fælles Landdistriktsråd i Hedensted
Kommune
Kr. 250.000 Lokale midler
Kr. 200.000 Lokale og Anlægsfonden
kr. 200.000 af Edith & Godtfred Kirk Christiansens Fond

Vi arbejder stadig på den resterende del af finansieringen, og har flere
ansøgninger ude. Vi har også fået enkelte afslag. Nordeafonden og NRGI
værdipuljen har ikke haft opbakning til at støtte vores projekt. Vi håber på en
afklaring i første kvartal af 2021, så vi kan holde fast i planen om en etablering i
sommeren 2021.
Private donationer er også velkommen, både anonyme og officielle
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Kære medlemmer
Hold op, hvor vi dog savner jer alle sammen i vores lille forening.
Stouby Motion er som følge af regeringens udspil lukket frem til d. 7. februar 2021
eller indtil myndighederne igen tillader os at åbne. Vi glæder os så meget til at vi
igen kan få lov til at åbne. Når det sker, er vi fuldstændig klar til jer, så I kan træne
i trygge rammer. Vi har fx fået sat afskærmning op mellem vores cardio-maskiner,
og der vil fortsat være fokus på god hygiejne og rengøring.
Lige inden nedlukningen fik vi to nye løbebånd, det var desværre ikke mange af
jer, der nåede at få glæde af disse, så I har noget at se frem til.
Automatisk forlængelse af abonnement
Dit medlemskab forlænges automatisk med de antal dage vi holder lukket på
grund af Covid-19 situationen.
Vær venligst opmærksom på at de medlemmer der vælger at stoppe deres
abonnement inden for perioden, hvor vi holder lukket, vil ikke få godtgjort de tabte
træningsdage.
HUSK :
HOLD AFSTAND
VASK OG AFSPRIT HÆNDER HYPPIGT
AFSPRIT MASKINER FØR OG EFTER
MEDBRING HÅNDKLÆDE OG MÅTTE
LUFT GERNE UD MENS DU TRÆNER

Når vi igen må åbne, kan vi tilbyde:
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.
Motionslokalet er åbent for medlemmer alle ugens 7 dage, fra kl. 05:00 til kl. 23:00
9

10

Ny ejer på Løgballe Camping fra 1. marts 2021
Efter 11 fantastiske år har vi valgt at sige stop – og nyde næste kapitel. Og nu kan
vi offentliggøre, at de nye ejere er fundet pr. 1. marts 2021, og det er med stor
glæde vi kan præsentere dem til jer:
Tina og Michael Hansen
(ungt par på 50 år)
De har i 5 år været lejrchefer
for henholdsvis Hasmark
Camping og de sidste 3 år på
DCU Camping i Odense. Før
den tid havde Tina en lang
karriere på TV2 og Michael
som væksthus-gartner. Så
begge to har et godt og solidt
fundament for at fortsætte
driften af Løgballe Camping,
og har lyst til at videreføre
driften som vi har begyndt.
Vi har lovet at hjælpe Tina og Michael i gang – og det betyder at vi vil være
sæsonliggere i 2021 og gå til hånde og hjælpe med gode råd og vejledning. Og
samtidig vil vi arrangere og videreføre Højskole Camping i uge 27, 34 og 36, 2021
som vanligt. Programmet vil være færdigt i slutningen af februar.
Karen, Kirsten og Ketty og Svenne har også lovet at hjælpe – så den gamle stab –
vil være her til at hjælpe i gang.
Mail og hoved telefonnummer er det samme. Men mobil nr. er mit privatnummer
hvis nogen har det. Glæd jer – og tag godt imod det nye par!
/Anker Olsen, Løgballe Camping
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Nye og dejlige rammer til børn i Skovly
En mandag morgen midt i januar var en ganske særlig dag for de 56 børn og
voksne, der dagligt har deres hverdag i Skovly. Her kunne vi nemlig tage vores
nye tilbygning i brug – og åbne dørene til nogle spritnye og rigtig fine rammer for
vores vuggestuebørn. Der var overalt i huset pyntet op med balloner, blomster og
kunstige små lys.
En Corona-venlig fest
Med de nye og skærpede regler omkring Corona blev dagen dog ikke som
planlagt med besøg af politikere og forvaltning, der ellers normalt gerne møder op
og deltager i sådanne glædelige begivenheder.
Det var derfor en lille samlet flok af Skovlys
børn og pædagoger, der delte denne fine
oplevelse sammen. Stemningen var dog ikke
desto mindre høj. Der blev sunget en lille sang,
som var digtet til dagens anledning, mens
pædagog Thomas spillede for på sin guitar.

Vigga klipper den røde snor til den nye
vuggestue

Kage skal der til!!

