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Gå til Line-dance og mød glade mennesker og hør musik 
man kun kan blive i godt humør af. Samtidig får man 
dejlig motion. Se vores hjemmeside: www.hoejbygaard-
linedance.dk

Mie Munk Mortensen
Hornumvej 18
8783 Hornsyld
Tlf. 75688145

Få designet og syet nyt tøj -     

eller det gamle repareret hos 

v/ Ingeborg Sejr, Vejlevej 118, 7140 Stouby.

 

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

 

Svigter lynlåsen eller er sømmen skredet.

 

Ring på tlf. 75 89 77 50 og aftal en tid.

 

Ni-Design 
Gå til Line-dance og mød glade mennesker og hør musik 
man kun kan blive i godt humør af. Samtidig får man 
dejlig motion. Se vores hjemmeside: www.hoejbygaard-
linedance.dk

Mie Munk Mortensen
Hornumvej 18
8783 Hornsyld
Tlf. 75688145

Få designet og syet nyt tøj -     

eller det gamle repareret hos 

v/ Ingeborg Sejr, Vejlevej 118, 7140 Stouby.

 

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

 

Svigter lynlåsen eller er sømmen skredet.

 

Ring på tlf. 75 89 77 50 og aftal en tid.

 

Ni-Design 
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Surmosevej 13, 7150 Barrit

69TLF. 75 69 12 
40 18 18 87MOBIL.  

Alt forefaldende
entreprenør-
arbejde udføres

Jens Gram Petersson
Entreprenør/
Aut. Kloakmester

DYRLÆGERNE
 

Eva Jørgensen 
Henrik Meyer 

Bjerrevej 375
8783 Hornsyld

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

Torsdag kl. 17.00 - 19.00

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

Gå til Line-dance og mød glade mennesker og hør musik 
man kun kan blive i godt humør af. Samtidig får man 
dejlig motion. Se vores hjemmeside: www.hoejbygaard-
linedance.dk

Mie Munk Mortensen
Hornumvej 18
8783 Hornsyld
Tlf. 75688145

Få designet og syet nyt tøj -     

eller det gamle repareret hos 

v/ Ingeborg Sejr, Vejlevej 118, 7140 Stouby.

 

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

 

Svigter lynlåsen eller er sømmen skredet.

 

Ring på tlf. 75 89 77 50 og aftal en tid.

 

Ni-Design 
Gå til Line-dance og mød glade mennesker og hør musik 
man kun kan blive i godt humør af. Samtidig får man 
dejlig motion. Se vores hjemmeside: www.hoejbygaard-
linedance.dk

Mie Munk Mortensen
Hornumvej 18
8783 Hornsyld
Tlf. 75688145

Få designet og syet nyt tøj -     

eller det gamle repareret hos 

v/ Ingeborg Sejr, Vejlevej 118, 7140 Stouby.

 

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

 

Svigter lynlåsen eller er sømmen skredet.

 

Ring på tlf. 75 89 77 50 og aftal en tid.

 

Ni-Design 

IB CHRISTIANSEN ApS
Bråskovvej 86
7140 Stouby
Tlf. 21797733

CVR. 31368065
Mail: ib-murer@mail.dk

Murerarbejde udføres
Nybygning
Ombygning
Reparation

Ring og få et godt tilbud

Kvalitets arbejde til tiden

Bjerrevej 338, Bjerre, 8783 Hornsyld
Mail: bjerre-el@mail.tele.dk  ·  www.bjerre-el.dk
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Stouby Bladets redaktion 
Helene Fruelund   tlf. 21 82 96 22 
Bjørn Lorenzen   tlf. 75 89 78 22 
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 Ingeborg Sejr  
på telefon: 75 89 77 50 
 
Bestyrelsen for Stouby og Omegns Lokalråd 
Formand:  Ole Lyse   tlf. 20 61 55 00 
Næstfmd.:  Linda Peitersen   tlf. 60 32 50 25 
Sekretær:  Helene Fruelund   tlf. 21 82 96 22 
Kasserer:  Kirsten Jørgensen (udenfor best.) tlf. 22 90 95 06 
Best.medl.:  Niels Sørensen (repr. for Stouby Skole) tlf. 60 48 93 22 
Best.medl.:  Per Klarup   tlf. 30 54 98 44 
Best.medl.:  Anders Pedersen   tlf. 40 82 02 55 
Best.medl.:  Erling Juul (repr. for GIF)  tlf. 23 30 60 72 
Best.medl.:  Maria Sahl Nedergaard (repr. for GIF) tlf. 23 20 37 39 
Suppleant:  Mette Lyse   tlf. 40 28 91 11 
Suppleant: Lene Jorsal   tlf. 35 14 84 82 
  
Bestyrelsen for Stouby GIF  
Formand: Jan Rosenmaj Pedersen  tlf. 75 89 70 75 
Næstfmd: H.P. Hansen   tlf. 60 32 50 25 
Kasserer: Hans Jørn Sørensen  tlf. 27 31 53 03 
Sekretær: Maria Sahl Nedergaard  tlf. 23 20 37 39 
Best.medlem: Mette Tønnesen   tlf. 75 69 12 86 
Fodbold: Torsten B. Christiansen  tlf. 20 78 36 66 
Gymnastik: Lisbeth R. Thomsen  tlf. 75 71 20 24 
Tennis: Klaus Petersen   tlf. 75 89 77 71 
Bordtennis:  Poul Erik Sørensen  tlf. 75 89 70 51 
Badminton: Erling Juul   tlf. 23 30 60 72 
Motion: Klaus Holgersen   tlf. 75 89 79 75 
_________________________________________________________________ 

 
Stouby Bladet forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i indsendte indlæg. Da bladets 
indtægter alene kommer fra annoncerne, er det disse indtægter der afgør, hvor mange 
sider bladet kan fylde. Derfor vil man som indlægssender kunne opleve, at ens indlæg er 
blevet forkortet. Redaktionen sørger naturligvis for, at indlæggets indhold ikke ændres 
ved evt. forkortelse. 
Bladet leveres i en plastpose ved din adresse. Hvis man bor indenfor byskiltet i Stouby, bliver 
bladet leveret i postkassen. Får du ikke dit blad, 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. Hvis du hører om nogen, som ikke har fået bladet leveret, kan du 
kontakte Kjeld Jørgensen på telefon: 40 78 76 46 eller på mail: kjeld.jorgensen@hafnet.dk  
Du kan også downloade bladet på www.stouby.nu  
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Vejlevej 109, Stouby- Tlf.76 75 90 07
Ring og bestil  så er maden klar når du kommer.

DE RINGER - VI BRINGER.
VARETUR ONSDAG OG FREDAG.

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

Købmand Yding - Stouby
Tlf. 75 89 70 02. Fax 75 89 70 81

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

BETYDER 
GODT 
HÅNDVÆRK

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

Tømmermester

Jørgen Fisker Henriksen
Aksel Nielsens Vej 5      7140 Stouby

mobilbyg@mobilbyg.dk
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Vejlevej 109, Stouby- Tlf.76 75 90 07
Ring og bestil  så er maden klar når du kommer.

DE RINGER - VI BRINGER.
VARETUR ONSDAG OG FREDAG.

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

Købmand Yding - Stouby
Tlf. 75 89 70 02. Fax 75 89 70 81

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

BETYDER 
GODT 
HÅNDVÆRK

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

KRANARBEJDE UDFØRES

Container
udlejes

Vognmand
Johnny P. Frederiksen

30 702030
75 897251

Levering af Sand  -  Ral  -  Muld  -  Flis
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FASTELAVNSFEST 

 
 
 

SØNDAG DEN 17. februar KL. 14.00 – 16,30 I STOUBY HALLEN. 
 
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” 
 
 
Entre: Børn 25 kr. / voksne 50 kr. 
 
Prisen er inklusive en fastelavnsbolle, saftevand og kaffe/the. 
Øl og vand kan købes. 
 

Husk tilmelding senest den 9. februar til 
 

Bettina Sørensen bejasa3@hotmail.com SMS 40 84 50 47 
 

Ingen tilmelding ingen fastelavnsbolle!!!!!!! 
 
Arrangører: Stouby Skoles Venner  
  STOUBY  

 STOUBY  

FASTELAVNSFEST 
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Er du på udkig efter 
en bank, der arbejder 
lige så hårdt for dig, 
som du arbejder for 
dine penge? Så er 
det på tide at tage en 
snak med os i Spar 
Nord Vejle.

Kontakt os på 
7641 4100.

