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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

Kvalitets arbejde til tiden

HYRUP TØMRER- &
SNEDKERFORRETNING A/S

v/ Mads & Nikolaj Lyse Hansen

 .Fakkegravvej 23  7140 Stouby

Tlf. 75 89 70 72

Mads mobil:  22 38 34 44
Nikolaj mobil: 22 55 49 49

NYBYGNING
OM- & TILBYGNING
RENOVERING
VINDUER & DØRE
ALT I TAGARBEJDE

Anlæg af indkørsler m.v.
Jord og beton arbejde.
Kloakering
samt byggearbejder.

Stouby Entreprenørforretning ApS
Bellevej 20 - 7140 Stouby
Tlf. 75 89 77 77 - Fax 75 89 77 98

Vestergaard I/S.
v. Ole Lyse

JØRGEN BOJSEN JENSEN

TØMRERMESTER
Kildevangen 16 8783 Hornsyld Tlf. 75 68 75 99

Værksted Hornumvej 4, Hornum 75 68 71 88

Snullik’s Data
Bellevej 8, 
Gammelby

7140 Stouby

Alt i digitaltryk og offsettryk
Dekorering af biler og vinduer

Fotoplot
Fotografering

Skilte                              Mobil: 27517078

Bjerrevej 338, Bjerre, 8783 Hornsyld
Mail: bjerre-el@mail.tele.dk  ·  www.bjerre-el.dk

 
  Det lokale tilbud om  
  TV og bredbånd:  
   

Konkurrencedygtigt og fremtidssikret     

 Se hjemmesiden: stoubynet.dk 
 Kontaktperson er formanden: 
       Børge Pedersen - tlf. 51 24 44 20   
       e-mail: formand@stoubynet.dk 

LØGBA LLE  CAMP IN G
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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   tlf. 20 61 55 00 
Næstfmd.:  Linda Peitersen   tlf. 51 61 11 21 
Sekretær:  Helene Fruelund   tlf. 21 82 96 22 
Kasserer:  Rasmus Hedelund  tlf. 30 22 73 87 
Best.medl.:  Anders Pedersen (repr. for skolen) tlf. 40 82 02 55 
Best.medl.: Lis Høgh (repr. for Hornum)  tlf. 30 57 99 12 
Best.medl.:  Kristian Bandholm  tlf. 22 32 24 42 
Best.medl.: Mogens Dam (repr. for Lokalarkivet) tlf. 51 90 73 51 
Best.medl.:  Vakant (repr. for GIF)  tlf.  
Suppleant: Liselotte Dybkjær   tlf. 22 62 02 17 
Suppleant: Anja Beck Nielsen  tlf. 60 61 67 80 
  
Bestyrelsen for Stouby GIF  
Formand: Jan Rosenmaj Pedersen  tlf. 29 17 80 81 
Næstfmd: Kim Uldahl   tlf. 21 36 06 98 
Kasserer: Hans Jørn Sørensen  tlf. 27 31 53 03 
Sekretær: Michael Drost-Hansen   tlf. 22 58 56 79 
Best.medlem: Jimmi Brøndum   tlf. 25 65 88 13  
Fodbold: Torsten B. Christiansen  tlf. 20 78 36 66 
Gymnastik: Lisbeth R. Thomsen  tlf. 50 97 31 39 
Tennis: Vakant   tlf.  
Bordtennis:  Poul Erik Sørensen  tlf. 21 62 12 57 
Badminton: Erling Juul   tlf. 23 30 60 72 
Motion: Klaus Holgersen   tlf. 20 34 99 53 
Kajak: Trine Fick   tlf. 22 57 37 73 
Suppleant: Jimmy Laursen   tlf. 22 70 30 16 
Suppleant:  Kristina Juul   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

Mandag - fredag:
Lørdag:
Søndag:

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

DE RINGER - VI BRINGER! - VARETUR ONSDAG OG FREDAG
Åbningstider:

7.30 - 19.00
7.30 - 18.00
8.00 - 18.00

 .............
 .............
 .............
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Siden sidst fra Stouby og Omegns Lokalråd 
  
Stouby og omegns Lokalråd afholdt vores årlige generalforsamling torsdag den 
21. april i Multihuset efter 2 års pause. Vores oldermand Poul Skytt blev valgt som 
dirigent, og der var genvalg på samtlige poster. Der er sket rigtig meget siden den 
seneste generalforsamling i 2019, hvilket også fremgik af beretningen. Tak for god 
opbakning fra vore borgere. Tak til vore ildsjæle, der altid er klar til at involvere sig 
i projekter og tak for et godt samarbejde i bestyrelsen. 
Bestyrelsen konstituerer sig i nærmeste fremtid. 
  
Fornyelse af hegnet ved branddammen. Gennem længere tid har vi forhandlet 
med kommunen om fornyelse af hegnet ved branddammen, og enden på 
forhandlingerne blev, at kommunen betaler materialerne, hvorefter arbejdet 
udføres af frivillige. Efter at vi havde indkøbt planker og hegn, påtog Erling 
Nordtoft sig at samle nogle gode ildsjæle til at udføre arbejdet. Efter et par timers 
arbejde en lørdag formiddag med medbragt grej, står hegnet som nyt og der er 
ryddet rigtig flot op. Der skal lyde en stor tak til Jan og Steen Volmer, Bjarne 
Pedersen, Minna og Nis Jakobsen, Klaus Elias Nielsen og Erling Nordtoft for den 
flotte ildsjæle indsats. 
  
