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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 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
Sekretær: Helene Fruelund tlf. 21 82 96 22
Øvrige: Anker Jørgensen tlf. 22 13 43 72

Karen Hansen tlf. 21 71 60 66
Marianne Kjerkegaard tlf. 40 27 71 55
Erling Juul tlf. 75 69 14 72

Suppleant: Per Klarup tlf. 30 54 98 44
Suppleant: 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 kun afleveres i din postkasse, hvis du har en 
postkasse ud til vejen – ligesom postvæsnet forlanger det. Får du ikke dit blad, er det 
måske fordi vi ikke kan finde din postkasse, eller fordi den er så fyldt, at der ikke kan 
være 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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Juletræsfesten 2010

Søndag d.5. december 2010 blev der afholdt juletræsfest i Stouby hallen. I år nåede vi 
op på 210 glade mennesker, fordelt fra helt små babyer til bedsteforældre. Det var en 
sand fornøjelse at se så mange, der sang og dansede omkring vores store juletræ.

Vi vil gerne sige tak til Matilde Kristensen for klaverspil og sang. Tak til de 3 glade nis-
sepiger Anne, Kirsten Marie og Katrine. 

Julemanden kom atter i flot pyntet traktor og vogn (tak til Anders Smidstrup og Ole Sø-
rensen fordi I på bedste vis er med til at glæde vores børn). Tak til vores altid muntre 
nissepige Mary (Marianne Kristensen), der som sædvanlig også har sponseret det sto-
re og flotte juletræ.

Der er mange som har hjulpet med praktiske gøremål og altid står klar – det er dejligt 
at opleve fællesskabet. 

TAK TIL ALLE, der ved fælles hjælp 
gjorde dagen rigtig god.

/Forældregruppen Annemette Lage Jørgensen og Sanne Friis Pedersen

Der var ca. 25 piger og drenge 
(3.klasse – 5. klasse) fra vores 
lokale gymnastikhold, som gik 
Lucia-optog for os. 

På den flotteste gymnastikop-
visnings-måde optrådte de alle 
klædt i hvidt og gav den hele 
armen. Det var rigtig flot, at I
ville hjælpe os.

Tak til Juletræsfestens sponsorer
Lego,

Hyrup maskinstation A/S,

Mobilbyg Aps v. Jørgen Fisker,

Multifirmaet Peter Lyse A/S,

Revisionskontoret i Daugård 

v. Karen Hansen,

Stouby Anlægsgartneri Aps 

v. Niels Sørensen,

Dit lille malerfirma v. Sanne Friis
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Lukker Region Midt Kildebjerget Kostskole?

Det vil da være utænkeligt for os Stoubyborgere, men pr. 31. januar bliver regionens 
institution Fogedvænget i Hedensted lukket på grund manglende henvisninger af bor-
gere. Samtidig bliver mere end 20 ansatte afskediget. Kildebjerget har ligeledes pro-
blemer med faldende børnetal, idet kommunerne holder eleverne hjemme. Det fik mig 
d. 5 januar til at skrive et brev til regionsformand Bent Hansen.

"Kære regionsformand Bent Hansen.
Kildebjerget er et stort aktiv for vort lokalområde, og som lokal borger og byrådsmed-
lem, vil jeg selvfølgelig kæmpe for at bevare Kildebjerget Kostskole.
Derfor har jeg planer om at mobilisere en lokal initiativgruppe/skolekreds, der ønsker at 
indgå i en dialog med regionen om fortsat drift af skolen, såfremt børnetallet fortsat fal-
der på Kildebjerget. Såfremt regionen vælger at lukke Kildebjerget, fornemmer jeg, at 
der er lokale kræfter, der står klar til at fortsætte skolen som en privat fond eller lignen-
de.

Derfor er det vigtigt, at en eventuel lukning meldes ud i god tid, således at skolen får 
mulighed for at fastholde de dygtige og veluddannede medarbejdere. Jeg hører gerne 
dine bemærkninger til ovenstående".

Den 19. januar svarer regionsformand Bent Hansen:

"Kære Ole Flemming Lyse.
Det er rigtigt, at vi for tiden oplever en faldende efterspørgsel på Kildebjerget Kostsko-
le. Jeg kan dog forsikre dig om, at Region Midtjylland ikke har aktuelle planer om at 
lukke Kildebjerget. Tværtimod er det Region Midtjyllands strategi at gøre skolen så at-
traktiv som mulig blandt andet ved at tilpasse tilbuddet til kommunernes efterspørgsel.
Kildebjerget Kostskole gør en massiv indsats for at kontakte og informere kommuner-
ne om skolens tilbud.

