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arbejde udføres

Jens Gram Petersson
Entreprenør/
Aut. Kloakmester

DYRLÆGERNE
 

Eva Jørgensen 
Henrik Meyer 

Bjerrevej 375
8783 Hornsyld

Konsultation:
Mandag - tirsdag - fredag kl. 15.00 - 17.00

Torsdag kl. 17.00 - 19.00

I øvrigt efter aftale på tlf. 75 68 77 00
Tlf. tid fra kl. 7.00 - 9.00

Borgergade 52,          7140 Stouby
Tlf. 75 89 73 81

Åbningstider
Torsdag og fredag 10 - 17
Lørdag 10 - 13, samt efter aftale.

Vi har mere end 2000 forskellige
broderier i forretningen, samt stof, 
garn og tilbehør til broderi.

www.lenesbroderier.dk

IB CHRISTIANSEN APS
Bråskovvej 86
7140 Stouby

Tlf. dag   21797733
Tlf. aften 75897733

Murerarbejde udføres
Nybygning
Ombygning
Reparation

Ring og få et godt tilbud

Kvalitetsarbejde til tiden
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Forårsopvisning for gymnaster i Stouby 2009

YES – YES – YES!
Sådan skal det gøres! Det blev en forrygende søndag den 22. marts i Stouby 
Hallen og Stouby Multihus.
Aldrig før har der været præsenteret så flot en gymnastikopvisning i Stouby 
GIF – hvis der har, er det i al fald meget, meget længe siden.
De var der, både nybegynderne og eksperterne. Der var små lokale alfer og 
pirater, som svingede hele ble-måsen med rundt i de flotteste kolbøtter - det er 
garanteret svært! Og der var talentfulde landsdelshold, som næsten smække-
de fodsålerne i loftet, når de hvirvlede rundt i kraftfulde spring. Ud over vores 
egne dygtige lokale hold i Stouby, var der i år besøg af hele fire hver især yderst 
kompetente gæstehold.  Det var Elbæk Gl. Elevhold, Juniorhold Nord, MINI 
rep. GFG fra Gedved og endelig et meget dygtigt voksenhold fra Daugård. 
Selv på disse hold var der rigtig mange Stouby-gymnaster.
Der blev tonset og tumlet, nogle kom i balance, andre blev strakt ud, alle fik 
sved på panden. Bolde, vimpler og hula-hop-ringe susede gemmen luften i 
takt til musikken, mens bedsteforældre fotograferede både prinsesser og rid-
dere. Et af børneholdene mødte endda op i deres helt egne sponsorerede 
gymnastikdragter - tak til KCH, Klargørings Center Hostrup! 
Man kan virkelig glæde sig over, at gymnastikken kan samle så mange børn og 
voksne i Stouby. Det er dejligt at se gymnasternes udvikling, når man 
sammenligner de foregående år med det, der blev præsteret i år. Små gymna-
ster bliver til store gymnaster og store gymnaster bliver til hjælpe-træner eller 
træner. Sådan må det gerne blive ved. 
Alle os, der var der, og så det, men ellers ikke lavede ret meget andet end at 
lade os begejstre, vi drog der fra med varme, røde håndflader, en stolthed over 
at høre til i Stouby og et ”… nu må jeg også se at få benzinkort hos UNO-X og 
sørge for, at det er relateret til aftalenummer 50 659, så Stouby GIF kan få lidt 
penge i kassen!” Ikke sandt? 
Tjek det på tlf. 80 20 12 34. Hvis din lokale forening skal have glæde af dona-
tion fra tanken, er det vigtigt, at aftalenummeret er det rigtige.
Til jer der gik glip af det hele, glæd jer til byfesten til sommer (se mere om som-
merfesten på side 15). Holdet fra 6. klasse og opefter – i daglig tale kaldet 
Mads og pigerne, har nemlig lovet at give en ekstra opvisning til den tid. 
Den 18. april er der Aktivitets dag, bl.a. med Store-Legedag i hallen (se mere 
om Aktivitetsdagen på side 7), det er for både børn og voksne. Og før vi ved af 
det, er det såmænd tid til en ny gymnastiksæson, hvor både gymnaster og alle 
der vil give en hånd er velkomne. 

Tak for en god sæson og en ualmindelig flot opvisning!
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Glemte du kameraet?
Var batteriet fladt? Eller fik du bare ikke taget de helt rigtige billeder under gym-
nastikopvisningen?
Du kan stadig nå at bestille billeder. Prisen er 25 kroner pr. stk., og henvendel-
se kan ske til Sanne Friis Pedersen på telefon 75 89 72 53 frem til lørdag den 
18/4.
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Tak for en dejlig fastelavnsfest! 

Der var mange flotte, sjove og kreative udklædninger. Og man kunne se, at der 
er nogle, der har haft meget travlt med at lave kostumer. 
Vi glæder os allerede til næste år. 
I mellemtiden kan vi kigge på et par gode billeder 
fra den 22. februar 2008.
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AKTIVITETSDAG

Børn og barnlige sjæle – mor og far – bedstemor og bedstefar
unge og gamle – tykke og tynde

LØRDAG DEN 18. APRIL KL. 13.00 – 17.00
I STOUBY MULTIHUS

Har du lyst til at hoppe og lege, kravle og krybe og i det hele taget brænde 
en masse krudt af, så er AKTIVITETSDAGEN i Multihuset lige noget for dig.

Vi har fyldt hallen med redskaber, en forhindringsbane og en Tarzanbane.

Pris: Børn 30 kr. / voksne gratis

Caféen i Multihuset bakker op om arrangementet med gode tilbud, så både 
børn og voksne kan få fyldt energidepoterne op i løbet af eftermiddagen.

Stouby motion holder åbent hus og for de voksne vil der være mulighed for at 
være med til en spinningtime, få en prøvetime i motionscenteret eller få lavet et 
nyt træningsprogram. Se mere på .

Arrangører: Gymnastikafdelingen i Stouby GIF – Stouby motion – 

”Forældregruppen” – Stouby og Omegns Lokalråd

STOUBY MULTIHUS

www.stoubymotion.dk

http://www.stoubymotion.dk
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.Malerier  Persiske tæpper  Unika keramik  Skulpturer. .
Åben alle dage kl. 10-17 undtagen fredag

- klik ind på www.belle-kunst.dk

MEDLEM AF BRANCHEFORENINGEN FOR ORINTALSKE TÆPPER

Lad 40 års erfaring og faglig viden komme 
Dem til gode. Gavekort udstedes.

belle kunst
v/Hanne og Henning Munkholm
Vejlevej 145 - 7140 Stouby
Tlf. 7589 7370
Obs. Malerier renses og restaureres

STOUBY HJEMMESERVICE

v/ Helga Pedersen

RENGØRING OG HUSHOLDNINGSARBEJDE M.V.

Grundvej 3, 7140 Stouby

Tlf. 75 89 76 50

Skou's  El  & 
Marineservice 

Aut. El-Installatør

El-installationer i bolig, landbrug og 
erhverv

*

Suzuki & Mariner påhængsmotorer
Örnvik, Poca & Linder joller samt Quicksilver 

gummibåde

Udstyr til både – bundmaling – plejeprodukter – 
tovværk

Vi ses på
Vejlevej 107 B, 7140 Stouby

Tlf. 75 89 79 90

www.skous-marine.dk
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Tak for en suveræn halfest!

