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Morning Delight

Sanatorievej 26 | 7140 Stouby | Tlf. 7682 3380

n Uforglemmelige mandage: 8. og 22. 

marts samt 12. og 26. april

n Dejlig morgenbuffet kl. 8:00-10:00

n Adgang til De Termiske Bade med 

SaunaGus kl. 10:00-14:00

Pris pr. person kr. 399,-

10% på de eksklusive plejeprodukter fra 
Jurlique i forbindelse med Morning Delight

Læs mere på www.hotelvejlefjord.dk

Booking: Receptionen 7682 3380
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Stouby Bladets redaktion 
Helene Fruelund   tlf. 21 82 96 22 
Bjørn Lorenzen   tlf. 75 89 78 22 
Bo Poulsen    tlf. 20 84 41 41 
Annonceansvarlig, Ingeborg Groth  tlf. 75 89 77 50 
   
 

Indlæg til Stouby Bladet & stouby.nu kan sendes til 
redaktion@stouby.nu 

 
Henvendelse vedr. annoncer kan ske til annonceansvarlig på 

annoncer@stouby.nu, eller på telefon: 75 89 77 50 
 
 
Bestyrelsen for Stouby og Omegns Lokalråd 
Formand: Kirsten Jørgensen  tlf. 75 89 75 46 
Næstfmd:  Linda Jill Peitersen  tlf. 60 32 50 25 
Kasserer: Rune Stensdal   tlf. 75 89 70 15 
Sekretær: Bjørn Lorenzen   tlf. 75 89 78 22 
Øvrige:  Helene Fruelund   tlf. 21 82 96 22 
 Anker Jørgensen   tlf. 22 13 43 72 
 Karen Hansen   tlf. 21 71 60 66 
Suppl.  Bo Poulsen   tlf. 20 84 41 41 
  
 
Bestyrelsen for Stouby GIF 
Formand: Erling Juul    tlf. 75 69 14 72 
Næstfmd: H.P. Hansen   tlf. 75 89 77 12 
Kasserer: Hans Jørn Sørensen  tlf. 27 31 53 03 
Sekretær: Jan Pedersen    tlf. 75 89 70 75 
Best.medlem: Mette Lyse Pedersen  tlf. 75 89 77 35 
Fodbold: Kian A. P. Frederiksen  tlf. 22 73 17 50 
Gymnastik: Lisbeth R. Thomsen  tlf. 75 71 20 24 
Tennis: Klaus Petersen   tlf. 75 89 77 71 
Badminton: Jørgen Gram   tlf. 75 69 10 31 
Motion: Rune Stensdal   tlf. 75 89 70 15 

 
_________________________________________________________________ 

 
Stouby Bladet forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i indsendte indlæg. 
 
Vi gør opmærksom på at Stouby Bladet  fremover kun afleveres i din postkasse, hvis 
du har en postkasse ud til vejen – ligesom postvæsnet forlanger det. Får du ikke dit 
blad næste gang er det måske fordi vi ikke kan finde din postkasse. Så kan du hente et 
eksemplar i Multihuset eller hos SPAR. Der kan du også tage et eksemplar, hvis det af 
en anden grund er smuttet for os at få afleveret et nummer til dig. 
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Annoncer i det kommende år 
Tak til de firmaer og privatpersoner, der foreløbig har tegnet sig for en annonce i 2010. 
Uden jeres støtte er der ikke økonomi til at lave bladet. 
 
I sidste nummer var der en oversigt over annoncepriserne. Desværre havde der 
indsneget sig en fejl vedrørende størrelserne, og da de angivene størrelse måske ikke 
var så sigende, kommer her en ny oversigt med tilrettede priser for resten af året. 
 

  Bredde Højde 
For resten af 

2010 Engangsannonce 
Størrelse Format mål angivet i mm Sort/hvid Farve Sort/hvid Farve 
1/1 side højt 134 192 4.995,83 8.329,17 1.250,00 2.085,00 
1/2 side lavt 134 96 2.495,83 4.162,50 625,00 1.045,00 
1/4 side lavt 134 48 1.245,83 1.912,50 310,00 480,00 
1/4 side højt 67 96 1.245,83 1.912,50 310,00 480,00 
1/8 side lavt 67 48 579,17 912,50 145,00 230,00 

  De angivne priser er excl. moms. 
 
Overvejer du at få en annonce i bladet, skal du endelig ringe og få en uforpligtende 
snak om mulighederne. Du er også velkommen til at sende en mail, men send den 
både til redaktion@stouby.nu og annoncer@stouby.nu . 
 
Venlig hilsen 
Annoncekoordinator 
Ingeborg Sejr 
tlf. 75 89 77 50 
annoncer@stouby.nu 
________________________________________________________________ 
 
Husk Sommerfest i uge 25 
Der vil igen i år blive afholdt Sommerfest i uge 25. 
Der vil være mange forskellige aktiviteter for både små som store. 
Vi vil gentage succesen med Stoubyløbet om lørdagen. Se mere side 10 
Du kan læse mere om løbet og tilmeldingen på www.stouby.nu 
_________________________________________________________________ 
 
Kontingent til Stouby og Omegns Lokalråd - girokort 
I dette nummer af Stouby Bladet ligger et girokort. Kontingent er  

50 kr. pr. husstand for pensionister og  
100 kr. pr. husstand for andre. 
 

Indbetaling kan ske til  
Lenes Broderier, Borgergade 52, eller Kirsten Jørgensen, Borgergade 15. 
Endvidere ved bankoverførsel til 7030 – 1602101. 