Som du kan læse, er jeg fortrøstningsfuld på Kildebjergets vegne, men problematik-
ken, som du rejser omkring et faldende børnetal på Kildebjerget Kostskole, er stadig
reel. Jeg er derfor også glad for din tilkendegivelse om, at lokale kræfter står til rådig-
hed, såfremt forudsætningerne for driften af Kildebjerget Kostskole ændres væsent-
ligt".

Ved et møde på Kildebjerget den 19. januar blev der nedsat en arbejdsgruppe af for-
ældrerepræsentanter, der skal arbejde på at få udfærdiget nogle vedtægter for en sko-
lekreds.
Jeg deltager i arbejdsgruppen som kommunens repræsentant. Jeg forventer, at skole-
kredsen skal henvende sig til forældre på skolen, men også til lokalområdets borgere.
Når skolekredsen er etableret, vil den være medvirkende til at spænde et sikkerheds-
net ud under skolen for at sikre Kildebjergets fremtid.

/Ole Lyse 
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Kæmpevindmøller mellem Belle og Ørum

Et af de nye mølleområder i Hedensted Kommunes vindmølleplan er det naturskønne område mellem 
Belle og Ørum. Møllerne her vil få en højde på 1�0 meter. Det er � gange højden på Stouby Kirke.

Naboer til kæmpevindmøller oplever voldsomme gener, selv om alle lovkrav er opfyldt.
 • Støjen fra kæmpevindmøller består af hørbar højfrekvent og en lavfrekvent støj som  
  ligger under, hvad det menneskelige øre kan høre, og kan være generende i op til  
  �- � km afstand (afstanden til Stouby). Lavfrekvent støj påvirker os bl.a. ved irritation,  
  hovedpine og søvnbesvær. Læge og arbejdsmediciner Mauri Johansson siger: ”Sv 
  ingningerne påvirker os, - specielt hvis det sker om natten – hvor vi har brug for hvile.  
  Forskningen peger direkte mod, at naboer til vindmøller har forhøjet blodtryk, søvnfor 
  styrrelser og stress-symptomer”. Læs mere på www.aoib.dk
 • Kæmpevindmøller må støje �� dB. Al anden industri kun �� dB om natten fra klokken  
  �� - 0�. WHO anbefaler i samme tidsrum �0 dB. Alle ved, hvad en dårlig nattesøvn  
  betyder for livskvaliteten. Det er vilkårene for naboer til kæmpevindmøller.
 • Ejendomme, der har kæmpevindmøller som naboer, falder væsentligt i pris. På Tåsinge  
  er ejendommene således faldet fra �0 – �0 %. Nogle ejendomme er usælgelige.
	 •	 Lys-	og	skyggeflimmer	fra	de	roterende	vinger	er	meget	generende.
 • Det naturskønne område ved Sønderskov, Ørum og Belle vil skæmmes væsentlig af  
  kæmpevindmøller.

I øjeblikket er der �� møllegrupper i landet, der kæmper for at få politikerne til at indse, at lovgivnin-
gen ikke passer til disse kæmpevindmøller. Man kan se mere på:
www.stilhed.eu De nævnte ting gør os bange, skaber utryghed og afmagt.

Derfor har vi oprettet Ørumgruppen. Vi er principielt for grøn energi. Mange af os har investeret i sol- 
og	jordvarme.	Men	hvis	forureningen	ved	brugen	af	fossile	brændstoffer	afløses	af	en	støjforurening,	
der medfører diverse følgesygdomme og forringet livskvalitet, er det et særdeles ”usundt” regnestykke. 
Kæmpevindmøller skal stå på havet. 

Er du interesseret i at støtte disse tanker, så klik ind på vores hjemmeside www.rolignu.dk og meld dig 
ind som medlem på: kontakt@rolignu.dk. 

/Peter Christoffersen, Ørumgruppen.

Fra juletræsfesten
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Nyt fra Stouby og Omegns Lokalråd

Kære Stouby borgere.

Stouby og Omegns Lokalråd ønsker jer et rigtig godt nytår og håber vi ses rigtig meget 
i det nye år. 

Stoubys fremtidige udvikling.
Stouby Syd (gruppen som stod bag udstykningen af området Aksel Nielsens Vej og 
Mikkels Vej) begynder udstykning af parceller på området bag ved Aksel Nielsens gård. 
Lokalrådet siger tak til Stouby Syd fordi der nu er gang i Stoubys videre udvikling.

