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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

Konkurrencedygtigt og fremtidssikret

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

Vestergaard I/S.
v. Ole Lyse

Hornum
Børge Værksted
PedersenHornumvej
- tlf. 51 244,44
20 75 68 71 88
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

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

Snullik’s Data
Alt i digitaltryk og offsettryk
Kvalitets arbejde til tiden
Bellevej 8,
Dekorering af biler og vinduer
Gammelby
Fotoplot
Fotografering
7140 Stouby
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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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Siden sidst fra Stouby og omegns Lokalråd.

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 - 18.00
Søndag: ............. 8.00 - 18.00

Købmand Chris Frederiksen - Stouby
Tlf.: 75 89 70 02 / mail: 0504928@minkobmand.dk

Julen nærmer sig og traditionen tro har vi bestilt et juletræ fra Grund Skov hos Torsten.
Det opsættes på det sædvanlige sted ved Multihuset og tændes 1. søndag i advent. I år
er det Stouby Erhvervsforening, der har betalt for træet. Tak for det.
Kontingent. Lokalrådet har en pæn kassebeholdning, men den opmærksomme læser af
bladet vil kunne se, at der en del udgifter forbundet med driften af lokalrådet. I et par år
har der ikke været indtægter fra halfest og sommerfest, og der er en del udgifter, der
ikke kan dækkes via fondsansøgninger. Derfor opfordrer vi til, at I indbetaler for
medlemskabet af lokalrådet – kr. 100,- pr. husstand/kr. 50,- for enlige. Beløbet kan
indbetales via mobilePay – nummeret er anført på side 3 i Stoubybladet. Beløbet kan
også overføres til vores konto i Sydbank – 7030 1602101.
Sauna. Lokalrådet har været inddraget i problematikken omkring flytning af saunaen og
sikring af egen strømforsyning. Som tidligere nævnt, så var der blevet klaget over
saunaens tidligere placering. Omkostningerne til elinstallation med egen måler,
gravearbejde m.v. løb op i godt kr. 50.000,-.
Vi har indgået en aftale med Teknisk Forvaltning, således at forvaltningen har bidraget
økonomisk til installationen, og derudover har forvaltningen indlagt lys i toiletbygningen,
både indvendig og udvendig. Det betyder, at det ene af toiletterne kan holdes åben det
meste af året.
Vedr. restbeløbet skal vi finde en rimelig fordeling mellem Saunalauget og Lokalrådet. Vi
skal sikre, at det nystartede laug ikke kommer i økonomiske problemer. Der ikke er
mange lokalsamfund, der har egen sauna.
Branddammen. Ungeafdelingen, Hedensted Kommune havde lovet os, at de unge ville
istandsætte rækværket ud for branddammen hen over efteråret. De har været på stedet
for besigtigelse og tilbagemeldingen er, at de mener, at opgaven er for kompliceret.
Derfor skal vi have samlet nogle, lokale frivillige til at klare opgaven med opsætning af
hegn m.v. Der har gennem flere år været uklarhed om, hvem der ejer branddammen –
lokalrådet eller kommunen – derfor har vi aftalt med kommunen, at de betaler halvdelen
af udgifterne til materialer.
Æblepresseren. Presseren har været udlånt til omkring 20 familier i år, og vi har kun
modtaget ros for initiativet og presserens kapacitet. Tak for det.
Byggegrunde. I forbindelse med den nyligt overståede valgkamp, har vi fået stillet i
udsigt, at der skal udstykkes 25 attraktive byggegrunde i alle lokalbyer med skoler. Vi
har allerede meldt ind til økonomiudvalget, at vi gerne vil have igangsat denne proces
hurtigst muligt. Efter snart 4 år har det ikke været muligt at sælge en eneste byggegrund
i den kommunale udstykning, ”Skovhavegård” – dette på trods af, at udbudsprisen på
grundene er halveret. Derfor er det ikke rimeligt, at vi skal vente længere, idet vi i høj
grad har behov for nye børnefamilier. Måske kan boligudstykningen, ”Skovhaven”
ændres til tæt/lav bebyggelse med lejeboliger.
Kommuneplanen har lige været i høring, og jeg har fremsat et forslag til ændring i
teksten under boliger: ”Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der til stadighed er attraktive
byggegrunde i alle lokalbyer med skoler”. Så er det ikke længere tilstrækkeligt med gode
hensigter fra vore politikere om at sikre attraktive byggegrunde men i stedet en
forpligtigelse.
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Opfræsning af fortove. Vi er blevet kontaktet af mange oprørte borgere, der er meget
utilfredse med Fibias gravearbejde i byen, og frygten er begrundet, for hvordan
efterlades byens veje, fortove og anlæg efter gravearbejdet. Vi har kontaktet Teknisk
Forvaltning og gjort opmærksom på, at byen skal efterlades i samme stand med røde
fortove m.v. Desuden har vi stillet krav om at være med til afleveringsforretningen.
Kommunen har givet en gravetilladelse, og det er vigtigt, at der er stillet skrappe krav til
reetablering i denne tilladelse. Ellers må kommunen selv til lommerne for at få byens
fortove bragt tilbage til den oprindelige standard.
Træskohage Fyr. Som tidligere omtalt, så har Naturstyrelsen tilbudt os at overtage
Træskohage Fyr, og vi har underskrevet overdragelsespapirerne. Imidlertid har
Naturstyrelsen tidligere tilbudt Vejlefjordfonden, at man kunne købe fyrtårnet med 1.000
m2 grund for kr. 10.000. Naturstyrelsen havde fundet frem til, at fyrtårnet kun kunne
overdrages til ejere af fredskov, der grænser op til fyrtårnearealet. Senere har
Kystdirektoratet imidlertid givet mulighed for, at der kan ske en udstykning af et
grundstykke med fyrtårnet. Derfor er det oplagt, at grundstykket med fyrtårnet
overdrages til Lokalrådet, idet Lokalrådet har været initiativtager til at restaurere fyret.
Aftalen var på plads med Naturstyrelsen, men Vejlefjordfonden satte sig imod denne
aftale, idet man ønskede at købe fyret, jfr. det tidligere fremsatte tilbud. Linda og jeg
deltog i forhandlingerne med Naturstyrelsen og Vejlefjordfonden. Vi ønsker ikke at
ændre vores uopsigelige lejeaftale med Naturstyrelsen, som ejer af fyrtårnet, så vi fik
derfor ikke overdraget ”vort” fyrtårn i denne omgang.
Valg til kommunalbestyrelsen. Lokalt blev Viggo Kjær Poulsen (V) og Dorrit Haulrich
(A) valgt til Kommunalbestyrelsen. Vi ønsker dem begge til lykke med valget og håber
på et godt samarbejde.

