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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 ApS Konkurrencedygtigt
TØMRERMESTER
Kildevangen
16 8783 Hornsyld Tlf. 75 68 75 99
Bellevej 20 - 7140 Stouby
Se hjemmesiden:
stoubynet.dk
Tlf. 75 89 77 77 - Fax 75 89 77 98 Kontaktperson er formanden:
Bjerrevej 338, Bjerre, 8783 Hornsyld
Mail: bjerre-el@mail.tele.dk · www.bjerre-el.dk

Vestergaard I/S.
v. Ole Lyse

Hornum 75 68 71 88
Børge Værksted
PedersenHornumvej
- tlf. 51 244,44
20
e-mail: formand@stoubynet.dk

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

IB CHRISTIANSEN ApS
Bråskovvej 86
7140 Stouby
Tlf. 21797733
CVR. 31368065
Mail: ib-murer@mail.dk

Murerarbejde udføres
Nybygning
Ombygning
Reparation

Tlf. 75 89 70 72
Mads mobil: 22 38 34 44
Nikolaj mobil: 22 55 49 49

Ring og få et godt tilbud

Data
Alt i digitaltryk og offsettryk Kvalitets arbejdeSnullik’s
til tiden
Bellevej 8,
Dekorering af biler og vinduer
Gammelby
Fotoplot
2
Fotografering
7140 Stouby
Mobil: 27517078
Skilte

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 Lokalarkivet)
Best.medl.: Vakant (repr. for GIF)
Suppleant:
Liselotte Dybkjær
Suppleant:
Anja Beck Nielsen

tlf. 20 61 55 00
tlf. 51 61 11 21
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:
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:
Jimmy Laursen
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. 22 70 30 16
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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Tømmermester

Jørgen Fisker Henriksen
Aksel Nielsens Vej 5
7140 Stouby
mobilbyg@mobilbyg.dk

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

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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Købmandsbutik i Stouby sikret
Tirsdag 1. juni 2021 starter den nye
købmand i Stouby.
Han hedder Chris Frederiksen, og vil
til at begynde med arbejde som ansat,
når Ulla Yding stopper 1. juni.
Den 1. september 2021 går Johs
Yding på pension, og derefter
overtager Chris Frederiksen (47)Min købmand i Stouby.
Chris Frederiksen og Yding har indgået aftale om udlejning af butikken de første tre år.
Den nye købmand, der er født i Stouby og bosat i Hedensted, har derefter forkøbsret til
butikken.
”Vi har haft en grundig proces med at få alle papirer og aftaler i orden mellem Yding,
Dagrofa og mig. Nu er vi landet, og har alt på plads – det er dejligt.
Jeg glæder mig utrolig meget til at skulle overtage butikken. Jeg kender Stouby som et
hyggeligt og driftigt lokalsamfund, hvor man kommer hinanden ved og kan drage fordel
af, at alle kender hinanden. Samtidig synes jeg, at folk her er gode til at tage imod nye
beboere og turister.
Jeg har en ambition om at indgå som en del af lokalsamfundet med de begivenheder og
arrangementer, der finder sted i området. Jeg vil sørge for at give den enkelte kunde en
god indkøbsoplevelse, hvad enten det er et barn, der skal købe lørdags-slik, eller en
voksen, der skal have fyldt indkøbsvognen til weekenden” siger Chris Frederiksen.
Beboerne i Stouby har været meget optagede af, hvad der nu skulle ske med
købmandsbutikken, da Yding sidste år meldte ud, at de ville stoppe. Der var derfor stor
glæde at se hos stamkunderne i butikken, da den gode nyhed om overtagelse blev
kendt i lokalområdet.
Johs Yding fortæller: ”Jeg er den sidste i en række af Yding-købmænd. Min bedstefar,
som også hed Johs Yding, startede købmandsbutik i Bråskov i 1909. Hans tre sønner
overtog butikken i Bråskov og startede yderligere to butikker i henholdsvis Stouby og
Horsens”.
Yding, der takker af efter knap 43 års købmandsskab i Stouby, overlader en butik med et
salgsarealet på 375 m2. Butikken på Borgergade 21 blev bygget i 1968 og er løbende
renoveret. Inden Chris Frederiksen overtager bliver butiksfacaden renoveret.
”Vi er så glade for, at vores livsværk i Stouby skal overtages af Chris. Han er den helt
rigtige mand til jobbet, og vi er overbeviste om, at Chris har evnerne til at føre den gode
butik videre. Vi ønsker Chris alt muligt held og lykke! Og så bor vi jo lige i baghaven ved
butikken, hvis Chris har spørgsmål”, siger Ulla Yding med et smil.
Chris Frederiksen beholder de nuværende medarbejdere og fortsætter med de
eksisterende tjenester og åbningstider. De sociale medier vil fremover spille en større
rolle i driften af butikken blandt andet via Facebooksiden Min Købmand Stouby:
https://www.facebook.com/ydingstouby
5
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Senior Fitness begynder
igen i uge 22
Holdtræning starter op
igen i september