Med venlig hilsen 
Stouby og Omegns Lokalråd 
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Igen i år har vi i Stouby motion budt velkommen til rigtig mange nye medlemmer i årets 
første måned. Det samlede medlemstal er støt stigende, og har nu rundet de 250 med 
en god marginal. Vi er naturligvis glade for opbakningen, som blandt andet giver os 
økonomisk råderum til at videreudvikle vores vifte af tilbud til medlemmerne. 
 
Motionslokalet er altid godt besøgt i januar, og udvidelsen af lokalet har derfor været 
en god disposition at få på plads i løbet af efteråret.  

 
Teenfitness er kommet rigtig godt fra start, og holdet er nu oppe på 14-16 
unge mennesker, der hver mandag aften mødes til en god gang træning. 
Holdet er både for piger og drenge, og ca. ¼ af deltagerne er piger. 

Målgruppen er unge fra 6. klasse og opefter. Der er i år en fast trup på 4 voksne 
fitnesstrænere bag holdet. 
 
Skitræning er startet op som et nyt tiltag med fysisk træning for de medlemmer, der 
skal på skiferie. Træningen er blevet afviklet i den store sal i Stouby Multihus hver 
torsdag i januar måned, og er på opfordring fra deltagerne blevet forlænget med 
yderligere to uger (uge 5 og 6). 
Træningen er tilrettelagt med fokus på styrketræning af muskulaturen omkring ankler, 
knæ, hofter, lænd og mave samt  balancetræning. Det er ikke nok at forberede en 
skitur ved at træne en gang om ugen, så deltagerne har fået udleveret et trænings-
program til hjemmetræning.  
Der har været 12 deltagere på kurset, og det bliver spændende at høre, når de vender 
hjem fra skiferien, om træningen har været med til at gøre skituren endnu bedre og 
forhåbentlig uden skader. 
Vi fik jo startet lidt sent op, så til efteråret regner vi med at begynde skitræningen i 
oktober som optakt til næste års sæson. 
 
Indoor Cycling holdene har i hele sæsonen kørt med noget nær fuld belægning.  
I weekenden den 23./24. januar deltog seks friske medlemmer fra Stouby motion i et 
stort anlagt arrangement i Daugård, hvor 80 hold og 24 instruktører cyklede uafbrudt i 
24 timer. Se billeder fra holdets deltagelse på www.stoubymotion.dk. 
 
Som noget nyt har vi oprettet et lukket hold for en gruppe elever fra Kildebjerget 
Kostskole. Holdet kører 12 gange i løbet af foråret med op til 10 deltagere hver gang. 
 
I løbet af foråret vil vi undersøge mulighederne for at øge kapaciteten, og vil derfor 
meget gerne i kontakt med personer, der har interesse i at blive uddannet som indoor 
cycling instruktør. Er du interesseret, så tag en snak med en i instruktørteamet eller 
send os en mail på info@stoubymotion.dk. 
v/ Rune Stensdal 
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PODEKURSUS OG GENERALFORSAMLING 
Er du frugtinteresseret? 
 
Hvis du selv har lysten til at fremstille noget kan Boi Jensen, Holstebro lære dig at 
pode alle slags frugttræer 
 
9. febr. kl. 18.30 Himmelrummet, Juelsminde Skole, Vejlevej 7 – OBS tidspunkt! 

 
Hvis du er "frugtinteresseret", og har lysten til selv at fremstille noget, klør vi på med 
godt humør. Kurset er også henvendt til nybegyndere, men har du tidligere været på 
podekursus, skal du ikke holde dig tilbage, der er altid nye ting at lære. Vi får teori om 
metoder, snit, binding, grundstammer og podekviste. Opskriften udleveres også 
skriftligt, så vi kan huske det, når vi kommer hjem. Herefter prøvesnitning i pil mens vi 
drikker kaffe og holder generalforsamling.  
 
Efter kaffen laver vi de rigtige frugttræsspodninger og materiale til 2 træer er med i 
prisen. Man er meget velkommen til at stille spørgsmål undervejs, hvis man husker 
noget om et drømmeæble fra sin barndom. Boi Jensen kan svare på alt superhurtigt 
om gamle sorter, sygdomsfrie sorter, flere sorter på et træ og rigtig beskæring. Hvis vi 
er heldige skal vi smage på et eller to slags æbler, som har holdt sig fra efteråret.  
 
På kurset kan købes ekstra podemateriale, afhængig af tiden, eller hvis du ønsker at 
fortsætte derhjemme. Ønskes større mængder, bestil venligst i forvejen. Alle 
hjælpematerialer til podning som knive, sakse, podevoks, bast, elastikker, okulertape 
sælges også på kurset.  
 
Pris: 140/180,- inkl. kursus, kaffe, fastelavnsboller + 2 træer. Ekstra træer 25,-. Tag 
selv en stor gren med, til podning af dit eller naboens yndlingstræ, som smager bedst.  
 
Ønsker man kun at deltage i generalforsamlingen er dette gratis. Generalforsamling i 
henhold til vedtægterne. 
 
Bjerre Herreds Havekreds 
Ellen Kristine Kyed Jørgensen 
Tlf. 75 89 77 70 
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Stouby Gruppe
www.stoubyspejder.dk

Nyt fra 
spejderne:
Vi fik taget hul på 
2010 med en 
fantastisk
nytårsparade i Barrit sammen med en masse andre blå og grønne spejdere 
fra Barrit, Juelsminde, Glud og Rårup. På trods af en bidende kulde havde 
vi en fantastisk dag.

2010 bliver et fantastisk spejderår, vi har mange gode spejderoplevelser 
at se frem til.
I Pinsen skal bævere og ulve på Sommerlejr på et spejdercenter sammen 
med mange andre Bævere og ulve.
Til sommer skal Juniorerne af sted på SEE:2010, som er den store 
korpslejr ved Skive. Vi skal være sammen med ca. 16.000 andre spejdere 
fra ind- og udland.