Forvirring, forandring og stor fornøjelse!
1. søndag i advent har det nuværende menighedsråd siddet i et år – og hvilket år! For de
nye i menighedsrådet er mange ting kommet som en overraskelse; det er ikke mange
frivillige job, hvor man skal tage stilling til så forskellige ting som bl.a.
-

Fældning af Danmarks smukkeste bøgetræ
Overenskomster og personalepleje
Forvaltning af en skov
Kirkegårdenes betydning og udseende i fremtiden

-og det er jo blot en meget lille del af emnerne. Både ny- og genvalgte har brugt tid på
uddannelse, så vi kan forvalte ansvar og penge på bedste måde, men ingen kunne have
forberedt os på den allerførste måneds helt store udfordring: Håndtering af coronaen.
Det så længe ud til, at folkekirken var undtaget fra forsamlingsreglerne, men så sent
som lillejuleaften om aftenen blev alle tjenester aflyst, og julen 2020 blev meget
anderledes for personale og kirkegængere.
Da vi kom i gang igen, var det med store begrænsninger: Vi måtte være meget færre i
kirkerne til kortere gudstjenester, og da vi ikke længere måtte synge, blev det pinefuldt
klart for alle, hvor meget salmesangen betyder for os. Fra menighedsrådet var der stor
taknemmelighed overfor personalet, som håndterede de mange begrænsninger med
stor konduite.

Klage over rystelser i huse. Flere beboere har klaget til kommunen over rystelser i
husene ud for vejbumpene, ligesom der er opstået mindre revner i et ældre hus.
Kommunen har foretaget målinger, men umiddelbart ligger rystelserne inden for det
”lovlige”. Vi har anmodet om at få udført en ekstern måling. Måske kan problemet løses
ved en generel hastighedsnedsættelse i Stouby til f.eks. 30 km/t. Der er store maskiner,
skolebørn, ældre, mange udkørsler og der er ingen kantsten, så en nedsættelse af
hastigheden vil helt sikkert bidrage til at øge trafiksikkerheden. Jeg har prøvet at køre
med 30 km/t. gennem Stouby nogle gange, og det giver rigtig god mening.

Det fik heldigvis en ende, og vi har med stor glæde genoptaget gudstjenester og
aktiviteter. Der er igen stor tilslutning til fællesspisninger for enlige, ligesom vi var rigtigt
glade for familiearrangementet i september og ikke mindst festgudstjenesten i oktober,
hvor vi fejrede Stouby kirkes 100 års selvstændighed. Tak til familien Rantzau og
lokalarkivet for lån af kirkestol og billeder, og ikke mindst tak til de knap 100
kirkegængere, der var med til at gøre det til en rigtig festlig søndag. Alle er i øvrigt meget
velkomne til at henvende sig med forslag til aktiviteter.