Opsætning af 3 nye bord/bænkesæt ved Træskohage Fyr. Hedensted 
Kommunes Naturpulje har bevilget ca. kr. 15.000,- til at istandsætte stien ud til 
fyret med nyt grus samt indkøb at bord/bænkesæt ved fyrtårnet. Vi købte 2 sæt 
hos Plus Møbler, Knudevej 32, 6600 Vejen, og vi modtog et ekstra sæt mod at 
møbelfirmaet må bruge fyrtårnet i reklameøjemed med de tre opsatte bænkesæt 
foran fyret. Den 19. maj mødtes repræsentanter fra Lokalrådet og Fyrmesterlaget, 
og i løbet af et par timer lykkedes det for os at samle bænkesættene. Tak for 
indsatsen. Nu er der plads til næsten 30 siddende gæster ved fyret, og det har 
gennem lang tid været efterspurgt.  
  
Tilflyttertur. Vi gennemførte vores tilflyttertur med Salatfadet fredag den 20. maj. 
Fremmødet kunne være større, men de tilmeldte var meget tilfredse. Turen gik til 
Træskohage Fyr, hvor vi fortalte om Det gamle Tuberkulosehospital og 
restaureringen af Træskohage Fyr. Efterfølgende var Multihuset vært ved 
spisning, hvor næstformanden i Multihusets bestyrelsen, Viggo Kjær, fortalte om 
Multihuset, og hvilke muligheder der er for at benytte husets tilbud. Inden den 
næste tilflyttertur skal vi nok have synliggjort muligheden for at komme med. Selv 
om man har boet i Stouby i nogle år, er det måske netop tilflytterturen, der giver 
netværket et boost. Vi regner med at gennemføre den næste tilflyttertur til 
september, og så skal vi gerne have fyldt Salatfadet op. 
  
SUP-boards. Efter at Lene Stilling har påtaget sig at koordinere instruktion og 
udlån af vore 8 sub-boards er interessen steget voldsomt, og der er mangel på 
boards. Derfor har vi ansøgt Nordea Fonden om penge til 9 nye boards. 
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Ny bro ved jollelagets slæbested. Efter at den gamle bro rådnede op, har der 
været flere tiltag til at bygge en ny bro ved frivilligt arbejde, men naturens kræfter 
er svære at kæmpe imod. Derfor er der et bredt ønske om at få etableret en ny 
bro til gavn for kajakfolkene, saunalaget, jollelaget, sub-bords med flere. Vi vil 
forsøge at finde midler til broen, der løber op i ca. kr. 200.000,- . 
  
Sommerfesten. Selvom der ikke har været afholdt Sommerfest de seneste 2 år, 
står Sommerfestudvalget igen klar med et flot program for uge 24. Tak for jeres 
ihærdige indsats. Mød op og støt op om Sommerfesten, hvor der er aktiviteter fra 
onsdag til lørdag. 
  
I ønskes alle en god sommer. 
  

/Ole Flemming Lyse, Formand. 
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Vigtige datoer: 
 3. – 6. juni: Sommerlejr 
15. juni: Sommerfest 
22. juni: Sommerafslutning 
 

 
 
Salg af lodsedler 
Spejderne har været byen rundt for at sælge lodsedler på en kold aften, heldigvis 
luner det rigtig meget når vi bliver taget godt imod. Der blev udsolgt, inden vi 
nåede hele vejen rundt, vi siger tak for støtten 
Mærker  
De små spejdere, Bæverne, har taget to mærker dette forår, nemlig 
Bæverdammen og ’Jeg-kan-selv’-. Vi har været en tur i skoven og bygge en 
bæverdam, heldigvis er vi gode til at rydde op efter os selv igen. Vi har også lært 
selv at smørre vores madpakker og at vaske op bagefter. Mellemspejderne, 
Ulvene, har taget frø-mærker og vi kan allerede se, at deres plantede frø spirrer 
godt, og at der kommer mange blomster. De store, Junior, har brugt tiden på at 
rive det gamle legehus ned, det var slidt og var begyndt at rådne. 
 
Sommerlejr 
Vores sommerlejr er i år i weekenden den 3. til 6. juni. Turen går til Port Arthur på 
Fyn ved Tommerup. Dette års tema på lejren er EVENTYR og 
aktivitetsområderne er Prinser, Prinsesser, De Onde & Eventyrvæsner udover de 
almindelige spejder aktiviteter. Vi kommer til at opleve en masse, og vi er selv 
med til at gøre det endnu sjovere… Om aftenen holder vi lejrbål alle sammen med 
de andre spejder grupper. Vi glæder os alle og håbe på dejligt sommervejr. 

Sommerafslutning 
Sæsonen starter igen efter sommerferien, men vi må erkende, at vi MANGLER 
VOKSNE, der har lyst til at bruge nogle timer om ugen sammen med os. Du 
behøver ikke have spejdererfaring, og planlægningen af efteråret er allerede i fuld 
sving. Vi holder spejder-møder hver onsdag mellem kl. 17 og 19, så kom og kig til 
os. 
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HORNSYLD EL ApS
Møllevej 1 - 8783 Hornsyld - Tlf. 75 68 77 55

BARRIT EL
Tlf. 75 69 13 77

Se også internet:
www.hornsyldel.dk

 
HYLLE’S

MURERFORRETNING

LARS CHRISTIAN HYLLE

Hyrupvej 7  .  7140 Stouby .  Mobil 21 66 65 76

Alt murerarbejde 
udføres:

!

!

!

!

!

Fliser
Tag
Reparationer
Tilbygninger
Nybyggeri

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

Belægning �  Anlægning af græsplæner �  Træfældning
Plantning �  Ny anlæg �  Renovering �  Beskæring
Og vedligeholdelse af boligforeninger og erhverv

Ring for uforbindende tilbud ...