Havkajak og badebro ved Rosenvold strand.
Havkajakprojektet har fået bevilget et beløb fra fonden Alfred Nielsens Stiftelse. Der 
afventes nu svar fra de øvrige fonde, hvor der er søgt midler. Det forventes, at projektet 
kan igangsættes i løbet af foråret og sommeren i år. Følg projektet på vores hjemmeside 
www.stouby.nu

Udearealerne ved Stouby skole - Stouby Legepark.
Mødet i Lokale- og Anlægsfonden resulterede i første omgang i, at gruppen som arbe-
jder	med	projektet	nu	er	i	gang	med	at	hyre	et	firma,	som	kan	udarbejde	en	skitse	over	
projektet til brug for ansøgning af midler. Projektets videre udvikling kan også følges på 
www.stouby.nu 

Halfesten.
Til halfesten den ��. februar, som er omtalt på midtersiderne, vil Lokalrådet overrække 
gaver	til	tilflytterne,	så	husk	når	I	melder	jer	til,	at	fortælle	os,	hvis	I	er	tilflyttere.

Årets Pris.
Samme aften uddeler vi Årets Pris. 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 post-
kasse Borgergade 1�.

Generalforsamling.
Stouby og Omegns Lokalråd holder generalforsamling tirsdag den 1�. april �011 kl. 
1�.00 i Stouby Multihus. Nærmere herom ved opslag ved købmand Yding og i næste 
nummer af Stouby Bladet. Reserver jer aftenen, vi vil så gerne, at I kommer.
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Hvordan bliver man medlem af Stouby og Omegns Lokalråd? 
Det gør man ved at indbetale et kontingent på 
 • 100,00 kr. pr. husstand pr. år og
 •   �0,00 kr. pr. husstand pr. år for pensionister 

Kontingentet kan betales 
 • I banken på konto nr. �0�0 1�0�101
 • hos Lenes Broderier, Borgergade �� 
 • hos Kirsten, Borgergade 1�
 
I dette nummer af Stouby Bladet er indlagt et girokort, som også kan benyttes til indbe-
taling af kontingent.

/Kirsten Jørgensen, Stouby og Omegns Lokalråd 

Bestyrelsen for Stouby Jagtforening

Formand:   Ole Mikkelsen   �� �� �1 ��  iomikkelsen@hafnet.dk
Næstformand:  Erling Juul    �� �0 �0 ��  ebjuul@gmail.com
Kasserer:   Bo Skou    �� �� �1 �0  bsr@rasmussen.mail.dk
Sekr.:    Jørgen G. Petersson �� �� 0� �� jpt@gumlink.com
Flugtskydning:  Ingolf Frederiksen   �� �� �0 ��  ingolfogkirsten@privat.dk

Aktiviteter �011
Torsdag den 10. marts kl. 1�.�0 i Stouby Multihus.
Trofæaften. Lodtrækning bukkejagt Præsteskoven.
Lørdag den ��. april. Hjortebane og jagtbaner i Vingsted. Tilmelding til Ole.
En lørdag i juli eller aug. kl. 1�.00. Urlev Bakker Pokalskydning.
Torsdag den �. Sep. Kl. 1�.�0. Stouby Multihus. GF.
En lørdag i sep. Urlev Bakker. Riffelskydning.
Lørdag den �. okt., den 1�. nov. og den 10. dec. kl. 10.00. 
Jagt i Præsteskoven. Mødested: Gartneriet. Tilmelding til Ole.



1�

Stouby Skoles Venner
Søndag den 12. december 2010 afholdt vi Julebasar i skolens aula.
Der var 19 udstillere, hvilket var lidt flere end sidste år, og der var mange flotte ting til 
salg. Vi havde udover salg af kaffe og kage også Lego-byggeri for de børn, der havde 
lyst, samt klipning af julepynt.

            

Det var godt vejr til salg af juletræer, så vi fik alt i alt et godt overskud til vores forening, 
hvilket gør os i stand til at komme med en pose penge til skolen, til leg, spil og redska-
ber, når de har åbent hus den 28. januar.

Vi har lige nu 47 medlemmer. Men vi vil gerne være mange flere, så er du ikke med-
lem, så kan det nås endnu ved at indbetale på vores konto.For medlemmer er det nu
tid til at betale kontingent. Sidste frist er 1. marts. 