Helhedsplan. Kommunen har opfordret landsbyerne til at få udarbejdet en helhedsplan.
Vi har lagt en ansøgning ind, men i første omgang kan kun 5 landsbyer komme i
betragtning, så vi afventer nærmere.

I forvirring og forandring har det været en stor fornøjelse at være ledelse for en gruppe
ansatte og vikarer, der med engagement, faglighed og stor fleksibilitet håndterer både
rutiner og udfordringer. Vi glæder os meget til at fortsætte det gode samarbejde i de
kommende år.

I ønskes alle en Glædelig Jul samt et Godt Nytår med tak for god opbakning i 2021.
Ole Flemming Lyse/formand.

I skrivende stund håber vi, at vi på trods af stigende coronasmitte i år frit må mødes i
kirkerne i julen. Under alle omstændigheder vil vi gerne sende ønsket om en glædelig jul
og et godt nytår til alle samt et på gensyn i vores smukke kirker.
/Med venlig hilsen Menighedsrådet.
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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 HYRUP
ApS
Møllevej 1 - 8783 Hornsyld - Tlf. 75 68 77 55

BARRIT EL

MASKINSTATION AS
TLF. 75 89 75 00

Tlf. 75 69 13 77

*

STOUBYNET ORIENTERER
TV-pakker og bredbånd via Stoubynet i 2022:
Du kan vælge mellem tre tv-pakker for at få dit behov for tv dækket.
Pakkerne kan opjusteres gennem ”bland-selv”, og indholdet i de enkelte tvpakker kan du se på foreningens hjemmeside ”Stoubynet.dk”. De nævnte priser
gælder for foreningens medlemmer:

*

Landbrugets partner hele året

Se også internet:
www.hornsyldel.dk

Grundpakke

med 26 tv-kanaler
kr. 1.800.00

JULEGAVE
GAVEKORT

Mellempakke
med 36 tv-kanaler
kr. 4.308,00

Fuldpakke

med 62 tv-kanaler
kr. 5.628,00

Bredbånd via Stoubynet:
Har du også behov for internet, så kan du supplere din aftale med bredbånd.
OBS: Har du kun behov for internet, så kan du indgå en aftale med Stoubynet
om kun at have bredbånd. Ordningen kalder vi for Bred-Bånd-Only (BBO). Det
koster et engangsbeløb i oprettelse på kr. 699,00 samt et fast månedligt beløb
på kr. 25,00, hvis du ikke er medlem af antenneforeningen.
Det er YouSee, som leverer bredbånd, og de tilbyder fire løsninger:

25/5 Mbit

kr. 199,00 pr. måned
Spa-receptionen har åbent for salg
af julegaver og gavekort frem til
den 23. december kl. 9.00-16.00
Hotel og spa har julelukket fra
19. december 2020 til 3. januar 2021
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50/10 Mbit

kr. 229,00 pr. måned

200/20 Mbit

kr. 249,00 pr. måned

1000/100 Mbit
kr. 299,00 pr. måned

NB: Ekstra uploadhastigheder til 25/25 – 50/50 – 200/200 – 1000/500 koster kr. 50,00/mdr.

receptionen@vejlefjord.dk | 76823380

For yderligere oplysninger kan du kontakte Børge Pedersen
enten på e-mail: formand@stoubynet.dk – eller på tlf. 5124 4420
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korrEkturlæSNING PrESSEmEDDElElSEr
tEkStforfatNING fIrmaPræSENtatIoNEr
maGaSINEr
fIrmaIDENtItEt
VISItkort
aNNoNcEr
PlakatEr
Nyt loGo
aVISEr
ISBN-NumrE
hæftEr
rEDaktIoN
maNualEr
NyhEDEr
kIrkEBlaDE
ÅrSraPPortEr
PoStkort
BIllEDrEDIGErING
folDErE
forfattErhjælP
BøGEr
DESIGNlINjEr
loGo
mENukort
flaG
BaNNErE
EmBallaGEr
roll uPS
hjEmmESIDE- tjEk & tEkStEr NyhEDSBrEVE

PE-DESIGN
GrafISk kommuNIkatIoN
marianne Pedersen, aksel Nielsens Vej 10, 7140 Stouby
t: 2087 0747 www.pe-design.dk m: pe@pe-design.dk

Her er plads til
din annonce

Juletræsfesten 2021
Afholdes søndag d. 5. december kl. 14.00 – 16.00

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

Så er vi igen klar til at afholde den årlige juletræsfest i Stouby, med alt hvad dette
indebærer. Stort juletræ, julemand, juledans, godteposer, lotteri og meget mere.
For disse herligheder er prisen kun:
• Børn kr. 60 inkl. godtepose, æbleskiver og saft
• Voksne kr. 60 inkl. kaffe, te, gløgg og æbleskiver
Arrangementet afholdes i Stoubyhallen / multihuset.
Tilmelding er nødvendig og senest tirsdag d. 30. november på:
stoubyskolesvenner@gmail.com
Eller SMS tlf.: 41 72 73 67
Arrangør: Stouby Skoles Venner.