Telefon 75 69 14 15
www.rosenvoldcamping.dk

 

 

**

HYRUP 
MASKINSTATION AS

TLF. 75 89 75 00

Landbrugets partner hele året

SOMMERFERIEJOB
Vi søger friske og smilende unge mennesker,

 som sammen med hotellets tjenerteam har lyst til  

at smøge ærmerne op og give vores gæster dejlige oplevelser 

Afryddere: Alder 15 - 17 år. Minimum timeantal pr. uge: 15 timer

Tjenerafløsere: Alder 18 år og derover. Minimum timeantal pr. uge: 15 timer

Se jobbeskrivelserne på www.hotelvejlefjord.dk/job

Du behøver ikke at have kendskab til tjenerfaget. Vi sørger for din oplæring.

Bliv en del af Hotel Vejlefjord-familien
Skriv til restaurantchef Michael Holdt på mho@vejlefjord.dk 
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SKOVLY DEN INTEGREREDE INSTITUTION I STOUBY 
 

Skovly er en integreret daginstitution med børn i aldersgruppen ½ til 6 år. Vi har 
base i et dejligt træhus i udkanten af Rosenvold Skovene  i Stouby med udsigt til 
marker og skoven som nærmeste nabo. 
 

   
 

   
 
Vil du vide mere om Skovly?  
Se hjemmesiden www.skovlyistouby.aula.dk / eller find billeder fra dagligdagen på 
facebook-gruppen ’skovlyistouby’.  
 
Hvis du er ny i Stouby og/eller overvejer, om Skovly er det rette sted for netop dit barn, 
er du altid velkommen til at kontakte institutionen direkte. Har du spørgsmål, som du har 
lyst til at stille forældre, som allerede har børn i enten vuggestuen eller børnehaven, er 
du også meget velkommen til at kontakte: 
 

• Laura (mor til barn i vuggestuen) – tlf.  60 80 28 10  
• Karina (mor til barn i børnehaven) – tlf. 51 89 76 47 
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Vrigstedhus 
Stor og lille sal. Service til 65 personer.  

Opvaskemaskine.  
Henvendelse: 

Lis Laursen 

Tlf: 23 37 68 91 



korrEkturlæSNING
tEkStforfatNING
maGaSINEr
VISItkort
PlakatEr
aVISEr
hæftEr
maNualEr
kIrkEBlaDE
PoStkort
folDErE
BøGEr 
loGo
flaG
EmBallaGEr
hjEmmESIDE- tjEk & tEkStEr

PrESSEmEDDElElSEr
fIrmaPræSENtatIoNEr

fIrmaIDENtItEt
aNNoNcEr
Nyt loGo

ISBN-NumrE
rEDaktIoN

NyhEDEr
ÅrSraPPortEr

BIllEDrEDIGErING
forfattErhjælP

DESIGNlINjEr
mENukort

BaNNErE
roll uPS

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
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Nyt fra Stouby-Hornum Menighedsråd 
 
Ændringer i menighedsrådet 
Anita Andersen er udtrådt af menighedsrådet af personlige årsager. Da Anita var 
en af de erfarne medlemmer og som formand varetog en del funktioner, efterlader 
det et hul i den samlede viden, men hun har heldigvis hjulpet os med de 
spørgsmål, vi andre har haft siden. Stor tak til Anita for den tid og det arbejde, hun 
over årene har lagt i menighedsrådet. 
 
Ny formand bliver Marianne Kjerkegaard Kristensen, og som nyt medlem 
indtræder Jørgen Rasmussen. Jørgen er siden valget til suppleant flyttet til 
Hedensted, men har valgt at løse sognebånd til Stouby og kan derfor stadig 
indtræde. Det siger vi tak for og glæder os til samarbejdet. 
 
Stouby Kirkegård 
At vedligeholde og pleje en kirkegård kræver en grundig planlægning og stor 
tålmodighed. I 2015 lavede det daværende menighedsråd sammen med en 
landskabsarkitekt en ambitiøs helhedsplan for Stouby Kirkegaard. Siden da har 
graver og medhjælpere løbende arbejdet med at udføre planen. Vi har i det nye 
menighedsråd genbesøgt den oprindelige plan sammen med landskabsarkitekten 
og provsten. Helhedsplanen fastholdes, og vi fortsætter med de næste etaper. 
I år arbejder vi bl.a. med omlægning af grusstierne mellem gravene til græs. 
Samtidig bliver hækkene udskiftet til ny taks-sort, der er mere holdbar end de 
gamle sorter. 
Det hele sker ikke på én gang og er en løbende proces – og det bliver så flot! Vi 
skal nok holde jer løbende orienteret. 
 
Så gik den ikke længere! 
Trods utallige forsøg på at overtale Poul Erik til at tage et par ekstra år før 
pensionen, har han valgt, at til vinter skal det være slut. Poul Erik har 35-års 
jubilæum i november og forlader stillingen kort tid herefter. Det vil selvfølgelig 
blive oplyst, hvordan vi siger farvel til ham, når vi nærmer os tiden. Det bliver et 
par store sko, den ny præst skal fylde ud; Poul Erik spiller en markant rolle både i 
kirken og lokalsamfundet, og han vil blive savnet. Efter sommerferien tager 
menighedsrådet fat på arbejdet med at finde en afløser. Kirkeministeriet er 
ansvarligt for ansættelsen, men arbejdet vil primært foregå i tæt samarbejde med 
biskop og provst. Det bliver i sagens natur en uvant, men spændende opgave. Vi 
vil prøve at holde jer opdaterede, når der er noget at fortælle. 
 

 
/God sommer til jer alle! 