Indbetaling kan ske til reg. 9347 konto 4573489174.
Husstande uden tilknytning til skolen: kr. 100 pr. år
Husstande med tilknytning til skolen: kr. 200 pr. år

Er du i tvivl om du er medlem, så send en mail på nordtoft@tiscali.dk

/Erling Nordtoft

Generalforsamling i Venstre
D. 23. februar kl. 19.00 afholder Stouby-Hornum Venstre Generalforsamling i Stouby 
Multihus.

/Niels Henning Broch-Mikkelsen

___________________________________________________________________________ 
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FASTELAVNSFEST 

 
 
 

SØNDAG DEN 6. MARTS KL. 14.00 – 17.00 I STOUBY MULTIHUS. 
 
Kom og vær med til at slå katten af tønden. Hvem bliver årets kattekonge 
og kattedronning? Der er præmie til de bedst udklædte børn og voksne. 
HUSK: Udklædte voksne kan også slå katten af tønden. 
 
 ”Fastelavn er mit navn 
 Boller i min mave, 
 Hvis jeg ingen boller får, 
 så laver jeg ballade” 
 
Vi håber også at se mange af Stoubys ældre borgere til en hyggelig 
eftermiddag i Multihuset. 
  
Entre: Børn 25 kr. / voksne 40 kr. 
 
Prisen er inklusive en fastelavnsbolle, saftevand og kaffe/the. 
Øl og vand kan købes. 
 

Husk tilmelding senest den 2. marts 2011 til 
 

Sanne F. Pedersen, sanne.kamala@gmail.com, tlf. 7589 7253 eller 
Annemette Lage Jørgensen, amhyrup@c.dk, tlf. 7589 7500 

 
Arrangører: ”Forældregruppen..  
  STOUBY  

FASTELAVNSFEST 
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HALFESTEN 2011 - Forrygende festlig halfest!

LØRDAG DEN 26. FEBRUAR 2011 kl. 18.00 I STOUBY MULTI-
HUS.

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

Underholdning: Eventyret ”Guldregn over Stouby”.

Musikken vil igen i år blive leveret af BACONS.

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

Tilmelding senest lørdag den 19. februar 2011 til
Ole Lyse 20 61 55 00 eller til Kirsten Jørgensen 22 90 95 06.

Der er højest plads til 400 gæster, så skynd jer!
Der kan bestilles gadeborde, venneborde m.m. Det er vigtigt, at der 
bliver oplyst korrekt navn på alle ved tilmelding!

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 21. februar til Ole Lyse eller Kirsten Jørgensen. Prisen 
er 50 kr. for festen. Pengene betales til barpersonalet.  

Alle tilflyttere, der er med til festen for første gang og giver besked 
herom ved tilmeldingen, vil få en gave overrakt under festen. 
Endvidere uddeles ”Årets Pris”.
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Menu
Maden leveres i år af Stouby Multihus og byder på følgende lækre 
menu:

Forret
Hjemmerøget laks, tigerrejer og hvid fisk med urtecrust, anrettet på 
salat med citronfløde, hertil hjemmebagt brød og smør.

Hovedret
Svinemedaljon, kyllingfilet med pesto og oksestriploin, hertil bagt 
gulerodssalat med feta, råkost rødbedesalat med peberrod og ru-
cola, tomatsalat, små ovnbagte kartofler og basilikumsauce.  

Dessert
Chokoladebrownies med hjemmelavet is og frisk frugt.

Gå ikke glip af denne forrygende og fornøjelige aften!

Arrangører: Stouby GIF og Stouby og Omegns Lokalråd

___________________________________________________________________________ 

Kvinde Kend Dit Svejseapparat

Vi skal sammen med en professionel faglærer, lære at lave vores egne rosenstativer.
Vi får et værksted med 20 svejsekabiner stillet til rådighed og elementær 
introduktion til sammenhæftning af jern.  

Målet er færdige stativer, fakkelholdere, georginebuer, staudestativer, vægespalierer, 
buer og fuglefoderstativer. Der bliver mange forskellige modeller at vælge imellem og 
derudover må alle medbringe egne ideer, behov og modeller. Materialer kan købes. Vi 
griller medister og hvidløgsflute, så vi kan få varm frokost. Medbring selv kaffe/ drikke-
varer og frugt/kage. Mænd er selvfølgelig også meget velkomne, til at deltage. 

Det foregår lørdag d.19.marts kl. 9-16, VIA Erhvervsuddannelser, Vejlevej 150, 8700, 
Horsens overfor Volvo - følg skiltene.
Tilmelding og yderligere info: 23 68 96 58 - km@hornsyldel.dk

/Bjerre Herreds Havekreds
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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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Vindere af konkurrencerne i julenummeret

Vinder af børnekonkurrencen blev Malthe Gaarn Kjølby Larsen, Stouby Kirkevej 17, 3 
år.