Kære medlemmer: Jubiiii, vi holder åbent igen.
Det er så dejligt, at vi igen kan lukke dørene op for jer – vi har i den grad savnet jer.
HUSK
Mundbind når I går ind gennem Multicaféen
Klæd om hjemmefra – omklædning og bad er aflåst
Desinficere maskiner, redskaber, vægtskiver mm. før og efter brug - særligt alle de steder hvor du
berører fx håndtag, bænke og skærme. (sprit hænder jævnligt)
Hold afstand under træningen
Medbring dit eget håndklæde, træningsmåtte, musik og elastikker til brug under træning
Træningstips
· Træn effektiv så din træningstid i lokalet bliver så optimal som mulig - luft gerne ud i mens
Rengøring
· Lokalet rengøres 3 gange ugentligt, så det er meget vigtigt at huske at desinficere alt, hvad du rører
ved.
Håndvask
· Vaske gerne hænder ved ankomst

Automatisk forlængelse af abonnement
Dit medlemskab forlænges automatisk med de antal dage vi har holdt lukket på grund af Covid-19
Instruktionstime

Alle nye medlemmer skal have en
instruktionstime.
Instruktionstimen er gratis, der kan bookes tid
online via vores hjemmeside:
https://stoubygif.dk/motion/
Instruktørerne er uddannet af DGI.

Motionslokalet er åbent for medlemmer alle ugens 7 dage, fra kl. 05:00 til kl. 23:00

6

6

30 års gåtursjubilæum
I 1991 gennemførte Kræftens Bekæmpelses Lokalforening
sit første gåtur-arrangement.
Der har været stor interesse for disse ture, hvor man kunne deltage 1 – 2 gange
om året.
I 2020 måtte foreningen desværre aflyse pga. faren for smitte med corana.
Men nu er Kræftens Bekæmpelse Juelsminde på benene igen og kommer i 2021
med to gåture.
Den første finder sted den 14. juni kl. 19.00 på Ørumgård v/ Daugård
Anders Heide-Jørgensen, der er ansat som skytte/vildtforvalter, vil fortælle om
den store forvandling og restaurering, godset har gennemgået efter familien
Bagger-Sørensen har overtaget stedet.
Bygningerne er restaurerede og de store sår på naturen (grusgraven)er blevet
helet.
I dag bliver området udelukkende brugt til jagt og lidt konferencer.
Lokalhistorikeren Steen Hofmann, Ørum kommer også og vil fortælle lidt om
godsets historie.
Formand for Kræftens Bekæmpelse Juelsminde Niels Øfjord fortæller:
”Vi går en tur (ca. 1 time / mulighed for kort distance) fra hovedbygningen ned
gennem den gamle grusgrav, der nu er forvandlet til et dejligt naturområde. Turen
slutter ved søen.
I disse smukke omgivelser vil Kræftens Bekæmpelse traditionen tro være vært
ved kaffe og kage. Alle er velkomne.
Vi glæder os til at komme i gang igen, for mange har savnet disse hyggelige ture”.
Årets anden gåtur, den 30. august, bliver til True North Efterskole i Snaptun i
terrænet omkring Snaptun.

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

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

BARRIT EL
Tlf. 75 69 13 77

MASKINSTATION AS
TLF. 75 89 75 00
*

*

Se også internet:
www.hornsyldel.dk

Landbrugets partner hele året

I sommerferien tilbyder vi ikke spaarrangementer
og éntre til De Termiske Bade & Thalasso spa
Badene er indtil videre forbeholdt gæster på sommerspaophold
i perioden 18. juni til 22. august 2021

Vi opdaterer løbende www.hotelvejlefjord.dk/kalender
med muligheder for dagbesøg

receptionen@vejlefjord.dk | 76823380
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Skal købmanden bevares – også efter 2024?
Borgermøde tirsdag den 15. juni kl. 19 i Stouby Multihus om fortsat sikring af
købmand i Stouby.
Selvom vi nu har en købmand i Stouby de næste tre år, er vi nødt til allerede nu at
arbejde hen mod en mere langsigtet løsning.
Købmandsparret Yding har fundet den helt rigtige person til at overtage
Min Købmand i Stouby, men alle kan se, at butikken trænger til økonomisk hjælp
og en kærlig hånd.
Vi leder derfor efter frivillige kræfter og foreslår, at vi etablerer en forening, der kan
støtte op om købmanden.
Foreningen kunne hedde Købmandens venner i Stouby.
Kom og vær med den 15. juni i Multihuset! 
Købmandsgruppen er vært ved et let traktement efter mødet.
/Købmandsgruppen: Chris Frederiksen, Linda Peitersen, Just Kristensen,
Erling Juul, Viggo Kjær Poulsen og Jimmi Brøndum.
_________________________________________________________________
Hornsyld Bridgeklub
Efter en meget lang pause siden oktober 2020, går vi nu
forhåbentlig lysere tider i møde med hensyn til vores
hyggelige samvær i klubben.
Derfor afholdes sommerbridge (dog kun for klubbens
medlemmer) i august 2021.
Der spilles følgende tirsdage:
3., 10. og 117. august kl. 18.30
Tilmelding:
Senest dagen før til turneringslederen Ole Jensen tlf. 41578784 eller SMS.
Spillested som sædvanlig: Multihuset i Stouby, Idrætsvej 10-12, 7140 Stouby.
Vi forventer derudover at holde vores generalforsamling tirsdag den 31. august
2021 kl. 17.30 i Multihuset.
Vi starter vor nye sæson for mandagsholdet den 6. september 2021 kl. 13.00 og
tirsdags holdet den 7. september 2021 kl. 18.30, på tirsdagsholdet er der stadig
ledige pladser. Undervisningsholdet starter op igen tirsdag den 7. september 2021
kl. 18.30. Nye og elever fra sidste sæson til undervisningsholdet, kan henvende
sig til Lena Mortensen på tlf. nr. 22 58 99 00 for yderligere oplysninger samt
tilmelding.
Se vores hjemmeside www.hornsyldbridgeklub.dk for yderligere information.
/Bestyrelsen, Hornsyld Bridgeklub
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Her er plads til
din annonce