Stouby-Hornum Menighedsråd 
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JORDARBEJDE

KLOAKARBEJDE

STØBEARBEJDE

BELÆGNING
Bråskovvej 94 • 7140 Stouby • Tlf. 2082 6402

www.htn-entreprenør.dk

FFrriissøørrhhjjøørrnneett

Borgergade 21
7140 Stouby
Tlf. 75897730

v/ Thuy Thi Truong

 

  

 

Følg med i, hvad der sker  
globalt, nationalt 

og lokalt

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

Vejlevej 107 B, 7140 Stuby
Tlf.: 23 95 38 56

thj@live.dk
thautomobiler.dk

TH Automobiler

Godt håndværk til alle biler www.teknicar.dk

www.cac-certi�ceret.dk

Følg os på Facebook
TH Automobiler
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Program for Stouby sommerfest 2022 
 

Salg af lodsedler fra lørdag den 4/6 til udtrækning lørdag den 17/6  
Flotte præmier 

Onsdag den 15/6: 
Kl. 18.00  Grillparty med musik – på torvet ved købmanden. 
   5. klasse sælger kager og kaffe 
   Salg af pølser, øl og vand. Musik v/ Freddie Herbst 
Kl. 18.00 – 19.00 Sponsorløb 
 
Torsdag den 16/6: 
Kl. 16.00  Telte opstilles og alle frivillige møder op  
Kl. 19.00  Bankospil i Multihuset. Der sælges grillpølser i pausen 
 
Fredag den 17/6: 
Kl. 17.00  Fodbold. Stouby Superoldboys – blandet ungdomshold. 
Kl. 17.00  Åbning. Skydetelt/Sømblok. Salg af pølser og pommes frites. 
Kl. 17.30 - 02.00 Bar i teltet. 5. klasse salg af kage/kaffe og dessert. 
Kl. 18.00 - 02.00 Helstegt gris med hjemmelavet kartoffelsalat, salat og flutes. 

Musik: Kjær & Møller  
Kr. 150,- for voksne og børn u/12 år gratis.  
Tilmelding ikke nødvendigt  

 
Lørdag den 18/6: 
Kl. 9.00  Gratis kaffe og rundstykker i teltet. 
Kl. 9.00  Veterankøretøjer vise frem på pladsen ved Multihuset. 
Kl. 9.00 – 15.00  Spejdere på pladsen. 
Kl. 9.00 – 15.00 Bar og slikbod i teltet er åben. 
Kl. 9.00 – ??? Hestepærearrangement.  
Kl. 9.30 – 10.00 Børne bankospil i teltet. Gratis indtil 14 år. Max 1 plade. 
Kl. 10.00–14.00 Loppemarked – kontakt Erling Nordtoft tlf: 20478604 
Kl. 10.00-13.00 Ansigtsmaling i teltet. 
Kl. 10.00-15.00 Skydetelt og sømblok. 
Kl. 10.30  Stoubyløbet 
Kl. 11.00-15.00 Hoppepuder på festpladsen. (ikke i regnvejr) 
Kl. 12.00-13.00 Gratis sildebord – Sponsor sildebord m/1 gratis øl og en 

snaps. 
 
Kl. 15.00  Finaleskydning.   
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Så er SPONSORLØBET tilbage! 
 

Sponsorløbet bliver afviklet på førstedagen af sommerfesten. 
 

Onsdag den 15. juni kl. 1800-1900. 
 
I alt sin enkelthed går sponsorløbet ud på, at deltagerne løber eller cykler mest 
muligt på en rundstrækning på en time. Cykelrunden er 970 m, mens løberuten er 
650 m.  
 
NYT NYT – I har nu mulighed for at lave et løbehold, så I skiftes til at løbe. 
 
Cykelruten: Start og mål ved Min købmand. Borgergade, Vestergade, Stouby 
Møllevej. Rundstrækning på 970 m. 
 
Løberuten: Start og mål ved Min købmand. Borgergade, Mølleparken, Stouby 
Møllevej. Rundstrækning på 650 m. (God træning til Stouby løbet).  
 
Som deltager skal du finde sponsorer, som giver et beløb pr. omgang, som du 
cykler eller løber. Så tag fat på naboen, familien eller andre, som vil give et lille 
beløb pr. omgang. Det er også muligt for en sponsor at give et fast beløb. 
 
I har mulighed for at indtjente beløb går til aktivitetsparken eller Stouby 
sommerfest (overskuddet herfra uddeles blandt byens foreninger) 
 
Flotte præmier 
Der er gavekort til Min Købmand til både størst tjente beløb og flest omgange. Det 
gælder både cykel- og løberute. 
 
Der er pølser med øl/vand til alle deltagere. Deltagelse sker på eget ansvar, og 
ruten er ikke lukket for anden trafik. Min. alder for deltagelse på cykel er 14 år. 
 
Tilmeldingsblanket/sponsorkontrakt kan findes på stouby.nu og på FB. I kan også 
udfylde sponsorliste ved løbet. Indkørte beløb kan enten afregnes ved løbet eller I 
vil blive opkrævet senere. Det er så dit ansvar som deltager, at dine sponsorer 
betaler dig. 
 
Evt. spørgsmål til kue@dgu.org eller 21360698. 
/ Kim Uldahl 
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Det sker på Rosenvold Strand Camping: 
 
Sankt Hans: 
Traditionen tro, holder vi Sankt Hans på strandarealet 
foran campingpladsen og sender heksen til Bloksbjerg, 
torsdag den 23/6. Alle, som har lyst, er velkomne til at 
komme forbi. Der kan købes grillede pølser, øl og vand 
ude på strandarealet. Butikken på campingpladsen har 
også åben, hvis man ønsker at købe is mm. 
I år bliver båltalen holdt af Viggo Kjær Poulsen. Talen 
bliver holdt kl. 20.00. Grillen står klar kl. 18:00 og bålet 
bliver tændt ca. kl. 20:15. 
 
 
Kræmmermarked lørdag d 30/7 kl. 9.00-16.00: 
Vi holder kræmmermarked på strandarealet foran 
campingpladsen. Alle er velkomne som kræmmere, 
så har du noget nyt, brugt eller gammelt liggende, 
som du mener andre kunne få glæde af – så meld 
dig til i receptionen eller ring/mail campingpladsen 
info@rosenvoldcamping.dk. 
 