Halfestudvalget vil gerne sige tak for alle tiders halfest den 28. februar 2009! 
Det var en forrygende aften med mange glade mennesker.

Der blev et rigtig stort overskud på ca. 45.000 kroner, som vi selv får glæde af 
(igen), da de går til gode formål i Stouby.
Vi glæder os til næste halfest. Sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag den 
27. februar 2010.

På vegne af halfestudvalget
/Ole Lyse

Bogbilen kommer til Stouby ved købmanden

TIRSDAG kl. 14-15.30 i ULIGE UGER

Ring til Juelsminde Bibliotek tlf. 75 69 37 33,
hvis du ønsker at bestille materialer – så har vi 
dem med næste gang – eller så hurtigt de kan 
skaffes frem.

Eller bestil selv via internet på 
 eller www.hedenstedbib.dk www.bibliotek.dk

Karen Hansen
Registreret Revisor

kh@r-i-d.dk

Gl. Vejlevej 21

8721 Daugård 

Tlf. 7589 6066

www.r-i-d.dk

http://www.hedenstedbib.dk
http://www.bibliotek.dk
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Stouby GIF får egen hjemmeside

Stouby GIF går nu på nettet med egen hjemmeside. Alle afdelingerne får deres 
egne sider, og kan her informere om træningstider, stævner, priser, 
instruktører og trænere og meget andet.
Siden er for øjeblikket under opbygning, og vi forventer at have den klar i løbet 
af april, hvor du kan finde den på adressen .

Herunder kan du se et eksempel på designet:

www.stoubygif.dk

Den nye hjemmeside laves i samarbejde med Stouby motion, der også vil 
være at finde på den nye hjemmeside, dog beholder vi vores webadresse 

.

I hovedbestyrelsen håber vi, at rigtig mange vil bruge hjemmesiden til at følge 
med i, hvad der sker i Stouby GIF.

Rune Stensdal, Stouby motion

www.stoubymotion.dk

http://www.stoubygif.dk
http://www.stoubymotion.dk
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Stouby motion kunne den 25. 3. fejre 1 års fødselsdag med et interview i P4 
3kantens morgenradio. Vi var nomineret til årets forening ved DGI 
Sydøstjyllands årsmøde samme dag. Desværre blev vi slået på stregen af en 
af de andre 4 nominerede foreninger.

Med et samlet medlemstal på over 300 personer opfyldte vi ellers til fulde 
kriteriet for nomineringen, som var at ”få flere med”. Vi er utroligt glade for den 
store opbakning i lokalsamfundet, og for at så mange har taget så godt imod 
det motionskoncept, vi tilbyder. Vi er især glade for den store bredde i alder og 
køn blandt medlemmerne.

Det viser, at det er lykkedes at skabe et 
træningsmiljø, hvor alle trives og kan finde 
udfordringer, der passer til det niveau, de 
ønsker at træne på.
I tabellen ses fordelingen af medlemmer-
ne på alder og køn pr. 1. april 2009.

I starten af marts deltog Stouby motion i 
Hedensted Kommunes personaletilbudsmesse. Vi har lavet en attraktiv 
firmaordning med Hedensted Kommune, som omfatter ansatte og yderligere 
et medlem af husstanden over 16 år. Vi har godt 50 medlemmer tilmeldt 
ordningen, og forventer at et lignende antal tilmelder sig ordningen igen, når 
den skal fornyes inden udgangen af april. Tilmelding sker via Hedensted 
Kommunes hjemmeside.

Spinning hedder nu Indoor Cycling, som er DGIs officielle betegnelse for den 
motionsform. Det skyldes, at ordet spinning er et registreret varemærke, som 
vi ikke har tilladelse til at bruge. I vores nye on-line bookingsystem kan 
medlemmerne via hjemmesiden nu booke tider på holdene, skrive sig på 
venteliste og modtage e-mail og SMS bekræftelser og påmindelser.

Som omtalt på side 10 er vi i gang med at give vores hjemmeside 
 en ansigstløftning. Det sker i samarbejde med Stouby 

GIF, som nu også går på nettet. På hjemmesiden kan du bl.a. læse om vores 
åbent-hus arrangement i forbindelse med aktivitetsdagen i Stouby Multihus. Vi 
håber at se mange kendte og nye ansigter den 18. april.

Rune Stensdal

www.stoubymotion.dk

Antal medlemmer Køn

Alder Kvinder Mænd Total

Ikke oplyst 22 5 27

< 16 (teen fitness) 8 3 11

16-25 26 24 50

26-35 26 26 52

36-45 44 26 70

46-55 31 25 56

56-65 14 12 26

66-75 2 8 10

76-85 1 1

Total 173 130 303

 

http://www.stoubymotion.dk
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Vejlevej 109, Stouby- Tlf.76 75 90 07
Ring og bestil  så er maden klar når du kommer.

KVIK AUTO A/S
v/HANS FRIIS KURVEFORT 1 7140 STOUBY*  * 

BETYDER 
GODT 
HÅNDVÆRK

TLF. 75 89 71 01  MOBIL 40 92 71 01*

DE RINGER - VI BRINGER.
VARETUR ONSDAG OG FREDAG.

Åbningstider: Mandag - fredag ..................................................................   7-30 - 19.00
                      Lørdag .................................................................................   7.30 - 16.00
                      Søndag ................................................................................   8.00 - 16.00
                      Helligdage: Se opslag i butikken

Købmand Yding - Stouby
Tlf. 75 89 70 02. Fax 75 89 70 81
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Stouby Gruppe
www.stoubyspejder.dk

Vi har rigtig mange dejlige spejderbørn i Stouby efterhånden, men vi savner nogle 
voksne til at hjælpe lidt til i ny og næ. Derfor læs venligst nedenstående og kontakt 
os hvis der er spørgsmål.

 
Vi vil forsøge at oprette en støttepatrulje for spejderarbejdet i Stouby. Ideen er, at 
man kan melde sig til denne patrulje, hvis man har noget, man gerne vil hjælpe 
spejderne med.Vi har mange ting af praktisk karakter, som trænger til at blive gjort. 
Vi har bl.a. en del vedligeholdelsesarbejde på hytten, som trænger. Vi kan også 
nævne projekter som bålplads og brændeskjul, som står højt på ønskeseddlen.
Det kunne også være, at der er nogen som har lyst til at slå græsset om sommeren.
At blive medlem i denne patrulje betyder ikke, at man pludselig bliver tvunget til at 
være børneleder, hvis man ikke har lyst til dette.
Derfor, hvis du har lyst til at give en hjælpende hånd med, så sig endelig til.
Der er plads til alle, både gamle spejdere og folk uden spejdererfaring.

Det sker ind imellem, at der er brug for en ekstra hånd, hvis en af de faste ledere er 
forhindret i at komme. Derfor vil vi gerne have en tilkendegivelse fra alle dem, der 
har lyst til at komme på vikarlisten. Man bestemmer selv, hvor tit man vil hjælpe, og 
der er naturligvis ingen tvang. Man behøver ikke at have spejdererfaring i forvejen.