Vrigstedhus
Stor og lille sal. Service til 65 personer.
Opvaskemaskine.
Henvendelse:
Lis Laursen
Tlf: 23 37 68 91

Ny forening har set dagens lys
Byd velkommen til Bjerre Herred Fodbold. Foreningen blev etableret på en
stiftende generalforsamling den 5. maj, og er en sammenlægning af
seniorfodboldafdelingerne i Hornsyld If og Stouby GIF. Et velfungerende
ungdomssamarbejde mellem Rårup, Stenderup, Hornsyld og Stouby har
eksisteret igennem flere år. Når de unge mennesker skal til at spille seniorfodbold,
så skal der foretages et valg mellem klubber og et valg/fravalg til kammerater. Det
er ikke fremmende for fodbolden og slet ikke rimeligt overfor de unge mennesker.
Det dilemma har spillerne henvendt sig til moderklubberne med, hvor de har
fremsat ønsket om en fælles klub.
Hen over det sidste års tid har der været drøftelser mellem de to klubber – om fx
økonomi, spille- og træningssteder samt værdigrundlaget for en fælles klub.
Disse drøftelser er endt ud i en ny fælles forening mellem Hornsyld og Stoubys
fodboldafdelinger. I første omgang er det kun seniorfodbolden, som er en del af
den nye klub. På sigt skal ungdomsfodbolden også med i den nye forening, men
da de allerede har et velfungerende samarbejde, så bruges kræfterne i første
omgang på at etablere en fælles seniorklub. Rårup og Stenderup er også inviteret
med i den nye klub. Begge klubber er i en overvejelsesfase. Skulle de ikke ønske
at indtræde i den nye forening, så fortsætter de stadig i et samarbejde på
ungdomssiden via et holdsamarbejde – præcis som i dag.
Seniorholdene fra Hornsyld og Stouby bliver flyttet over i den nye forening. På
nuværende tidspunkt drejer det sig om fire seniorhold, et oldboyshold og et
superoldboyshold.
/På bestyrelsens vegne - Kim Uldahl
Dåseringe og roll-on-kugler
Jeg har samlet dåseringe og roll-on-kugler ind via købmanden og skolen.
Dåseringe og kugler bliver brugt til proteser og kugledyner. Jeg er nu flyttet til en
anden by og har derfor fjernet indsamlingsstederne.
Jeg vil sige 1000 tak for hjælpen til alle, og en opfordring til at blive ved med at
samle. Der er minimalt af tid man skal bruge på det. Tak for nu.
Indsamling af roll-on-kugler: Se Facebookgruppen
Kugledynehjælpen - Din tomme roll-on kan genbruges
Indsamling af dåseringe: Se hjemmesiden https://daaseringe.dk/
Mvh Elisabeth Frederiksen
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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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Siden sidst fra Stouby og Omegns Lokalråd
Efter flere uger med vedvarende regn ser det nu ud til at sommeren er på vej med
fint solskinsvejr. Normalt ville der være 14 dage til årets sommerfest, men igen i år
er intet normalt p.g.a. Coronaen og sommerfesten er aflyst ligesom sidste år.
Mange efterlyser dog en form for fest efter sommerferien, og måske kan der
findes på et eller andet.
Min købmand. Den nedsatte arbejdsgruppe har arbejdet hurtigt og effektivt, og
det er lykkedes at finde en ny købmand. Tusind tak for det. Se mere på side 5 her
i bladet.
Paddleboards. Vi har fået samling på vores paddleboards. Der mangler paddles
og et par finner, men vi supplerer op, således at der er i alt 8 sæt med board,
pumpe, finne, paddle, redningsvest og taske. Dem stiller vi gratis til rådighed for
Stoubys borgere, og vi arbejder i øjeblikket på at finde en løsning vedrørende
udlån, der vil foregå fra Stouby.
Lydlegeplads. Lydlegepladsen gik til Stenderup.
Træskohage Fyr. Efter ansøgning har vi fået tilsagn om kr. 15.000 fra Hedensted
Kommunes pulje ”Vores fælles Natur”. Beløbet skal benyttes til indkøb af 3 stk.
bord- og bænkesæt der skal opstilles ved Fyret, og 10 m3 grus, der skal
udlægges på stien ud til fyret.
Naturstyrelsen har ladet udmatrikulere 1000 m2 rundt om fyret, og nu er der gjort
klar til at lokalrådet kan få overdraget Træskohage Fyr med grund for et symbolsk
beløb. Vi vil markere dette, når vi får overdraget fyret.
Det fælles Landdistriktsråd. Vores næstformand Linda Peitersen er blevet valgt
ind i bestyrelsen for Det fælles Landdistriktsråd. Det kan få stor betydning for
Stouby, at vi nu er repræsenteret landdistriktsrådet, der er bindeled mellem
landsbyerne og kommunalbestyrelsen. Stort til lykke med hvervet.
Erik Laursen har valgt at stoppe i Multihusbestyrelsen, og i den forbindelse vil det
være yderst relevant at sige en stor tak til Erik for det store arbejde du har udført
gennem næsten 20 år til gavn for Multihuset. Først i arbejdsgruppen, hvor du
blandt andet var primus motor i forbindelse med at indsamle bidrag med
skattefradrag for de erhvervsdrivende og senere var du tilsynsførende m.v. i
forbindelse med byggeprocessen. Herefter blev du indvalgt i den første
Multihusbestyrelse og gennem årene har du været byggesagkyndig i alle
udvidelser, forbedringer og renoveringer. Et flot stykke frivilligt ildsjælearbejde.
Tur i Salatfadet for tilflyttere. Vi har valgt at udskyde turene til august/september
hvor alle har haft mulighed for at blive vaccineret for Corona.
I ønskes alle en god sommer.