Anne, der er leder i Skovly, holdt desuden en
fin tale, inden Vigga på fem år fra ældstegruppen fik æren af at klippe det røde bånd til
den nye vuggestue. Et bånd der i dagens
anledning forbandt den gamle og den nye
tilbygning med hinanden. Efter selve indvielsen
blev der serveret boller og kage til alle børnene
– i deres mindre og opdelte børnegrupper.

Vigga og Anne er klar til indvielse
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Tid til leg, hygge og samvær Personalet havde få dage før holdt en fælles
arbejdsdag, hvor der blev ryddet op, flyttet rundt og indrettet nye og gode
læringsmiljøer til alle børn i både vuggestuen og børnehaven.
Så mens børnene tog for sig af kagen, blev de samtidig præsenteret for de nye
indendørs rammer i både vuggestuen og børnehaven, da også børnehavens børn
nu har fået mere plads at være på, når de er indenfor.
Efterfølgende var der tid til leg, samvær og en hyggelig formiddag for både store
og små indenfor i de nye rammer, hvor den nye indretning og det nyindkøbte
legetøj for alvor blev taget i brug.

Børn og voksne i den nye vuggestue

Den nye tilbygning set udefra

En lang proces med et godt resultat
Om kort tid er også legepladsen til vuggestuens børn reetableret, hvilket Stouby
Skole har ønsket at give til Skovly – som en form for indflyttergave, men en gave,
som vi er rigtig glade for – og helt sikkert vil få megen glæde af i fremtiden.
Det har været en lang proces at nå i mål, og indvielsen har været længe ventet.
Der er gået lang tid med at finde den bedste løsning, tegnet og få godkendt
planerne, som en masse dygtige og lokale håndværkere i Hedensted Kommune
har løftet og løst.
De nye rammer nydes allerede i stor stil. Den øgede og forbedrede plads har
skabt grobund for dejlige læringsmiljøer og en bedre hverdag for både børn og
pædagoger i Skovly.
/Anne Rosenmeyer, leder af Skovly
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Kjørmesgildet i Stouby
Kjørmes eller kyndelmisse den 2. februar markerer, at halvdelen af vinteren er
gået, og at bonden på denne dag skulle have halvdelen af forrådet tilbage. Dagen
blev fejret med en fest der kaldes Kjørmesgildet. Det var den lokale oldermand
eller formanden for bylauget, der arrangerede og indbød til festen, hvor man
diskuterede de emner, der var vigtige for området.
Siden 1966 har der hvert år den 2. februar været holdt Kjørmesgilde i Stouby. I
Stouby er det oldermanden i samarbejde med lokalrådet, der indkalder til mødet,
der de senere år har haft 60-70 deltagere.
Der har kun været 5 oldermænd i de 55 år Kjørmesgildet har fundet sted:
- 1966 - 1984 Poul Stougaard
- 1985 - 1999 Niels Yding
- 2000 - 2004 Jens Lage Jørgensen
- 2005 - 2010 Otto Rosenmaj
- 2011 Poul Skytt
Der er en fast skabelon for mødet, der næsten ikke har ændret sig siden 1966.
Menuen, der måske ikke helt lever op til de nye kostråd, er fastlagt på forhånd:
Sild, fiskefilet, røget laks, kål med flæsk og pølse og til sidst ost. Til disse skønne
og velsmagende retter serveres øl og snaps.
Programmet indeholder bl.a. en årlig beretning af oldermanden, evt.
lokalpolitikere og en repræsentant fra lokalrådet, med efterfølgende livlig og
konstruktiv debat om de vigtigste emner for Stouby netop nu.
Det er hvert år indbudt en ekstern foredragsholder, der fortæller om et emne, der
er interessant for mødets deltagere.
Aftenen krydres af de samme 4 sange, der er blevet sunget hvert år: Jylland
mellem tvende have, Om foråret Stouby da elsker vi dig, Sneflokke kommer
vrimlende og Skuld gammel venskab.
Kjørmesgildet er en hyggelig, opbyggelig og interessant kvalitetsaften, hvor byens
bedste mænd i alle aldre og alle erhverv kan mødes til et uforpligtende og muntert
samvær. Lad os efter aflysningen i år igen mødes den 2. februar 2022, hvor både
trofaste og nye deltagere er meget velkomne
Poul Skytt, Oldermand
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Onsdagsklubben program vinter - forår 2021
Der er ikke planlagt noget program for perioden.
Klubben er for områdets efterlønner og pensionister. Vi mødes i fælleshuset i
Mølleparken kl. 14.00, hvis ikke andet er nævnt

