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Sanatorievej 26 | 7140 Stouby | Tlf. 7682 3380

ZumbaZumba som SpaActive tilbud
Tilmeld dig i Spa-receptionen, pr. gang Kr. 100,-
Eller … køb Helsekort gældende til
10 x SpaActive + infrarød sauna Kr. 700,-
Se tider på www.hotelvejlefjord.dk/spaactive

Tirsdagsbalsam
Middag, foredrag og Termiske Bade
Pris pr. person (ekskl. drikkevarer) Kr. 799,-
Se mere på www.hotelvejlefjord.dk/tirsdagsbalsam
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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 Sejr   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 

annonce@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 
Øvrige:  Helene Fruelund    tlf. 21 82 96 22 
 Anker Jørgensen    tlf. 22 13 43 72 
 Karen Hansen    tlf. 21 71 60 66 
Suppl.  Per Klarup    tlf. 30 54 98 44 
 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 afleveres i din postkasse, hvis du har en post-
kasse ud til vejen – ligesom postvæsnet forlanger det. Får du ikke dit blad er det må-
ske, fordi vi ikke kan finde din postkasse, eller fordi den er så fyldt, at der ikke kan væ-
re mere i den. 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. Du kan også downloade bladet på www.stouby.nu  
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GENERALFORSAMLING 
 
Stouby GIF afholder generalforsamling  
 
tirsdag den 16. november 2010 kl. 19.00 i Stouby Multihus 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 
senest tirsdag den 10. november 2008. 
 
Der bliver mulighed for gennemgang og drøftelse af det foreliggende forslag til eta-
blering af legepladsområde omkring skole og multihus. 
 
I dagens anledning er foreningen vært ved en bid brød og en forfriskning. 
 
VEL MØDT!  

/Stouby GIF, Erling Juul 
 
 
 
 
Premierløjtnant Niels Waaben Hauges legat udlodder legatmidler 
 
I følge legatets fundats uddeles legatet til beboere i Stouby Sogn.  
Bestyrelsen er frit stillet, men man ser gerne legatet uddelt som et lille tilskud til ud-
dannelse af unge mennesker. 
 
Ansøgningen, der vil blive behandlet fortroligt, skal være formanden for legatet  
Niels Henning Broch-Mikkelsen, Bellevej 19, 7140 Stouby i hænde senest d. 1. de-
cember 2010. 
 
Ansøgningen kan sendes som brev eller e-mail BM19@mail.tele.dk  
 

/Niels Henning Broch-Mikkelsen 
 
 
Information om kommende foredrag 
 
Steff Eilertsen - tidligere "Kildebjergdreng" - kommer til Stouby, når hans bog udkom-
mer en af disse dage, hvor Stouby bladet er i trykken. 
 
Mere info om dato mm. Kommer snarest på www.stouby.nu  
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Et Stouby kendetegn forsvinder 
 
Om kort tid bliver Stouby Vindmølle nedtaget, kørt til Po-
len og her bliver den igen opstillet. 
 
Stouby vindmølle blev rejst i slutningen af april 1988, og 
har kørt uden de store problemer siden. 
Medlemmer af Stouby Vindmøllelav kan glæde sig over, 
at vi i 22½ år har fået al vores elektricitet fra vindmøllen. 
 
Da vi rejste møllen, var reglerne, at vi kun kunne købe 
andele, der svarede til vores private forbrug. Til gengæld 
fik vi en god betaling for den strøm vi leverede til Energi 
Horsens. 
 
For nogle år siden ændrede det sig. Pensionskasser, investorer og andre private 
firmaer byggede havvindmøller, og vi var nødt til at acceptere samme afregning som 
disse firmaer, hvilket var mindre end en tredjedel af sædvanlig afregning. 
 