Tommy Laursen
Niels J. Hansen

 tættere på

Prøv en bank 
der leverer

                           
HYRUP TØMRER- &

SNEDKERFORRETNING A/S

v/ Mads & Nikolaj Lyse Hansen

 .Fakkegravvej 23  7140 Stouby

Tlf. 75 89 70 72

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

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

Dyrlægen i Stouby
Dyrlæge Bjørn Lorenzen

Lindevangen 6 • 7140 Stouby
info@dyrlaegenistouby.dk

Tlf.: 61 41 65 19

Behandling af hunde og katte
Konsultation efter aftale

Jeg kommer også gerne ud til dig og dine dyr

VEJLEVEJ 59 * HYRUP * 7140 STOUBY

HYRUP
MASKINSTATION

TLF. 75 89 75 00

A
S

Alt entreprenør og landbrugsarbejde udføres
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Vinder af børnekonkurrencen fra 
decemberudgaven af Stoubybladet blev Kristian 
Høgh fra Stouby. 
Kristian er 6 år, og havde fundet ud af, at der var 15 
nisser i bladet. 
Kristian og hans familie var meget glade for den flotte 
julekurv med slik og andre julegodter, som blev 
sponsoreret af Købmand Yding, og overrakt af Jeppe. 
 
Tak til SPAR, og tillykke til Kristian fra Redaktionen 

og Lokalrådet! 

_________________________________________________________________ 
 
Nyt fra fodboldafdelingen 
 
Vi er godt i gang med indendørssæsonen i fodbold, og har 75 spillere i alderen fra 
3 til 60 år. Selv om der er fortsat er frost i luften og sne på banerne, er 
forberedelserne til den kommende udendørssæson i gang. Vi har holdt møde 
mellem fodboldudvalg og trænere, hvor vi drøftede den kommende sæson, og de 
ønsker vi har til sæsonen. 
Vi kom frem til 3 hovedkonklusioner, som vi vil sætte fokus på i den kommende 
periode: 
 

 Frivillige til vores fodboldudvalg – udvalget består i øjeblikket af Niels 
Groth, Peter Høgh og Torsten C – men vi vil meget gerne være flere. Så har 
du lyst til at hjælpe lidt til, så kontakt en af os. 

 Indbetaling af kontingent via Conventus – Vi har mange restancer på 
vores kontingentindbetaling, som kører via Conventus. Vi har aftalt at lave 
en lille kampagne, hvor vi informerer om fodboldafdelingen og hvordan der 
indbetales via hjemmesiden www.stoubygif.dk – under fanen fodbold. 
Vi tager også kontakt til de spillere, som mangler at betale. Hvis man er i 
tvivl om man har betalt, så kan din træner eller udvalget hjælpe. 

 Nye spillerdragter til ungdomsholdene – Vores nuværende dragter bærer 
stadig logoet fra RHS – men vi vil gerne kunne vise vores hold frem med 
vores eget logo, så alle kan se at det er spillere fra Stouby, som er på 
banen. Vi har lavet et udvalg, som skal arbejde med at sikre den fornødne 
hjælp fra sponsorer, som vil gøre det muligt at indkøbe 7 komplette blå/gule 
spillerdragter.  
Vi vil i den kommende tid kontakte potentielle sponsorer, og håber på stor 
opbakning. 
Interesserede sponsorer kan kontakte Tommy Glyngfeldt  
 

/Niels, Peter og Torsten 
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JORDARBEJDE

KLOAKARBEJDE

STØBEARBEJDE

BELÆGNING
Bråskovvej 94 • 7140 Stouby • Tlf. 2082 6402

www.htn-entreprenør.dk

Frisørhjørnet

Borgergade 21
7140 Stouby
Tlf. 75897730

v/ Thuy Thi Truong

 

  

 

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

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

Vestergaard I/S.
v. Ole Lyse

JØRGEN BOJSEN JENSEN

TØMRERMESTER
Kildevangen 16 8783 Hornsyld Tlf. 75 68 75 99

Værksted Hornumvej 4, Hornum 75 68 71 88

Snullik’s Data
Bellevej 8, 
Gammelby

7140 Stouby

Alt i digitaltryk og offsettryk
Dekorering af biler og vinduer

Fotoplot
Fotografering

Skilte                              Mobil: 27517078

Åbningstider: 
Mand. kl. 9-19 . 
Tirs., ons., tors. 

kl. 9-17.30
Fred. kl. 9-19 . 
Lørdag lukket

Bråskovvej 63 - 8783 Hornsyld - Tlf. 75 68 74 55

Inden du køber 
radio/TV og 
hårde hvidevarer

Vi kan tilbyde…Vi kan tilbyde…Bosch 
Induktionskomfur

Inden du køber 
radio/TV og 
hårde hvidevarer

PRØV OS
• God service
• Gode afh. priser
• Gode priser på levering  
 og montering. Vi fjerner  
 selvfølgelig pap og gamle  
 maskiner
• Gode parkeringsforhold
• Stort udvalg
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Hedensted Cykelklub inviterer til licens cykelløb i Stouby – INTEGO Løbet 
2013 

Igen i 2013 inviterer Hedensted Cykelklub til cykelløb i Stouby – denne gang 
noget tidligere end sidste år, nemlig allerede lørdag den 6. april 2013. 

INTEGO Løbet 2013 vil markere sæsonstarten for den danske landevejselite og vi 
forventer ca. 600-800 ryttere til start. Løbet skydes i gang kl. 9:00. Men allerede i 
dagene op til vil man kunne se cykelklubbens medlemmer være aktive i området 
med skilte, opmærkning osv. 

Løbet køres på samme rute som sidste år, og der vil på dagen være ændrede 
færdselsforhold i området. 

Start og målområdet er på Borgergade. Herfra køres ad Vejlevej mod Juelsminde. 
På strækning vil der være fartbegrænsning. Ruten drejer ad Løgballevej og 
fortsætter omkring Rosenvold og op ad Rosenvoldvej til Stouby. Bemærk venligst, 
at ruten er ensrettet fra Løgballevej til start og målområdet. Se ruten herunder 

Vi håber, at Stouby igen den 6. april vil hjælpe os med at gøre dagen festlig! 

Mere information kan findes på www.hedenstedcykelklub.dk under INTEGO Løbet 
2013 

/René Spangsberg, Formand formand@hedenstedcykelklub.dk 

Ruten i Stouby 

 
Borgergade - th. Vejlevej - th. Løgballevej, indsnævring af vej og skarpt venstresving efter campingplads - th. 
Smedskærlund, Staksrodevej - th. Rosenvoldvej, skarpt højresving efter nedkørsel ved Slottet - th. Borgergade. 
135 højdemeter pr. omgang. 
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Juletræsfest 2012 
 

Den 16/12 var dagen for juletræsfest i hallen.  
Godt 250 var mødt frem. Lisbeth var igen i jule-uniformen og stod for at styre os 
rundt om juletræet, godt hjulpet af nissepigerne, julemand, der kom på traktorvogn 
og Caroline Christensen, der spillede musik til.  
 
Det store ju––letræ var i år sponseret af Henriks Skovservice.  
Vi havde som sædvanligt godteposer samt æbleskiver og gløgg.  
Der blev vundet mange flotte gaver på entrebilletten til de heldige.  
 

Gaver var sponseret af:  
 Ole Lyse  
 Murer Ib Christiansen 
 Mobil Byg Aps 
 Multifirmaet Peder Lyse A/S  
 Dit lille Malerfirma 
 Revisionskontoret i Daugaard   
 DLG 

 
Stor tak til Peter Skov og Zelected Foods for æbleskiver og gløgg! 
Tak til Julemanden og chauffør, vi ses næste år….  
 
Stouby Skoles Venner 
I januar og februar er det tid til at betale kontingent til Stouby Skoles Venner, 
sidste frist er 1/3 
 
Spar Nord Vejle reg. nr. 9347 Konto 4573489174 
 

 Husstande uden tilknytning til skolen: kr. 100 pr. år 
 Husstande med tilknytning til skolen: kr. 200 pr. år 

 
Har du spørgsmål, så send en mail på: e.nordtoft@gmail.com 
 

/Erling Nordtoft 
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Thomas Hartmann i Stouby Multihus fredag den 5. april 2013 kl. 19.00 

Thomas Hartmann præsenterer nyt one-man show ”X II” 
med grundformlen: “hvis det er sjovt, skal det med” 
Navnet på Thomas Hartmanns nye one-man show ”X II” er 
ikke tilfældigt valgt. Efter komikerens to seneste, temabårne, 
projekter, det anmelderroste one-man show ”Science 
Faction” og det eksperimenterende og meget populære 
tomands-show ”Men’s Room” vender han nu tilbage til den 
formel, der gjorde hans første udgivelse ”Hartmann X” til en 
stor succes: ”Hvis det er sjovt, skal det med”.           