Heini Guttesen  76759096/41329337
Dina Kjerkegaard  76759009/40983616
René Trust 75688702/24876919

Støttepatrulje

Vikarliste

Kontakt os:
spejder@svangut.dk
kjerkegaard@pc.dk
rene.trust@gmail.com

Program april - juni 2009
1/4 Kirke mærket
18/4 Bæver/Ulvedag i Bjerge Skov
23/4 Sct. Georg møde i Horsens
29/4 Natur mærket
6/5 Natur mærket
13/5 Natur mærket
20/5 Natur mærket
27/5 Klargøring til sommerlejr
30/5-1/6 Sommerlejr på Terp spejdercenter
10/6 Sommermøde
17/6 Sommerafslutning

3 friske spejderdrenge 

mailto:spejder@svangut.dk
mailto:kjerkegaard@pc.dk
mailto:rene.trust@gmail.com
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Nyt fra skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen, ja de fleste ved vi har en, men hvis man ikke har børn på 
Stouby Skole, kan det være svært at følge med i hvad skolebestyrelsen arbej-
der med og hvad der i det hele taget rører sig på skolen. Derfor vil der jævnligt 
være Nyt fra Skolebestyrelsen her i Stouby Bladet. 

Siden sommerferien har eleverne i 5 klasser på 1. til 4. klassetrin nydt de nye 
klasselokaler, som er det første synlige bevis på den gennemgribende moder-
nisering, der er i gang på Stouby Skole. De nye lokaler er første etape af de i alt 
tre etaper, som ombygningen af Stouby Skole består af. 

Resultatet er lyse inspirerende klasselokaler, der lever op til fremtidige under-
visningsformer. For lærere, pædagoger og andre ansatte på skolen har de 
fysiske rammer hidtil ikke været de mest inspirerende, men de har på trods af 
dette formået at gøre Stouby Skole til en velfungerende skole. Derfor er det 
ekstra velfortjent, at en del af skolen nu fremstår top moderne og understøtter 
undervisningen.

Vejen frem til beslutningen om at iværksætte de tre ombygningsetaper har 
været lang, og der har været forhindringer undervejs. Gennembruddet kom for 
alvor da byggeudvalget, som inkluderer politikerne og kommunens embeds-
folk, foreslog at modernisere hele skolen i en samlet helhedsplan. Dermed 
tages højde for de strukturmæssige ændringer, der er afstedkommet af at 
Stouby Skole fra næste skoleår skal undervise elever fra 0 – 6 klasse, og ikke 
som nu til og med 9 klasse. 

Første etape er altså vel gennemført, så nu fokuserer vi på etape 2, som 
omhandler de resterende undervisningslokaler, lærerværelse, kontorer og 
Pædagogisk Udviklings Center (PUC). PUC er en moderne form for område 
hvor bibliotek, gruppearbejde og lektielæsning kan foregå. Etape 2 udgør den 
væsentligste del af ombygningen og er budgetteret til 4.2 mio. kr. i år, samt 
yderligere 8.8 mio. kr. til næste år. Der afholdes licitation til maj og håndvær-
kerne rykker ind i det tidlige efterår.

Når etape 2 er afsluttet udestår der en mindre etape 3, som indeholder reno-
vering af gymnastiksalen og sognegården. Derudover er der afsat midler til 
udenomsarealerne. Vores lokale politiker Ole F. Lyse har engageret sig i dette 
arbejde, og han vil sammen med andre foreninger se på mulighederne for at 
skabe en sammenhæng mellem skolens og Multihusets udenomsarealer.



I skolebestyrelsen er vi overbeviste om at ombygningerne fremtidssikrer 
vores skole, så vi i mange år fremover kan indfri de krav og forventninger, 
der er til en tidssvarende moderne skole.

På skolebestyrelsen vegne
Chresten B. Bruun
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Sommerfest -  sommerfest -  sommerfest - sommerfest 

Sæt allerede nu mange krydser i kalenderen i sidste del af uge 25, hvor Stouby 
som sædvanlig holder sommerfest. 
Der vil som sædvanligt være mange sjove og hyggelige arrangementer under 
sommerfesten. Og i år vil man også kunne deltage i Stoubyløbet på enten 3,5 
eller 10 km. Det foregår lørdag den 20. juni – kridt løbeskoene nu og find 
træningsruten frem! Læs mere om løbet og sommerfesten i næste nummer af 
bladet, og snarest på stouby.nu

/Redaktionen
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Generalforsamling
Der indkaldes hermed til

stiftende generalforsamling i

Stouby Skoles Venner

på Stouby Skoles lærerværelse

tirsdag d. 28. april 2009 kl. 19.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Forslag til vedtægter
3. Vedtagelse af vedtægter
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af revisor og suppleant
7. Eventuelt

Stouby Skoles venner vil være upolitisk og have som formål at rejse 
økonomiske midler til ekstraordinære tiltag på Stouby Skole.

Nærmere oplysninger og forslag til vedtægter kan fås ved henvendelse til 
undertegnede

Bjørn Lorenzen, 75 89 78 22 
Martin Munkholm, 75 89 74 85, 

Med venlig hilsen
Martin Munkholm og Bjørn Lorenzen

blo@spf-sus.dk
martin@horsens-kunstgalleri.dk

mailto:blo@spf-sus.dk
mailto:martin@horsens-kunstgalleri.dk
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Vejlefjord tilbyder så meget mere… 

Forår og anemoner. Vi nærmer os lyse aftener og lunere vinde. 
Derfor indbyder Vejlefjord til hygge på Panoramaterrassen. Her kan du sidde 
og nyde lidt spiseligt og drikkeligt, mens udsigt, park og forår danner en 
forførende helhed.

Søndagskaffe – som i de gode gamle dage
Hvem husker ikke søndagskøreturen ud i det blå? Det var dengang man drog 
til kaffe på kro i idylliske omgivelser. Det er nu muligt igen! 
Fra søndag den 12. april serverer Vejlefjord Søndagskaffe med kagebord á la 
Vejlefjord fra kl. 14.00 til 16.00. Kaffe og kage serveres ad libitum til kr. 85,- pr. 
person.

Besøg Baren
Drinks, spændende kaffedrikke og lette retter. Baren er nyindrettet og åben 
alle dage. Her er afslappet atmosfære og plads til begejstring, og her finder du 
alle muligheder for hyggeligt samvær med naboer, familie, kolleger m.m.
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Klippekort og Onsdags DeLuxe

Wellness-fans har nu mulighed for spa og termiske bade på klippekort med 5 
adgange til termerne (mandag til torsdag) eller 10 adgange alle dage til 
infrarød sauna og SpaActive-timer. Tjek rabatten på

.

Onsdag, den 15. april, indbyder Vejlefjord til Onsdags DeLuxe. Aftenen består 
af velkomstdrink, lækker 2-retters menu samt adgang til De Termiske Bade 
krydret med saunagus og massage. Alt sammen for kun kr. 499,-, og Onsdags 
DeLuxe-arrangementet gentages den 6. maj og 3. juni 
Mere information og booking: Vejlefjord Kur & Spa, tlf. 76 82 33 14.