Vi fik et godt tilbud på møllen, og på generalforsamlingen 
i 2005 besluttede vi at sælge. Der var 2 grunde, dels 
havde vi store udgifter til service og forsikring, møllen 
havde en alder, hvor der let kunne opstå dyre reparatio-
ner, og vi måtte ikke bygge en større mølle pga. afstand 
til nærmeste bolig. Dels fik vi et godt tilbud fra et firma, 
der opkøbte mindre møller og byggede store havmøller. 
Dette firma får en "skrotpræmie" på 8 øre i 5 år pr kwt, 
som vores mølle er beregnet til. Da køber har mange 
små møller har han en fast mand til service, og forsikring 
bruger han ikke. 
 
Vores mølle, som stadig fungerer tilfredsstillende, er 
solgt til en dansk/polsk opkøber og vil blive stillet op i Polen. Han har lovet mig billede 
og adresse, når den kører i Polen. 
 
Møllen er snart væk, det bliver i 2010.  
Vi, der bor tæt på vil savne den 
Er det tåget? Hvor kommer vinden fra? Og hvordan vil solnedgangen se ud? 
 
Men den har gjort det godt, så jeg håber den vil gøre gavn i Polen.  
 
Alle relevante papirer er nu på Stouby Lokalarkiv. 
 

/Bjarne Eis, nærmeste nabo, tidl. revisor i vindmøllelavet. 
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Efterårsmøde & julemøde   

Bjerre Herreds Havekreds inviterer: 

 

Pæonen – havens dronning 
Onsdag 6. okt. kl.19.00, Hornsyld Skole, parkering og indgang overfor kirken, Nebsa-
ger Kirkevej, 8783 Hornsyld   

Pæoner er forsommerens roser, der kan måle sig 
med dem. De kæmpestore blomster tiltrækker sig 
øjeblikkelig enhver besøgendes opmærksomhed. 
Her i oktober har vi næsten glemt, hvor smukke de 
var, tilbage står nu mere eller mindre efterårsfarvede 
blade. Men en ting er sikker: vores jord her i Bjerre 
Herred egner sig til dem. Det var en af mormors sik-
re stauder, som holder af at vokse, det samme sted i 
årevis. Den bliver bare kønnere og kønnere med 

årene. Så kom og bliv fascineret. Men mange indvender dog: der går mange år inden 
de blomstrer eller så snart de blomstrer, så lægger de sig ned eller man må ikke flytte 
dem, eller de blomstrer i så kort tid. 

Udsagn, der kan undgås ved korrekt vejledning 

Foredrag af Thomas Seifert, København, (medstifter af Dansk Pæonselskab) om pas-
ning, pleje og udvælgelse af gode sorter. Følges rådene har du efter få år 0-20 hove-
der pr. knold, med større blomster, bedre stængler, bedre sygdomsresistens og et flor i 
op til 2 måneder. 

Han medbringer de såkaldte bar rødder, lige til at gå hjem og plante. Entré, kaffe og 
forsk. æblekager. 50,- kr. Lidt salg af ting fra nu lukkede Clausholm. 

 
Julearrangement  

Tirsdag 16. nov. Kl. 19.00, Hornsyld Skole, parkering og 
indgang overfor kirken, Nebsager Kirkevej, 8783 Hornsyld   

Asta Madsen fra Egtved vil komme og vise os tidens trend i 
juleudsmykning. Asta er elev af Mette Albertsen, som er 
kendt i Kolding/Egtvedområdet for butik og kurser. 
 Asta arbejder også som blomsterdekoratør, har undervist 
på aftenskole i mange år og starter nyt kursus til vinter. 
Asta vil vise os dekorationer, adventspynt m.m. Der er ame-
rikansk lotteri og mulighed for at købe materialer. 
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Stouby Gruppe 
www.stoubyspejder.dk 
  

Træklatning i Barrit, Amanda højt til vejrs 

Aviser  - lige til at samle ind  

 
Nyt fra spejderne: 
I starten af september havde DDS spejderne i Barrit 
inviteret os og alle de andre spejdere fra den gamle 
Juelsminde Kommune på lejr for at fejre deres 50 års 
jubilæum. Vi havde en god og hyggelig weekend 
sammen, med blandt andet træklatring, helstegt 
pattegris, snitning, kastemaskine, snobrød og meget 
mere. 