Avisindsamling:
Der er avisindsamling igen den 27/2.
HUSK hvis du ikke kan vente, til vi samler ind igen den 27/2, kan du 
aflevere aviserne i den gule lave bygning på hjørnet af Borgergade og 
Rosenvoldvej. På den måde støtter du spejderarbejdet.

Noget for dig?
Hvis du har lyst til at prøve og se, om du vil være spejder, er du meget velkommen til 
at besøge os en onsdag ved spejderhuset på Stouby Skovvej 7c (over for børnehaven).
Se vores hjemmeside for program.
Bævere 0. og 1. Klasse onsdage 17:00 – 18:30
Ulve 2. og 3. Klasse onsdage 17:00 – 18:30
Junior 4. og 5. Klasse onsdage 19:00 – 20:30

Kontakt os:
Heini Guttesen spejder@svangut.dk 76759096/41329337
Dina Kjerkegaard kjerkegaard@pc.dk 76759009/40983616
René Trust rene.trust@gmail.com 75688702/24876919
Leif Pedersen leif_ped@get2net.dk 75897507/41972650

Nytårsparade i Barrit
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Foreningen Stouby Skoles Venner afholder

Påske-BANKO
Torsdag d. 8 april kl. 18.30-20.30.

Bankospillet der er for både børn og voksne,  
afholdes på skolen. Der vil være masser af fine 
præmier til både børn og voksne. Stouby Skoles 
Venner vil stå for salg af kage, kaffe, vand o. lign.. 

Pris pr. plade kr. 20,00 og 3 for kr. 50,00

VEL MØDT!

STØT BØRNENE - STOUBY´S FREMTID

Stoubyløbet 2010
Slå din egen tid fra sidste år – se resultatlisten fra �00� på www.stouby.nu under Stou-
byløbet �010.
Eller slå den hurtigste tid fra sidste år: 0.��.�� på lang rute (10 km.) og 0.1�.1� på kort 
rute (�,� km.)

Hvornår:  Lørdag den 26. juni 2010 klokken 10.30 

Program: se www.stouby.nu 

Tilmelding: 
 Senest 1�. juni på mail: helenefruelund@msn.com
 Husk at oplyse: Navn, alder, distance og adresse
 Tilmeldingen er først gyldig, når beløbet er indbetalt på kontonummer: 
 �0�0-0001�0���� 
 Husk også at oplyse navnene for dem du eventuelt indbetaler for

Startgebyr: Voksne (fra 1� år og op): �0 kroner. Børn: �� kroner
Yderligere oplysninger om Stoubyløbet kan ses på www.stouby.nu 

Venlig hilsen
Helene Fruelund

Stouby Jagtforening - aktiviteter 2010 
Lørdag den 03. april – Hjortebanen i Ulfborg 
 Instruktion - begrænset tilmelding til Ole Mikkelsen 23984193 
 
Torsdag den 11.april - Besøg hos Steen Breith, med bl. a. simulatorskydning. 
 Tilmelding til Ingolf Frederiksen 75897029 
 
Lørdag den 24. juli kl. 13.00 - Urlev Bakker 
 Pokalskydning. 
 
Torsdag den 09. sep. kl. 19.30 - Stouby Hallen 
 Generalforsamling 
 
Lørdag den 09. oktober, 13. november og 11. december kl. 10.00 
 Jagt i Præsteskoven. Mødested: Gartneriet. 
 Tilmelding til Ole Mikkelsen 23984193 
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Stouby Skoles Venner 
Julebasar 

 
Den 13/12 afholdt Stouby Skoles Venner vores første arrangement. Det var julebasar 
med boder og salg af juletræer. Der var 12 boder med alt lige fra kager til 
hårprodukter, fuglekasser og julepynt. 
 
Det var godt besøgt og der var en pæn handel fra boderne, der stort set alle er 
interesseret i at komme igen til næste år. Det gik godt med salg af juletræer og det gav 
foreningen et pænt overskud. 

                  
 
Det var også muligt at tegne et medlemskab på dagen, hvilket der var 10 der gjorde. 
Så her den 21/1 2010 er der 39 medlemmer af foreningen. Der er dog stadig brug for 
mange flere, hvis vi skal kunne støtte skolens elever med deres ønsker til 
legeredskaber og lign. Så er du ikke medlem, så bliv det ved at sætte penge ind på 
vores konto i Spar Nord i Vejle Reg. Nr. 9347 Konto 4573489174. 
 
Husstande uden tilknytning til skolen: kr. 100 pr. år 
Husstande med tilknytning til skolen: kr. 200 pr. år 
 
/ Erling Nordtoft 
 
_________________________________________________________________ 

Nyt fra Stouby- Hornum Venstre 
Vi inviterer hermed alle Stoubyborgere til at møde vores nye  

 
borgmester Kirsten Terkilsen 

mandag d. 22. februar kl. 19.30 i Stouby Multihus. 
 
Tema for mødet er byrådets arbejde med at få økonomien bragt på ret køl  
og borgmesterens visioner for de næste 4 år. Spørgsmål eller gode forslag til Stoubys 
udvikling er meget velkomne. 
 
Efter mødet og en kaffepause afholder Venstre den årlige generalforsamling. 
 
Niels Henning Broch-Mikkelsen 
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Forrygende festlig halfest!
LØRDAG DEN 27. FEBRUAR 2010 kl. 18.00

I STOUBY MULTIHUS.

Festen er for samtlige beboere i Stouby/Hornum området samt 
venner og bekendte.