”X II” har premiere 8. marts 2013. 
 
Thomas Hartmann har alle dage været eksponent for stand-
up comedy i den reneste form. I det nye show går han efter 
den originale, upolerede stil, fra dengang stand-up comedy var undergrund. 
”Det fantastiske ved stand-up comedy er simpliciteten. Det, at man står der som 
manuskriptforfatter, instruktør og eneste medvirkende. Når man fjerner alt det 
overflødige, er der kun én ting tilbage: et uforpligtende, befriende grin. Det er hvad 
jeg håber at kunne give publikum” - siger Hartmann. 
 
I de ti år der er gået siden ”Hartmann X” har Thomas udgivet tre one-man shows, 
tre tomands-shows med hhv. Jacob Tingleff, Anders Matthesen og Torben Chris, 
samt været involveret i diverse tv- og filmprojekter. Erfaring, og hårdt, målrettet 
arbejde, har gjort Thomas Hartmann til en af landets mest populære komikere.  
 
I ”X II” kan du opleve ham i hans rette element: alene på scenen med en mikrofon 
og et skarpt, intellektuelt vid... og bid.  

Arrangør: Stouby Multihus - Billetpris: 190 kr. + gebyr 20 kr. 
Billetterne kan købes hos SPAR i Stouby samt på Billetlugen.dk 
_________________________________________________________________ 
 
Sommerfest 2013 
 
Sidste års regnskab er for længst opgjort, og blev igen rigtig dejligt stort. 
Pengene er nu fordelt til Stouby Skoles Venner, Spejderne, Stouby og 
Omegns Lokalråd, Stoubys Aktive Piger og Stouby GIF. 
I år foregår Sommerfesten igen i uge 24, det vil sige med fest i teltet fredag d. 14. 
juni. Og Stoubyløbet lørdag den 15. juni 2013 klokken 10.30 (se tidligere års tider 
og rekorder på www.stouby.nu)   
Planlægningen er i fuld gang, og et godt gæt kunne være at programmet ligger 
tæt op ad tidligere års programmer. Mere herom senere og på www.stouby.nu 
 

Vel mødt i uge 24! På Sommerfestudvalgets vegne Jens Otto. 
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~~~  STRAND ~~~~~~  STRAND ~~~
Tlf. 75 69 14 15
7140 Stouby

Velkommen til

et hjørne af paradis
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ROSEN    OLD
            Camping
ROSEN    OLD
            Camping

 
HYLLE’S

MURERFORRETNING

LARS CHRISTIAN HYLLE

Hyrupvej 7  .  7140 Stouby .  Mobil 21 66 65 76

Alt murerarbejde 
udføres:

!

!

!

!

!

Fliser
Tag
Reparationer
Tilbygninger
Nybyggeri

OCK-anlæg
v/Ole Kilstofte
Fakkegravvej 42, 7140 Stouby
Mobil: 22 94 75 64 �  Tlf.: 75 89 75 64
E-mail: o_kil@hotmail.com
www.ock-anlaeg.dk

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

Ring for uforbindende tilbud ...

Telefon 75 69 14 15
www.rosenvoldcamping.dk

 

 

**

HYRUP 
MASKINSTATION AS

TLF. 75 89 75 00

Landbrugets partner hele året
Vejlevej 145 • 7140 Stouby • Tlf. +45 7589 7370 • www.belle.dk

Åbningstider: Tirsdag - fredag: 12-17 • lørdag - søndag: 11-16 • Mandag efter aftale

- Best gallery and rugdealer in town

KunSThåndværk
gaver og  

brugSKunST
fra 25,-

Forårets aktiviteter
3. - 24.februar 2013: Lafonloehr og helle bang - fernisering søndag den 3.februar kl.13-16

24.februar - 24.marts 2013: Isfahan og nain tæpper - åbning søndag den 24. februar kl. 13-16

3. - 24.marts 2013: Casper Eliasen og Peter hesk Møller 

  - fernisering søndag den 3.marts kl.13-16

24.marts - 21.april 2013: rizbaft tæpper - udstillingen åbner søndag den 24.marts kl. 13-16

28.marts - 1.april 2013: Påskeudstilling - galleriet er åbent alle påskedage kl. 11-16

31.marts - 21.april 2013: annette Wier - fernisering søndag den 31.marts kl. 13-16

VI Er KLar MEd ET LET TraKTEMEnT og har aLTId KaffE PÅ KandEn - aLLE Er VELKoMnE.
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Stouby motion   |   Idrætsvej 10 - 12   |   7140 Stouby 

info@stoubymotion.dk   |   www.stoubymotion.dk 

 

IDRÆTSUDVALGETS BERETNING FOR 2011/2012 
 
Vi afslutter nu fjerde sæson i Stouby Motion og 
kan med god ro i sindet sige, at driften kører godt 
og stabilt takket været vores solide trup af 
instruktører. Antallet af medlemmer er stabilt og 
udvikler sig positivt.  
 
Medlemmerne 
Ved årets udgang den 30/9 2012 var 
medlemstallet 235 mod 216 personer året inden. 
Heraf var 25 medlemmer børn og unge på 12 – 15 
år. 
 
Økonomi 
Som følge af bl.a. stigningen i medlemstallet, få 
reparationer samt en aktiv indsats for at 
begrænse omkostningerne er årets resultat 
positivt, hvilket er meget tilfredsstillende, i forhold 
til sidste års negative resultat.  
 
Motionslokalet 
Der har løbende været små reparationer på 
udstyret i motionslokalet, men heldigvis ikke 
noget alvorligt. Overordnet er vi rigtig godt tilfreds 
med kvaliteten af inventar og udstyr i lokalet.  
 
AKTIVITETER I STOUBY MOTION: 
 
Fitness 
Den frivillige instruktørstab er forsat meget stabil, 
og vi har fået udvidet staben med tre nye 
instruktører til motionsrummet. Dette skyldes til 
dels den positive udvikling af aktiviteterne med 
holdtræningen så vi har brug for flere hænder i 
motionslokalet. 
Instruktørerne uddannes løbende så de altid er 
opdateret og klar til at hjælpe med nye 
pogrammer og ideer til træningen. 
 
Indoor Cycling 
Suunto pulsmålingssystemet, som vi anskaffede 
os sidste år med støtte fra Alfred Nielsens fond, 
har været et super tiltag. Alle instruktørerne har 
fået tilbud om kursus i systemet således at både 
de og ”rytterne” får fuld glæde af det. Vi har 
afholdt et par events i årets løb med god 
tilslutning både internt og eksternt. Vi har også 
deltaget i 24 timers spinningsevent i Daugaard og 
12 timersevent i Juelsminde. 
 
Holdfitness 
Holdtræning er styrketræning på hold med 
udgangspunkt i at få styrket de funktionelle 
bevægelser og de muskler, vi anvender i 
dagligdagen. Efter en grundig opvarmning 
gennemføres en række øvelser i noget lignende 
militærdisciplin. Der er stor tilslutning til denne 
aktivitet, hvor man virkelig kan få sved på panden 
og et smil over læberne. 
 
 
 

Teenfitness 
Teenfitness er igen på programmet med 16 gange 
fordelt over vinteren. Dette er en meget positiv 
aktivitet der også giver børnene mulighed for at 
deltage i forældre/barn træningen.  
 
Forældre/barn træning 
Vi har i løbet af sæsonen udvidet 
træningsmuligheden for forældre/barn træning til 
også at gælde med træning sammen med 
bedsteforældre og tidsmæssigt kan det nu foregå 
i hele motionscenterets åbningstid.  
 
Løbetræning 
For tredje år i træk har en lille håndfuld 
instruktører taget initiativ til fælles løbetræning 
under mottoet ”Løb med selskab”. Målet for 
deltagerne har været deltagelse i Stoubyløbet og 
det har bragt gode resultater. Løbetræningen er 
åben for alle og mange i Stouby havde glæde af 
løbetræningen i år. 
 
 
 
Det kommende år 
I det kommende år vil vi fokusere på at få 
sammenkørt vores medlemsregister med 
træningstilbuddene således at administrationen 
optimeres og kan være så selvkørende som en 
tekniske løsning tillader det.  
Investeringsmæssigt vil vi begynde at se på 
hvilket udstyr der skal fornyes og her tænkes især 
på konditionsmaskinerne som løbebåndene og 
cross-trainerne. Har du som bruger et ønske er du 
altid meget velkommen til at kontakte os. 
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FARVEL OG TAK 
 
Efter 2½ år som bestyrer i Stouby Multihus forlader jeg med udgangen af februar 
jobbet. 
Jeg vil gerne sige tak til alle brugerne af Multihuset, det har altid været dejligt med 
jeres positive tilgang til tingene i huset samt jeres gode humør. Det har været 
dejligt at være en del af arbejdet blandt foreningerne og især omgangen med børn 
og unge i huset. 
Til sidst tak for den store opbakning jeg har oplevet fra de fleste brugere samt alle 
foreningerne den sidste måneds tid. Det har været fantastisk at mærke, at så 
mange påskynder mit arbejde. Desværre er personerne i bestyrelsen ikke enige i 
dette og det er jo desværre dem der bestemmer! 
 