Ole Flemming Lyse/formand.
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HENRIKS

• TERRASSEVASK • ALGEBEHANDLING
SKOVSERVICE
VINDUESPOLERING TLF: 75 89 78 27 - Bil: 21 81 63 27
• FACADEVASK
•
Import og salg
Henriksskovservice@gmail.com

Vin til fest og gaver

V/ CLAUS MADSEN - TLF. 26 15 71 81
WWW.CM-EJENDOMSSERVICE.DK
Åbningstid
“når vi er hjemme”

Plantning
Gødskning
Sprøjtning

Klipning og fældning
af juletræer
Køb og salg af træer

Tlf. 75897557
TOTAL EJENDOMSSERVICE
www.dkwine.dk

Idrætsvej 2
7140 Stouby

– 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

Stouby Aktivitetspark - status
Vi kommer nærmere og nærmere de kr. 1.500.000 som er nødvendige.
De seneste donationer vi har modtaget til vores projekt Stouby Aktivitetspark er
følgende:
SPAR NORD BANK
NYKREDIT
INSERO
FAMILIEN HEDE NIELSENS FOND

KR. 50.000
KR. 100.000
KR. 100.000
KR. 10.000

Tidligere annonceret:
•
•
•
•

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

Opnået kr. 1.160.000 / BUDGET KR. 1.500.000 / MANGLER KR. 340.000
Vi arbejder stadig på den resterende del af finansieringen, og har flere
ansøgninger ude.
Private donationer er også velkommen, både anonyme og officielle.

På vegne af arbejdsgruppen Stouby Aktivitetspark/Jimmi Brøndum.
15
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Karen Hansen Lyse og
Anette Dam Jacobsen

RID REVISION - DET PROFESSIONELLE LOKALE ALTERNATIV

Godkendte revisorer

 Vore faglige kompetencer kan du stole på
 Vor personlige service og engagement kan du opleve
 Samarbejde med os bygger på gensidig tillid
 Vi kommunikerer i et forståeligt sprog

Erhvervsvej 2
8721 Daugård

På hjemmesiden kan du læse kundeudtalelser om samarbejdet med os.

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

Anlæg
Følg
medafi,indkørsler
hvad derm.v.
sker
Jord
og
beton
arbejde.
globalt, nationalt
Kloakering
og lokalt
samt byggearbejder.
Stouby Entreprenørforretning ApS
Bellevej 20 - 7140 Stouby
Tlf. 75 89 77 77 - Fax 75 89 77 98

Odelsgade 32 | 7130 Juelsminde | 7569 3533
Haralds Plads 10 B | 8722 Hedensted | 7589 9966
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Vestergaard I/S.
v. Ole Lyse

JØRGEN
JENSENApS
Jørgen
BojsenBOJSEN
Tømrerforretning
Kildevangen 16, 8783 Hornsyld
TØMRERMESTER