Alle kræmmer skal melde sig i campingpladsens 
reception fra kl. 8 på dagen. Det koster 100 kr. for udefrakommende at stille en 
bod op. Så grav ud i gemmerne og se om ikke du har noget, du gerne vil sælge. 
Der kan købes grillede pølser, øl og vand på strandarealet.  
 
Cirkus Trapez d 12 juni: 
Igen i år kommer Cirkus Trapez til 
Rosenvold Camping. Oplev et 
Cirkusshow i verdensklasse med 
bla. diabolo, jonglering, akrobatik, 
hulahop, comedy, dejlige dyr og 
meget mere. 
 
Cirkus er for alle, om du er barn 
eller voksen, ung eller gammel, så 
kan alle mødes og nyde den magi 
cirkus har at byde på.  
 
Der vil være 2 forestillinger -  
kl. 11.00 og kl. 15.00. Billetter kan købes på hjemmesiden billetten.dk 
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Anlæg af indkørsler m.v.
Jord og beton arbejde.
Kloakering
samt byggearbejder.

Stouby Entreprenørforretning ApS
Bellevej 20 - 7140 Stouby
Tlf. 75 89 77 77 - Fax 75 89 77 98

Vestergaard I/S.
v. Ole Lyse

JØRGEN BOJSEN JENSEN

TØMRERMESTER
Kildevangen 16 8783 Hornsyld Tlf. 75 68 75 99

Værksted Hornumvej 4, Hornum 75 68 71 88

Snullik’s Data
Bellevej 8, 
Gammelby

7140 Stouby

Alt i digitaltryk og offsettryk
Dekorering af biler og vinduer

Fotoplot
Fotografering

Skilte                              Mobil: 27517078

VEJLEVEJ 59 * HYRUP * 7140 STOUBY

HYRUP
MASKINSTATION

TLF. 75 89 75 00

A
S

Alt entreprenør og landbrugsarbejde udføres

Jørgen Bojsen Tømrerforretning ApS
Kildevangen 16, 8783 Hornsyld

Jørgen 20295885 - Kasper 20145885

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

HUSK! DU KAN OGSÅ KØBE ONLINE  
I VORES WEBSHOP BELLE-ART.DK
FRI FRAGT VED KØB OVER 1.500 KR.

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

HUSK! DU KAN OGSÅ KØBE ONLINE  
I VORES WEBSHOP BELLE-ART.DK
FRI FRAGT VED KØB OVER 1.500 KR.

Vejlevej 145 • 7140 Stouby • Tlf. +45 7589 7370
www.belle.dk • Åbningstider: Tirsdag - fredag: 12-17
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HUSK! DU KAN OGSÅ KØBE ONLINE  
I VORES WEBSHOP BELLE-ART.DK
FRI FRAGT VED KØB OVER 1.500 KR.

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

REPARATION
VURDERING
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til Grundlovsmøde på Rohden Gods  
søndag Den 5. juni kl. 12.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Traditionen tro fejres Grundlovsdag ved at 
invitere til Grundlovsmøde med inspirerende 
talere, samvær og hygge. 
 
Vi vil gerne invitere alle til en dejlig 
sommerdag i parken på Rohden Gods.  
Der er mulighed for at bestille Grundlovs-picnic 
på Hyrup Kro pris 119 kr. eller nyde den 
medbragt madkurv i de naturskønne 
omgivelser. I tilfælde af regn trækker vi inden 
døre. 
Årets talere er Venstres finansordfører Troels 
Lund Poulsen og Venstres medlem af Europa-
Parlamentet Asger Christensen. 
 
Program 
 
K l 12.30 G odset åbner parken for publikum  
K l 12.50 S toubys  lokale byrådsmedlem fra Venstre Viggo 
K jær P oulsen byder velkommen              
K l 13.00 G rundlovstale ved Troels  L und P oulsen  
K L  13.30 G rundlovstale ved Asger C hris tensen  
K L  14.00 Tak for i dag  
 
Bestilling af Grundlovs-Picnic på  
Hyrup Kro 75897444 senest tirsdag den 31. maj kl. 18.00 
ME NU:  
 
 
HUSK at medbringe godt humør og et tæppe til at sidde på. 
 

Med venlig  hilsen  
Venstre væ lgerforening 

B arrit-Vrigsted og S touby-Hormun 
 
 

 
Velkommen til Grundlovsmøde på 

Rohden Gods 
søndag den 5. juni kl. 12.30 

elkommen 
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Dronning Ingrid besøger spejderlejr på Rohden, 

3.juli – 13. juli, 1951. 
Dronning Ingrid var protektor for De Danske Pigespejdere og fulgte med stor interesse 
deres arbejde. Opgaven blev senere overtaget af H.K.H. Prinsesse Benedikte. 
Korpslejren havde ca. 5000 deltagere fra hele landet. 
Den seneste indkomst til Lokalarkivet indeholdt bl. a. disse fotos. 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                     Dronning Ingrid og Kong Frederik ankommer til lejren 
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Stouby Lokalarkiv/Lis Schrøder/Mogens Dam 
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man altid kan komme ind. Kontakt halinspek-
tør Peter Skov et par dage i forvejen hvis du 
gerne vil ind og spille bold, yve modely, 
danse hip hop eller hvad du nu kunne tænke 
dig. Det er typisk lørdage 
og søndage der er le-
dige tider i hallen. 
Eneste betingelse er 
at I skal være 
minimum 6 
personer. 
 
 

Og når 
det så er 
sagt ...

STOUBYMULTIHUS.DK

Så er Multihuset lukket i uge 27 
Da gulvene i café, præstelokalet og multisal 
skal høvles vil der være lukket i Multihuset i uge 
27. Og det betyder at der heller ikke er adgang 
til motion i den uge. Giv venligst den besked 
videre, så ingen går forgæves. 
 