Underholdningen er i år lagt i hænderne på Rasmus Krogsgaard. 
Kendt fra blandt andet ”Sønderborgrevyen” og kåret som årets 
revykunstner �00�.

Musikken vil igen i år blive leveret af: 

Prisen for hele festen er kun 200 kroner
Alt er inkluderet, undtagen drikkevarer som skal købes i baren i hal-
len.

Tilmelding senest lørdag den �0. februar �010 til 
Ole Lyse �0 �1 �� 00 eller til Kirsten Jørgensen �� �0 �� 0�.

Der er højest plads til �00 gæster, så skynd jer!
Der kan bestilles gadeborde, venneborde m.m.

I år er der ingen adgang, hvis ikke man har tilmeldt sig.
Kommer du først efter spisningen skal du også tilmelde dig senest 
lørdag den �1. februar til Ole Lyse eller Kirsten Jørgensen. Prisen 
er �0 kr. for festen.

Alle tilflyttere, der er med til festen for første gang og giver besked 
herom ved tilmeldingen, vil få en gave overrakt. 
Endvidere uddeles ”Stouby-prisen”.

Maden leveres i år af Stouby Multihus og byder på følgende 
lækre menu:

Forret:
Butterdejstårn m. rejefyld

Hovedret:
Braiseret kalveculotte m. bacon stegte kartofler
Let saltet skinke m. flødekartofler
Kyllingelår m. råstegte grøntsager
Salatfade 
Sauce
Friskbagt brød og smør

Dessert:
Hjemmelavet daimis m. frisk frugt

Gå ikke glip af denne forrygende og fornøjelige aften!

Arrangører: Stouby GIF og Stouby og Omegns Lokalråd
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- KAN GØRE FORSKELLEN
Mød os i 
Spar Nord Vejle Tim

Niels

Tommy

På gensyn i:
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Karen Hansen
Registreret Revisor
Aksel Nielsens Vej 1
7140 Stouby

Gl. Vejlevej 21
8721 Daugård 
Tlf. 7589 6066

www.r-i-d.dk
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Støt Stouby Gymnastik- og Idrætsforening 
- uden det koster dig noget 

 
I 2009 modtog Stouby GIF over 6.000 kr. i sponsorstøtte fra Uno-X tanken i Stouby. Vi 
får 8 øre for hver liter brændstof, der betales med et kundekort tilmeldt sponsoraftalen. 
Det blev mere end 75.000 liter brændstof i 2009! 
 
Se her hvordan du kan være med til at tjene penge til Stouby GIF – uden nogen som 
helst omkostninger for dig. 
 
Først og fremmest skal du selvfølgelig tanke hos vor lokale Uno-X tank, og så skal du 
betale med et Uno-X kundekort. Det er MEGET VIGTIGT, at kundekortet er tilmeldt 
Uno-X aftale nr. 50569. 
 
Sådan får du et nyt kundekort 
1) Udskrive en tilmeldingsblanket fra www.stoubygif.dk/uno-x. 

Udfyld blanketten, og send den ind til Uno-X som angivet på blanketten. 
Du vil nu modtage dit kundekort med posten klar til brug. 

 
2) Alternativt kan du ansøge om et kort på www.uno-x.dk/kort.  

Du vil nu modtage dit kundekort med posten. 
Ring til Uno-X (se nummer herunder) og tilmeld dig aftale nr. 50659. 
 

3) Foretrækker du at ringe efter en tilmeldingsblanket, kan det ligeledes ske på 
nedenstående numre. Du skal selv påføre blanketten aftalenummeret. 

 
Sådan tilmelder du et eksisterende kundekort 
Har du allerede et kort, så skal du ringe til Uno X og tjekke, om du er tilmeldt denne 
specielle ordning. 
Du skal i givet fald være noteret under aftale nr. 50659. 
 
Du kan benytte følgende gratis telefonnumre til Uno-X: 80 20 56 78 
      80 20 12 34 
 
Så vi kan kun opfordre til at tanke hos vor lokale Uno-X tank - og dermed støtte 
Stouby GIF. 
 
Med venlig hilsen 
Stouby GIF 
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Nyt fra Stouby og Omegns Lokalråd

Kære Stouby borgere

Bestyrelsen i Stouby og Omegns Lokalråd ønsker alle et godt nytår og håber at se 
rigtig mange af jer til de arrangementer og møder, der holdes i Stouby. Tak for jeres 
fremmøde i �00�. Vi glæder os til også at se jer i det nye år. 
  
Stoubys fremtidige udvikling
Vi arbejder fortsat med udvikling af Stouby. Som nævnt i sidste nummer har vi sendt 
indsigelse til det kommuneplanforslag Hedensted kommune har fremlagt. Vi har 
ligeledes søgt om udarbejdelse af en lokalplan for området. Kommuneplanen kan ses 
på www.hedensted.dk

Hvad har bestyrelsen i Stouby og Omegns Lokalråd lavet i 2009
 • Kommuneplanen - udarbejdet høringssvar og indsigelse
 • Etableret et torv ved købmand Yding
 • Holdt borgermøder bl.a. om kommuneplanen
 • Udarbejdet og etableret en ny hjemmeside – stouby.nu
 • Stået bag opstarten af det nye Stouby Bladet
 • Forøget vores medlemstal til 1�� husstande – men det kan blive meget  
  bedre – her kan du gøre noget
 • Medarrangører og medhjælpere ved de faste fester – halfest – sommerfest  
  – juletræsfest – fastelavnsfest - kjørmes
 • Udlejer haveborde og bænke

Dette er et udsnit af, hvad bestyrelsen går og laver.