Rabat til 7140-borgere

Vejlefjord giver 10 % rabat til Stouby-borgere på menuer og småretter alle 
ugens dage samt på adgang til De Termiske Bade fra mandag til torsdag. Husk 
derfor dokumentation for din 7140-bopæl ved betalingen.

Vejlefjord glæder sig til at byde dig velkommen!

www.hotelvejlefjord.dk/kurogspa

http://www.hotelvejlefjord.dk/kurogspa
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Orientering fra Stouby Multihus

Stouby Multihus holder repræsentantskabsmøde/generalforsamling torsdag 
den 23. april kl. 19.00 i Stouby Multihus med følgende dagsorden.

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Beretning ved formanden.
4. Beretning og regnskabsaflæggelse ved kassereren.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:
Jens Stenhøj modtager ikke genvalg
Asger Thyge Pedersen modtager ikke genvalg
Erik Laursen villig til genvalg

7. Valg af 2 suppleanter
På valg er:
Jan Pedersen
Vakant (Hans Friis indtrådt i bestyrelsen) 

8. 2 interne revisorer:
På valg er:
Niels Henning Broch Mikkelsen
Chresten Bruun

Vi håber rigtig mange vil møde op 
/Bestyrelsen for Stouby Multihus

Havemøbler - vidste du...
at du meget billigt kan leje møbler til din næste havefest?
 
Vi har gode haveborde og plastic-stabel-stole.
Bordene koster 10,- og stolene 3,- pr. stk.
Derudover 150,- i depositum. Møblerne skal gøres rene efter brug.
 

Henvendelse til Stouby og Omegns Lokalråd
v/Anker Jørgensen, telefon: 22 13 43 72



 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
E-mail: o_kil@hotmail.com
www.ock-anlaeg.dk

Belægning �  Anlægning af græsplæner �  Træfældning
Plantning �  Ny anlæg �  Renovering �  Beskæring

Og vedligehold af såvel store som små anlæg.

Ring for uforbindende tilbud ...
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**

HYRUP 
MASKINSTATION AS

TLF. 75 89 75 00

Landbrugets partner hele året

Telefon 75 69 14 15
www.rosenvoldcamping.dk
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Nyt fra Stouby og OmegnsLokalråd

Kære Stouby borgere

Stoubys fremtidige udvikling
I sidste nummer af Stouby Bladet skrev jeg, at Lokalrådet ville blive kontaktet 
af Hedensted kommune med henblik på et møde om udstykning af 
byggegrunde i Stouby.
Hedensted kommune droppede mødet.
Det der nu sker, er at kommuneplanen kommer i høring i 
lokalrådene i Hedensted kommune i løbet af sommeren. 
Tirsdag den 14. april har Lokalrådets bestyrelse m.fl. et møde med Kim 
Rosenkilde og Susanne Ernst, hvor vi bl.a. skal snakke om Stoubys videre 
udvikling.
Vi vil holde jer løbende orienteret både om kommuneplanen og ovennævnte 
møde.

Indvielse af Torvet ved købmand Yding
Som nævnt i sidste blad vil torvet ved købmanden blive indviet, når foråret 
kommer. Datoen er endnu ikke helt fastlagt.
Der vil blive opslag forskellige steder i byen, og vi håber, at rigtig mange vil 
komme til indvielsen.

Halfesten - Årets Pris

Årets pris 2009 gik til Rune Stensdal med følgende begrundelser:
Rune er formand for Stouby Motion, og det er en fantastisk bedrift, at han har 
løbet et motionscenter i gang med 270 medlemmer i en så lille by som Stouby. 
Sådan en succes kommer ikke af sig selv.
Den hænger sammen med Runes rolige væsen, og at alt som Rune arbejder 
med altid er gennemtænkt og gennembearbejdet.

Det er en glæde hver gang man kommer i motionscentret, at 
alting fungerer, og der altid er rent og ryddeligt. 
Ingen er heller i tvivl om at økonomien i Stouby Motion har det 
godt.
Er der noget man gerne vil have hjælp til, så får man også 
altid det.
Der er mange der gør en stor indsats i Stouby Motion, men 
Rune har sin store andel i, at det hele er lykkedes.
 
Derfor skal Rune have Årets pris 2009.

 Rune Stensdal
 arkivbillede
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Generalforsamling
i Stouby og Omegns Lokalråd

mandag den 27. april kl. 19.00 i Stouby Multihus

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Beretning ved formanden
3. Beretning og regnskabsaflæggelse ved kassereren
4. Fastsættelse af kontingent
5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af 2/4 bestyrelsesmedlemmer afhængig af om 

generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag til  
vedtægtsændringer.
På valg er: Kirsten Jørgensen og Bo Poulsen
1 bestyrelsespost vakant
1 bestyrelsespost vakant

8. Valg af 2 suppleanter
På valg er: Helle Ravn og Frede Ravn

9. Valg af 2 revisorer
På valg er: Hans Jørgen Sørensen og Svend Erik Dam

10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil Lokalrådet være vært ved et mindre 
traktement. Vi glæder os til at se rigtig mange. 

Venlig hilsen
Stouby og Omegns Lokalråd, 
Kirsten Jørgensen, formand
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DAGPLEJEN I BØRNEHAVE

Dagplejen i Stouby området og Naturbørnehaven har indledt et samarbejde, 
med fokus på, at de store børn i dagplejen skal få kendskab til, hvad en børne-
have er for en størrelse. Derfor har dagplejen været på besøg i Naturbørne-
haven tre gange siden efteråret 2008. 
Seneste besøg var torsdag den 5. februar. 

Dagen begyndte med, at de to ældste grupper børn i børnehaven drog af sted i 
skoven, så dagplejen og Troldeungerne havde hele børnehaven for sig selv. 
Som altid, når vi mødes, var der store forventninger og glade børn der tog imod 
dagplejebørnene og deres dagplejere. Troldeungerne havde bagt fastelavns-
boller, og da alle havde fundet en siddeplads på gulvet, hyggede vi med faste-
lavnsboller inden legesagerne skulle tages i brug. 
I løbet af formiddagen blev der leget med alle legesagerne, rutsjebanen blev 
afprøvet flere gange, og mange børn malede papmasker med plakatfarve og 
pensler. Enkelte børn nåede også at male både hår og stole inden penslerne 
blev lagt og hænderne blev vasket. 
Da det blev frokosttid blev madpakkerne fundet frem, og rundt i alle husene 
sad der børnehavebørn og dagplejebørn og spiste madpakker og hyggesnak-
kede. Det var en rigtig dejlig dag sammen med dagplejen, og vi glæder os 
allerede til næste gang vi får besøg.

Jeanne Andersen
Naturbørnehaven, Stouby 
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Les Lanciers

Kom og vær med til denne elegante og festlige dans.
Alle er velkomne, både begyndere, øvede, enlige og par.
Vi danser på STOUBY SKOLE

  
Følgende onsdage: 15. april 2009

22. april 2009
29. april 2009

fra klokken 19.30 til 21.30.  
Husk kaffen!