Vinder af voksenkonkurrencen blev Palle Hansen, Vejlevej 119. Bodil havde hjulpet lidt 
med at finde det rigtige svar og udfylde kuponen.

Redaktionen og Lokalrådet ønsker stort tillykke.
/Bjørn Lorenzen, Redaktionen

___________________________________________________________________________ 

Stouby Pensionistforening

Stouby Pensionistforening afholder generalforsamling den 1. marts 2011 kl.14.00 i 
Mølleparken. Foreningen er vært ved fælles kaffebord. 

Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse på 25. kr. pr. år pga. at vi har mistet det 
halve af vores tilskud.

/Søren Peter Simonsen, Bestyrelsen
___________________________________________________________________________ 

Johs. Yding overrækker den flotte gevinst, der 
sikrer fredagsslikket i det kommende år for bå-
de Malthe på 3 og storesøster Freja på 6 år.

Malthe havde talt rigtigt: Der var 11 nisser i de-
cembernummeret.

Ulla Yding overrækker gevinsten til 
Palle, der aldrig før har prøvet at 
vinde noget. 

Bodil vidste, at det kun koster 100 
kroner om året at være medlem af 
Stouby og Omegns Lokalråd.



1�

- 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

- KAN GØRE FORSKELLEN- KAN GØRE FORSKELLEN
Mød os i 
- KAN GØRE FORSKELLEN
Mød os i 
Spar Nord Vejle

Hold festen på Hotel Vejlefjord

Skøn udsigt . Stemning &  Atmosfære . Perfekte rammer

feeling good

Se mere på www.hotelvejlefjord.dk/fester

Sanatorievej 26
7140 Stouby
Tlf 7682 3380
receptionen@vejlefjord.dk
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Forårshygge
Nu er foråret begyndt at spire, fuglene synger og det får os i gang, med at ordne og 
gøre ved.

Få hjælp til det og mød op mandag den 4. april, kl. 18 – 21, Rårup Skole, Kirkedalsvej 
64, festsalen.

Inge Birkelund fra Hadsten siger, vi skal hygge os. Vi skal arbejde med æg, æblegre-
ne, hornvioler, kræmmerhus i birk, vinseltråd, vinca, buksbom, narvsværte og fugle af 
bonsaitråd. Den kendte stil, lige det vi vil ha`, det som Inge har kørt herned og givet os 
i nu 10 år. Hun har også hjulpet Erik Bering i dagevis til Marie og Joachims bryllup.

Vi kommer hjem med minimum 3 smukke forårskreationer. Bl.a. et fantastisk flot jer-
næg til udendørs brug. Vi følger Inges modeller. Tag selv billeder og fortsæt derhjem-
me. Mange yndige dekorationer og buketter at vælge imellem.

Materialeliste fås ved tilmelding. De fleste ting vi bruger, skal købes af Inge, mod for-
udbestilling

              

Tilmelding senest den 25. marts på 75 68 77 55, 23 68 96 58 eller km@hornsyldel.dk

Deltagergebyr inkl. kaffe, kage og is er 80 kr. (for ikke medl. dog 100 kr.)

/Bjerre Herreds Havekreds
_________________________________________________________________
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Stouby Motion - Kost og motion
Proteiner, kulhydrater, kød blandet godt op med mandler, grøntsager og masser af 
fedt. Dette var nogle af de budskaber om god kost Michelle Kristensen bød på, da hun 
underholdt 40 gæster ved foredraget mandag d. 17. januar i Stouby Multihus.

Temaet var hvordan vi skal sammensætte vores kost efter vores individuelle behov. 
Desuden var der også hints til, hvad der skal til ekstra, hvis målet er at gennemføre et 
maratonløb eller lignende – dem var der ikke lige nogen af blandt gæsterne, så det 
gled vi let henover.

Vi fik en grundig indlæring i proteiner, kulhydrater, fedt, mineraler og vand og vigtighe-
den af, hvordan vi skal kombinere disse i den daglige kost, alt afhængig af om ønsket 
er at fastholde vægten, vægttab eller forøgelse af vægten – ja det kan også være et 
problem. Michelle Kristensen gav med et stort smil og godt humør nogle gode ideer til,
hvordan det er muligt at sammensætte den daglige kost, så fedtet på maven reduceres 
og vores energiniveau bliver skudt i vejret.