Støt Børnene – Stouby’s fremtid
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Følg med i, hvad der sker
globalt, nationalt
og lokalt

Frisørhjørnet
v/ Thuy Thi Truong

Borgergade 21
7140 Stouby
Tlf. 75897730

Odelsgade 32 | 7130 Juelsminde | 7569 3533
Haralds Plads 10 B | 8722 Hedensted | 7589 9966

JORDARBEJDE
KLOAKARBEJDE
www.htn-entreprenør.dk

STØBEARBEJDE
BELÆGNING

Bråskovvej 94 • 7140 Stouby • Tlf. 2082 6402

BJERRE

KØD

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....

Julerier i Skovly
I Skovly tager vi både november og december i brug, når det kommer til julerier og
julehygge. Julemandens værksted åbner, og alle børn i både vuggestue og
børnehaven producerer små hemmeligheder i mindre grupper sammen med
deres faste primærpædagog. Vi klipper og klistrer, tegner og laver hjemmelavet
modellervoks i julefarver med masser af glimmer, ligesom Skovlys nye nissepar er
flyttet ind i vores vindfang sammen med juleblomster og hjerter.
Udenfor skinner lyset fra de mange lyskæder, som vi har sat op både i vores
tidligere gedestald, i juletræerne og i flagstangen.
Skovtur for små og store - og måske kommer julemanden forbi
Alle børn i Skovly – både de yngste og de ældste – skal afsted på en
fællesskovtur til en af vores mange hyggelige skovdestinationer.
Her har vi i løbet af november bygget en hule, som Skovly-nisserne kan søge læ i,
når de ankommer til Stouby fra det kolde nord. Vi håber selvfølgelig, at de er nået
frem til december, da det er tanken, at de skal med tilbage i Skovly for at hygge
og drille børnene med nisselækkerier og nisseløjer. Vi har også inviteret
julemanden til at komme forbi og hilse på alle de søde og skønne Skovly-børn…
Han har lovet at gøre sit bedste, så vi håber at han har tid til at komme forbi.
Klippedag, Luciaoptog og forældre på besøg
Sidste år gjorde Corona det svært at invitere Skovlys forældre til en juleklippedag.
I år er dette heldigvis igen muligt men med fortsat fokus på god hygiejne og
opdeling. Denne eftermiddag afslutter Skovlys kommende skolebørn traditionen
tro arrangementet ved at gå optog, mens de bærer lyset frem og synger for os.
Julebag, julemad og julegaver af nisserne
I Skovly holder alle børn i løbet af december en julefrokost i deres respektive
grupper, hvor alle børn bidrager ved at have en lille ting til det fælles bord med
hjemmefra. Tanken er, at vi hjælpes ad med at dække borde, pynte op og i
fællesskab nyde den gode mad, som julebordet bliver fyldt med.

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

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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På andre dage i december tænder vi ovnen, vasker hænderne grundigt og triller
pebernødder sammen med børnene i mindre grupper. Efter bagning fyldes
pebernødderne i små poser og bringes med børnene hjem.
Endelig sker det, at de frække men også søde julenisser i løbet af december får
lyst til at dele gaver ud, som de gemmer på vores loft. Så vi holder øje med om
det er gamle kartofler eller gode gaver, de løbende lægges op til os på loftet.
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Natur, udeliv, skovture og masser af frisk luft
Sammen med alle juleaktiviteterne er der stadig tid til de ugentlige ture ud i
skoven. Både vuggestue og børnehave tager afsted på med klapvogn eller en
cykelvogn pakket med remedier til aktiviteter og lege. Generelt er vi fortsat meget
ude og bruger hjemme i Skovly vores opdeling med tre legepladser til forskellige
formål, der tilgodeser alle børn i alderen 0-6 år.
TIP: Skovly er kommet på FaceBook. Alle er velkommen til at følge med i
stort og småt fra vores dagligdag.
Facebookgruppen hedder ”Skovly i Stouby”
INDSÆT BILLEDER