Kildevangen 16 8783 Hornsyld Tlf. 75 68 75 99

Jørgen 20295885 - Kasper 20145885

Værksted Hornumvej 4, Hornum 75 68 71 88

Fodboldskole Stouby GIF - Uge 26
HVORNÅR: 28. jun kl. 09:00 - 2. jul 2021 kl. 14:00
HVOR: Stouby GIF, Idrætsvej 12, 7140 Stouby, Danmark
HVEM: Udøvere, 8 - 14 år, begynder, letøvede, øvede
Giv dit barn en god
oplevelse på en DGI
fodboldskole.
En uges fodboldskole i
sommerferien, er fyldt med
fodbold, sjov og nye
spændende udfordringer
sammen med andre glade
børn.
Alle piger og drenge på 814 år, der elsker at spille
fodbold og ønsker at blive
dygtigere, kan være med.
Dygtige trænere er klar til
at træne dit barn og sørge
for, at børnene kommer til
at arbejde koncentreret
med nye
fodboldfærdigheder, lære
nye tricks og skills, spille
intense små kampe med
mange boldberøringer – alt sammen i et miljø med fokus på respekt, gejst og
glæde.
Flot tøjpakke fra Select er med i deltagerprisen.
Spillerpakken udleveres på fodboldskolen.
Tilmeldingsfristen er 2. juni 2021 efter først-til-mølle. Mulighed for friplads
DGI tilbyder dette år fripladser på ferieaktiviteter til børn og unge op til 25 år, hvor
økonomisk støtte er en afgørende betingelse for deltagelse.
Læs mere på: https://www.dgi.dk/fodbold/arrangementer/202110406008
17
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Thomas Kaehne Ghiladi - Specialist i familieretslige sager

BRUG
DEN
LOKALE
ADVOKAT
Skilsmisse og bodeling
Forældremyndighed
Barnets bopæl

Sanatorievej - 7140 Stouby

Testamenter

+45 2042 5271

Ægtepagter

tkg@ghiladi.dk

Fremtidsfuldmagter
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Kontakt

www.ghiladi.dk

Skovly – den integrerede institution i skoven
Dit barn bliver taget hånd om af veluddannet og
motiveret personale i dejlige rammer med naturen
tæt på, og du som forælder oplever et godt
samarbejde med stort fokus på involvering og
opfølgning.
Vi er stolte af Skovly, og håber du vil tage os i
betragtning, når du skal vælge pasning til dit barn.
Skovly er en integreret institution for 0-6 årige
børn. Her kan du læse lidt om, hvad du får, hvis du
vælger vuggestuen for de 0-3 årige.
Veluddannet personale:
Skovlys personale ved lige præcis hvad der vigtigt for børn i 0-3 års alderen. Vi er
opdaterede på læring og udvikling i aldersgruppen, og reflekterer meget bevidst
over, hvordan vi anvender vores viden, så den passer til dit barns trivsel og
udvikling.
I dagligdagen arbejder vi projektorienteret. Det er dog ikke projekter for projektets
egen skyld, men med en underliggende pædagogisk bevidsthed omkring hvilke
temaer vi har fokus på lige nu. F.eks. har vi øvelser, der styrker motorikken og
øvelser, der skal vise, hvad det vil sige at ”give plads” til en selv og til andre. Vi
har sanglege, yoga-øvelser, balance-arbejde, sprogarbejde og meget mere.
Øvelserne og initiativerne tager højde for, at der er stor forskel på det enkelte
barn, og at der er forskel på, om et barn er et eller tre år.
Om morgenen har vi børne-møder, hvor vi giver os tid til at se det enkelte barn, og
hvor vi snakker om, hvem der mangler i gruppen.
Der, hvor der er brug for det, deler vi børnene op i små grupper, for bedre at
kunne se det enkelte barn og dets behov. Andre gange arbejder vi i større
grupper, der giver en følelse af fællesskab og samhørighed.
Naturen omkring os:
Vi er en naturinstitution og bruger naturen
alt det vi kan, men med øje for, at det
foregår på barnets præmisser. Vi går
ugentligt ture i skoven og oplever den fra
barnets perspektiv. I naturen er der en
anden måde at bevæge sig på, end når
man er på en legeplads: Stier og
skovbund skal forceres og vi ved ikke
altid, hvad vi ser og møder af dyr og fugle
på vores vej. Sammen lægger vi mærke
til, hvordan vejret påvirker skoven og
naturen generelt.
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Vi sørger for, at barnet oplever og lægger mærke til årstidernes forandringer i
skoven, og hvordan det ændrer fugle- og dyrelivet.
Der er altid et pædagogisk formål med vores tilgang, hvor vores snakke og
oplevelserne med naturen indgår i syv kompetencer, som er vigtige for barnets
udvikling, læring og trivsel. På Hedensted Kommunes hjemmeside kan du læse
mere om de syv kompetencer: http://klartillaering.dk/de-7-kompetencer
Også på legepladsen er der tænkt i natur med indretning af ”en have i haven”,
hvor der er opsat fuglekasser, huse til pindsvin.
Alle børnegrupper har plantekasser. Her er vuggestuens børn med i processen
med at lægge frø, se dem spire og følge grøntsagernes, blomsternes og
planternes udvikling.
Dejlige rammer:
Vi har i januar i 2021 åbnet dørene til en nybygget vuggestue med
sammenhængende rum at være og lege i, et krybberum og nye fine toilet- og
puslemuligheder. Det er både børn, forældre og personale rigtig glade for – og vi
viser gerne frem.
De nye rammer giver nye muligheder: Vi har fået motorik-møbler og en ny dejlig
legeplads til vuggestuebørnene. Børnehaven har også fået mere plads, og det
giver bedre læringsrum for både store og små børn. Vi lægger vægt på, at
vuggestuen ”hænger sammen med” børnehaven. På den måde lærer de yngste
børn pædagogerne fra børnehaven bedre at kende, hvilket letter overgangen til
børnehaven og giver en stor fordel for søskende i Skovly.
Børnefællesskab i fokus
Lige nu er vuggestue og børnehave groft
sagt opdelt hele dagen p.g.a
coronaregler og –restriktioner. Men på
sigt vil vi igen i Skovly tænke og opleve
os som et samlet hus – både af navn og
gavn for alle vores skønne børn og
forældre.
Dette er igen med et pædagogisk formål
for øje, fordi vi tænker, at der er
værdifuld læring i, at alle aldersgrupper
lærer af hinanden, at de ældste børn får
mulighed for at opleve, at de er nogle
gode rollemodeller og kan vise omsorg overfor de børn, der er yngre end dem
selv.
Børnene er med i dagligdagens praktiske gøremål både indefor og udenfor.
Børnene føler sig betydingsfulde i fællesskabet, fordi de bidrager med vigtige
funktioner.
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Forældresamarbejde
Vi har i Skovly meget fokus på, at forældrene også føler sig trygge, og oplever sig
set og mødt i øjenhøjde. Hvis du som forælder er optaget af noget, bekymret eller
har brug for at vende noget med os som fagprofessionelle, så hjælpes vi ad med
at tilrettelægge og følger op på dette sammen med dig.
Du kan hele tiden følge med i hvad dit barn gør og har arbejdet med, bl.a. ved de
daglige snakke med os, og via de billeder, som vi lægger op på Aula.
Her finder du hjemmesiden for landsbyordningen, der består af Skovly, Stouby
Skole og SFO i Stouby:
https://stouby-skole.aula.dk/vores-dagtilbud-skole-og-sfo/om-os
Har du lyst til at høre mere, så giv mig et ring , og vi kan aftale tid til en
rundvisning og snak.
/Skovlys personale og leder, Anne Rosenmeyer – telefon: 24 63 69 76.