Tilmelding på telefon: 75 89 72 39 /Venlig hilsen Birte Stisen

Stouby Jagtforening - aktiviteter 2009

Lørdag 11/4    
Hjortebanen i Ulfborg. Instruktion - kontaktinformation, 
se side 39

Torsdag 23/4  
Besøg hos Steen Breith m. bl.a. simulatorskydning. 
Pris pr. deltager kr. 100,- Kontaktinformation, se side 39

Lørdag 25/7 kl. 13.00
Urlev Bakker: Pokalskydning. Kontaktinformation, se side 39

Torsdag 10/9 kl. 19.30 
Stouby Hallen: Generalforsamling

Lørdag 10/10, 14/11 og 12/12 kl. 10.00 
Jagt i Præsteskoven. Mødested: Gartneriet.
Kontaktinformation, se side 39



Stouby Gymnastik & 
           Idrætsforening 

Spil lige så tit du vil. En lang sæson.  April - oktober.
Er du i tvivl om tennis er noget for dig - så kom og spil gratis i 14 dage. 
Du kan låne ketsjere og evt. bolde gratis i prøvetiden.
Mangler du én at spille med - så prøver vi at hjælpe dig med dette.
Træning af børn og unge.
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Kontingent:

Familiekontingent 

Udenfor weekend, kun
mandag til fredag indtil kl. 16.00

                        Rabat 
                                          fratrukket

16 – 18 år kr.400,00  kr.  325,00
18 år og op kr.500,00  kr.  425,00

(hele familien) 
kr. 1125,00  kr. 975,00

Indtil 16 år kr. 175,00  kr. 150,00
16 – 18 år kr. 225,00  kr. 200,00

18 år og op kr. 300,00  kr. 275,00

Indtil 16 år kr.275,00   kr.  250,00

Hurtig-tilmelding kan kun ske
 torsdag d. 16. april hos Klaus 

Petersen, Idrætsvej 4. kl. 19 - 20 

Banen åbner
ca. 18. - 20. april.

   Har du spørgsmål, så kontakt 
Klaus Petersen. Tlf. 75 89 77 71.

og kun mod kontant betaling. 

År 2009



26

HENRIKS
SKOVSERVICE

TLF: 75 89 78 27
Bil: 21 81 63 27

Plantning
Gødskning
Sprøjtning

Klipning og fældning 
af juletræer
Køb og salg af træer

Stouby.nu

Snullik’s Data
Bellevej 8, Gammelby

7140 Stouby
Tlf 75897078

Digitaltrykkeri - Alt i tryksager
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Generalforsamling 18.11.08 i Stouby GIF – formandens beretning

I løbet af den forløbne sæson har der været optræk til en sammenlægning 
mellem de 2 store idrætssammenslutninger DGI og Danmarks idrætsforbund. 
I sidste øjeblik kuldsejlede de store planer. Jeg ved det ikke, men min holdning 
er alligevel den, at det ikke nødvendigvis bliver bedre for en lille forening som 
vores, når der sker store sammenlægninger. Jeg er især bange for at miste 
nærheden, det at kende den person, der sidder i den anden ende af 
røret/mailadressen. 

Som det fungerer nu, synes jeg vore behov er dækket rigtig godt ind med hen-
syn til tilbud om kurser af enhver art. Der gøres meget for at få de unge menne-
sker til at deltage i klubarbejdet som trænere eller i organisationsarbejdet rundt 
omkring, og vi skal alle støtte op om initiativer i den retning dels for at aktivere 
dels fordi foreningsarbejde i sig selv er med til at forme vores ungdom.

22. februar var der stor indvielse her i Multihuset med rigtig mange gæster, 
taler og underholdning og i forbindelse med den årlige halfest var også her det 
gennemgående tema multihusindvielse. Hen over året er huset lige så stille 
blevet slidt til og det bliver nu benyttet af alle her i Stouby til afholdelse af fester 
og møder af enhver art. På 1.salen huserer Stouby Motion, i den store sal bol-
trer gymnasterne sig og den gamle hal er blevet rigtig flot med det nye loft. Men 
- for der er et lille men - udendørsarealerne omkring hele området trænger 
alvorligt til en overhaling. Der skal herfra lyde en opfordring til halbestyrelsen 
om, at der gøres noget i den forbindelse. Endelig skal der lyde en stor tak til 
Jens Otto Grabau og hans håndlangere for det store frivillige arbejde, der er 
lagt i forbindelse med indretningen af spinningrum og depot.

På fodboldfronten har vi stadig en rigtig stor flok ungdomsspillere, der spiller 
fodbold i vort samarbejde med Hornsyld og Rårup. I den første weekend i 
november blev der spillet indendørsfodbold blandt andet her i Stouby 
Multihus, idet årets RHS-cup blev afviklet. Det er mit håb, at dette for mig at se 
nødvendige samarbejde kan bestå. På seniorsiden går det rigtig godt for både 
oldboys og superoldboys, mens seniorholdet hænger lidt med skuffen. Måske 
vi skal til at se os om efter en samarbejdspartner med det forbehold, at mindst 
et hold skal have hjemmebane her i Stouby. Vi har i løbet af året foræret vort 
lysanlæg til Hedensted Kommune, der herefter har påtaget sig drift og vedlige-
hold af anlægget. Som det fremgår af regnskabet er anlægget derfor nedskre-
vet til 0,00 kr. Det forlyder, at Per Kastrup har 
opsagt sin stilling som chef for kridteholdet. Vi er selvfølgelig kede af hvis ryg-
tet taler sandt; men gør det alligevel det, så skal der herfra lyde en stor tak til 
Per for hans indsats gennem årene.
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Gå til Line-dance og mød glade mennesker og hør musik 
man kun kan blive i godt humør af. Samtidig får man dejlig 
motion. Se vores hjemmeside: www.hornum-linedance.dk

Mie Munk Mortensen
Hornumvej 18
8783 Hornsyld
Tlf. 75688145

Nu kan du få nyt tøj i Stouby

- eller repareret det gamle

vHos NI-Design /Ingeborg Sejr, Vejlevej 118, 
7140 Stouby, kan du få skræddersyet tøj.

Få dit tøj lagt op, ned, ud eller ind. 

Svigter lynlåsen eller er sømmen 

skredet, så ring på

 tlf. 75 89 77 50 og aftal en tid!

OK BENZIN

Apotekerbakken 1

8783 Hornsyld

Tlf. 75 68 72 55

NETTOPRISER

BILVASK

FYRINGSOLIE

KIOSK

Stouby.nu
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I tennisafdelingen gøres der forsøg med udlejning af banen til både Rosenvold 
Campingplads og Vejlefjordcentret, og der har i sæsonen været en lille tilgang 
af spillere.

Igen i år er der godt gang i badmintonspillet her i Stouby. Om fredagen med 
Anni Carlzon som træner og Rasmus Magni som assistenttræner. Onsdag 
eftermiddag er det Rasmus Juul der svinger pisken. Som noget nyt tilbydes 
interesserede spillere ekstra træning om torsdagen for et mindre kontingenttil-
læg. Tirdag formiddag er det seniormotionisterne der får sig rørt. Efter sigende 
er den efterfølgende kaffeslapperads uundværlig.

Efter en forrygende gymnastikopvisning først på året med rigtig mange tilsku-
ere har gymnasterne for længst taget de nye lokaler og det nye udstyr i brug til 
stor glæde for alle store som små. De små praktiske problemer med bl.a. 
transport af rekvisitter frem og tilbage fra må vi se at få løst. 