GÅ IKKE
GLIP AF
DENNE
DAG

PIGE – EVENT
Lørdag d. 22. januar 2022 kl.12.00 i Stouby Multihus
Vi spiser en lækker buffet, hvor vi samtidig har social hygge.
Inden kaffen kommer Jytte Nygaard fra TØJBILEN og viser tøj til kvinder i
aldersgruppen 40 + Gode danske mærker i Str. S - XXXL.
Bestyrelsen vil gå modeshow og derefter er der mulighed for at kigge, mærke og
købe.
Vi glæder os til at se Jer.
Pris for medlemmer: 200,- kr. Pris for ikke medlemmer: 275,- kr
Bindende tilmelding senest fredag den 14. januar 2022

Brænde kløves til bålet

Båltid

Anne Marie Nordbek 5040 6782 nordbek@hafnet.dk
DER TAGES FORBEHOLD FOR ARRANGEMENTET I FORHOLD TIL CORONA
REGLER

Hvem vil smage de
lækre brombær
Hyggestund
tegner
snakker
Se evt flere skønne billeder af
børnene fra- vi
Skovly
påog
side
23.
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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

HYRUP

MASKINSTATION
TLF. 75 89 75 00

* HYRUP * 7140 STO

Efterårslejr
I oktober var vi på efterårets weekendlejr. Vi skulle være i DUI Feriekolonien i
Juelsminde. Lejrens tema var: Vi er på ”skideren”, så hele weekenden kom til at
stå på en masse ting, der havde med, ja og for at kalde en spade for en spade,
lort at gøre.

På hjemmesiden kan du læse kundeudtalelser om samarbejdet med os.

VEJL
EVEJ 59

Vigtige datoer:
26. januar: Spejder opstart
Opstart familiespejder
annonceres til februar.

A
S

UBY

Alt entreprenør og landbrugsarbejde udføres

De store spejdere kom fredag eftermiddag. Efter indkvartering og madpakker var
det tid til natløb. Spejderne blev inddelt i hold, og herefter skulle de rundt på
forskellige poster for at finde lige præcis den nøgle, som passede til hængelåsen,
som var på kassen med gevinsten. Nøglerne var i ”toiletterne”, som var på hver
post. Det lykkedes for et af holdene, men skuffelsen var noget stor, da kassen
blev åbent: Der var nemlig løg, lort og gulerødder i. Heldigvis var der også en
falsk bund, hvor der var lækre ”romkugle-lorte".

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

Anlæg af indkørsler m.v.
KØB
Jord
og beton arbejde.
SALG
Kloakering
BYTTE
samt
byggearbejder.
VASK

SK! DU KAN OGSÅ KØBE ONLINE
REPARATION
ORES WEBSHOP BELLE-ART.DK
Stouby Entreprenørforretning ApS
FRAGT VED KØB OVERVURDERING
1.500 KR. 20 - 7140 Stouby
Bellevej

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

Kildevangen 16 8783 Hornsyld Tlf. 75 68 75 99

Tlf.
77 77 - Fax 75 89 77 98
Jørgen 20295885 - Kasper 20145885
HUSK! DU KAN
OGSÅ75
KØBE89
ONLINE
Værksted Hornumvej 4, Hornum 75 68 71 88
HUSK! DU KAN OGSÅ KØBE ONLINE
I VORES WEBSHOP BELLE-ART.DK
• 7140 Stouby • Tlf. +45 I 7589
Vejlevej
145
7370
VORES
WEBSHOP
BELLE-ART.DK
• www.belle.dk • Åbningstider:
• Lørdag - søndag: 11-15 • Mandag lukket
FRI FRAGT VED
KØB- OVER
Tirsdag
fredag:1.500
12-17KR.
FRI FRAGT VED KØB OVER 1.500 KR.
•
www.belle.dk Åbningstider: Tirsdag - fredag: 12-17
Lørdag - søndag: 11-15 • Mandag lukket

touby • 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
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Vestergaard I/S.
v. Ole Lyse

Om lørdagen efter morgenmad, kom bæverne. De blev indkvarteret, og derefter
var der flaghejsning og fælles morgensang.
Herefter var vi endnu mere på skideren. Spejderne blev delt i hold, og så var der
aktiviteter både formiddag og eftermiddag. Der skulle dystes i en masse lorte
opgaver: En (ren!) toiletbørste skulle bruges til at slikke ren for lort
(karamelsauce), hvem kunne sidde længst i skovskiderstilling, hvem var hurtigst til
at rulle en toiletrulle ud og sammen igen, hvem kunne lave den længste lort af
toiletpapir dyppet i vand og kulør, hvem kunne få lorten hurtigst gennem tarmen
og hvilket hold kunne bygge det længste afløb. Så dagen gik lynhurtigt med alle
de aktiviteter.