/Med venlig hilsen Tommy Glyngfeldt 
 
 
 
Hjertestarterkursus - så er det tid til at friske hukommelsen ☺ 

 
Hjertestarterkursus for alle 
interesserede  
 
onsdag d. 6. feb. 2013 

 
 Hold 1: Kl. 14.00 – 16.00 
 
 Hold 2: Kl. 16.30 – 18.30 
 
 
 
 
 
 

Der er et begrænset antal pladser og tilmelding er bindende, således man 
forpligter sig til at sørge for stedfortræder, såfremt man er forhindret i fremmøde. 

Tilmelding til Christina Vistrup på tlf. 29 72 89 96 eller mail. 
christinavistrup@yahoo.dk    

Man må gerne tilmelde sig via SMS.  
Ved tilmelding skal man oplyse navn, telefonnummer samt hvilket tidspunkt man 
kan deltage på. 
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Dilettant  /  Borger-revyer ! 

I mange år har der været tradition for, at en gruppe interesserede beboere brugte 
mange af vinterens mørke timer til at forberede en eller anden form for underholdning. 
Resultatet af anstrengelserne blev vist i sammenhæng med en vinterfest for byens 
borgere - ”Bal i den Borgerlige”, og senere ”Halfest”.    
I perioder har det været lokalproducerede revyer, som publikum har moret sig over. 
Andre gange har man valgt at opføre en dilettant-forestilling. 
Her er et par eksempler: 

”Englefabriken” 1976 

   Inger Skytt                                         Christa Kilstofte, Kirsten Madsen, Eva Gram, Åge Bennedsen, Mogens Dam 

Ida Kastrup, Birthe Larsen, Henning Gydesen                                 Poul Kastrup Jørgensen 
Eva Gram, Kirsten Madsen, Lis Juul 
Stouby Lokalarkiv / Lis Schrøder / foto Mogens Dam 
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HALFEST 2013 
 

Så er det tid til at fejre 25. års jubilæum 
for halfest i Stouby 

 
LØRDAG DEN 23. FEBRUAR 2013 kl. 18.00  

I STOUBY MULTIHUS. 
 

 
Festen er for samtlige beboere i Stouby/Hornum området samt 
venner og bekendte. 
 
Showdown spiller op til dans og der vil være revy ”Stouby på 
kanten” 
 

   
 
 

 
 
Prisen for hele festen er kun 250 kroner 
Alt er inkluderet, undtagen drikkevarer som skal købes i baren i 
hallen. 
 
Tilmelding senest lørdag den 16. februar 2013 til  
Ole Lyse 20 61 55 00 eller til Kirsten Jørgensen 22 90 95 06. 
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HALFEST 2013 
 

 
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 så vi undgår 
dobbelttilmeldinger! 
 
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 16. februar til Ole Lyse eller Kirsten Jørgensen. Prisen 
er 50 kr. for festen, pengene betales ved 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 ”Stouby-prisen”. 
 

   
 
 
 
Gå ikke glip af denne forrygende og fornøjelige aften! 
 
 
Arrangører: Stouby GIF og Stouby og Omegns Lokalråd 
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DGI FODBOLDSKOLE I UGE 27

INFO:
For piger og drenge U7-U14
Fra d. 1. juli-5. juli 2013
Stouby Multihus
625 kr. pr. deltager
Inkl. Hummeltøj, bold og 
drikkedunk
Vi tilbyder speciel pigetræning 
og målmandstræning i løbet af 
fodboldskolen

FRUGTSPONSORER:
Dit lille malerfirma v/ Sanne Friis
Hyrup Maskinstation A/S
Hyrup Tømrer- &snedkerforret-
ning A/S
Kvik Auto A/S v/ Hans Friis
Mobil Byg v/ Jørgen Fisker Hen-
riksen
Spar i Stouby v/ købmand Yding
Sportigan Hedensted

KONTAKT:
Stouby GIF
Niels Groth - 40 87 77 50
ni.groth@mail.tele.dk

Tilmeldingen åbner: 
1. marts 2013 kl. 10.00

Stouby GIF og DGI afholder fodboldskole i 
uge 27

Tilmeld senest d. 30. maj på: www.dgi.dk/201310406012

HAR DU FODBOLD I 
HOVEDET OG BENENE?

Ko
rre

ktu
r
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Nyt fra spejderne:  

Opstart 
Vi starter forårssæsonen den 30/1, så 
hvis du har lyst til at gå til spejder er 
det et godt tidspunkt at starte på nu. 
Vi har især god plads hos bæverne 
som er børn fra 0. og 1. klasse.  
Familiespejd 
Vi har nu nogle familier som er interesserede i at 
deltage i familiespejd.  
Familiespejd er for dem der har børn i 
førskolealderen, som har lyst til at prøve 
spejderlivet sammen med deres familie. 
Hvis du gerne vil vide mere om dette, så kontakt 
Dina på 40983616. 
Aviser 
Husk, vi bliver glade hvis I gemmer jeres aviser til 
vi samler ind. Sæt dem blot ud til vejen inden kl. 
9 den dag vi samler ind - så henter vi dem.  
Næste gang bliver lørdag den 23. februar, hvor i 
også gerne må omme forbi med jeres aviser i 
spejderhuset. 
 
Som altid er alle velkomne til at kigge ud i spejderhuset på Stouby 
Skovvej 7C til vores møder om onsdagen. Efter jul starter vi igen 30/1. 
Fra 17:00 – 18:30 er det 0. – 3. klasse  
og fra 19:00 – 20:30 er det 4. – 7. klasse. 
 
Kontakt os: 
Heini Guttesen  heini@juulguttesen.dk   41329337 
Dina Kjerkegaard  kjerkegaard@pc.dk   40983616 
René Trust  rene.trust@gmail.com 24876919 
Leif Pedersen  leifped@email.dk  41972650 
Michel Christensen realcowboy@mail-online.dk  21476043 

Vigtige Datoer  
Opstart 2013 30. jan 
Avisindsamling 23. februar 
 
 

 

Vores ulvebande som vandt en 2. plads til 
distriktsturneringen 28. april 

Tre ”farlige” bævere 

Nogle af de store spejdere på løb 
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HENRIKS
SKOVSERVICE

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

Bil: 21 81 63 27

Plantning
Gødskning
Sprøjtning

Klipning og fældning 
af juletræer
Køb og salg af træer

 

 

 
 

 
 

 
 

Import og salg
Vin til fest og gaver

Idrætsvej 2
7140 Stouby

Tlf. 75897557
www.dkwine.dk

Åbningstid “når vi er hjemme”

- Vi gi’r dig et frisk pust

w w w. j p s - r e n . d k  ·  7 5  8 7  2 4  6 7

Salg af LED
pærer og lysbånd
www.aaplus.dk
tlf.: 369 87658

info@aaplus.dk

Enghøjs Autoværksted

Bråvej 24 B l 8783  Hornsyld l Tlf. 75 68 73 18 l www.enghojsauto.dk

-  Servicering af person- og varebiler  
 op til 3.500 kg.
-  Fejlsøgning m/nyeste testudstyr
-  Klargøring til syn
-  Forsikringsskade/karrosseriarbejde

Vi tilbyder:
-  Undervognsbehandling
-  Salg af dæk og fælge
-  Vikingdæk med 3 års garanti
-  Kundebil
-  Lav timepris

Et professionelt team af dygtige og erfarne mekanikere!
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Siden sidst fra Stouby og omegns Lokalråd 
 
Foråret var lige om hjørnet med grønne plæner og høje temperaturer, men nu er 
vinteren vendt tilbage og har tilsyneladende bidt sig fast. Det giver så mulighed for 
at få kælke og skøjter frem, men i skrivende stund er der vist plusgrader i vente. 
 
Halfest nr. 25 
Forberedelserne til halfest nr. 25 er i gang, 
og vi glæder os til at være med til at afholde 
denne "jubilæumshalfest". I den forbindelse 
er det vel på sin plads at se 25 år tilbage for 
mange kender af gode grunde ikke årsagen 
til, at vi fik en "halfest" i Stouby. 
 