Vi ønsker alle en god sommer
/Bodil Hansen
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Kildevældets Venner
Godt nytår til alle vore trofaste medlemmer og hermed de bedste ønsker for
det nye år med håb om, at de specielle forhold (corona) snart bedres, så vi
kan mødes. Vore ønsker gælder også beboerne og personalet på Kildevældet,
som har bestræbt sig på at gøre livet så indholdsrigt, som muligt for alle med
tilknytning til stedet.
De frivillige har ikke haft lov til at deltage ret meget i år og slet ikke i de
nedlukkede perioder. Derfor er der blevet et beløb fra kommunens tilskud til
rest ved årets udgang. (Anvendes bl.a. til kaffe/te mm. til de frivillige, når de
er på stedet). De penge har vi fået lov til at bruge til andet formål.
Kildevældet har længe ønsket, at hver afdeling havde egen grill. De nævnte
midler og et beløb fra Kildevældets Venner, bliver nu brugt til indkøb af disse.
Med velvilje fra Hornsyld Købmandsgård er det lykkedes at opfylde ønsket.
Planlægning kan være en vanskelig ting i disse tider.
Da det viste sig, at de sædvanlige hyggearrangementer i sidste del af året
ikke kunne blive til noget, blev der arrangeret 4 adventsgaver for beboerne
udelukkende. Det skulle være glade og festlige overraskelser.
Især havde vi store forventninger til to musikalske eftermiddage, som
desværre måtte aflyses. Gaverne blev lidt mere ”stille”, men musikken kan
måske gennemføres senere.
Mange gode nytårs hilsner fra bestyrelsen i Kildevældets Venner
/ Lis Schrøder

Her ses billeder af nogle af de gaver, som blev givet til afdelingerne.
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Denne årstid får nogle til at mindes:
DENGANG DER VAR VINTER
Vi er stadig nogen, som husker vintre, hvor mange biveje var lukket af sne i
flere dage. Enkelte gange var snefaldet så voldsomt, at de store veje gav
problemer. Et par dage i begyndelsen af 1980’erne var Vejlevej endda
spærret af sne i 3 dage, det var mellem Stouby og Grundkrydset.
Nogle gange blev skolen lukket på grund af snestorm. Det havde de fleste
børn ikke noget imod.
Mange husker også de gange, hvor der samtidig var frost i lange perioder,
og hvor mange vandhuller og fjorden var frosset til, så der kom gang i
kælke, ski og skøjter.

Sanatorievej jan 1987

Bråskovvej januar 1987

Fakkegravvej jan 1987

Fakkegravvej jan 1987. Philip Frederiksen m/plov

/Stouby Lokalarkiv, Lis Schrøder / Mogens Dam
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Vinder af børnekonkurrencen, december
2020
I december-udgaven af Stoubybladet var
der en julekonkurrence. Den glade vinder
blev Iben Lyse fra Stouby. Iben er 7 år og
havde talt, at der var 12 nisser i bladet i
december.
Iben og hendes familie var meget glade for
den flotte julekurv med slik og andre
julegodter, som blev sponsoreret af
Købmand Yding.
Tak til Min Købmand, og tillykke til Iben fra
redaktionen og Lokalrådet!
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GÅ IKKE
GLIP AF
DENNE
DAG

Stoubys Aktive Piger
Vinterhygge med Sue’s Thai mad.
Torsdag den 18. marts 2021 kl.18.00 på Stouby Skole.
Vi nyder Sue’s gode thai mad og synger sange.
Mænd er velkomne.
Pris for medlemmer 100 kr. – 150 kr. for ikke medlemmer.
Bindende tilmelding senest søndag den 14. marts 2021 til
Mona Nielsen 51 18 40 88 Mail: conrad-mona@hotmail.com

Gennemføres kun hvis Corona-situationen tillader det.
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Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Torsdag den
Fredag den
Søndag den
Mandag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Fredag den

7.
14.
21.
28.
7.
14.
21.
28.
1.
2.
4.
5.
11.
18.
25.
30.

feb.
feb.
feb.
feb.
marts
marts
marts
marts
april
april
april
april
april
april
april
april

Seksagesima
Fastelavn
1. s. i fasten
2. s. i fasten
3. s. i fasten
Midfaste
M. bebudelse
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. Påskedag
1. s.e. påske
2. s.e. påske
3. s.e. påske
Bededag

STOUBY
10.30
Ingen
10.30
Ingen
10.30
Ingen
9.00
Ingen
10.30
Ingen
10.30
Ingen
10.30
Ingen
9.00
Ingen

Hessellund

HORNUM

Ingen
9.00 Hessellund
Ingen
10.30
Ingen
10.30
Ingen
10.30
Ingen
10.30
Ingen
10.30
Ingen
10.30
Ingen
10.30