Avisindsamling: 
Vi takker mange gange for alle de aviser, som I lader os 
indsamle. Vi samler ind 4 gange om året, næste gang er 
den 20. november. 
Vi modtager fortsat aviser i laden ved krydset 
Borgergade / Rosenvoldvej og vil naturligvis informere, 
hvis denne ordning ikke kan fortsætte. 

På indsamlingsdagene kører vi rundt og samler 
ind, så man kan blot sætte aviserne ud til vejen. 
Vi starter med at køre kl 9, så de skal helst ud 
inden da. 
Vi kører i følgende områder: Stouby, Gammelby, 
Hostrup, Hornum, Belle, Fakkegravvej, 
Rosenvoldvej og Grund. 
Kontakt os gerne, hvis du har aviser, vi skal 
hente. 

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).  
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   41329337 
Dina Kjerkegaard  kjerkegaard@pc.dk   76759009/40983616 
René Trust  rene.trust@gmail.com 24876919 
Leif Pedersen  leifped@email.dk   75897507/41972650 

Næste gang: 
20. november! 
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Mobil: 27517078
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Nyt fra Hedensted Byråd  
 
- Stouby Skoles etape 3 er med i budgettet. 
 
Selv om det har været vanskeligt af få kommunens budget til at hænge sammen, så er 
det dog lykkedes at få Stouby Skoles sidste ombygning med.  
Etape 3 er med i budgettets overslagsår og står med 3 millioner i 2013.  
Mange skoler står på spring for at få del i de sparsomme midler til skolerenoveringer, 
og blandt andet skal Rask Mølle Skole i gang med en totalrenovering, hvilket fylder 
meget i de kommende budgetår. 
 
Så alt i alt er 2013 tilfredsstillende for Stouby Skole i den nuværende situation. 
 

/Ole Flemming Lyse 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Kommunalpolitisk drøftelse 
 
5. oktober kl. 1930. 
Mød dit lokale byrådsmedlem, Ole Flemming Lyse i Stouby Multihus til en 
kommunalpolitisk drøftelse - herunder Stoubys fremtid som attraktiv landsby.  
Alle er velkomne. 
 

/Stouby-Hornum Venstre. 
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Stort show i Stouby Multihus  
 
Wivel og Carstensen i Multihuset lørdag den 30. oktober kl. 20.00   
 
"Er det en vittighed det her?" er titlen på Thomas Wivel og Povl Erik Carstensens 
nye stand-up show.  
 
Nu skal vittighedens ære genoprejses og folkeviddet komme til sin 
ret. Showet handler om humor; hvad er det der er sjovt, hvad er det der er rigtig 
sjovt, og hvad er det der slet ikke er sjovt, men på den sjove måde!  
Med afsæt i vittigheden som et eksempel på sjælen i dansk humor, behandler de to 
komikere både vittighederne selv, men vender naturligvis også de emner som de 
omhandler, på stand-up facon.  
Der er lagt op til en aften, hvor humoren endnu mere end normalt er i rampelyset. Og 
som sædvanlig når de to herrer huserer på tomandshånd, så får publikum også lov til 
at levere sin del af underholdningen. 
 
Thomas og Povl er to af Danmarks mest rutinerede stand-up komikere, og har med 
succes lavet shows sammen.  
”117 ting mænd og kvinder bør vide om hinanden”, ”Danmark” og ”DIG” turnerede over 
hele landet, og blev vist på TV2 Zulu. 
 