Foredraget var arrangeret af idrætsudvalget for Stouby Motion og vi takker alle de 
fremmødte for deltagelsen.

/Klaus Holgersen, Stouby Motion

_________________________________________________________________

Sommerfest 2011
Der er ganske vist lang tid til uge 24 og der er stadigt sne på plænen. Men det er nu 
alle i Stouby og opland skal gøre det allervigtigste - nemlig at sætte kryds over uge 
24, så vi undgår, at nogle går glip af alle de spændende ak-
tiviteter i denne uge. 

Onsdag 15. juni vil der være stillet op til hyggeaften på torvet 
med musik og grill. 
Torsdag er der bankospil i Multihuset.
Fredag teltfest med live musik og helstegt gris med hjemme-
lavet kartoffelsalat, salat og flutes. 
Lørdag bliver den store aktivitetsdag med Stouby-løbet, cy-
kelringridning, gadefodbold og mange andre spændende 
aktiviteter. 
Alle vel mødt og på gensyn i uge 24.

/Jens Otto Grabau, Sommerfestudvalget
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Hornsyld Bibliotek. Nørremarksvej 1

Åbningstider
Mandag 9 – 16 
Onsdag 14 – 18
Torsdag 12 – 19
Tlf. 79 74 13 88 (kun i åbningstiden)

Bogbilen kører snart den sidste tur til 
Stouby.  Vi håber at se mange lånere i 
Hornsyld.

Hornsyld Bibliotek er placeret i Skolen i 
Midten og er både bibliotek for skolens 
elever og alle i lokal-området. Biblioteket 
har en særlig energisk puls, hvis man 
kommer i skoletiden.

Oplev Søren Ryge
Onsdag den 13. april kl. 19 på
Siddetrappen. Hornsyld Bibliotek
Billetter á 50 kr. på bibliotekerne.

Kom med til gratis arrangementer for 
børn.

BabyBongo x 3 med Lone Byrner.
For 0 – 3 årige børn. 
Leg, rim, syng – Lone kan det hele.
Mandag den 31. januar kl. 10
Mandag den 21. februar kl. 10
Mandag den 7. marts kl. 10
Gratis adgang men tilmelding på
hornsyld@hedenstedbib.dk.

Børneteater i vinterferien
Rødhætterne og de 3 Bukke Bruse v. 
teatergruppen Ratatas
For 3 – 8 årige børn og deres voksne.
Populært spil-med teater.
Onsdag den 16. februar kl. 13 – ca. 14
V. Siddetrappen, Hornsyld Bibliotek.
Gratis adgang men tilmelding på
hornsyld@hedenstedbib.dk

Stouby Motion - Kost og motion
Proteiner, kulhydrater, kød blandet godt op med mandler, grøntsager og masser af 
fedt. Dette var nogle af de budskaber om god kost Michelle Kristensen bød på, da hun 
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Desuden var der også hints til, hvad der skal til ekstra, hvis målet er at gennemføre et 
maratonløb eller lignende – dem var der ikke lige nogen af blandt gæsterne, så det 
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er at fastholde vægten, vægttab eller forøgelse af vægten – ja det kan også være et 
problem. Michelle Kristensen gav med et stort smil og godt humør nogle gode ideer til,
hvordan det er muligt at sammensætte den daglige kost, så fedtet på maven reduceres 
og vores energiniveau bliver skudt i vejret.

Foredraget var arrangeret af idrætsudvalget for Stouby Motion og vi takker alle de 
fremmødte for deltagelsen.

/Klaus Holgersen, Stouby Motion
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Onsdag 15. juni vil der være stillet op til hyggeaften på torvet 
med musik og grill. 
Torsdag er der bankospil i Multihuset.
Fredag teltfest med live musik og helstegt gris med hjemme-
lavet kartoffelsalat, salat og flutes. 
Lørdag bliver den store aktivitetsdag med Stouby-løbet, cy-
kelringridning, gadefodbold og mange andre spændende 
aktiviteter. 
Alle vel mødt og på gensyn i uge 24.

/Jens Otto Grabau, Sommerfestudvalget
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Kyndelmisse eller Kjørmes

Kyndelmisse knude er her endnu ude.
Kommen er stær, vibe og gaas,
dog er ej vinter end sin kaas.
Ej heller gaar den ganske bort,
førend her kommer svalen sort.

Den anden februar er det Kyndelmissedag som det kendte navn i hele norden, eller 
Kjørmes som det hedder i folkemunde. Kyndelmisse
betyder ogsaa Maria renselsesfest: 40 dage efter Jesu fødsel.