Hvad har bestyrelsen så i støbeskeen til år 2010
 • Medvirke til at sikre lokalplan og arbejde for udstykning af byggegrunde
 • Samle Stouby om konkrete projekter og finde interesserede kræfter til at  
  virkeliggøre idéen eksempelvis etablering af et klubtilbud for børn og unge
 • Fortsat sikre sædvanlige ”driftsopgaver” som f.eks. at deltage i at arrang 
  ere halfest, sommerfest, medarrangør af arrangementer, Stouby Bladet  
  o.s.v.
 • I samarbejde med Stoubys Aktive Piger arrangere pigeaften (blev holdt den  
  ��. januar)
 • Kjørmes
 • Invitere foreninger, institutioner og organisationer i Stouby og Omegns til  
  et Fundraising møde med Susanne Ernst fra Hedensted kommune (blev  
  holdt den 1. februar)
Listen er ikke udtømmende, der dukker helt sikkert meget andet op i løbet af året.

Halfesten
Til Halfesten den 27. februar, vil Lokalrådet overrække gaver til tilflytterne, så husk når 
I melder jer til, at sige om I er tilflyttere. Samme aften uddeler vi også Årets Pris.
                  – fortsættes s. ��.
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Vindere af julekonkurrencerne i decembernummeret 
Der var rigtigt mange, der havde det rigtige svar på, hvad åbningstiden hos SPAR var 
2. juledag – nemlig fra 8 – 12. Vinderen blev Jytte Christensen, Hyrup.  
 

 
____________________________________________________________________ 
 
Konkurrence: 
Check din viden om ”Stouby og Omegns Lokalråd” og vind en købmandskurv: 
5 spørgsmål om ”Stouby og Omegns Lokalråd” : 
 
1 : Hvad er èt af de vigtigste formål for Stouby og Omegns Lokalråd ? 
a) At samle penge ind til bestyrelsens årlige udflugt? 
b) At sikre samarbejdet imellem byens foreninger. 
c) At være ”primus motor” ved den årlige halfest? 
2 : Hvor mange medlemmer er der i bestyrelsen for Stouby og Omegns Lokalråd ? 
        a)   7 b)   5 c)   9 
3 : Hvilke af 3 udsagn er det korrekte om Stouby og Omegns Lokalråd  og 
hjemmesiden 
www.Stouby.nu.  
a) Stouby og Omegns Lokalråd  har intet med hjemmesidens drift at gøre. 
b) Stouby og Omegns Lokalråd  bliver spurgt til råds, hvis der er spørgsmål om den 
redaktionelle linie på hjemmesiden. 
c) Stouby og Omegns Lokalråd driver den fælles hjemmeside for Stouby; 
www.stouby.nu. 
4 : Hvad koster et medlemskab / kontingent af Stouby og Omegns Lokalråd  ? 
a) Pr. husstand : Pensionister kr. 100 pr. år. Andre kr. 200 pr. år.  
b) Pr. husstand : Pensionister kr.   50 pr. år. Andre kr. 100 pr. år.  
c) Pr. husstand : Pensionister kr.   25 pr. år. Andre kr.   50 pr. år.  
5 : Hvad hedder formanden for Stouby og Omegns Lokalråd ? 
a) Kirsten Jørgensen  b) Erling Juul c) Just Kristensen 

Svarfrist: 20/2. Dine svar kan afleveres i postkassen, der hænger i forhallen hos 
købmand Yding eller sendes til Stouby Bladets redaktion som e-mail på 
redaktion@stouby.nu   

Til Halfesten 27/2 vil der vil blive trukket lod blandt besvarelser med 5 rigtige, og 
vinderen vil blive opråbt og få sin præmie overrakt. 

Der var også rigtigt mange børn, der 
havde det rigtige svar på, hvor mange 
julenisser, der gemte sig i julenummeret. 
 
Vinder blev Dagmar Brogaard, 
Smedskær, på 7 år, der havde talt, at 
der var 15 julenisser i bladet 
 
Her får Dagmar den flotte gevinst af Ulla 
Yding, SPAR. 
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Nyt om gammelt fra Lokalhistorisk Arkiv 
 

Pilegård 
Langt tilbage i tiden har mange gårde haft navne. Gårdmanden, fæsteren eller ejeren 
er i mange tilfælde blevet kaldt ved gårdens navn. Det modsatte - at gårdmanden har 
givet gården navn - er vist også sket i enkelte tilfælde. 
 
I gården Pilegård i Hyrup hed fæsteren ifølge matriklen fra 1688 (Chr. 5’s matrikel) 
Clemmen Andersen. I Stouby Kirkebog 1716 står der: Fredagen 6 marty begraven 
Clemmen Andersen Piilgaard af Hyrup. Det må tolkes sådan, at gården har heddet 
Pilegaard (Piilgaard) helt tilbage i 1600 tallet. Længe efter den tid er fæsteren også 
blevet kaldt Piilgaard.  
I 1700-tallet skrev præsten ofte kaldenavn i kirkebogen i stedet  for døbenavn. I 1758 
kommer en ny fæster i Pilegård i Hyrup, som i kirkebogen kaldes Poul Piilgård og hans 
kone Anne Sørensdatter. I januar 1761 dør Poul Piilgård og Anne Sørensdatter bliver 2 
juni  1762 gift med Anders Larsen. Anne Sørensdatter dør i barselseng i 1765, 
hvorefter Anders Larsen bliver gift med Ane Nielsdatter af Stouby og de er mine tip-tip-
oldeforældre. 
 