Vejlevej 145 • 7140 Stouby
17

Jul på Sanatoriet, Julehæfter.
Vejlefjord Tuberkulose Sanatorium (1900 – 1957), nu Hotel Vejle Fjord, havde en
lang årrække tradition for at udgive et Julehæfte, som blev kaldt: ”Julekureren”.
Det blev udarbejdet af patienterne og bestod af en række fortællinger om årets
gang. Nogle på vers, andre med humor og ironisk undertone, og rigtig mange
tegninger. Alt i stil med ”Blæksprutten” og ”Svikmøllen”.
Det vidner om en god og positiv stemning på stedet, trods den alvorlige sygdom.
Hæfterne sluttede altid med et kærligt Glædelig Jul og godt nytår.

Til aftensmad havde vores madtante lavet en lækker omgang ”væltet lokum”.
Derefter var det tid til præmieoverrækkelsen, hvor vinderholdet vandt en rigtig
lortepræmie: En skuresvamp!!
Efter en god nats søvn var det igen tid til morgenmad, flaghejsning og
morgensang. Herefter skulle vi have lavet vores lejrmærke, som var et toiletbræt
med en lort på, der var lavet i selvtørrende ler. Klokken 11 var det tid til at sige
farvel og tak for denne gang. Inden da var der nogle forældre, som havde hjulpet
med at gøre hytten ren.
Så selv om vi var på skideren, blev det en rigtig god lejr 😊😊😊😊 Vi siger mange tak til
madtante, kagebagere og til dem der hjalp med rengøringen. Med sådan en
opbakning fra forældrene, er det meget nemmere og rarere af være leder.
Spejder opstart
Når dette læses, så er vi gået på juleferie. Vi har holdt vores juleafslutning med
det traditionelle smuglerløb og risengrød den 24. november.
Men den 26. januar 2022 kl.17 går det atter løs igen med spejder i spejderhytten.
Vi glæder os til at se alle gamle som nye spejdere.
Glædeligt og godt nytår skal der lyde herfra.
18

Stouby Lokalarkiv
Lis Schrøder/ Mogens Dam
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vaLGSTED Kv2021

mange ﬁne bemærkninger om den nye ind-

Nyt nøglesystem lader derfor vente på sig

I december er der tradition for at udvise tak-

retning fra dem, der ikke lige har deres ugent-

lidt endnu og indtil videre fortsætter vi med

nemmelighed, være lidt god ved sig selv, side-

lige gang i bygningen. Tak for alle de gode

den nuværende løsning.

benene og næsten ...

kommentarer.

December er i gang og julen nærmer sig så

Taknemmelighed

det er på tide at ønske alle en glædelig jul og

Multihusets bestyrelse vil også gerne udvise
taknemmelighed over den kreativitet der læg-

Kun nullermænd kommer af sig selv

ges for dagen, når det gælder at bruge vores

Hvad gjorde vi dog i Stouby før vi ﬁk Multihu-

fælles Multihus.

set? Tak til alle jer, der gjorde det muligt - og

Udover de ”faste” aktiviteter med de mange

tak til alle jer, der gør brug af de mange mulig-

ugentlige brugere har vi i oktober i år, også

heder i ugens løb og dermed beviser, at det

haft den fornøjelse at have besøg af Radioens

var - og er - rigtigt at arbejde for. Som bekendt

P4. Det var en festlig dag, der for alvor satte

er det kun nullermænd der kommer af sig selv,

Stouby på landkortet i æteren i almindelighed

så vi er taknemmelige for dem der turde

og Stouby Multihus i fokus i særdeleshed. Det

tænke stort en gang og ﬁk Multihuset bygget.
Nye nøgler ...
Bestyrelsen havde håbet at kunne installere

I november lagde Multihuset lokaler til stem-

og introducere nyt nøglesystem i Multihuset

meafgivelse i forbindelse med kommunal- og

her ved årsskiftet, men foreløbig er vi kun

regionsrådsvalget, og det gav anledning til

blevet tilbudt alt for dyre løsninger.

1
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bestyrelsen

HOLD ØJE MED KOMMENDE aKTiviTETEr
5. 12. JULETRÆSFEST i hallen arrangør Stouby Skoles Venner
16. 12. ”BØRN LAVER JULEFORKOST” sammen med os i køkkenet, forældre deltager senere i julefrokost
31. 12. NYTÅRS-TAKE-AWAY fra Skovsmad. Snacks- tre retter-kransekage

gør vi gerne igen. Man kan med rette sige at
Formiddag på 4’eren ﬁk pulsen op i Stouby.

et godt nytår! Tak for samarbejdet i 2021.

stoubymultihus.dk

kr. 475,00 pr. kuvert afhentes mellem 12-14
18. 12. ANDEFODBOLD i hallen. Alle er velkommen. Vi spiller om en and.
28. 12. LAN i multisalen + aktiviteter i hallen og fælles aftensmad kl. 18
2. 2. KJØRMES GILDE. Kun for mænd.!

stoubymultihus.dk
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Onsdagsklubben program vinter 2022

12. jan.