Kjørmes - midvinter - er bleven fejret langt tilbage i tiden. Vinterens knudepunkt, en 
slags statusdag, hvor man skulle gøre op, om man havde det halve foder tilbage, så
man havde nok til dyrene resten af vinteren. Man tog varsler. Lige så mange dage lær-
ken synger før Kjørmes, lige så mange uger skal den tie efter. En mildning i januar be-
tyder ikke altid tidligt forår.

I fordums tid kaldte oldermanden til møde om bylaugets anliggender på bystæv-
nepladsen, men om vinteren var det nok i hans storstue. Man fejrede også midvinter 
med kjørmesgilde. Flere steder i Bjerre Herred har man gjort det langt tilbage i tiden.

Andre steder har man taget det op igen. Menuen ved kjørmesgildet er forskellig fra egn
til egn, men i Bjerre Herred er der flere steder tradition med julekål, flæsk og pølser 
m.m. Mange steder holder man på, at kjørmesgildet er et mandegilde. Det gælder bl. 
a. i Bjerre, Hornsyld, Barrit og Stouby. Andre steder er damerne med.

/Ole Hald, Stouby Lokalarkiv

Når oldenmanden bød velkommen var det med at slå
oldermandsstokken i gulvet for at få ørenlyd.

Oldermandsstokken er oldermandens værdighedstegn, 
ligesom borgmesterkæden er det for borgmesteren i 
dag. Oldermandsstokken på billedet er en kopi af ol-
dermandsstokken fra Hyrup. Den er fra 1893 og blev 
fundet i 1925. Den kom senere på Nationalmuseet. Ko-
pier af den findes nu på Glud Museum. Desuden i Bjer-
re, Hornsyld, Vrigsted, Barrit og Hyrup.

Det er Ole Hald, der præsenterer oldermandsstokken 
fra Hyrup.
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Fam.gudstj.                            

STOUBY                     HORNUM                      

Organistansættelse
Stouby og Hornum Menighedsråd har ansat Uffe Kristiansen, Ørum som ny organist. Uffe, der er au-
todidakt pianist har gennem en årrække levet som sådan og bestyrer derudover sit eget jazzorkester, 
”Uffes Jazzkapel”. 
Skal vi nu til at synge salmer med jazzakkompagnement vil nogen sikkert spørge! Nej, det skal vi ikke! 
Uffes kendskab til orgelspil er begrænset, men vi betvivler i Menighedsrådene ikke Uffes musikalske 
og	menneskelige	kvalifikationer	og	føler	os	overbevist	om	at	han	hurtigt	vil	 ”være”	der,	 til	glæde	for	
gudstjenesten og kirkegængerne. Vi ser frem til god musik og godt samarbejde.
Vi forsøger at få det arrangeret således at spirekoret kan fortsætte i overgangsperioden indtil Uffe 
tiltræder en gang i marts/april.
            På menighedsrådenes vegne 
           Jens Juul   

Sogneaften – torsdag den 3. marts i Stouby Multihus
”Herrens Storm” er titlen på det foredrag, som sognepræst Morten Seindal Krabbe fra He-densted 
holder torsdag den �. marts kl. 1�.�0. Det handler om maleren Storm P og dermed en side af Storm 
P, som de færreste kender noget til. Der er kaffe à �0 kr. – og alle er vel-komne til tankevækkende og 
hyggelig sogneaften. 

Familiegudstjeneste – søndag den 6. marts i Hornum Kirke
Efter gudstjenesten kl. 1�.00 er der kaffe, sodavand og kage i Træhuset. Den er en del af mission-
sugen, som Indre Mission står for.  Alle er velkomne.
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Fin Petersen               

Fam.gudstj.                            

Sogneindsamling – søndag den 13. marts 
Sogneindsamlingen går til Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde med at bekæmpe sult og 
fattigdom. Vi håber igen i år, at vi kan sende så mange indsamlere ud i vore sogne, at alle får mulighed 
fo	rat	give	et	bidrag.	Men	vi	har	brug	for	flere	indsamlere.	Så	har	du	lyst	til	at	bruge	et	par	timer	på	et	
godt formål, så kontakt snarest indsamlingsleder Poul Erik Sørensen peas@km.dk eller �� �� �0 �1. 
Vi mødes ved Stouby Multihus kl. 1�.�0.

Konfirmandgudstjeneste – søndag den 10. april i Stouby Kirke
Årets	konfirmander	medvirker	både	før-,	under-	og	efter	gudstjenesten	søndag	den	10.	april	kl.	14.00.	
Der er kaffe, sodavand og kage i våbenhuset efter gudstjenesten. Alle er velkomne.