I august 1787 bliver Anders Larsen afløst som fæster af hans svigersøn Morten 
Rasmussen, min tipoldefar.  
På hoveriforeningen af 1792, den skriftlige aftale om det fremtidige hoveri til 
Rosenvold, har Morten Rasmussen underskrevet sig som Morten Piilgård. Morten 
Piilgård går fallit i 1822. Ved auktionen byder Jørgen Frederiksen, tipoldefar til Jørgen 
Pilegård, Stoubylund i Stouby, 50 rigsdaler sølv og kunne så fortsætte som fæster. 
I 1866 overdrages Pilegård i Hyrup til en søn, Søren Jørgensen, og ved dette 
generationsskifte købes gården fri af Rosenvold. Pilegård bliver i familiens besiddelse 
til 1910, da gården bliver solgt til Peder Nielsen Lyse, men i 1904 havde vi fået en ny 
navnelov, så man kunne søge at få et kaldenavn anerkendt som familienavn.  
Det gjorde familien Jørgensen i Pilegård, så fra 1905 kom familien til at føre 
familienavnet Pilegård. 
 
Efter Søren Jørgensens død i 1897 overdrages Pilegård i Hyrup til datteren Kristiane 
og hendes mand Christen Thorborg.  
Søren Jørgensens søn Jørgen Frederik Jørgensen (Pilegård fra 1905) blev i 1897 gift 
med Kirstine Lund, datter af Niels Mikkelsen, Stoubylund. Samme år overtager de 
gården på Borgergade 52.   
I 1912 overtager de Stoubylund og overdrager gården på Borgergade 52 til Kristine og 
Christen Thorborg, som samme år flytter gården ud på Fakkegravvej 16 og kalder så 
også den Pilegård.  
 
Navnet Pilegård spænder vidt.      
 
Stouby  Lokalarkiv 
Ole Hald.  



��

Juletræsfesten 2009 
  

Søndag d. 6. december afholdt vi i samarbejde med 
Lokalrådet årets juletræsfest. 
 
I år nåede vi op på 298 glade mennesker, fordelt fra 
helt små babyer til bedsteforældre. Det var også 
dejligt at se byens pensionister i år. Det er en sand 
fornøjelse at se så mange, der synger og danser 
omkring vores store juletræ. 
 
Vi vil gerne sige tak til Caroline, Nanna og Marie 
Louise for deres sange og tak til de to glade 
nissepiger Anne og Kirsten Marie. Der var 30 piger 
og drenge (0. klasse – 2. klasse) fra vores lokale 
gymnastikhold, som gik Lucia-optog for os.  

 
Alle var klædt i hvidt tøj og gav den hele armen. Det var rigtig flot I ville hjælpe os! 

 
Der er mange som har hjulpet med praktiske gøremål.  Julemanden, der i flot stil 
ankom i den flot pyntede vogn, og nissepigen Mary der ”kørte” showet. Det er svært at 
takke jer alle for indsatsen, derfor TAK til alle der ved fælles hjælp gjorde dagen rigtig 
god. 

 
Når byen som her viser sammenhold, så kom der også et overskud. Det lyder på 2.341 
kr., som vil blive brugt til vores fastelavnsfest til lidt underholdning for børnene. 

 
Der skal lyde en tak til Karen Hansen, Revisionskontoret i Daugård for de 3 gaver som 
hun havde sponsoreret til festen.   

 
Vi har allerede nu booket Stouby Hallen Søndag d. 5. december 2010. 

 
TAK TIL ALLE og et rigtig godt nytår 

 
På forældregruppens vegne  
Annemette Lage Jørgensen og Sanne Friis Pedersen  
 
 
Valg til NRGi`s repræsentantskab 1 - 12 februar 2010 - stem lokalt 
 
Har du en måler, er du medejer af NRGi og så har du stemmeret, når et nyt 
repræsentantskab skal vælges. Lad vores område blive repræsenteret. Du kan sætte 4 
krydser. Brug de to på de lokale kandidater: 
Gårdejer Søren Høgh, Hornum 
Faglærer Jens Bak-Andersen, Stouby 
 
De to lokale kandidater anbefaler at give en 3. stemme til Elektroingeniør Ebbe L. 
Madsen fra Bjerre. Der kan stemmes elektronisk eller pr. brev. 
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         STOUBY   HORNUM 

Søndag den �. feb. Seksagesima     10.�0 BIL   Ingen
Søndag den 1�. feb.  Fastelavn     Ingen     �.00 Fin Petersen 
Søndag den �1. feb. 1. s. i fasten     Ingen   Ingen
Søndag den ��. feb. �. s. i fasten     1�.00 Fam.gudstj. Ingen 
Søndag den �. marts �. s. i fasten    Ingen 10.�0    
Søndag den 1�. marts Midfaste        �.00 Fin Petersen Ingen  
Søndag den �1. marts Maria Bebudelse    Ingen   10.�0
Søndag den ��. marts Palmesøndag    10.�0 BIL  Ingen 
Torsdag den 1. april Skærtorsdag     Ingen   10.�0  
Fredag den �. april Langfredag      1�.00 Liturgisk Ingen     
Søndag den �. april Påskedag     10.�0 BIL  Ingen  
Mandag den �. april �. Påskedag      Ingen   10.�0
Søndag den 11. april 1. s. e. påske     10.�0 BIL  Ingen 
Søndag den 1�. april �. s. e. påske     Ingen   10.�0
Søndag den ��. april �. s. e. påske    10.�0 BIL  Ingen
Fredag den �0. april Bededag     Ingen   10.�0
Søndag den 2. maj 4. s. e. påske     10.30 Konfirmation   9.00 Konfirmation  

     
Familiegudstjeneste søndag den 28. feb. kl. 14.00 i Stouby Kirke. 
Ved gudstjenesten medvirker børneklubben, og bagefter er der kaffe, sodavand og kage i våbenhu-
set. Kom og tag bare hele familien med.