Mandagsmusikanterne pris kr 40,00 incl. kaffe

26.jan

Bankospil og husk gave max kr. 25,00 og kaffen er gratis

9. febr

Kjørmes, der serveres snitter og øl, vand, snaps og kaffe.
Vi mødes kl. 12.30 i fælleshuset. Pris ialt kr. 50,00

23. febr

Jytte Kragh kommer og spiller og laver gættelege

9. marts

Conrad Design, Vejle kommer og fremvise viser strikkede modeller og
garn m.v.

Thomas Kaehne Ghiladi - Specialist i familieretslige sager

BRUG
DEN
LOKALE
ADVOKAT

Husk kop. Kage og kaffe koster 20 kr.

Klubben er for områdets efterlønner og pensionister. Vi mødes i fælleshuset i
Mølleparken kl. 14.00, hvis ikke andet er nævnt

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
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Juleaften
Der er gudstjeneste kl. 13.00 i Stouby Kirke – 14.30 i Hornum Kirke - 16.00 i Stouby
Kirke. Indsamling til Børnesagens Fællesråd juleaften og juledag i Hornum.
Nytårsaften
Der er nytårsgudstjeneste i Stouby Kirke fredag den 31. dec. kl. 14.00. Efter
gudstjenesten er der bobler, sodavand og kransekage i våbenhuset og i kirken,
hvor vi kan ønske hinanden godt nytår. Indsamling til Det danske Bibelselskab.
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Fredag den
Lørdag den
Søndag den
Fredag den
Lørdag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den

28.
5.
12.
19.
24.
25.
26.
31.
1.
2.
9.
16.
23.
30.
6.
13.
20.
27.

nov.
dec.
dec.
dec.
dec.
dec.
dec.
dec.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan.
feb.
feb.
feb.
feb.

1. s. i advent
2. s. i advent
3. s. i advent
4. s. i advent
Juleaften
Juledag
2. juledag
Nytårsaften
Nytårsdag
Hellig 3 konger
1. s.e.h. 3 k.
2. s.e.h. 3 k.
3. s.e.h. 3 k.
4. s.e.h. 3 k.
S. s.e.h. 3 k.
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn

STOUBY
9.00
Ingen
10.30
Ingen
13.00
Ingen
Ingen
14.00
Ingen
Ingen
10.30
Ingen
10.30
Ingen
10.30
Ingen
9.00
Ingen

Hessellund

og 16.00

Hessellund

HORNUM

Ingen
14.00 Fam.gudstj.
Ingen
10.30
14.30
10.30
Ingen
Ingen
Ingen
10.30
Ingen
10.30
Ingen
9.00 Hessellund
Ingen
10.30
Ingen
10.30

Fællesspisning for enlige
Der fællesspisning for enlige fredag den 3. dec. kl.18.00 i Stouby Multihus. Det
koster 40 kr. for mad, kaffe/te og kage. Der er tilmelding til Poul Erik Sørensen,
7589 7051 eller 21621257 eller på mail til peas@km.dk senest onsdag den 1. dec.
Fredag den 7. jan. kl. 18.00 med tilmelding senest onsdag den 5. jan.
Fredag den 4. feb. kl. 18.00 med tilmelding senest onsdag den 2. feb.
Familiegudstjeneste i Hornum Kirke søndag den 5. dec. kl. 14.00
Efter gudstjenesten julehygge i Træhuset ved siden af kirken med gløgg, sodavand og
æbleskiver, juleklip og naturligvis godteposer til børnene.
Julekoncert i Stouby Kirke den 12. dec. kl. 19.30 med AnnMette Elten
Hygge og højtidelighed er indbegrebet af en julekoncert
med Ann-Mette Elten. Hun synger nogle af vores mest
elskede julesalmer og sange og nogle af de helt store
klassiske sange fra sit album "Adagio". Hun har i mange år
været forsanger i ”På Slaget 12”. Vi kan glæde os til en flot
optakt til julen. Billetpris: 195 kr. incl. gebyr. De købes hos
købmanden i Stouby og på billetsalg.dk