Praktiske oplysninger 
Der arrangeres spisning før showet - tilmelding til spisning sker til Tommy Glyngfeldt 
i Stouby Multihus på telefon: 75 89 75 20. Se den lækre menu på de lokale opslag! 
Det er Panduro Management/Frank Panduro, der står som arrangør af showet, som vi 
håber, bliver godt modtaget.  
Køb billetter allerede nu hos Købmand Yding eller i Multihuset.  
På den måde kan vi være med til at sikre, at der også fremover kommer gode arran-
gementer til Multihuset.  
Der er kun plads til 250 personer i den store sal, hvor Frank Hvam optrådte sidste år! 
Prisen på billetterne til showet er 198 kr. + gebyr på 20 kr. 
 
Du kan se mere om de to komikere på www.wivelscarstensen.dk 
 

/Redaktionen 
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 SMS KURSUS PÅ MØLLEVANG 
 
             Kunne du tænke dig at lære at sende en sms og læse en sms? 
               
Onsdag 29. september kl. 9.30-11.00 og derefter hver onsdag, kan du komme på Møl-
levang og få hjælp til at lære at bruge din mobiltelefon. 
 
(Hvis du stadig har brugsanvisningen liggende vil det være en god ide at tage den 
med, ellers klarer vi det uden). 
 
Herdis Nielsen og Susan Pedersen er frivillige tovholdere for undervisningen. 
 
For at kunne deltage skal du være førtidspensionist, pensionist eller efterlønner. 
 
 For nærmere information: Aktivitetspersonalet, Møllevang, tlf. 75687698 
                                                  Egevej 7, 8783 Hornsyld. 

                                                                                    
                                            
                                           
 
 
 
 
½ annonceside

Afhenter jern og metaller uden omkostninger, uanset mængde.

Ring for uforpligtende 

tilbud:  26 91 51 22
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Nyt fra Stouby og Omegns Lokalråd 
 
Kære Stouby borgere 
 
Stoubys fremtidige udvikling 
I skrivende stund kan det oplyses, at der ikke er sket noget siden sidst. Der er nogle 
vigtige nøglepersoner, som vi afventer at høre nærmere fra.  
Vi er i bestyrelsen fortsat optimistiske, og tror på, at der vil komme gang i udstykningen 
af byggegrunde i Stouby. 
 
Når vi kan fortælle mere orienterer vi jer om det dels ved hjælp af vores hjemmeside 
www.stouby.nu og eventuelt opslag.  
 
Projekterne Havkajak og badebro ved Rosenvold strand.  
Der arbejdes fortsat med projekt Havkajak. Vi håber, at der snart findes en løsning på 
placeringen af et sted til opbevaring af havkajakkerne.  
Vi vil holde jer orienteret dels i næste nummer af Stouby Bladet og dels ved hjælp af 
vores hjemmeside www.stouby.nu     
Projekt badebro er opgivet, men håbet om etablering af en flydeponton lever endnu og 
afventer. 
 
Udearealerne ved Stouby skole også kaldet Stouby Bypark. 
Der udarbejdes p.t. en beskrivelse, som skal sendes med diverse fondsansøgninger. 
Næste møde i arbejdsgruppen er den 26. oktober, og konsulentfirmaet Jan West Møl-
ler fremlægger her et økonomisk overslag. Når dette blad udkommer, skulle der gerne 
hænge tegninger af byparken hos købmand Yding. Der er bestilt ekstra tryk ved kon-
sulentfirmaet. 
 
Det videre forløb kan følges i næste nummer af Stouby Bladet og på www.stouby.nu 
 
Alfred Nielsens Stiftelse 
Ansøgningsfristen til Alfred Nielsens Stiftelse er forlænget til den 4. oktober, hvorfor vi 
ikke p.t. kan orientere yderligere. 
 
Fondsbestyrelsen holder møde den 6. oktober. 
 
Vi vil også i denne sag holde jer orienteret via vores hjemmeside www.stouby.nu 
 
Henvendelse kan også rettes til fondsbestyrelsens medlemmer: 
Ole Lyse, Erling Juul og Kirsten Jørgensen 
 
Lokalrådet ønsker jer alle en rigtig god eftersommer. 
 