På daværende tidspunkt blev der årligt 
afholdt 3 fester i Stouby. En aktivfest i 
Stouby GIF regi, en borgerforeningsfest "bal 
i den borgerlige" i sognegården og en "Støtteforeningsfest". Der kom godt 100 
personer til hver af festerne, og de kunne med lidt held give et mindre overskud. 
På daværende tidspunkt var Johnny Frederiksen formand for "Stouby GIFs 
Støtteforening", nu afdøde halinspektør Bjarne Andersen var formand for 
borgerforeningen og jeg var formand for Stouby GIF.  
 
Jeg foreslog, at vi skulle slå pjalterne sammen og forsøge os med en årlig halfest 
for hele Stoubyområdet. Det var der stor opbakning til, og med lidt sommerfugle i 
maven satte vi processen i gang og besluttede os for at halfesten skulle afholdes 
den sidste lørdag i februar 1989. Det var nødvendigt at satse lidt, for god musik 
skulle der til. I den forbindelse oplyste Poul Jørgen Ladefoged, ansat ved TVSYD, 
at han havde det helt rigtige 4 mands orkester, "SYD-erne". Det var TV-SYDs 
husorkester. Han fik forhandlet prisen ned på kr. 12.000,00 og "SYD-erne" levede 
helt op til forventningerne.  
Der var stor opbakning til halfesten, og der kom 256 gæster, og tilsyneladende 
havde vi ramt plet, for vi har aldrig senere været under dette antal. Nogle gange 
har vi endda været over de 400. 
Selv en voldsom snestorm kunne ikke holde Stoubyborgerne hjemme. Så kom 
støvlerne i brug, og det var traktorerne, der fyldte P-pladsen. 
 
Under vejs er halfesterne blevet tilrettet med underholdning og uddeling af 
"Stoubyprisen" samt uddeling af tilflyttergaver til de borgere, der er tilflyttet og er 
med til halfesten for første gang. 
Efter at "Støtteforeningen" blev nedlagt, deles overskud ligeligt mellem Stouby 
GIF og lokalrådet. Overskuddet har typisk ligget mellem kr. 20.000,00 - 35.000,00. 
Da jeg har været med til at arrangere alle halfesterne, har jeg af gode grunde 
været med til alle festerne, men vi hører gerne hvis, der er andre i samme 
situation.  
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Der arbejdes i øjeblikket med årets lokalunderholdning "Stouby på kanten". 
Nærmere om årets halfest – bl.a. tilmelding – kan man se på side 16 og 17. 
 
Årets Stoubypris 
I forbindelse med halfesten uddeler vi årets "Stoubypris". Kriterierne for uddeling 
af prisen 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 for andre medborgere - unge som ældre. 
I den forbindelse skal "person" opfattes ret bredt - kan også være 
forening/virksomhed m.v. 
Forslag fremsendes senest den 17. februar 2013 til næstformand Linda Peitersen 
-ljp@alectia.com.  
 
Frugthaven 
Efter ansøgning har lokalrådet modtaget kr. 25.000,00 fra landdistriktsrådets pulje. 
Beløbet skal benyttes til at etablere en frugthave på arealet Vejlevej 97 (den hvide 
ejendom mellem tennisbanen og fodboldbanen, der overdrages til lokalrådet af 
Hedensted Kommune, når kommunen har fjernet bygningerne). 
Senest til efteråret skal vi så i gang med at plante frugttræer. 
 
Årets idrætsudøver 
Lokalrådet har indstillet gokart kører Kevin Rossel som 
årets idrætsnavn i forbindelse med kommunens 
fritidsudvalgs Award-fest i Hornsyld Idrætscenter 5. mats 
2013. Kevin fortjener et skulderklap for den store seriøsitet 
han lægger i sit arbejde som gokart kører. Der er langt til 
formel 1, men han er godt på vej. 
 
Trafiksikkerhed 
Vi har indledt et samarbejde mellem Stenderup, Hornsyld 
og Rårup om at etablere skolecykelstier. En arbejdsgruppe 
arbejder videre med planerne. 
 
Cykelløb 
Hedensted Cykelklub (http://www.hedenstedcykelklub.dk) har oplyst, at man i 
lighed med sidste år arrangerer et cykelløb i Stouby. Cykelløbet foregår lørdag 6. 
april fra kl. 0900 til 1600. Cykelklubben oplyser, at løbet nok bliver lidt større end 
sidste år, idet der deltager en del A-ryttere. Se side 5 her i bladet. 
Vi har anmodet om, at cykelklubben indkalder til et informationsmøde i Multihuset. 
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Visionsaften i multihuset torsdag den 28. februar 2013 kl. 1900 
Stouby og omegns Lokalråd indbyder alle Stouby og omens borgere og foreninger 
til en visionsaften i multihuset over temaet "Hvor skal vi hen, Stouby?". 
Her skal vi drøfte Stoubys fremtid. Hvis du vil have indflydelse, så mød op til en 
spændende aften! 
Vi vil blandt anden komme ind på emnerne – Landsbydøden skal ikke ramme 
Stouby - Kommuneplanen (sidste frist for bemærkninger) - Byggegrunde (hvordan 
får vi gang i salget?) - Cykelstier - Erhvervsdrivende (hvordan støtter vi de 
erhvervsdrivende?) - Ældre (hvordan fastholder vi vore ældre i Stouby?) - 
Frugthaven (vi skal have plantet 100 frugttræer) - Kunst i Stouby - Skolen 
(hvordan fremtidssikrer vi skolen?) - EU-samarbejde (venskabslandsby - 
ungesamarbejde over landegrænser) - Forskønnelse (skal vi oprette en fond til 
opkøb af dårlige bygninger?) - Markedsføring/branding af Stouby ("Stouby - et 
godt sted at bo") - Andre aktuelle forhold. 
 
Lokalrådet kommer med oplæg og lægger op til debat over 
de enkelte emner. Mød op - du behøver ikke at tilmelde dig 
på forhånd. 
Kontakt evt. undertegnede eller næstformand Linda 
Peitersen. 
 

Ole Flemming Lyse/formand 
 
Hvordan betaler man medlemskab af Stouby og Omegns Lokalråd? 
  
Det gør man ved at indbetale et kontingent på 100,00 kr. pr. husstand pr. år og 
50,00 kr. pr. husstand pr. år for pensionister til 

 Bankkonto nr. 7030 1602101 
 hos Lenes Broderier, Borgergade 52 eller 
 hos Kirsten, Borgergade 15 

  
Sammen med det kommende Stouby Blad får I et girokort, som også kan benyttes 
til indbetaling af kontingent. 
I håb om, at rigtig mange vil støtte Stouby og Omegns Lokalråd i 2013 sender jeg 
de varmeste hilsner i denne kolde årstid. 
 
/Kirsten Jørgensen, Kasserer  
 
 
¼  annonce 
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feeling good

Sanatorievej 26
7140 Stouby
Tlf 7682 3380
receptionen@vejlefjord.dk

kom ind i varmen
Se arrangementer på www.hotelvejlefjord.dk/kalender

n Sanseoplevelser i De Termiske Bade

n Morning Delight, Onsdags Deluxe & Saunagus

n Søndagskaffe med stort kagebord

Husk at  
bestille på
 7682 3380

Flere billeder fra juletræsfesten
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STYRK IMMUNFORSVARET I DEN KOLDE TID 
 
I De Termiske Bade på Hotel Vejlefjord har man gennem et par år samlet rigtig 
gode erfaringer med at lave saunagus. Saunagus styrker immunforsvaret, hvis 
man deltager i det regelmæssigt. 
Spaleder Kirsten Clement fortæller, at deltagerne roser oplevelsen og den 
effektfulde virkning af gusen. Derfor er det nu besluttet at endnu flere gæster skal 
have mulighed for at prøve saunagus. 
Som noget nyt tilbydes saunagusarrangementer hvor deltagerne tages på en 
rejse med fire gussceancer af cirka en halv time på torsdage fra kl. 16.00 til 20.00 
og søndage fra kl. 15.00 - 19.00. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Læs mere om mulighederne for saunagus på www.hotelvejlefjord.dk/saunagus. 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
Udflugt med Horsens - og Bjerre Herreds Havekreds: 
Juleroseplanteskolen og Vejlø Præstegård lørdag 16/3-13 
 
Afgang: P-pladsen v/Horsens Banegård kl. 08.30 
Første stop: Vejlø Præstegård, se: www.vejloe-kirke.dk 
Kl. 12.30 går turen til planteskolen Spiren, som ligger ved 
Skælskør. Planteskolen er specialister i Helleborus, juleroser og 
påskeklokker. 16/3 er der Helleborusfestival, hvor bl.a. Signe Wenneberg er der. 
Vi bliver budt på kaffe og kage på planteskolen. 
Kl.15.30 går turen hjemad, det tager ca. 2 timer. 
Alt dette inkl. 1 rundstykke koster 220 kr. for medl. og 270 kr. for ikke medl. 
 