Spirekor
Har du lyst til at synge og lege med dine venner og lære Stouby Kirke at kende? Så vær med i  
SPIREKORET  - et synge- og legekor for børn i alderen fra � - � år. Du lærer også lidt om Stouby 
Kirke, og hvad en gudstjeneste er for noget. Vi mødes i Multihuset onsdag eller torsdag eftermiddag, 
og undervisningen er gratis. Vi afslutter timen med lidt kage og saft.
Ring og hør nærmere hos organist og korleder Hanne Jessen ���� 1���

Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp søndag den 7. marts. 
Vi har brug for flere indsamlere om! Så kan/vil du bruge 2-3 timer på et godt formål, så kontakt 
sognepræst og indsamlingsleder Poul Erik Sørensen – ���� �0�1 snarest muligt! Tag godt imod ind-
samlerne den �. marts og vær med til at støtte en god sag, hvor der er focus på sult og klima-foran-
dringer. Pengene går til nogle af de fattigste i verden. Vi mødes i Stouby Multihus kl. 1�.�0.

Liturgisk gudstjeneste i Stouby Kirke
Langfredag den 2. april kl. 14.00. Det er en kort gudstjeneste uden prædiken og altergang, hvor vi i 
stedet hører tekster, den sidste del af lidelseshistorien og synger de salmer, der hører til denne spe-
cielle dag. 

Juletræsfesten 2009 
  

Søndag d. 6. december afholdt vi i samarbejde med 
Lokalrådet årets juletræsfest. 
 
I år nåede vi op på 298 glade mennesker, fordelt fra 
helt små babyer til bedsteforældre. Det var også 
dejligt at se byens pensionister i år. Det er en sand 
fornøjelse at se så mange, der synger og danser 
omkring vores store juletræ. 
 
Vi vil gerne sige tak til Caroline, Nanna og Marie 
Louise for deres sange og tak til de to glade 
nissepiger Anne og Kirsten Marie. Der var 30 piger 
og drenge (0. klasse – 2. klasse) fra vores lokale 
gymnastikhold, som gik Lucia-optog for os.  

 
Alle var klædt i hvidt tøj og gav den hele armen. Det var rigtig flot I ville hjælpe os! 

 
Der er mange som har hjulpet med praktiske gøremål.  Julemanden, der i flot stil 
ankom i den flot pyntede vogn, og nissepigen Mary der ”kørte” showet. Det er svært at 
takke jer alle for indsatsen, derfor TAK til alle der ved fælles hjælp gjorde dagen rigtig 
god. 

 
Når byen som her viser sammenhold, så kom der også et overskud. Det lyder på 2.341 
kr., som vil blive brugt til vores fastelavnsfest til lidt underholdning for børnene. 

 
Der skal lyde en tak til Karen Hansen, Revisionskontoret i Daugård for de 3 gaver som 
hun havde sponsoreret til festen.   

 
Vi har allerede nu booket Stouby Hallen Søndag d. 5. december 2010. 

 
TAK TIL ALLE og et rigtig godt nytår 

 
På forældregruppens vegne  
Annemette Lage Jørgensen og Sanne Friis Pedersen  
 
 
Valg til NRGi`s repræsentantskab 1 - 12 februar 2010 - stem lokalt 
 
Har du en måler, er du medejer af NRGi og så har du stemmeret, når et nyt 
repræsentantskab skal vælges. Lad vores område blive repræsenteret. Du kan sætte 4 
krydser. Brug de to på de lokale kandidater: 
Gårdejer Søren Høgh, Hornum 
Faglærer Jens Bak-Andersen, Stouby 
 
De to lokale kandidater anbefaler at give en 3. stemme til Elektroingeniør Ebbe L. 
Madsen fra Bjerre. Der kan stemmes elektronisk eller pr. brev. 
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Foreninger og organisationer i Stoubyområdet

Navn:    Formand/leder   Adresse    Telefon nr.

Bjerre Herred Havekreds Kirsten Mortensen  Klejs Skovvej 1�, �1�0 Juelsminde ���� ����
Bjerre Herred Rideklub  Ida-Lis    Overbyvej 1�, �1�0 Juelsminde  �0�� �0��
Bjerre Herred Svømmeklub Grethe Riber Dam  Bråskovvej ��, ���� Hornsyld  �1�� �1��
Columna Gymnastikforening Eva Gamst Jensen  Møllevænget � M, �1�0 Stouby  ���� �00�

Fodboldklubben RHS  Flemming Fredskilde  Kirkedalsvej �1, �1�0 Juelsminde ���� ��1�
Hornum Menighedsråd  Christina Pedersen  Hornumvej 1�, ���� Hornsyld   ���� ���0
Håndboldklubben HSR  Peter Jakob Jensen  Søndergade ��, ���� Hornsyld  ���� �1�0
Indre Mission-Stouby  Laurids Madsen   Vejlevej �0, �1�0 Stouby  ���� ����

KFUM-Spejderne i Stouby Dina Kjerkegaard  Hyrupvej �, �1�0 Stouby  ���� �00�
Kildebjerget Kostskole  Sten Muff   Sanatorievej 1, �1�0 Stouby  ���� ����
Lokalhistorisk Arkiv  Ole Hald   Bøgevej1�, ���� Hornsyld  ���� �0�0
Multihusets Café  Judit Lund   Idrætsvej    ���� ����

Naturbørnehaven  Tove Paaske   Stouby Skovvej �, �1�0 Stouby  ���� ����
Rosenvold Havns Bådelaug Ove Henriksen   Lilleeje 1�, ���� Hedensted  ���� 00��
SIM, Skolen I Midten  Claus Pape   Nørremarksvej �, ���� Hornsyld ���� �101
SIM Skolebestyrelse  Bjørn Lorenzen   Lindevangen �, �1�0 Stouby  ���� ����

Stouby Aktivitetsklub  Vagn Jacobsen   Idrætsvej �, �1�0 Stouby   ���� �011
Stouby Bladet   Helene Fruelund  redaktion@stouby.nu   �1�� ����
Stouby Børneklub  Benny Friis   Kalmarvej 1�, �1�0 Stouby  ���� ����

Stouby Erhvervsforening Peter Rossel   Aksel Nielsens vej �, �1�0 Stouby ���� ��01
Stouby GIF   Erling Juul   Løgballevej ��, �1�0 Stouby  ���� 1���
Stouby Jagtforening  Ole Mikkelsen   Mølletoften �, �1�0 Stouby  ���� �1��

Stouby Menighedsråd  Jens Juul   Grundvej 1�, �1�0 Stouby  ���� ���1
Stouby Motion   Rune Stensdal   Aksel Nielsens Vej 10, �1�0 Stouby ���� �01�
Stouby Multihus, best.formand Just Kristensen   Sanatorievej �, �1�0 Stouby  ���� 1���
Stouby Mulithus, halbestyrer Palle Bonde     ���� ���0

Stouby Net   Knud Olesen   Idrætsvej �, �1�0 Stouby  ���� ����
Stouby Pensionistforening Søren P.Simonsen  Stouby Kirkevej 1�, �1�0 Stouby ���� �1��
Stouby Skakklub  Jens Otto Grabau  Kalmarvej 1�, �1�0 Stouby  ���� ��10
Stouby Skole    Frank L.. Petersen  Vejlevej ��, �1�0 Stouby  ���� ��11

Stouby Skolebestyrelse  Marianne Kristensen  Sanatorievej �, �1�0 Stouby  ���� �0��
Stouby Skoles Venner  Erling Nordtoft   Mikkelsvej 11, �1�0 Stouby  ���� 1���
Stouby og Omegns Lokalråd Kirsten Jørgensen  Borgergade 1�, �1�0 Stouby   ���� ����
Stouby Vandværk  Ib Christiansen   Bråskovvej ��, �1�0 Stouby  �1�� ����

Stoubys Aktive Piger  Kontaktperson Konny Jensen Bjerggårdsmarken 11 A, �1�0 Stouby ���� ��11
Vejlefjord Centret  Stig Thomasen   Sanatorievej, �1�0 Stouby  ���� ����
Venstre-Stouby    N. H. Borch Mikkelsen  Bellevej 1�, �1�0 Stouby  ���� ���1
Ældre-Sagen   Ove Lauridsen   Rosenvænget �0, �1�0 Juelsminde ���� ��1�

HUSK! Tjek, at det er de rigtige oplysninger, der står her om jeres forening eller organisation. Henvend dig venligst til 
redaktionen, 
hvis du har ændringer.



�� Tryk: Snullik’s Data, tlf. 75897078

AKTIVITETSLISTE
Alle torsdage: Bordtennis, Multihuset kl. 1� 
Alle søndage: Mountainbike-tur, P-plads v/købmand kl. 0� – bare mød op!
Tirsdage ulige uger kl. 1� - 1�.�0 kommer Bogbilen til SPAR
Torsdage i ulige uger kl. 1�.�0 – �1.�0 er Lokalarkivet åbent

Februar 
� + 1� kl. 1�.�0 – �1.�0. Lokalarkivet åbent 
�. Morning Delight. Vejlefjord. Se side �
�. kl. 1�.�0. Podekursus og GF i Bjerre Herreds Havekreds. Juelsminde. Se side �
1�. kl. 1� - 1�. Fastelavnsfest. Se side 1�
�� kl. 1�.�0: Borgmester Kirsten Therkildsen i Multihuset. Se side 1�
��. kl. 1�: Poul Jørgen Ladefoged fortæller i Multihuset. Alle er velkomne!
��. Halfest. Se side 1� og 1�
��. Spejdernes avisindsamling. Se side �

Marts
� + 1� kl. 1�.�0 – �1.�0. Lokalarkivet åbent
��.marts kl.1�, Rårup Skole. Forårskrukker, Bjerre Herreds havekreds

April
�. Påskebanko 1�.�0 – �0.�0. Stouby Skoles Venner. Se side 11
1� + �� kl. 1�.�0 – �1.�0. Lokalarkivet åbent

Juni
��. kL. 10.�0: Stoubyløbet. Se mere side 1�

Næste nummer (nr. 1��) af Stouby Bladet udkommer i starten af april �010.
Deadline for materiale til bladet er allerede den 19. marts 2010
De følgende numre udgives: 
I starten af juni, i starten af august, i starten af oktober og i starten af december �010. 

Årets pris – fortsat fra side 19
Kriterierne for tildeling af årets pris er:
 • en person som har bidraget til den udvendige forskønnelse af Stouby i  
  form af renovering af huse – anlæg af haver og lignende, eller 
 • en person, som har bidraget til den indre forskønnelse eksempelvis ved at  
  gøre en særlig indsats over andre medborgere unge som ældre. 

Forslag sendes senest den 1�. februar til
kirsten.jorgensen@hafnet.dk eller
 • i min postkasse Borgergade 1�
 • i Lokalrådets postkasse ved købmand Yding 

Bemærk venligst at vi i dette nummer af Stouby Bladet har en konkurrence.

Venlig hilsen Kirsten Jørgensen