Nye gardiner på vej 
Bestyrelsen har også bestilt mørklægnings -
gardiner til multisalen og de forventes monte-
ret inden udgangen af maj 2022. Det bliver 
godt. Så vil alle kunne se hvad der vises på 
skærmen til stormøder og foredrag. Herunder 
er et billede fra generalforsamling i Købman-
den i Stouby, hvor det er tydeligt, at det er 
svært en sommeraften at se hvad der sker på 
skærmen. 
 

STOUBYMULTIHUS.DK

Multihusets generalforsamling  
er godt overstået 
Stouby Multihus har afholdt generalforsam-
ling. Til bestyrelsen var der genvalg til Viggo 
Kjær Poulsen, Jan Volmer. Linda Lage Jørgen-
sen og forfremmelse til suppleant Torsten 
Dybkjær, der nu sammen med David Sten-
vang, Marianne Kjerkegaard, Torsten Dybkjær, 
Tina Juel og Marianne Pedersen udgør den 
nye bestyrelse. Dermed er bestyrelsen fuldtal-
ling. Til gengæld mangler der et par supplean-
ter. Så hvis du skulle have lyst til et stykke 
spændende foreningsbestyrelsesarbejde, er 
der her en ledig plads i en hyggelig og arbejd-
som bestyrelse. 
Ved det konstituerende møde efterfølgende 
blev Marianne Kjerkegaard genvalgt som for-
mand og Viggo Kjær Poulsen som næstfor-
mand. Bestyrelsen indledte i øvrigt mødet 
med at tage afsked med den tidligere supple-
ant Kjeld Didriksen og ikke mindst det trofaste 
bestyrelsesmedlem Poul Erik A. Sørensen , der 
har siddet i bestyrelsen i imponerende 35 år. 
Og altså været med fra bestyrelsens start. Tu-
sind tak for den otte indsats og ikke mindst 
de utallige koncerter. 

 
Åben hal 
Multihallens bestyrelse vil gerne at Multihallen 
opfattes og bruges som en Åben Hal og at 

Disse nøglebrikker 
dur ikke mere!

Ny alarm 
Ny alarm er sat op i Multihuset og nøglebrik-
kerne er ved at blive skiftet. De gamle brikker 
kan derfor ikke bruges mere. Kontakt Peter 
Skov for yderligere oplysninger. 
 
 
 
 
 
 
På gensyn i Multihuset 
Vi ses i Multihuset når vi skal stemme om for-
svarsforbeholdet 1. juni. 
Og til Sommerfest i Stouby i uge 24. 

Bestyrelsen Stouby Multihus

Vi ses  
til valg  
1. juni!

STOUBYBLADET fra Multihuset.qxp_PE-DESIGN  21.05.2022  19.50  Side 1
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Sanatorievej - 7140 Stouby

+45 2042 5271

tkg@ghiladi.dk

www.ghiladi.dk

BRUG
DEN
LOKALE
ADVOKAT

Kontakt
Skilsmisse og bodeling

Forældremyndighed

Barnets bopæl

Testamenter

Ægtepagter

Fremtidsfuldmagter

Thomas Kaehne Ghiladi - Specialist i familieretslige sager
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Weekendtur til CPH Garden d 2-3 juli  
- at rejse, er at leve 

 
Kom vidt omkring på Sjælland til særlig smukke haver. Oplev også Danmarks 

største flowershow Copenhagen Garden, som er Roskilde festival for havefolket.  
 
Vi starter i vinderhaven 2016 TV2 Øst hos Terne og Kurt. 
Gedigen, gennemarbejdet, skøn 40 år gammel have. 
Drivhuse, pavilloner mm. er forbundet af stier, som i mørke 
oplyses af gamle “københavner standerlamper”.  
 

Vi kører videre til Stevns, mens indtager vi frokosten med højt 
humør. “Kom og se mit skønne haveprojekt”, siger Pia 
Wittendorff. Hun har en havedrøm om en idyllisk, landbo-
cottagehave med stråtag, roser, snoet å, orangeri og park. 
 
Mere stråtægt idyl i den næste have: en yndig 

rosensamling ved et yndigt skovløberhus i Vallø hos Peter Ørum 
Scherg. Peter samler på roser fra før 1867 og er Haveselskabets 
rosenekspert. Kaffe og lagkage i haven. Se www.græsmosehus.dk. 
Peter vil signere sin nye bog for interesserede. 
 

Oplev en arkitektonisk perle hos forhenværende overgartner 
ved landbohøjskolen Mogens Fonnesbech og konen Anne. 
Hus og have er ny, haven bare 600 m2 - hvad vælger man efter 
et langt liv med planter? Pensionistvenlig have uden græsplæne.  
Haven ligger i gåafstand til restaurant Piepers Hus. Her spiser vi 
Wienerschnitzel mit alles. Vi kører til Zleep Hotel i Ballerup 

 
Søndag sover vi længe. Går til haveshow CPH Garden 2022. Forventet afgang 
kl. 15.30. Kaffe med kransekage mv. i bussen. Også tipskupon med præmie. 

             
Prisen inkluderer: 
Bus, morgenkaffe m/ rundstykke, bitter + Dagmartærte, 
entreer, formiddagskaffe og kage, 3 håndmadder til 
frokost, eftermiddagskaffe m/ lagkage, aftensmad, 
hotelovernatning, morgenmad, eftermiddagskaffe m/ 
kransekage, småkager og frugt.   