Opstarten for Stouby Motion er den afdeling, der i det forløbne år har været 
mest spænding omkring. Har der været bange anelser er de alle blevet gjort til 
skamme. Stouby Motion har allerede i sit første leveår dobbelt så mange med-
lemmer som der var budgetteret med. Det fantastiske engagement af ledere 
og instruktører har allerede gjort Stouby Motion kendt i hele Hedensted 
Kommune, således er der i øjeblikket mere end 200 medlemmer. Blandt andet 
på grund af den store tilgang af medlemmer er det med hjælp fra sponsorer 
lykkedes, at indkøbe 10 stk. spinningcykler. Cyklerne og deres ryttere styres 
dygtigt af Kristian Lyse og Kristina Juul. Sidste tiltag er et tilbud om teenfitness.

Stouby GIF har stillet et lån på kr. 100.000,00 til rådighed for Stouby Motion. 
Afdelingen har desuden modtaget kr. 25.000,00 fra Sydbank, kr. 10.000,00 fra: 
Mobilbyg ved Jørgen Fisker Henriksen, kr. 10.000,00 fra Kvik auto ved Hans 
Friis, kr. 10.000,00 fra Vestergård I/S ved Kristian, Peter og Ole Lyse, kr. 
10.000,00 fra Svineproducent Rasmus Mønster og endelig kr. 10.000,00 fra 
EJ-invest (tilsagnet var givet før finanskrisen). TUSIND TAK TIL ALLE.

Ud over egenbetaling fra brugerne i Stouby GIF er det igen i år lykkedes os at 
få balance i regnskabet, endda med et mindre overskud. Det skyldes blandt 
andet tilskud fra Hydro Texaco, halfesten, sommerfesten, flaskeindsamling og 
avisindsamling. Igen rigtig mange tak for opbakningen.

Det er en fornøjelse at stå i spidsen for en forening der overalt fungerer, hvor 
der er gang i den og det sprudler af liv. Tak til ”halPalle” for forplejning og hygge 
og tak til jer alle, hver især.
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Rune, du skal simpelt hen have Stouby GIFs lederpokal i år. 
Du har lagt et kæmpe arbejde i Stouby Motion gennem hele forløbet lige fra 
de første møder med repræsentanter fra DGI til i dag, hvor motionsafdelin-
gen fungerer med stor succes. Din energi spreder sig som ringe i vandet, jeg 
ved det passer for min familie - det gælder både Bente, Kristina og Rasmus - 
er alle flittige instruktører og brugere. Ind imellem er der også dukket mails op 
midt om natten. Jeg har endda hørt, at til jeres velfortjente instruktørfest på 
Mosevej holdt du ud til meget tidligt på morgenen. Du har endda haft energi til 
at få gang i endnu et tiltag nemlig spinning og så håber jeg, at I alle i Stouby 
Motion kan holde dampen oppe.

Tillykke Rune!    

Stouby GIF
/Erling Juul, formand
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Lokalarkivet for Stouby og omegn
Jubilæum - 25 år

For 25 år siden dannede en lokal gruppe borgere den interessekreds, der blev 
begyndelsen til “ Lokalarkivet for Stouby og omegn”.
Kraftigt opfordret af “Borgerforeningen” gik man i gang med arbejdet, uden ret 
meget andet til at danne grundlag end en dyb interesse for at bevare så mange 
spor som muligt af det samfund, man stod midt i og som var i rivende udvikling.
Borgerforeningen støttede, hvor det var muligt, også med lidt økonomi. Sådan 
har det været siden, også efter ændringen til “Lokalråd”, og det har gavnet 
arkivet meget.

Tilbage til den spæde start.
Deltagerne blev enige om at være en uformel gruppe uden overordnet styring, 
altså heller ingen formand. Det er en struktur man har bevaret, selv om det har 
været nødvendigt at udpege nogle kontaktpersoner, men det er af rent 
praktiske årsager. 
De første deltagere var: Gunvor Grejs, Lene og Mogens Dam, Iver Rantzau, 
Bjørn Købsted, Arne R. Thomsen og Niels Yding. Siden har mange været 
aktive i perioder af skiftende længde. Det er vanskeligt at remse alle op og 
derfor burde ingen måske nævnes. Dog må der føjes et par navne til, nemlig 
Margrethe Laursen, Finn Fevejle Jørgensen og ikke mindst Ole Hald, som 
tegner arkivet udadtil i dag.

Som mødelokale fik gruppen i starten lov til at bruge skolens 
viseinspektørkontor. Da deltagerne var i arbejde, mødtes man om aftenen, så 
det gik. Men pladsen var trang, der var næppe siddeplads til alle, og skulle der 
arbejdes med materialerne, var det meget værre. Det værste var dog, at der 
ikke var mulighed for opbevaringsplads. Den blev tildelt i den modsatte ende af 
skolen, et mindre pulterrum uden vinduer, og som også blev brugt af andre. 
Med andre ord en besværlig start.
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Efter nogle år blev et kælderrum ledigt. Det var ikke stort og heller ikke 
komfortabelt. Fordelen var at ingen andre skulle bruge det, så man var “herre i 
eget hus”. Nogen husker det måske som “vaskekælderen” eller “der, hvor Villy 
slyngede honning”.

Siden kom den store dag: Skolens yngste årgange blev flyttet til hovedskolen, 
og derfor blev et lokale ledigt på forskolen. Et dejligt, stort tidligere 
klasselokale, med gode muligheder for overskuelig reolplads og flere borde 
med arbejdspladser. Det var en fornøjelse at flytte på “forskolen”, trods 
besværet. Nu er der plads til de mange arkivalier, som vi efterhånden har 
modtaget, og der er gode muligheder for at arbejde med tingene. Samtidig har 
vi to bilokaler. Et lille, der er rigtig velegnet til opbevaring af billeder og lydbånd 
(konstant temperatur, intet lys), og et lidt større, der rummer tekøkken og 
diverse opbevaring.
Nogle vil måske spørge, hvad laver de egentlig? Og hvad har de på det arkiv?

Svaret er: Vi har billeder og dokumenter, der vedrører området, men vi har kun, 
hvad der afleveres til os.
Arbejdsgangen er således: En gæst afleverer noget til arkivet, og der skrives 
en kort, præcis forklaring på “afleveringen”, også navn på den der afleverer. 
Mest interessant er det naturligvis, hvis der knyttes uddybende oplysninger til. 
Alt skrives ind i et skema, som er godkendt, sådan at alle arkiver i landet 
arbejder ens. Må vi beholde papirerne er det dejligt, ellers tages en kopi. 
Denne forsynes med et nummer, som også findes på skemaet. Systemet med 
nummerering giver mulighed for at besøgende, der leder efter bestemte 
oplysninger, har mulighed for at finde disse, ved hjælp af “søgeord”.
I den forbindelse har vi stor gavn af de elektroniske hjælpemidler, der er givet 
os mulighed for at anskaffe.
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Tidligere var det et meget stort arbejde både at arkivere og søge oplysninger. 
Nu går det betydeligt hurtigere, bl.a. fordi vores anlæg er udstyret med 
programmet “LADAB”. Et program der opfylder de landsdækkende 
registreringskrav, og som er udviklet af lokale kræfter tilknyttet arkivet.
I arkivet er det også muligt at søge i gamle kirkebøger, folketællingslister, 
skifteretsprotokoller og matr. opgørelser. De seneste år er meget af dette dog 
lagt på nettet, så interesserede kan sidde hjemme og søge i fortiden.