 

/Stouby og Omegns Lokalråd, Kirsten Jørgensen, formand  
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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

Vi sparer dig for meget
Vi er sponsor for

Stouby GIF
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 Nyt fra Lokalarkivet 
 

Stouby Lokalarkiv får henvendelser og kontakter fra hele verden! 
Takket være den moderne tidsalder med de forskellige elektroniske medier, er det 
nemt for folk over hele verden at kontakte hinanden. 
Således er Stouby lokalarkiv også med på noderne – både med egen hjemmeside 
www.stouby-lokalarkiv.dk og mailadresse stouby.lokalarkiv@gmail.com  

 
 
Dette har medført flere henvendelser fra udenlandske personer med rødder på Stou-
by-egnen. Der har været flere henvendelser fra folk fra USA, som også har medført 
besøg i arkivet. 
Ole Hald og Bjørn Købsted har flere gange været på rundvisning i omegnen i hele da-
ge med folk fra USA, som søgte deres rødder her. 
Senest havde vi besøg den 23. august 2010 fra Australien, Joan og David Bruce fra 
Queensland. 
 
De besøgte Lokalarkivet og fandt her yderligere oplysninger om deres forfædre.  
Derefter gik turen rundt i omegnen til steder, som havde relation til australiernes for-
fædre.  
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Fodboldbilleder fra Stouby 
 

Superoldboys sæ-
son 2010, Stouby  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kridteper, Per Kastrup og linievog-
ter/slikmutter Helle – uundværlige for oldboys 
og superoldboys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Billede af oldboys – kommer onsdag aften. Billedtekst: Oldboys sæson 2010, Stouby 

 

 
Først til ”Lille Gravengård”, hvor Claus Hansen bød på kaffe og rundstykker.  
 
Herefter besigtigedes Stouby Kirke og sidst Hornum Kirke, hvor David Bruces olde-
forældre blev viet.  
Dagen afsluttedes med et besøg i Gammelby Præstegård hos pastor Poul Erik Søren-
sen, som bl. a. viste rundt i præstegårdshaven med de over 400 år gamle bøge. 
Det var en stor og begivenhedsrig dag for australierne, som forlod os med mange nye 
indtryk og med stor taknemmelighed for vores indsats. 
Den 9. september gentages ”seancen” med David Bruces bror og hans familie. 
 
Så Stouby Lokalarkiv er efterhånden kendt ”world wide” :-) 
 
 
 
 

 
 
 

/Stouby Lokalarkiv, Mogens Dam 
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/Stouby Lokalarkiv, Mogens Dam 
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- KAN GØRE FORSKELLEN
Mød os i 
Spar Nord Vejle Tim

Niels

Tommy

På gensyn i:
Spar Nord Vejle
Havneparken 4, tlf. 76 41 41 00
www.sparnord.dk/vejle

SOLID ERFARING, LOKALT KENDSKAB OG TILLID
- KAN GØRE FORSKELLENSOLID ERFARING, LOKALT KENDSKAB OG TILLID
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Stouby Kirke  Hornum Kirke 
  
    STOUBY  HORNUM                      
        
Søndag den 3. okt. 18. s.e. trin. 10.30 BIL Ingen  
Søndag den 10.  okt. 19. s.e. trin. Ingen   10.30   
Søndag den 17. okt. 20. s.e. trin. Ingen  Ingen  
Søndag den 24. okt. 21. s.e. trin. 9.00  Fin Petersen  Ingen  
Søndag den 31.  okt. 22. s.e. trin. Ingen  10.30  
Søndag den           7 nov.      Alle helgen  16.00  10.30  
Søndag den 14.  nov. 24. s.e. trin. 10.30  BIL Ingen  
Søndag den 21. nov. S. s. i kirkeår  Ingen  9.00  Rikke Mai 
Søndag den 28.  nov. 1. s. i advent 10.30  BIL Ingen  
Søndag den 5.  dec. 2. s. i advent Ingen  10.30   
Søndag den 
Søndag den 
Fredag  den 
Lørdag  den 
Søndag den 
Fredag den     

12.
19.
24.
25.
26.
31. 

dec. 
dec. 
dec.
dec.
dec.
dec. 