24

Set og sket 18/9 - 18/11 2021
Døbte i Hornum Kirke:
19/9
Isabella Nørskov Fjeldbo
3/10
Mila Kastanie Agri Egepil
Døbte i Stouby Kirke:
10/10
Otto Busch Aldershaab
23/10
Valdemar Lønbæk Høhrmann
24/11
Anna Mortensen Skjærbæk
Viede/velsignede i Stouby Kirke:
2/10
Simon Demant Knudsen & Helle Charlotte Jørgensen Thorsen
23/10
Søren Hauberg Høhrmann & Amanda Lønbæk Høhrmann
Døde og/eller begravede i Stouby:
11/10
Henning Bertelsen
30/10
Mogens Konrad Andersen
30/10
Jørgen Denert
4/11
Hanne Bruun Christensen
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, 2130 6120 eller
hornumgraverkontor@gmail.com
Kirkeværge: Michael Brund, Hornumvej 12, Hornum, 8783 Hornsyld, 2233 0669
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• TERRASSEVASK
• FACADEVASK

• ALGEBEHANDLING
• VINDUESPOLERING

Import og salg
V/ CLAUS
MADSEN
TLF. 26 15 71 81
Vin til
fest og- gaver

Foreninger og organisationer i Stoubyområdet

HENRIKS
SKOVSERVICE

TLF: 75 89 78 27 - Bil: 21 81 63 27
Henriksskovservice@gmail.com

WWW.CM-EJENDOMSSERVICE.DK

TOTAL EJENDOMSSERVICE

Åbningstid “når vi er hjemme”
Idrætsvej 2
7140 Stouby

Tlf. 75897557
www.dkwine.dk

Klipning og fældning
Plantning
af juletræer
Gødskning
– Sprøjtning
tilpasset dit behov
Køb og salg af træer

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

2323 3722
2034 8573

Søren Østergaard
Laurids Madsen
Morten Seeberg Nielsen
Poul Skytt

26219883

2062 9916

Lægevagt: 7011 3131:
Hjertestartere findes ved indgangen til Multihuset, på Hotel Vejlefjord, Bellevej 19, Rosenvold Havn og Løgballe Camping.

- 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

Onsdagsklubben
Rosenvold Havns Bådelaug
SIM, Skolen I Midten
SIM Skolebestyrelse

Bodil Hansen
Ove Henriksen
Troels Brogaard Andersen
Henrik Aage Olesen

Stouby Møllevej 12 C, 7140 Stouby
Lilleeje 14, 8722 Hedensted
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./Café

Anita Andersen
Klaus Holgersen
Marianne K. Kristensen
Peter Skov

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

2559 0616
5364 5335
4027 7155
4055 0412

Stouby Saunalaug
Stouby Skakklub
Stouby Skole
Fællesbestyrelse Skovly/Skole

Sten Appelon Petersen
Jens Otto Grabau
Valther Th. Petersen
Birgitte Preuthun

mail: sten.appelon@hotmail.com
Kirkevænget 336, 8310 Tranbjerg
www.stouby-skole.aula.dk
mail: bipreu@gmail.com

2270 8320
8755 4141
7974 1265
4064 7926

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
Birgitte Rasmussen

Sanatorievej, 7140 Stouby
Løgballevej 24, 7140 Stouby
Overvej 12, 7140 Stouby
mail: gitte30576998@gmail.com

7682 3333
2330 6072
7568 7212
3057 6998

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

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
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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.
December
3. Fællesspisning for enlige kl. 18 i Multihuset. Se side 24
5. Juletræsfest i Multihuset kl. 14-16. Se side 11
5. Familiegudstjeneste, Hornum Kirke kl. 14.00. Se side 24
12. Julekoncert i Stouby Kirke kl. 19.30. Se side 24
18. Andefodbold i Multihuset. Se side 21
24. Julegudstjeneste i Stouby Kirke kl. 13 & kl. 16. Se side 25
24. Julegudstjeneste i Hornum Kirke kl. 14.30. Se side 25
28. LAN i Multihuset og fælles aftensmad kl 18. Se side 21
31. Nytårsgudstjeneste kl. 14 i Stouby Kirke. Se side 25
Januar:
12. Arrangement i onsdagsklubben. Se side 23
22. Pige event v/Stouby Aktive Piger kl. 12 i Multihuset. Se side 15
26. Opstart spejder kl. 17 v/hytten. Se side 17
26. Arrangement i onsdagsklubben. Se side 23
Næste nummer af bladet (nr. 205) udkommer i starten af februar 2022.
Deadline for materiale til dette blad er fredag den 21. januar 2022.
Stoubybladet udkommer 6 gange om året (i starten af hver lige måned)
Deadline for materiale til de efterfølgende numre: 18. marts og 20. maj 2022.
Ret til ændringer forbeholdes.

¼ annonce liggende (Batteribyen)

Batterier til ethvert formål!

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

Strømforsyninger/Ladere til!

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

LED Belysning

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

28

1