Pris: 
Medlemmer: 1900,- kr.. 
Ikke medlemmer 2100,- kr.  
Enkeltværelse 424,- kr  
(Rabat ved 3 el. 4 pers. værelser) 
Konto nr.: oplyses ved tilmelding  

Tilmeld: senest 25. maj på tlf: 51 80 39 48 eller 
ellenkyed@gmail.com (ring for mere information)  
 
Prisen inkluderer ikke:  
Drikkevarer til frokost (drikkevarer kan købes i bussen) 
samt drikkevarer til aftensmaden.  

Praktiske oplysninger: 
Afgang kl. 7.30 Islandsvej 15, 8700 
Horsens og kl. 8.00 pendler P-plads 
Kolding N., afkørsel 63, Kokholm 2. Gratis 
parkering 

 
Ret til ændringer forbeholdes. 
 
 

Sydøstjylland 
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STOUBY  

 
                                         
HORNUM                      

Søndag den 
Mandag 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 

  5. 
  6. 
12. 
19. 
26. 
  3. 
10. 
17. 
24. 
31. 
  7. 
14. 
21. 
28. 
  4. 
11. 
18. 
25. 
 

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

Pinsedag 
2. Pinsedag 
Trinitatis  
  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. 
 

Ingen 
10.30 
Ingen 
  9.00 
Ingen 
10.30 
Ingen 
10.30 
Ingen 
Ingen 
  9.00 
Ingen 
10.30 
Ingen 
Ingen 
Ingen 
10.30 
Ingen 

 
 
 
Hessellund 
 
 
 
 
 
 
Hessellund 
 
 
 
Sogneudfl. 
 
Høstgudstj. 

10.30 
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 

 

 
 
Hessellund 
 
 
 
 
 
H. Glerup 
 
 
 
 
 
Sogneudfl. 
Høstgudstj. 

Fællesspisning for enlige 
Der er desværre ingen fællesspisning for enlige i juni, så næste gang bliver fredag den 
1. juli 18.00 i Stouby Multihus. Det koster 40 kr. for mad (græsk bøf, tzatziki, kartofter 
og salat) kaffe/te og kage, og der er tilmelding senest onsdagen før til Poul Erik 
Sørensen, 7589 7051 eller 2162 1257 eller på mail til peas@km.dk 
 
Sommerferie 
Jeg holder ferie fra fredag den 10. juni til og med søndag den 19. juni. Desuden holder 
jeg sommerferie fra mandag den 18. juli til og med søndag den 7. aug.  
 
Sogneudflugt 
Der planlægges sogneudflugt søndag den 4. sept. - sæt gerne kryds i kalenderen.  
 
Høstgudstjenester 
Der er høstgudstjeneste i Hornum søndag den 11. sept. kl. 10.30 med frokost i 
Træhuset bagefter, hvor menighedsrådet er værter. I Stouby er der høst-gudstjeneste 
søndag den 18. sept. kl. 10.30 med frokost i Stouby Multihus bagefter, hvor 
menighedsrådet er værter. Ved begge gudstjenester bliver der indsamling til høstoffer til 
Kirkens Korshær. 
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Fællesarrangement - Onsdag den 28. sept. 
kl. 19.30 er der et stort fællesarrangement i 
Stouby Multihus, hvor vi får besøg af Henning 
Toft Bro, der er tidligere biskop i Aalborg, og 
hans søn Christian. Henning Toft Bro har 
tidligere også været med i Tørfisk i flere år. 
 
”Fortællinger fra en havvendt kyst” 
En musikalsk vandretur i de lige landevejes 

land mellem Vesterhav og Limfjord. Undervejs kommer vi til at møde skæve eksi-
stenser og lokale originaler, som bliver tager under kærlig behandling gennem 
musik, sang og fortælling på både rigsdansk og vestjysk dialekt. 
Der bliver rig lejlighed til fællessang, og der er mulighed for at købe kaffe/te, soda-
vand og kage i pausen.  Der er gratis adgang, og flere menighedsråd i området er 
arrangør. 
 
Set og sket 19/3 2022 - 20/5 2022 
 
Døbte i Stouby Kirke 
20/3 Malthe Mose Hansen 
17/4 Mynte Ramskov Roi 
 
Døbte i Hornum Kirke 
8/5 Nira Frederiksen Jul Mouritzen 
8/5 Walther Cornelius Stobberup Graae 
 
Døde og/eller begravede i Stouby:  
13/4 Kaja Alisa Møller 
15/4 Konny Jensen 
17/4 Steffen Christiansen 
18/4 Lucia Benedicte Lundorff Dupont  
 
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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HENRIKS
SKOVSERVICE

TLF: 75 89 78 27 - 
Henriksskovservice@gmail.com 

Bil: 21 81 63 27

Plantning
Gødskning
Sprøjtning

Klipning og fældning 
af juletræer
Køb og salg af træer

 

 

 
 

 
 

 
 

Import og salg
Vin til fest og gaver

Idrætsvej 2
7140 Stouby

Tlf. 75897557
www.dkwine.dk

Åbningstid “når vi er hjemme”

- 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

• TERRASSEVASK • ALGEBEHANDLING
• FACADEVASK • VINDUESPOLERING

V/ CLAUS MADSEN  -  TLF. 26 15 71 81
WWW.CM-EJENDOMSSERVICE.DK

TOTAL EJENDOMSSERVICE
– tilpasset dit behov

Enghøjs Autoværksted
Vi værner om det gode tillidsforhold til vores kunder

• Online booking
• Privat- og erhvervsbiler

• Lav timepris
• Højt serviceniveau

Tlf. 75 68 73 18
enghojsauto.dk

Enghøjs
Autoværksted
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Foreninger og organisationer i Stoubyområdet 
 
 
Navn:  Formand/leder  Adresse   Telefon nr. 
 