Set og sket fra 22/11 2010 – 23/1 2011

Døbte i Stouby Kirke:    Døbte i Hornum Kirke:
��/1   Tobias Risager Skovgaard  1�/1� Emma Nørgaard

Viede i Hornum Kirke:
  �/1� Christina Weis Christensen & Claus Bleiken Hansen

Døde og/eller begravede i Stouby Sogn:
  �/1� Henning Vinther Sørensen    �/1   Gerda Friis
��/1� Birthe Grabau     �/1   Berendt Frederik Kramer
��/1� Benny Lund Jørgensen  1�/1   Marna Møller

Der er 25 konfirmander søndag den 1. maj:
Ann-Sofie	Krogh	Andreassen		 	 Andreas	Nordtorp	Bonde
Sabrina Egholm Andreasen   Asbjørn Koop Dalgaard
Rina Lund Christoffersen    Rasmus Glyngfeldt Hansen
Maria Leth Friis     Alexander Hanberg Kraul
Rikke Gommesen     Jakob Kjerkegaard Kristensen
Pernille Hansen     Emil Borup Milo
Julie Kolding      Andreas Frimodt Pedersen
Malene Malberg-Pedersen   Christian Grud Petersson
Amanda Meyer Petersen    Mathias Søndergård-Petersen
Camilla Dencher Petersen    Jonas Sørensen
Sofia	Ravnsborg		 	 	 	 Mikkel	Kvolsbæk	Thingholm
Mikela Lundum Rossel
Benedikte Toft Ryder
Dorthe Aandstad Sørensen

Adresseliste:
Sognepræst: Poul Erik Sørensen, Kalmarvej 1�, �1�0 Stouby tlf. �� �� �0 �1 
Organist: Se ovenstående   (!!!!!!!!) 

Stouby Kirke:
Graverkontoret ved kirken: tlf. �� �� �� �� – bedst mellem 1�.00 og 1�.�0
Graver og kirketjener: Bent E. Schmidt, Søndre Kirkevej �, Skjold, ��00 Horsens
Menighedsrådsformand: Jens Juul, Grundvej 1�, �1�0 Stouby tlf. �� �� �� �1
Kirkeværge: Jens Jørn Hansen, Bråskovvej �1, �1�0 Stouby. Kan kontaktes gennem graverkontorets 
tlf. �� �� �� ��

Hornum Kirke:
Graver og kirketjener: Kirsten Schrøder, Neder Bjerrevej �, ���� Hornsyld tlf. �1 �� �� �0
Menighedsrådsformand: Christina Pedersen, Hornumvej 1�, ���� Hornsyld tlf. �� �� �0 �� 
Kirkeværge: Gert Ballegaard Hansen, Bråskovvej ��, ���� Hornsyld tlf. �� �� �0 �� 
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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 www.stoubyvand.dk 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.



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

AKTIVITETSLISTE

Hver mandag: Løbetræning kl. 17 – mød op ved SPAR.
Første tirsdag i måneden kl. 14-16 er Lokalarkivet åbent
Hver onsdag: Legestue i Multihuset kl. 10.30-12.30.
Torsdage i ulige uger kl. 19.30 – 21.30 er Lokalarkivet åbent.
Hver søndag: Mountainbike-træning kl. 08 – bare mød op ved SPAR!

Februar
10. kl. 19. Rhododendron. Juelsminde skole. Se s. 13 i decemberbladet.
21. kl. 19. Mogens Skafte om Siriuspatruljen. Stoubys Aktive Piger. Mænd også vel-
komne. Multihuset.
23. kl. 19. Generalforsamling i Venstre. Multihuset.
26. kl. 18. Halfest. Se midtersiderne.

Marts
01. kl. 14. pensionistforeningen. Generalforsamling. Mølleparken.
10. kl. 19.30. Jagtforeningen. Trofæaften. Multihus.
23. Besøg på Tørring Skindcenter. Tilmelding og samkørsel. Stoubys Aktive Piger.

April
12. kl. 19. Generalforsamling i Stouby og Omegns Lokalråd.
27. Generalforsamling. Stoubys Aktive Piger.

Næste nummer (nr. 140)
af Stouby Bladet udkommer i starten af april 2011.
Deadline for materiale til bladet er fredag den 25. marts 2011.

De følgende numre udgives: 
I starten af juni, august og oktober 2011.

                 Oldermandsstokken fra Hyrup