3.3. s. i advent 
4. s. i advent 
Juleaften 
Juledag       
2. juledag 
Nytårsgudstj.  

10.30 
Ingen
14.00
10.30
Ingen
16.00   

BIL                                                                                          
.                           
og 16.00             
BIL 

14.00
10.30
15.00 
Ingen 
Ingen
Ingen  

  

          
 

Alle helgen – ny tradition i Stouby? 
Efter gudstjeneste i Stouby kl. 16.00 vil der være tændt levende lys på alle de grave på Stou-
by Kirkegård, der er kommet til siden sidste alle helgen. Der er også lys til andre, som er vel-
kommen til at tage med ud på de gravsteder, som I er knyttet til. Ved gudstjenesten i begge 
kirke nævnes alle dem, der er døde og/eller begravet i sognet – siden sidste Alle helgen.  
 
Aften med Christian Karstoft i Stouby Multihus 
Onsdag den 13. okt. kl. 19.00 vil Christian Karstoft, tidl. provst i Flensborg, tale om emnet: 
"Hvad er mere spændende end at leve?" Han vil fortælle om oplevelser fra tiden i Stouby og i 
Sydslesvig. Der er kaffe/te og kage á 30 kr. Det er Stouby Lokalarkiv og Stouby Menigheds-
råd, der arrangerer mødet, hvor alle er velkomne.  
 
Stor koncert med Per Nielsen på trompet i Stouby Kirke 
Det bliver onsdag den 8. dec. kl. 19.30. Reserver allerede nu denne aften. Se opslag 
senere. Billetterne koster 165 kr. 
 
Gudstjeneste med julehygge i Hornum 
Søndag den 12. dec. kl. 14.00 er der gudstjeneste med julehygge i Træhuset med juleklip, 
gløgg og æbleskiver, godteposer m.m. Vi slutter af med at pynte juletræet i kirken.  
 
Nytårsgudstjeneste i Stouby Kirke  
Fredag den 31. dec. kl. 16.00 med champagne og kransekage i våbenhuset bagefter. 
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Foreninger og organisationer i Stoubyområdet 
 
Navn:  Formand/leder  Adresse   Telefon nr. 
 
Bjerre Herred Havekreds Kirsten Mortensen Klejs Skovvej 16, 7130 Juelsminde 7568 7755 
Bjerre Herred Rideklub Ida-Lis  Overbyvej 18, 7130 Juelsminde  3067 4094 
Bjerre Herred 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 Christina Pedersen Hornumvej 12, 8783 Hornsyld   7568 8780 
Håndboldklubben HSR Peter Jakob Jensen Søndergade 49, 8783 Hornsyld  7568 7160 
Indre Mission-Stouby Laurids Madsen  Vejlevej 80, 7140 Stouby  7589 7264 
 
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  Bøgevej19, 8783 Hornsyld  7589 7070 
Multihusets Café Tommy Glyngfeldt Idrætsvej   7589 7520 
 
Naturbørnehaven Tove Paaske  Stouby Skovvej 2, 7140 Stouby  7589 7868 
Rosenvold Havns Bådelaug Ove Henriksen  Lilleeje 14, 8722 Hedensted  7589 0027 
SIM, Skolen I Midten Claus Pape  Nørremarksvej 3, 8783 Hornsyld  7983 3101 
SIM Skolebestyrelse Henrik Balle Nielsen Stouby Møllevej 14, 7140 Stouby 7560 1800 
 
Stouby Aktivitetsklub Vagn Jacobsen  Idrætsvej 5, 7140 Stouby   7589 7011 
Stouby bladet/www.stouby.nu Helene Fruelund redaktion@stouby.nu  2182 9622 
Stouby Børneklub Benny Friis  Kalmarvej 19, 7140 Stouby  7589 7886 
Stouby Erhvervsforening Peter Rossel  Aksel Nielsens vej 6, 7140 Stouby 7589 7901 
 