Bjerre Herred Havekreds Ellen Kristine Kyed Jørgensen web: bjerreherred.haven.dk   5180 3948 
Bjerre Herred Rideklub Kirsten Due  Gramrodevej 15, 7130 Juelsminde 7568 5098 
Bjerre Herred Svømmeklub Rina Damsgaard web: bhsklub.dk   2197 2563 
Columna Gymnastikforening Lotte Krogsgaard web: columna-gymnastik.dk    6031 5394 
 
Skovly Vuggestue & Børnehave Vakant  web: skovlyistouby.aula.dk   7974 1666 
Skovly Bestyrelse Maria Kristoffersen    50475728 
Stouby Skole Bestyrelse Birgitte Preuthun mail: bipreu@gmail.com  4064 7926 
Hornsyld Bridgeklub Anders Bloch  web: hornsyldbridgeklub.dk   4053 0715 
 
Håndboldklubben HSR Søren Østergaard web: hsr-haandbold.dk   2323 3722 
KFUM-spejderne i Stouby Morten Seeberg Nielsen mail: ledere@stoubyspejder.dk  26219883 
Oldermanden for Stouby Sogn Poul Skytt  mail: skytt@hafnet.dk   2062 9916  
 
Lægevagt: 7011 3131:   
Hjertestartere findes ved indgangen til Multihuset, på Hotel Vejlefjord, Bellevej 19, Rosenvold Havn og Løgballe Camping.  
 
Onsdagsklubben Bodil Hansen  Stouby Møllevej 12 C, 7140 Stouby 2460 7410 
Rosenvold Havns Bådelaug Ove Henriksen  Lilleeje 14, 8722 Hedensted  7589 0027 
SIM, Skolen I Midten Troels Brogård Andersen mail: skolenimidten@hedensted.dk  7983 3100 
SIM Skolebestyrelse Marianne Poder Thomsen mail: poderthomsen@gmail.com  2880 0170 
 
Stoubybladet/www.stouby.nu Helene Fruelund mail: stoubynu@gmail.com   2182 9622 
Stoubynet  Børge Pedersen Borgergade 5, 7140 Stouby  5124 4420 
Stouby Aktivitetsklub Vagn Jacobsen  Idrætsvej 5, 7140 Stouby   7589 7011 
Stouby Børneklub Anna Majbritt Due Overbyvej 21, 7130 Juelsminde  4128 0446 
 
Stouby GIF  Jan Rosenmaj Pedersen web: stoubygif.dk   2917 8081 
Stouby Jagtforening Ole Mikkelsen  Mølletoften 2, 7140 Stouby  2398 4193 
Stouby Kajakfællesskab Bente Hunnerup web: stoubygif.dk  2144 9589 
Stouby Lokalarkiv Mogens Dam  web: stouby-lokalarkiv.dk   5190 7351 
 
Stouby-Hornum Menighedsråd Anita Andersen  mail: aogkma@live.dk   2559 0616 
Stouby Motion  Klaus Holgersen mail: klauholg@gmail.com   2034 9953 
Stouby Multihus, formand Marianne K. Kristensen mail: mkjerkegaard@gmail.com   4027 7155 
Stouby Multihus, halbest./Café Peter Skov  mail: peter@skovsmad.dk    4055 0412 
  
Stouby Saunalaug Sten Appelon Petersen mail: sten.appelon@hotmail.com 2270 8320 
Stouby Skakklub Jens Otto Grabau Kirkevænget 336, 8310 Tranbjerg 8755 4141 
Stouby Skole   Valther Th. Petersen web: stouby-skole.aula.dk   7974 1265 
Skole/Skovly fællesbestyrelse Birgitte Preuthun mail: bipreu@gmail.com  4064 7926 
 
Stouby Skoles Venner Jimmi Brøndum  mail: jb@zelectedfoods.dk   2565 8813 
Stouby og Omegns Lokalråd Ole Lyse  web: stouby.nu     2061 5500 
Stouby Vandværk Ib Christiansen  Bråskovvej 86, 7140 Stouby  2179 7733 
Stouby Varme    web: stouby-varme.dk  
Stoubys Aktive Piger Anne Marie Nordbek mail: nordbek@hafnet.dk  5040 6782  
 
Vejlefjord Centret Jan Møller Iversen Sanatorievej, 7140 Stouby  7682 3333 
Venstre-Stouby   Erling Juul  Løgballevej 24, 7140 Stouby  2330 6072 
Vrigsted Efterskole Kirsten Weile  Overvej 12, 7140 Stouby  7568 7212 
Ældre Sagen  Birgitte Rasmussen mail: gitte30576998@gmail.com  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  
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Finder du ikke hvad du søger, ring til os på tlf. 75 89 72 00 - Køb online på www.batteribyen.dk

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

 

AKTIVITETSLISTE 
 
Mountainbike: se træningstider på Facebook: mtb7140 
Lokalarkivet: tors. lige uger kl. 19.30-21.30 (minus skoleferier). Ellers efter aftale. 
 
Juni: 
5. Grundlovsmøde på Rohden Gods kl 12.30. Se side 17. 
12. Circus Trapez på Rosenvold Camping kl 11 og kl 15. Se side 15 
15-18. Sommerfest i Stouby. Se side 13-14 
23. Skt Hans på Rosenvold Strand. Se side 15 
 
Juli:  
1. Fællesspisning for enlige kl 18 i Multihuset. Se side 24 
2-3: Weekendtur til CPH Garden med Haveselskabet. Se side 23 
30: Kræmmermarked på Rosenvold Campingplads. Se side 15 
 
 
Næste nummer af bladet (nr. 208) udkommer i starten af august 2022.  
Deadline for materiale til dette blad er fredag den 29. juli 2022. 
Stoubybladet udkommer 6 gange om året (i starten af hver lige måned)  
Deadline for materiale til de efterfølgende numre: 16. september og 18. november 
2022.  
 
Ret til ændringer forbeholdes. 
 
 
 
 
¼ annonce liggende (Batteribyen) 