Tilmelding senest 10/3 til: Kirsten Mortensen tlf. 22 92 18 49. 
Mail: bjerrevej325@gmail.com  
Betaling senest 10/3 på konto 7140-0006627852, med angivelse af navn. 
Medbring selv: Madpakke og drikkevarer, kaffe/te. 

Saunagus øger 
blodcirkulationen, virker 
udrensende og påvirker 
kreds-løbet positivt.  
Duften og de kolde 
forfriskninger, vækker alle 
sanser og man mærker en dyb 
afspænding længe efter.  
De kyndige gusmestre 
fortæller under 
arrangementerne om de nøje 
udvalgte æteriske olier, som 
indhyller deltagerne i skønne 
duftnoter. 
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HORNSYLD EL ApS
Møllevej 1 - 8783 Hornsyld - Tlf. 75 68 77 55

BARRIT EL
Tlf. 75 69 13 77

Se også internet:
www.hornsyldel.dk

Snullik’s Data
Bellevej 8, 

Gammelby, 7140 Stouby
Tlf.: 27 51 70 78 . Mail: mhs@city.dk 

www.snulliksdata.dk

.Malerier  Persiske tæpper  Unika keramik  Skulpturer. .
Åben alle dage kl. 10-17 undtagen fredag

- klik ind på www.belle-kunst.dk

MEDLEM AF BRANCHEFORENINGEN FOR ORINTALSKE TÆPPER

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

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

Skou's  El  & 
Marineservice 

Aut. El-Installatør

El-installationer i bolig, landbrug og 
erhverv

*

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

gummibåde

Udstyr til både – bundmaling – plejeprodukter – 
tovværk

Vi ses på
Vejlevej 107 B, 7140 Stouby

Tlf. 75 89 79 90

www.skous-marine.dk

6

 
HYLLE’S

MURERFORRETNING

LARS CHRISTIAN HYLLE

Hyrupvej 7  .  7140 Stouby .  Mobil 21 66 65 76

Alt murerarbejde 
udføres:

!

!

!

!

!

Fliser
Tag
Reparationer
Tilbygninger
Nybyggeri

OCK-anlæg
v/Ole Kilstofte
Fakkegravvej 42, 7140 Stouby
Mobil: 22 94 75 64 �  Tlf.: 75 89 75 64
E-mail: o_kil@hotmail.com
www.ock-anlaeg.dk

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

Ring for uforbindende tilbud ...

Telefon 75 69 14 15
www.rosenvoldcamping.dk

 

 

**

HYRUP 
MASKINSTATION AS

TLF. 75 89 75 00

Landbrugets partner hele året

Alt inden for tryksager.
F.eks.

Visitkort - Brevpapir - Kuverter
Brochurer - Foldere - Foreningsblade
Banner
Skilte
Dekoreringer af biler eller andet med 
udskåret folie/print
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Nyt fra Multihuset 
 
Opsigelse: Halinspektør Tommy Glyngfeldt har opsagt sin stilling med virkning fra 
1. marts 2013. Da han mangler at afholde 3 ugers ferie betyder det at hans sidste 
arbejdsdag er 7. februar. Hans forpagtning af Cafeen løber februar måned ud. 
Bestyrelsen takker Tommy for hans indsats igennem de sidste 2½ år. 
 
Ovenstående betyder at vi har 2 udfordringer, en på den korte bane (sæsonen 
ud), samt ansættelse af en ny halinspektør ikke senere end starten af den nye 
sæson. Vi har en aftale på plads for resten af sæsonen, og der er indrykket 
stillingsopslag i diverse aviser m.m. Så vi regner med at have den nye inspektør 
på plads inden opstarten af den nye sæson. 
 
Visionsdag: Der vil snart komme en invitation ud til alle foreninger i Stouby, 
vedrørende afholdelse af en visionsdag. Her ønsker bestyrelsen alle foreningers 
input til hvad vi kan bruge vores Multihus til. Vi har bl.a. mange weekender hvor 
huset ikke bliver brugt og det vil vi gerne lave om på.  
Der vil blive inviteret 2 personer fra hver forening (dem der er listet op bag på 
Stoubybladet), så hvis man ikke er nævnt her hører vi gerne fra Jer). Så 
bestyrelserne i de enkelte foreninger kan allerede nu begynde at diskutere hvilke 
ideer de ønsker at komme med på visionsdagen. 
 
Det er i vores alles interesse at Multihuset bliver brugt så meget som muligt, så 
derfor håber vi på et stort fremmøde. 
 
Invitation udsendes i starten af marts. Datoen bliver sandsynligvis i starten af juni. 
 

På bestyrelsens vegne, Jens Lund 
 
 
 
Onsdagsklubbens vinterprogram: for alle lokale pensionister og efterlønnere  
 
Vi har til huse i fælleslokalet, der er tilknyttet til ældreboligerne i Mølleparken. 
 
13. feb. 1400 Hyggeligt samvær 
20. feb. 1400 Anne Marie Hansen, Vrigsted fortæller/læser en historie 
27. feb. 1400 Bankospil: medbring en gevinst max 25 kr. 

6.marts 1400 
Jan Svendsen, Brande: Danmarkshistoriens mest 
mærkværdige bo- og arbejdsplads i Brunkulslejrene 

13. marts 1400 Inger Baungård, Juelsminde fortæller om Grønland 

20. marts 1400 
Afslutning på vintersæsonen med pakkespil: medbring en 
gevinst til max 25 kr.  
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    STOUBY  HORNUM                      
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Torsdag den 
Fredag den 
Søndag den 
Mandag den 
 

  3. 
10. 
17. 
24. 
  3. 
10. 
17. 
24. 
28. 
29. 
31. 
  1. 
 

feb. 
feb. 
feb. 
feb. 
mar. 
mar. 
mar. 
mar. 
mar. 
mar. 
mar. 
apr. 
 

Seksagesima 
Fastelavn 
1. s. i fasten 
2. s. i fasten 
3. s. i fasten 
Midfaste 
M. bebudelse 
Palmesøndag 
Skærtorsdag 
Langfredag 
Påskedag 
2. påskedag 

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

 
Morten S. Krabbe 
 
 
Bil 
 
Bil 
 
Bil 
 
Bil 
Fin Petersen 

10.30 
Ingen 
Ingen 
  9.00 
Ingen 
10.30 
Ingen 
16.30 
Ingen 
14.00 
  9.00 
Ingen 

 

 
 
 
Rikke Mai 
 
 
 
Spaghetti 
 
Liturgisk 
 
 
 

 
 
 

Koncert med Local Vocal i Stouby Kirke 

Tirsdag den 5. feb. kl. 20.00 kommer det kendte kor Local Vocal fra Århus. Koret består af 
20-25 medlemmer, der synger a capella dvs. uden musik. Det bliver skønne toner, der vil 
fylde Stouby Kirke den aften. Kom og tag andre med til en god koncertoplevelse. Entré: 50 kr. 
 
Vinterferie 
Fra lørdag den 9. feb. til og med søndag den 24. feb. holder jeg vinterferie. Embedet passes 
af sognepræst Fin Petersen, Ørum Præstegård, tlf. 7589 5397.   
 
Sogneindsamling – søndag den 10. marts 
Sogneindsamlingen går til Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde med at bekæmpe 
sult og fattigdom. Vi håber igen i år at kunne sende mange indsamlere ud i vore sogne, og at 
de vil blive godt modtaget. Men vi har brug for flere indsamlere, der har lyst til at bruge et par 
timer på et godt formål. Kontakt indsamlingsleder Poul Erik Sørensen, peas@km.dk eller tlf. 
7589 7051. Vi mødes i Stouby Multihus kl. 12.30 og fordeler ruterne i sognene.  
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Spaghettigudstjeneste i Hornum Kirke 
Palmesøndag den 24. marts kl. 16.30 er der spaghettigudstjeneste, der særligt er tilrettelagt 
for børnene. Bagefter er der gratis spaghetti og kødsovs i Træhuset. Der er tilmelding til Poul 
Erik Sørensen – på peas@km.dk eller 7589 7051 senest onsdag 20/3. Alle er velkommen.  
 
Liturgisk gudstjeneste – langfredag 
Fredag den 29. marts kl. 14.00 er der liturgisk gudstjeneste i Hornum Kirke. Det er en guds-
tjeneste uden prædiken, og der er heller ingen pynt på alteret. Vi hører bl.a. lidelseshistorien 
og synger de salmer, der hører til denne dag.  
 