Derfor har vi valgt Skovly:
”Vi har valgt Skovly til vores søn, fordi vi fik det anbefalet bl.a. af min søster. Vi
er naturmennesker og vil gerne give de gode naturoplevelser videre til vores
søn. Det er jeg sikker på, at Skovly kan. Og så ligger det skønt tæt ved skoven.
Jeg synes det er en fordel, at der er flere pædagoger at forholde sig til både for
vores søn og os som forældre. Det giver mulighed for flere relationer, og vores
søn kan knytte sig til forskellige pædagoger efter behov, og vi kan virkelig
mærke, at personalet er dygtige og veluddannede.”
- Maja Lomholdt, mor.
"Vores datter var i kæmpe trivsel fra dag 1. Det var den nemmeste indkøring,
jeg kunne have forstillet mig.
Vi er som forældre meget bevidste om den pædagogik og de faciliteter, som
Skovly tilbyder: Skovly ånder og lever for naturen, og det den kan give vores
datter på præcis det niveau, som hun er på.
Vi kan også mærke det store fokus, der er på at udvikle børnenes sanser og
motorik.
Vi oplever, at der er krav – på den gode måde – fra både forældre og
pædagoger, så vi "spiller hinanden gode". Skovly er et rum i børnehøjde med
natur, kærlighed og tryghed. Man kan virkelig mærke, at de ansatte ønsker og
har lyst til at være noget for børnene.
De gode forventningskrav fører til stor involvering og opbakning fra både
ansatte og forældre."
- Sandra Hjulskov, mor.
21
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KOM OG VÆR MED
Følg os på facebook
eller meld dig til vores
nyhedsbrev

På Belle.dk kan du se mere end
2000 kunstværker og 4000 ægte
tæpper og kelim i høj kvalitet
KØB
SALG
BYTTE
VASK
HUSK! DU KAN OGSÅ KØBE ONLINE
REPARATION
I VORES WEBSHOP BELLE-ART.DK
FRI FRAGT VED KØB OVERVURDERING
1.500 KR.

HUSK! DU KAN OGSÅ KØBE ONLINE
HUSK! DU KAN OGSÅ KØBE ONLINE
I VORES WEBSHOP BELLE-ART.DK
• 7140 Stouby • Tlf. +45 I 7589
1451.500
7370 BELLE-ART.DK
VORES
WEBSHOP
• Lørdag - søndag: 11-15 • Mandag
FRI FRAGTVejlevej
VED
KØB- OVER
89 7370 • www.belle.dk • Åbningstider:
Tirsdag
fredag:
12-17KR.
lukket
FRI FRAGT VED KØB OVER 1.500 KR.
•

www.belle.dk Åbningstider: Tirsdag - fredag: 12-17
Lørdag - søndag: 11-15 • Mandag lukket

5 • 7140 Stouby • Tlf. +45 7589 7370 • www.belle.dk • Åbningstider: Tirsdag - fredag: 12-17 • Lørdag - søndag: 11-15 • Mandag lukket
Vejlevej 145 • 7140 Stouby • Tlf. +45 7589 7370 • www.belle.dk • Åbningstider: Tirsdag - fredag: 12-17 • Lørdag - søndag: 11-15 • Mandag lukket

OPLEV NYHEDEN
MOMENTO

Vejle

Vi glæder os til at byde dig velkommen
i vores butik på Dæmningen med en
moderne indretning og hyggelig
loungestemning.