Nyt Menighedsråd
Der har været valg til menighedsrådet i Stouby-Hornum Sogne, og der var konstituering
den 26. nov. Menighedsrådet består af følgende medlemmer:
-

Chresten Bakkesen Bruun, formand
Anita Andersen, næstformand og sekretær
Michael Brund, kirkeværge
Bettina Elisabeth Rantzau, kasserer
Pia Cweik Stanhardt, kontaktperson
Marianne Kjerkegaard Kristensen
Janni Krogh Andersen
Poul Erik Aandstad Sørensen

Der skal lyde en stor tak til de 4, der er trådt ud af menighedsrådet. Det er Laurids
Madsen, Preben Laursen, Helga Pedersen og Jonna Sørensen. Tak for jeres store
indsats i menighedsrådet og ikke mindst tak for et godt samarbejde, jeres positive
indstilling og bidrag til at fremme kirkens og menighedens liv og vækst.
Covid-19
Reglerne for gudstjenester er skærpet kraftigt, så de må højst vare 30 min. Det påvirker
naturligvis forløbet, så dagens evangelium er eneste tekst, og antallet af salmer er
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reduceret. Prædikenen vil være kortere end normalt, men der er alter-gang til alle
gudstjenester kl. 10.30. Der skal være 2 meters afstand – med mindre man er fra
samme husstand. Der må ikke være fællessang, så det er kirkesanger og præst, der
synger med på salmerne. Husk mundbind, at spritte af og holde 2 meters afstand både
før -, under – og efter gudstjenesten.
Fællesspisning for enlige
De må desværre udsættes indtil videre på grund af forsamlingsforbuddet og
afstandskravene.
Fællesarrangement
Torsdag den 8. april kl. 19.00 kommer Michael Jarnvig og holder foredrag om ”Klima
og kristendom” i Byens Hus i Barrit.Vi håber, at forsamlingsforbuddet er ophævet, og at
restriktionerne er lempet til den tid. Bag arrangementet står en række menighedsråd i
området. Der er gratis adgang.
Konfirmationen 2021
Ifølge planen skal der være konfirmation søndag den 2. maj kl. 10.30 i Stouby Kirke. På
nuværende tidspunkt er det usikkert, om det kan lade sig gøre med de regler, der
gælder mht. antal, afstand, forsamlingsforbud m.m. Så jeg ved ikke, om konfirmationen
udsættes, eller om holdet skal deles op i 2 hold med meget begrænset antal gæster.
Dette afgøres nok inden vinterferien.
Set og sket fra 20/11 2020 – 23/1 2021
Døbte i Stouby Kirke
10/1
William Hanberg Mensing
Døde i Stouby
24/11
Jens Peter Andersen
26/11
Marie Johanne Rahbek Sørensen
13/1
Ellen Hansen
Adresseliste:
Sognepræst: Poul Erik Aandstad Sørensen, Kalmarvej 15, 7140 Stouby, 7589 7051 eller
2162 1257 eller mail til peas@km.dk
Organister: Birgit Eskildsen og Ingrid Lund
Stouby Kirke:
Graverkontoret ved kirken: 7589 7435 – eller mail til Stouby-kirke@hotmail.com
Graver og kirketjener: Sten L. Thomsen
Kirkeværge: Michael Brund, Hornumvej 12, Hornum, 8783 Hornsyld, 2233 0669
Hornum Kirke:
Graver og kirketjener: Kirsten Heide Laursen, Stensvej 10, 8300 Odder, 2130 6120 eller
hornumgraverkontor@gmail.com
Kirkeværge: Michael Brund, Hornumvej 12, Hornum, 8783 Hornsyld, 2233 0669
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Foreninger og organisationer i Stoubyområdet
Navn:

Formand/leder

Adresse

Telefon nr.

Bjerre Herred Havekreds
Bjerre Herred Rideklub
Bjerre Herred Svømmeklub
Columna Gymnastikforening

Ellen Kristine Kyed Jørgensen
Kirsten Due
Rina Damsgaard
Eva Gamst-Jensen

web: bjerreherred.haven.dk
Gramrodevej 15, 7130 Juelsminde
web: bhsklub.dk
Møllevænget 7 M, 7140 Stouby

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
Saunalauget
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

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./Café

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
mail: annaschouboe@gmail.com

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

7983 3101
2024 4959

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.
Marts
18. Thai-mad v/Stoubys Aktive Piger kl.18.00 på Stouby Skole – læs mere s.24
Næste nummer af bladet (nr. 200) udkommer i starten af april 2021.
Deadline for materiale til dette blad er fredag den 19. marts 2021.
Stoubybladet udkommer 6 gange om året (i starten af hver lige måned)
Deadline for materiale til de efterfølgende numre 28. maj og 30. juli 2021.
Ret til ændringer forbeholdes.
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