Foredrag med Helge Lund 
Tirsdag den 9. april kl. 19.30 kommer pensioneret skibsfører Helge Lund fra Rødbyhavn til 
Stouby Multihus og fortæller om Vejlefjord, hvor hans far var ansat fra 1926 til 1957, fra 1938 
til 1955 som inspektør. Det er Stouby Lokalarkiv og Stouby Menighedsråd, der står for dette 
arrangement, hvor der er kaffe á 30 kr. 
 
Konfirmandgudstjeneste i Stouby Kirke 
Søndag den 14. april kl. 14.00 medvirker mange af årets konfirmander og sætter deres 
præg på denne gudstjeneste. Bagefter er der sodavand, kaffe og kage i våbenhuset.  
 
Sangeftermiddag 
Torsdag den 18. april kl. 14.00-16.00 er der igen sangeftermiddag i Stouby Multihus, hvor 
Uffe Kristiansen spiller. Alle er velkommen. Der er kaffe á 20 kr.  
  
Konfirmationer i 2013 
Der konfirmation søndag den 5. maj kl. 9.00 i Hornum Kirke og kl. 10.30 i Stouby Kirke.  
 
Set og sket fra 18/11 2012 – 25/1 2013 
 
Døbte i Stouby Kirke: 
18/11 Simon Søgaard 
23/12 Asger Kirkedal Laursen 
 
Døde og/eller begravede i Stouby Sogn: 
18/11 Per Alexander Philipsen 
15/12 Søren Paaske 
27/12 Ingrid Kirstine Askjær 
  8/1   Ellen Rønsholt de Jong 
 
Adresseliste: 
Sognepræst: Poul Erik Sørensen, Kalmarvej 15, 7140 Stouby tlf. 7589 7051 el. peas@km.dk 
Organist: Uffe Kristiansen, Nørremarksvej 6, Ørum, 8721 Daugård tlf. 7589 5387 eller 
hoejvang@adslhome.dk 
 
Stouby Kirke: 
Graverkontoret ved kirken: tlf. 7589 7435 – bedst mellem 12.00 og 12.30 
Graver og kirketjener: Bent E. Schmidt, Søndre Kirkevej 9, Skjold, 8700 Horsens 
Kirkeværge: Preben Laursen, Løgballevej 18, 7140 Stouby 
 
Hornum Kirke: 
Graver og kirketjener: Kirsten Schrøder, Neder Bjerrevej 7, 8783 Hornsyld tlf. 2179 9350 
Kirkeværge: Gert Ballegaard Hansen, Bråskovvej 78, 8783 Hornsyld tlf. 4077 9640  



30

www.bjerre-koed.dk  *  Tlf.: 75 68 15 11

Din virksomhed er unik - derfor skal du serviceres af din egen revisor. Vi tager 
udgangspunkt i dig og din virksomheds behov.

Hos Revisionskontoret i Daugaard A/S er vi seks uddannede revisorer, der er klar 
til at levere gode revisorydelser i et forståeligt sprog.

Vort faglige niveau skal du stole på - vor personlige service kan du opleve.

Vi kan tåle at blive målt på det vi gør og ikke kun på det, vi siger. På vor hjemme-
side kan du læse, hvad nogle af vore kunder udtaler om samarbejdet med os.

Karen Hansen Lyse
Registreret Revisor og indehaver

Erhvervsvej 2
8721 Daugård

Tlf.: 7589 6066

K

REVISIONSKONTORET
I DAUGAARD

WWW.R-I-D.DK

ER DIN NØGLE TIL
FORSTÅELIG RÅDGIVNING
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– fra fugning af sanitet til udtagning af PCB-fuger.

Der bruges kun godkendte produkter efter FSO-standarden. Materialerne er  

som udgangspunkt fri for phthalat, isocyanater og opløsningsmidler.

VI VIL FORDI VI KAN

ALT I ELASTISKE FUGER UDFØRES I HØJ KVALITET 

døre  |  vinduer  |  gulv  |  facader  |  betonelementer  |  brandfuger  |  vådrum
klinker  |  bordplader  |  sokler  |  vask  |  toilet  |  isætning af ekspanderende fugebånd 

|  Gratis eftersyn af gummifuger  |

JYSK FUGE KOMPAGNI APS
Bellevej 24, Belle – 7140 Stouby  |  +45 4084 1944  |  jyskfugekompagni.dk

USYNLIG FINISH
Jysk Fuge Kompagni er specialister i alle slags elastiske fuger  

– fra fugning af sanitet til udtagning af PCB-fuger.

Der bruges kun godkendte produkter efter FSO-standarden. Materialerne er  

som udgangspunkt fri for phthalat, isocyanater og opløsningsmidler.

VI VIL FORDI VI KAN

ALT I ELASTISKE FUGER UDFØRES I HØJ KVALITET 

døre  |  vinduer  |  gulv  |  facader  |  betonelementer  |  brandfuger  |  vådrum
klinker  |  bordplader  |  sokler  |  vask  |  toilet  |  isætning af ekspanderende fugebånd 

|  Gratis eftersyn af gummifuger  |

JYSK FUGE KOMPAGNI APS
Bellevej 24, Belle – 7140 Stouby  |  +45 4084 1944  |  jyskfugekompagni.dk

USYNLIG FINISH
Jysk Fuge Kompagni er specialister i alle slags elastiske fuger  

– fra fugning af sanitet til udtagning af PCB-fuger.

Der bruges kun godkendte produkter efter FSO-standarden. Materialerne er  

som udgangspunkt fri for phthalat, isocyanater og opløsningsmidler.

VI VIL FORDI VI KAN

ALT I ELASTISKE FUGER UDFØRES I HØJ KVALITET 

døre  |  vinduer  |  gulv  |  facader  |  betonelementer  |  brandfuger  |  vådrum
klinker  |  bordplader  |  sokler  |  vask  |  toilet  |  isætning af ekspanderende fugebånd 

|  Gratis eftersyn af gummifuger  |

JYSK FUGE KOMPAGNI APS
Bellevej 24, Belle – 7140 Stouby  |  +45 4084 1944  |  jyskfugekompagni.dk

USYNLIG FINISH
Jysk Fuge Kompagni er specialister i alle slags elastiske fuger  

– fra fugning af sanitet til udtagning af PCB-fuger.

Der bruges kun godkendte produkter efter FSO-standarden. Materialerne er  

som udgangspunkt fri for phthalat, isocyanater og opløsningsmidler.

VI VIL FORDI VI KAN

ALT I ELASTISKE FUGER UDFØRES I HØJ KVALITET 

døre  |  vinduer  |  gulv  |  facader  |  betonelementer  |  brandfuger  |  vådrum
klinker  |  bordplader  |  sokler  |  vask  |  toilet  |  isætning af ekspanderende fugebånd 

|  Gratis eftersyn af gummifuger  |

JYSK FUGE KOMPAGNI APS
Bellevej 24, Belle – 7140 Stouby  |  +45 4084 1944  |  jyskfugekompagni.dk

USYNLIG FINISH
Jysk Fuge Kompagni er specialister i alle slags elastiske fuger  

– fra fugning af sanitet til udtagning af PCB-fuger.

Der bruges kun godkendte produkter efter FSO-standarden. Materialerne er  

som udgangspunkt fri for phthalat, isocyanater og opløsningsmidler.

VI VIL FORDI VI KAN

ALT I ELASTISKE FUGER UDFØRES I HØJ KVALITET 

døre  |  vinduer  |  gulv  |  facader  |  betonelementer  |  brandfuger  |  vådrum
klinker  |  bordplader  |  sokler  |  vask  |  toilet  |  isætning af ekspanderende fugebånd 

|  Gratis eftersyn af gummifuger  |

JYSK FUGE KOMPAGNI APS
Bellevej 24, Belle – 7140 Stouby  |  +45 4084 1944  |  jyskfugekompagni.dk

USYNLIG FINISH
Jysk Fuge Kompagni er specialister i alle slags elastiske fuger  

– fra fugning af sanitet til udtagning af PCB-fuger.

Der bruges kun godkendte produkter efter FSO-standarden. Materialerne er  

som udgangspunkt fri for phthalat, isocyanater og opløsningsmidler.