TVIS KØKKENER VEJLE / DÆMNINGEN 70A / 7100 VEJLE / T: 2532 7405 / TVIS.COM
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Tipvognssporet, Sanatoriet
Fra begyndelsen af opførelsen af Sanatoriet i 1898, med transport af
byggematerialer m.m., og langt op i tiden, har tipvognssporet været en meget
vigtig transportvej for gods, varer, patienternes bagage, kul m.m. til Sanatoriet.
Fra starten var det Janus Petersen, der med hestene Trotskij og Lenin, sørgede
for transporten.
Janus Petersen var den første Socialdemokrat i Vejle Amtsråd, og var således en
foregangsmand på sit område.
På fotoet fra ”Banken”, som Janus Petersen forpagtede en periode, ses han
sammen med sin datter Lilli, som er Janus Bechs mor, og hestene Trotskij og
Lenin, som trak tipvognene.
Som det ses på billedet, er der
tipvognsspor fra anløbsbroen forbi
Ventesalen, og sporene førte op til
Sanatoriet

Janus Petersen og datteren Lilli,
som er Janus Bechs mor,ses her på
Banken, som Janus havde forpagtet
en overgang.
Hestene er TROTSKIJ og LENIN,
som trak tipvognene fra anløbsbroen
og op til Sanatoriet

Stouby Lokalarkiv/
Lis Schrøder/Mogens Dam
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Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den

6.
13.
20.
27.
4.
11.
18.
25.
1.
8.
15.
22.
29.
5.
12.
19.
26.

juni
juni
juni
juni
juli
juli
juli
juli
aug.
aug.
aug.
aug.
aug.
sept.
sept.
sept.
sept.

1. s.e. trin.
2. s.e. trin.
3. s.e. trin.
4. s.e. trin.
5. s.e. trin.
6. s.e. trin.
7. s.e. trin.
8. s.e. trin.
9. s.e. trin.
10. s.e. trin.
11. s.e. trin.
12. s.e. trin.
13. s.e. trin.
14. s.e. trin.
15. s.e. trin.
16. s.e. trin.
17. s.e. trin.

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

Helle Glerup

Konfirmation
Høstgudstj.
L. Motzfeldt

HORNUM

10.30
Ingen
10.30
Ingen
10.30
Ingen
10.30
Ingen
Ingen
9.00 Hessellund
Ingen
10.30
Ingen
9.00 Hessellund?
Ingen
10.30 Høstgudstj.
Ingen

Covid-19
Med de nuværende afstandskrav er det nu muligt at samles 120 i Stouby Kirke og 50 i Hornum
Kirke. Der må synges, når der holdes afstand på 2 m. Gudstjenesterne har igen normal længde.
Husk mundbind når du ikke sidder på bænken, og afspritning af hænder i våbenhuset.
Fællesspisning for enlige
Nu må vi igen holde fællesspisninger for enlige i Stouby Multihus. Du skal have et coranapas og
have modtaget min. 1. vaccination. Vi mødes fredag den 4. juni kl.18.00 i Stouby Multihus. Menuen er mørbradgryde med svampe, ris og salat … samt kaffe, te og kage. Det koster 40 kr., og
der er mulighed for at købe drikkevarer. Der er tilmelding til Poul Erik Sørensen, 75897051 eller
21621257 eller på mail til peas@km.dk senest onsdag den 2. juni.
Der vil også være fællesspisning for enlige fredag den 2. juli kl. 18.00 i Stouby Multihus med
tilmelding senest onsdag 30. juni. Stouby-Hornum Menighedsråd er arrangør.
Sommerferie
Jeg holder sommerferie i 3 uger fra mandag den 19. juli til og med søndag den 8. aug. I uge 29
og uge 30 passes embedet af Helle Glerup, Hornsyld, tlf. 75688957, og i uge 31 er det Michael
Hessellund, Rårup, tlf. 75685005.
Konfirmationen 2021
Der er konfirmation søndag den 29. august kl.10.30 i Stouby Kirke med 14 konfirmander:
Emma Christensen
Lucas Bendixen
Freja Juliane Juul Hansen
Malthe Brixen
Julie Krogsgaard Nielsen
Nicolaj Skov
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Katrine Siggaard Nielsen
Liva Amalie Aaglund Nielsen
Mathilde Lind Handberg Provstgaard
Thea Risager Skovgaard
Victoria Rose Walker

Noah Rosendahl Trøgelborg Nielsen
Sean Connor Jens Werner Bertram Wendt
Victor Nørskov Hansen