Stouby GIF  Erling Juul  Løgballevej 24, 7140 Stouby  7569 1472 
Stouby Jagtforening Ole Mikkelsen  Mølletoften 2, 7140 Stouby  2398 4193 
Stouby Menighedsråd Jens Juul  Grundvej 15, 7140 Stouby  7589 7261 
Stouby Motion  Rune Stensdal  Aksel Nielsens Vej 10, 7140 Stouby 7589 7015 
 
Stouby Multihus, best.formand Just Kristensen  Sanatorievej 8, 7140 Stouby  2275 1985 
Stouby Multihus, halbestyrer Tommy Glyngfeldt    7589 7520 
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   Frank Petersen  Vejlevej 93, 7140 Stouby  7589 7511 
Stouby Skolebestyrelse Marianne Kristensen Sanatorievej 8, 7140 Stouby  7589 7065 
Stouby Skoles Venner Erling Nordtoft  Mikkelsvej 11, 7140 Stouby  7569 1286 
 
Stouby og Omegns Lokalråd Kirsten Jørgensen Borgergade 15, 7140 Stouby   7589 7546 
Stouby Vandværk Ib Christiansen  Bråskovvej 86, 7140 Stouby  2179 7733 
Stoubys Aktive Piger Kontaktperson Konny Jensen Bjerggårdsmarken 11 A, 7140 Stouby 2536 4811 
Vejlefjord Centret Stig Thomasen  Sanatorievej, 7140 Stouby  7682 3333 
 
Venstre-Stouby   N. H. Borch Mikkelsen Bellevej 19, 7140 Stouby  7589 7241 
Ældre-Sagen  Ove Lauridsen  Rosenvænget 20, 7130 Juelsminde 7569 3318 
 
 
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. 
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AKTIVITETSLISTE 
Hver mandag: løbetræning kl. 17 – mød op ved SPAR 
Tirsdage ulige uger kl. 14 - 15.30 kommer Bogbilen til SPAR 
Onsdage kl. 09.30-11.00: SMS-kursus for efterlønnere/pensionister.  
Mere information på telefon: 7568 7698 
Torsdage i ulige uger kl. 19.30 – 21.30 er Lokalarkivet åbent 
Hver søndag: Mountainbike-træning kl. 08 – bare mød op ved SPAR! 
 
Oktober 
5. Kommunalpolitisk drøftelse, Multihuset kl. 19.30, se side 11 
6. Efterårsmøde, Bjerre Herred Havekreds, se side 7 
7. Stoubys Aktive Piger besøger TV SYD. Afgang kl. 1830 
13. Foredrag ved Christian Karstoft, Multihuset kl. 19, se mere side 21 
30. Stand-up show og spisning i Multihuset, se side 13 
 
November 
11. Julearrangement på Stouby Skole kl. 19. Inge Gommesen inspirerer med juleideer. 
Stoubys Aktive Piger 
7. Allehelgen-arrangement, Stouby Kirke efter gudstjeneste, se mere side 21 
16. Julearrangement med Bjerre Herred Havekreds, se side 7 
16. Generalforsamling i Stouby GIF, Multihuset kl. 19, se mere side 4 
20. Avisindsamling, se mere side 9 
 
December  
1. Frist for ansøgning om legat, se side 4 
8. Koncert med Per Nielsen på trompet, Stouby Kirke kl. 19.30, se mere side 21 
12. Gudstjeneste med julehygge, Hornum Kirke/Træhuset kl. 14, se mere side 21 
31. Nytårsgudstjeneste med champagne og kransekage, Stouby Kirke kl. 16, se mere 
side 21 
 
Næste nummer (nr. 138) 
af Stouby Bladet udkommer i starten af december 2010. 
Deadline for materiale til bladet er den 19. november 2010. 
 
De følgende numre udgives:  
I starten af februar, i starten af april og i starten af juni 2011. 
 