Det, der fanger os, er oplysninger, der dokumenterer livet, som det blev levet 
på et givet tidspunkt i vores område. Derfor er billeder vigtige, de viser mange 
ting, lige fra landskaber og huse til klædedragter. Også tal er vigtige, det kan 
være årstal, priser på varer osv.

Vi har haft den glæde, at en del mennesker allerede har reageret på vores 
opfordring i efteråret vedr. oplysninger om huse, der enten er forsvundet eller 
har ændret udseende. Tak for alle henvendelser, dokumenter og billeder. Vi 
glæder os til at flette billeder og oplysninger ind i jubilæumsudstillingen. 
Samtidig håber vi, at endnu flere finder interessante dokumenter eller billeder 
frem, som må indlemmes i arkivet. Helst i original - ellers som kopi.

Som nævnt arbejder vi på en udstilling i anledning af jubilæet.
Gennem den vil vi vise noget af det, arkivet er i besiddelse af. Hovedsagligt 
billeder og oplysninger, der supplerer billederne.
Det kan naturligvis ikke undgås, at nogle af tingene har været vist tidligere, 
men vi vil vise så meget som muligt af det nyindkomne.

I vores søgen efter oplysninger og nyt materiale kommer der ofte hyggelige 
episoder og overraskende “sidegevinster”. 
F. eks.: En af de tidligere elever på Kildebjerget, Steff, havde forskelligt vi 
måtte overtage. Han er nu pensioneret efterskoleleder, men tager stadig ud 
og holder foredrag. Han har tilbudt Stouby en foredragsaften, vederlagsfrit, 
som tak for godt venskab i barndommen. Tidsmæssigt håber vi på, at det kan 
lade sig gøre i sept./okt. 2009, evt. i samarbejde med en af områdets 
foreninger. Endeligt tidspunkt annonceres senere.

Tilbage til vores udstilling! Vi planlægger at vise noget om:
Gammelby Andelsmejeri, Fakkegrav, havnen v. Rosenvold, fjordsejlads, 
Kildebjerget, tidligere tiders møller, eksempler på gårdenes udvikling, enkelte 
lokale foreninger og Lokalarkivets egen historie.
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Vi viser også nogle video-optagelser fra området. De er optaget på forskellige 
tidspunkter og i forskellige anledninger.

Udstillingen bliver vist først og fremmest i lokalarkivets lokaler. 
Desuden har vi aftale med de handlende i byen om at vise nogle af tingene hos 
dem. Det bliver forhåbentlig til glæde for mange i de sidste uger af april.

Vi håber, at rigtig mange vil besøge os en af dagene i weekenden 

25/4 - 26/4  2009,  kl.10 - 16.

Med venlig hilsen
fra

De for tiden aktive i “Lokalarkivet for Stouby og omegn”.
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Ny forpagter i Multihusets cafeteria

Multihusets cafeteria har fået ny forpagter. Hun hedder Judit Louise Strarup 
Lund. Med sig har hun Jette Rhode, der fra 1. maj er ansat som 
køkkenmedhjælper. Judit og Jette har indtil nu arbejdet i cafeteriaet i Ørum 
Daugaard Multicenter.

Judit og Jette glæder sig til at få gang i cafeteriet i Multihuset, og har tænkt 
meget over, hvad de kan gøre for at støtte op om stedet som et godt 
samlingspunkt for Stouby og omegn. 
Der er selvfølgelig den daglige drift med at servicere kunder. Og det er lige fra 
de kunder, der har arrangeret et stort møde eller selskab til de sportsglade 
børn, der køber en slikkepind eller gulerodsstav.

Derudover er der faste arrangementer, som f.eks. fællesspisning.
Der har allerede været afholdt en fællesspisning i marts, hvor man kunne spise 
sig mæt i en god buffet for 48 kroner per person. Det blev en ubetinget succes 
med 52 spisende gæster – store og små. Næste fællesspisning er derfor 
allerede planlagt. Det bliver i april måned. Nærmere information kan ses på 
stouby.nu samt på opslag i hallen og ved Spar.
Derudover er der planer om en aftale med Stouby Skole angående sund og 
billig mad til skolebørnene.

Ønsker man at bestille lokale til et møde eller et andet arrangement kan man 
henvende sig til Judit eller Jette på telefon 26 24 15 19. Snart vil det også blive 
muligt at henvende sig via mail. Se mere om dette på stouby.nu snarest.

Vi ønsker Judit og Jette held og lykke med driften af cafeteriet!

/Redaktionen 

Judit, til højre, er ny forpagter i 
cafeteriet. Jette er kommende 
køkkenmedhjælper



  
 

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
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STOUBY HORNUM
Torsdag den 9. april Skærtorsdag........
Fredag den 10. april Langfredag............
Søndag den 12. april Påskedag..............
Mandag den 13. april 2. Påskedag.........
Søndag den 19. april 1. s. e. påske.........
Søndag den 26. april 2. s. e. påske.........
Søndag den 3. maj 3. s. e. påske.........
Fredag den 8. maj Bededag.................
Søndag den 10. maj 4. s. e. påske.........
Søndag den 17. maj 5. s. e. påske.........
Torsdag den 21. maj Kristi Himmelfart
Søndag den  24. maj 6. s. e. påske.........
Søndag den 31. maj Pinsedag................
Mandag den 1. juni 2. Pinsedag...........
Søndag den 7. juni Trinitatis søndag....
Søndag den 14. juni 1. s. e. trinitatis......
Søndag den 21. juni 2. s. e. trinitatis......
Søndag den 28. juni 3. s. e. trinitatis......

0

0
0

0
0

Ingen
14.00 Liturgisk
10.30 BIL
9.00 Fin Petersen

Ingen
14.00 Konf. gudstjeneste
10.30 Konfirmation
9.00 Rikke Mai

Ingen
10.30 BIL
Ingen
10.30 BIL
10.30 BIL
Ingen
10.30 BIL
Ingen
10.30 BIL
Ingen

0

0

10.30
Ingen
9.00

Ingen
10.30
Ingen
9.00 Konfirmation

Ingen
9.00 Fin Petersen

Ingen
10.30
Ingen
9.00

10.30
Ingen
10.30
Ingen
10.30

0

0

0

0

Liturgisk gudstjeneste i Stouby Kirke
Langfredag den 10. april kl. 14.00. Det er en kort gudstjeneste uden prædiken og 
altergang, hvor vi i stedet hører bl.a. den sidste del af lidelseshistorien og synger de 
salmer, der hører til denne dag.

Konfirmandgudstjeneste i Stouby Kirke
Søndag den 26. april kl. 14.00, hvor de fleste af årets konfirmander medvirker og sætter 
deres præg på hele gudstjenesten. Bagefter er der kaffe, sodavand og kage i våbenhuset. 