VI VIL FORDI VI KAN

ALT I ELASTISKE FUGER UDFØRES I HØJ KVALITET 

døre | vinduer | gulv | facader | betonelementer | brandfuger 
 vådrum | klinker | bordplader | sokler | vask | toilet  

 isætning af ekspanderende fugebånd
| Gratis eftersyn af gummifuger | 

JYSK FUGEKOMPAGNI ApS 

Bellevej 24, Belle – 7140 Stouby | +45 4084 1944 | jyskfugekompagni.dk

Følg med i, hvad der sker  
globalt, nationalt 

og lokalt

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

HENRIKS
SKOVSERVICE

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

Bil: 21 81 63 27

Plantning
Gødskning
Sprøjtning

Klipning og fældning 
af juletræer
Køb og salg af træer

 

 

 
 

 
 

 
 

Import og salg
Vin til fest og gaver

Idrætsvej 2
7140 Stouby

Tlf. 75897557
www.dkwine.dk

Åbningstid “når vi er hjemme”

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

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

Vestergaard I/S.
v. Ole Lyse

JØRGEN BOJSEN JENSEN

TØMRERMESTER
Kildevangen 16 8783 Hornsyld Tlf. 75 68 75 99

Værksted Hornumvej 4, Hornum 75 68 71 88

Snullik’s Data
Bellevej 8, 
Gammelby

7140 Stouby

Alt i digitaltryk og offsettryk
Dekorering af biler og vinduer

Fotoplot
Fotografering

Skilte                              Mobil: 27517078
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Foreninger og organisationer i Stoubyområdet 
 
Navn:  Formand/leder  Adresse   Telefon nr. 
 
Bjerre Herred Havekreds Ellen Kristine Kyed Jørgensen Lysegårdsvej 7, Hyrup, 7140 Stouby 7589 7770 
Bjerre Herred Rideklub Kirsten Due  Gramrodevej 15, 7130 Juelsminde 7568 5098 
Bjerre Herred Svømmeklub Hanne Blume   
Columna Gymnastikforening Eva Gamst Jensen Møllevænget 7 M, 7140 Stouby  7589 7003 
 
Hornum Menighedsråd Erik Bertelsen  Hornumvej 7, Hornum, 8783 Hornsyld   7568 7884 
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 Heini Guttesen  spejder@svangut.dk  4132 9337 
 
Kildebjerget Kostskole Sten Muff  Sanatorievej 1, 7140 Stouby  7847 9700 
Kildebjergets Støtteforening Henrik Balle Nielsen Stouby Møllevej 14, 7140 Stouby 7560 1800 
Lokalhistorisk Arkiv Ole Hald  Bøgevej19, 8783 Hornsyld  7589 7070 
Naturbørnehaven Tove Paaske  Stouby Skovvej 2, 7140 Stouby  7589 7868 
Onsdagsklubben Bodil Hansen  Vejlevej 119, 7140 Stouby  7589 7369 
 
Lægevagt: 7011 3131: OBS: får man brug for hjertestarter mens Multihuset er låst, må man knuse glasdøren! 
 
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 Jørgen Fisker Henriksen Aksel Nielsens vej 5, 7140 Stouby 2084 4550 
Stouby GIF  Jan Rosenmaj Pedersen Aksel Nielsens vej 3, 7140 Stouby 7589 7075 
 
Stouby Jagtforening Ole Mikkelsen  Mølletoften 2, 7140 Stouby  2398 4193 
Stouby Kajakfællesskab Karen Hansen Lyse kh@r-i-d.dk   2171 6066 
Stouby Menighedsråd Laurids Madsen  Vejlevej 80, Hyrup, 7140 Stouby  589  7264 
Stouby Motion  Klaus Holgersen Lindevangen 7, 7140 Stouby  7589 7975 
Stouby Multihus, best.formand Jens Lund  Fakkegravvej 2, 7140 Stouby  2837 3050 
 
Stouby Multihus, halbest./Café Tommy Glyngfeldt Idrætsvej   7589 7520 
Stouby Musik-og Kulturforening Peter Skov     4055 0412 
Stouby Net  Knud Olesen  Idrætsvej 2, 7140 Stouby  7589 7557 
 
Stouby Skakklub Jens Otto Grabau Kalmarvej 12, 7140 Stouby  7589 7210 
Stouby Skole   Frank Petersen  Vejlevej 93, 7140 Stouby  7589 7511 
Stouby Skolebestyrelse Peter M. Nielsen Højkildevej 5, Ørum, 8721 Daugaard 7682 3417 
Stouby Skoles Venner Erling Nordtoft  Mikkelsvej 11, 7140 Stouby  7569 1286 
 
Stouby og Omegns Lokalråd Ole Lyse  stoubylokalraad@gmail.com   2061 5500 
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 Jan Møller Iversen 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 
 
På vores hjemmeside, www.stouby.nu kan du finde mange af disse foreningers mailadresser. 
 
Redaktionen hører meget gerne fra dig, hvis du har kendskab til opdateringer af kontaktinformationen herover. 
 
 

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

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

Vestergaard I/S.
v. Ole Lyse

JØRGEN BOJSEN JENSEN

TØMRERMESTER
Kildevangen 16 8783 Hornsyld Tlf. 75 68 75 99

Værksted Hornumvej 4, Hornum 75 68 71 88

Snullik’s Data
Bellevej 8, 
Gammelby

7140 Stouby

Alt i digitaltryk og offsettryk
Dekorering af biler og vinduer

Fotoplot
Fotografering

Skilte                              Mobil: 27517078
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AKTIVITETSLISTE 
 
 Hver mandag: Fælles løbetræning kl. 17.00 fra Multihuset, alle niveauer 
 Hver mandag 18.00 - 19.00: Holdfitness 
 Hver onsdag: Legestue i Multihuset kl. 10.00 
 Hver onsdag: Onsdagsklubben kl. 14.00-16.30 (se på stouby.nu og side 27) 
 Hver torsdag kl. 19.30 - 21.30: Lokalarkivet har åbent 
 Hver søndag: Mountainbike-træning kl. 08.00 – mød op ved SPAR 
 
Februar  
6. Hjertestarter-kursus i Multihuset kl. 14.00 og 16.30, se side 14 
17. Fastelavnsfest i hallen kl. 14.00, se side 5 
Uge 7: Generalforsamling: Stoubys Aktive Piger, Multihuset kl. 19.00 – mere info senere 
21. Orkidémanden, Knud Nielsen, fortæller om sine rejser i Sydamerika, Multihuset kl. 19.00  
23. Halfest nr. 25. Kl. 18.00 i Multihuset, se side 16 og 17 
28. Visionsaften v/Stouby og Omegns Lokalråd, kl. 19.00 i Multihuset, se side 23 
 
Marts 
10. Sogneindsamling v/Folkekirkens Nødhjælp – flere indsamlere søges! Se side 28 
12. Catherine Walker fortæller om sine rejser i Indien, Multihuset kl. 19.00 
16. Udflugt v/Horsens og Bjerre Herred Havekreds, se side 25 
24. Spaghettigudstjeneste i Hornum Kirke kl. 16.30, se side 29 (palmesøndag) 
29. Liturgisk gudstjeneste i Hornum Kirke kl. 14.00, se side 29 (langfredag) 
30. Stouby Jagtforening: Riffelskydning i Vingsted (påskelørdag) 
 
April 
5. Thomas Hartmann-show i Multihuset kl. 19.00, se side 11 
6. Cykelløb kl. 09.00 i Stouby, se side 5 
9. Foredrag v/Helge Lund, Multihuset kl. 19.30, se side 29 
14. Konfirmandgudstjeneste i Stouby Kirke kl. 14.00, se side 29 
18. Sangeftermiddag kl. 14.00 i Multihuset, se side 29 
 
Maj 
5. Konfirmation: Hornum Kirke kl. 09.00, Stouby Kirke kl. 10.30, se side 29 
7. Standerhejsning og sejlads v/Kajakfællesskabet, Rosenvold, kl. 18.00, se www.stouby.nu  
 
Næste nummer (nr. 152) 
af Stouby Bladet udkommer i starten af april 2013. 
Deadline for materiale til bladet er fredag den 22. marts 2013. 
 
Stoubybladet udkommer 6 gange om året (hver lige måned) 
De følgende numre udgives: I starten af juni, august og oktober 2013 
Deadline for materiale til de næste numre er hhv.: 24. maj, 26. juli og 27. september 2013. 
 
 
 
 ¼ annonce 

Finder du ikke hvad du søger, ring til os på tlf. 75 89 72 00 - Køb online på www.batteribyen.dk

Batterier til ethvert formål!
Genopladelige - Alkaline - Bærbar PC/Mac - Telefon - Foto/Video

Strømforsyninger/Ladere til!
Bærbar PC - Telefon - Kamera - Navigation m.m. 
LED Belysning
Miljøvenlige og besparende Industribelysning - Spots - Pærer - Strips 