Fællesarrangement med Michael Jarnvig
Tirsdag den 7. sept. kl. 19.00 kommer Michael Jarnvig og fortæller
om ”Klima og kristendom”. Det er i Byens Hus, Kirkebro 4 i Barrit.
Stouby-Hornum Menighedsråd og flere menighedsråd i området
står for dette arrangement. Der er gratis adgang og mulighed for at
købe forfriskning i pausen.
Høstgudstjenester
Søndag den 12. sept. kl. 10.30 er der høstgudstjeneste i Stouby
Kirke kl. 10.30 med indsamling til høstofferet, der går til Kirkens
Korshær. Efter gudstjenesten er der frokost i Stouby Multihus, hvor
Menighedsrådet er vært. Søndag den 19. sept. kl. 10.30 er der
høstgudstjeneste i Hornum Kirke kl. 10.30. Der bliver indsamling til Kirkens Korshær. Efter
gudstjenesten er der frokost i Træhuset ved siden af kirken. Menighedsrådet er vært.
Det er en god og gammel tradition at mødes i en smukt pyntet kirke til høstgudstjeneste, hvor vi
siger tak til Gud for høsten, og sammen glæder os over en forhåbentlig veloverstået høst på
markerne og i vore haver.
Nye konfirmander
For det nye hold konfirmander begynder undervisningen onsdag den 29. sept. kl. 13.00 til 15.00
i Stouby Multihus. Konfirmation næste år søndag den 1. maj 2022 kl. 10.30 i Stouby Kirke.
Set og sket 24/1 - 27/5 2021
Der er ingen døbte eller viede i vore kirker i denne periode pga. forsamlingsforbuddet m.m.
Døde og/eller begravede i Stouby:
2/2 Bente Petersen
13/2 Kristian Paaske
5/5 Birgit Damsgaard
19/5 Marie Paaske
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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Stoubys Aktive Piger afholder generalforsamling
i Stouby Multihus mandag den 14. juni 2021 kl. 19.00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetæller.
3. Årsberetning ved Anne Marie Nordbek.
4. Fremlæggelse af regnskab ved Hanne Nielsen.
5. Behandling af indkomne forslag. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
6. Fastsættelse af kontingent 2021-2022
7. Forslag til program 2021-2022
8. Valg af bestyrelse. På valg er:
Husk mundbind
Mona Nielsen modtager genvalg.
og Coronapas
Hanne Nielsen modtager genvalg.
Valg af bestyrelsessuppleanter.
Jytte V. Petersen modtager genvalg.
Birgitte Rasmussen modtager genvalg.
9. Eventuelt.
På bestyrelsens vegne Anne Marie Nordbek:
nordbek@hafnet.dk Mobil 50 40 67 82
Sommerudflugt til Flamingo Naturpark med Stoubys Aktive Piger
onsdag den 18. august 2021
Vi kører med bus fra Multihuset i Stouby kl. 9.00 til Flamingo Naturpark.
I bussen vil der blive serveret kaffe/ te og rundstykker.
Vi ankommer til parken ca. kl. 11.30. Efter ankomsten får vi serveret frokost.
Kl 13.30 giver Knud en rundvisning i parken
Husk mundbind
Kl. 15 bliver der serveret kaffe.
og Coronapas
Efter en forhåbentlig god dag med masser af oplevelser
kører vi hjemad kl. 16.00 og regner med at være tilbage i
Stouby ca. kl. 18.00.
PRIS for Medlemmer: 300,- kr. og IKKE Medlemmer: 450,- kr.
Tilmelding senest tirsdag den 10.8.2021 til Karen Mærkedahl mobil: 24 66 65 50
Anne Marie Nordbek mobil: 50 40 67 82 eller mail: nordbek@hafnet.dk
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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
Lotte Krogsgaard

web: bjerreherred.haven.dk
Gramrodevej 15, 7130 Juelsminde
web: bhsklub.dk
web: columna-gymnastik.dk

5180 3948
7568 5098
2197 2563
6031 5394

Den integrerede inst. Skovly
Anne Rosenmeyer
Fællesbestyrelse Skovly/Skole Birgitte Ballegaard Preuthun
Hornsyld Bridgeklub
Anders Bloch

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

7974 1666
4064 7926
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

Søren Østergaard
Laurids Madsen
Morten Seeberg Nielsen
Poul Skytt

2323 3722
2034 8573

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
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
Klaus Holgersen
Stouby Multihus, formand
Marianne K. Kristensen
Stouby Multihus, halbest./Café Peter Skov

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

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

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.
Juni
2. Tilmelding til fodboldskole starter. Se side 17
4. Fællesspisning for enlige. Multihuset kl. 18. Se side 24
14. Gåtur med Kræftens Bekæmpelse. Se side 7
14. Generalforsamling i Stoubys Aktive Piger. Multihuset kl. 19. Se side 26
15. Borgermøde i Multihuset kl. 19: Fortsat sikring af købmand. Se side 9
27. Rosentur til Als med Haveselskabet Bjerre Herred: www.haveselskabet.dk/
Juli
2. Fællesspisning for enlige. Multihuset kl. 18. Se side 24
August
18. Sommerudflugt til Flamingo Park med Stoubys Aktive Piger. Se side 26
29. Konfirmation i Stouby Kirke kl. 10.30. Se side 24-25
Næste nummer af bladet (nr. 202) udkommer i starten af august 2021.
Deadline for materiale til dette blad er fredag den 30. juli 2021.
Stoubybladet udkommer 6 gange om året (i starten af hver lige måned)
Deadline for materiale til de efterfølgende numre: 24. september og 19. november
2021.
Ret til ændringer forbeholdes.

Batterier til ethvert formål!

- Alkaline - Bærbar PC/Mac - Telefon - Foto/Video
¼ annonce liggendeGenopladelige
(Batteribyen)

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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