Konfirmation den 3. maj 2009
Der er konfirmation den kl. 9.00 i Hornum Kirke, hvor der er 3 konfirmander, og kl. 10.30 i 
Stouby Kirke, hvor der er 25 konfirmander. Taus Houmøller medvirker på trompet i begge 
kirker. 

Foredrag om ”Da Vinci Mysteriet” i Stouby Multihus
Mandag den 11. maj kl. 19.00 holder sognepræst Lene Sjørup fra Tranekær et foredrag 
om ”Da Vinci mysteriet, engle og Dæmoner og Den katolske Kirke.” Se mere i kirkebladet. 
Der er kaffe af 30 kr. 
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Sparer dig for meget
Vi er sponsor for

Stouby GIF

3C WINE
Import og salg

Vin til fest og gaver

Åbningstid “når vi er hjemme”
Idrætsvej 2
7140 Stouby

Tlf. 75897557
www.3c-wine.dk

A/S

Frisørhjørnet

Borgergade 21
7140 Stouby
Tlf. 75897730

v/ Thuy Thi Truong
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Foreninger og organisationer i Stouby området 
 

Navn Formand/leder Adresse Telefon  
Bjerre Herreds Havekreds Kirsten Mortensen Klejs Skovvej 16, 7130 Juelsminde  7568 7755  
Bjerre Herreds Rideklup Ida-Lis Overbyvej 18, 7130 Juelsminde  3067 4094  
Bjerre Herreds Svømmeklub Grethe Riber Dam Bråskovvej 59, 8783 Hornsyld 2127 8134  
Columna Gymnastikforening Eva Gamst Jensen Møllevænget 7 M, 7140 Stouby 7589 7003  
     
Fodboldklubben RHS Flemming Fredskilde Kirkedalsvej 31, 7130 Juelsminde 7568 5715  
Hornum Menighedsråd Per Lerche Nygård Hornumvej 1, 8783 Hornsyld 7568 7781  
Håndboldklubben HSR Peter Jakob Jensen Søndergade 49, 8783 Hornsyld 7568 7160  
Indre Mission - Stouby Laurids Madsen Vejlevej 80, 7140 Stouby 7589 7264  
     
Juelsminde Ungdomsskole  Vejlevej 7, 7130 Juelsminde 7569 5325  
KFUM-Spejderne i Stouby Dina Kjerkegaard Hyrupvej 8, 7140 Stouby 7675 9009  
Kildebjerget Kostskole Sten Muff Sanatorievej 1, 7140 Stouby 7589 7455  
Lokalhistorisk Arkiv Ole Hald Bøgevej 19, 8783 Hornsyld 7589 7070  
     
Naturbørnehaven Tove Paaske Stouby Skovvej 2, 7140 Stouby 7589 7868  
Rosenvold Havns Bådelaug Ove Henriksen Lilleeje 14, 8722 Hedensted 7589 0027  
Stouby Aktivitetsklub Vagn Jacobsen Idrætsvej 5, 7140 Stouby 7589 7011  
Stouby Bladet  redaktion@stouby.nu   
     
Stouby Børneklub Benny Friis Borgergade 37, 7140 Stouby 7589 7886  
Stouby Erhvervsforening Peter Rossel Aksel Nielsens vej 6, 7140 Stouby 7589 7901  
Stouby G.I.F.  Erling Juul Løgballevej 24, 7140 Stouby 7569 1472  
     
Stouby Husholdningsforening Inger Hansen Bellevej 20, 7140 Stouby 7589 7777  
Stouby Jagtforening Ole Mikkelsen Mølletoften 2, 7140 Stouby  7589 7897  
Stouby Menighedsråd Carsten O. Andersen Bobækvej 6, 7140 Stouby 7589 7786  
Stouby Multihus Jens Stenhøj Rosenvoldvej 25, 7140 Stouby 7569 1268  
     
Stouby Motion Rune Stensdal Aksel Nielsens Vej 10, 7140 Stouby 7589 7015  
Stouby Net Knud Olesen Idrætsvej 2, 7140 Stouby 7589 7557  
Stouby Pensionistforening Søren P. Simonsen Stouby Kirkevej 18, 7140 Stouby 7589 7164  
Stouby Skakklub Jens Otto Grabau Kalmarvej 12, 7140 Stouby 7589 7210  
     
Stouby Skole Ebba Jacobsen Vejlevej, 7140 Stouby 7589 7511  
Stouby Skolebestyrelse Marianne Kristensen Sanatorievej 8, 7140 Stouby 7589 7065  
Stouby og Omegns Lokalråd Kirsten Jørgensen Borgergade 15, 7140 Stouby 7589 7546  
Stouby Ungdomsklub Janni Andersen Vejlevej 103, 7140 Stouby 2916 2977  
     
Stouby Vandværk Ole Thomsen Mikkelsvej 16, 7140 Stouby 7589 7060  
Vejlefjord Centret Stig Thomasen Sanatorievej, 7140 Stouby 7682 3333  
Venstre-Stouby N. H. Broch Mikkelsen Bellevej 19, 7140 Stouby 7589 7241  
Ældre-Sagen  OveLauridsen Rosenvænget 20, 7130 Juelsminde 7569 3318  
     

 
HUSK! Tjek, at det er de korrekte oplysninger, der står her om jeres forening 
eller organisation!  
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Aktivitetsliste
April
10. Liturgisk gudstjeneste i Stouby Kirke, se side 37
11. Hjortebanen i Ulfborg, se side 24
12. Søndagskaffe på Vejlefjord, hver søndag fremover, se side 17
15. Onsdags DeLuxeAften, Vejlefjord, se side 18
15. Lancierdans for alle -22/4-29/4, se side 24
16. Hurtig-tilmelding Tennis, se side 25
18. Spejdermøde -23/4-29/4, se side 13
18. Aktivitetsdag, Multihuset, se side 7
18. Bjerre Herred Havekreds – beskæringsdag kontaktinfo, se side 39
21. Bogbilen ved købmanden, se side 9
23. Generalforsamling, Stouby Multihus, se side 19
23. Besøg hos Steen Breith m. bl.a. simulatorskydning, se side 24
25. og 26. Jubilæumsudstilling Lokalarkiv, se side 31-34
26. Konfirmandgudstjeneste i Stouby Kirke, se side 37
27. Generalforsamling, Stouby og Omegns Lokalråd, se side 22
28. Stiftende generalforsamling Stouby Skoles Venner, se side 16

Maj
3. Konfirmation se side 37
5. Bogbilen ved købmanden 19/5, se side 9
6. Spejdermøde -13/5, 20/5, 27/5, se side 13
11. Foredrag om ”Da Vinci Mysteriet”, Stouby Multihus, se side  37

Juni
2. Bogbilen ved købmanden 16/6, se side 9
10. Spejdermøde 17/6, se side 13
Uge 25. Sommerfest, se side 15
20. Stoubyløbet, se side 15

Næste nummer (nr. 129)
af Stouby Bladet udkommer i starten af juni 2009.

Deadline
for materiale til bladet er den 22. maj 2009

Se her hvornår de følgende numre udgives:
Nr. 130 i starten af august (uge 31/32)
Nr. 131 i starten af oktober (uge 40)
Nr. 132 i starten af december (uge 49)
Nr. 133 i starten af februar (uge 6)


