Stouby Bladet
- i samarbejde med stouby.nu
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Jens Gram Petersson
Entreprenør/
Aut. Kloakmester

Surmosevej 13, 7150 Barrit
Alt forefaldende
entreprenørarbejde udføres

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

Rådgivning
miljø
Jordforurening
EDB

Niels Mølgaard, Ingeniør m IDA
Bjerggårdsmarken 4, 7140 Stouby
Tlf. 7589 7654 Mob. 23724854

Borgergade 52,
Tlf. 75 89 73 81

7140 Stouby

www.lenesbroderier.dk
Åbningstider
Torsdag og fredag 10 - 17
Lørdag 10 - 13, samt efter aftale.
Vi har mere end 2000 forskellige
broderier i forretningen, samt stof,
garn og tilbehør til broderi.

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

IB CHRISTIANSEN APS
Bråskovvej 86
7140 Stouby
Tlf. dag 21797733
Tlf. aften 75897733

Murerarbejde udføres
Nybygning
Ombygning
Reparation

Ring og få et godt tilbud
Kvalitets arbejde til tiden


Stouby Bladets redaktion
Helene Fruelund
Bjørn Lorenzen
Bo Poulsen
Annonceansvarlig, Ingeborg Groth

tlf. 21 82 96 22
tlf. 75 89 78 22
tlf. 20 84 41 41
tlf. 75 89 77 50

Indlæg til Stouby Bladet & stouby.nu kan sendes til
redaktion@stouby.nu
Henvendelse vedr. annoncer kan ske til annonceansvarlig på
annoncer@stouby.nu, eller på telefon: 75 89 77 50

Bestyrelsen for Stouby og Omegns Lokalråd
Formand:
Kirsten Jørgensen
Næstfmd:
Linda Jill Peitersen
Kasserer:
Rune Stensdal
Sekretær:
Bjørn Lorenzen
Øvrige:
Helene Fruelund
Anker Jørgensen
Karen Hansen
Suppl.
Bo Poulsen

tlf. 75 89 75 46
tlf. 60 32 50 25
tlf. 75 89 70 15
tlf. 75 89 78 22
tlf. 21 82 96 22
tlf. 22 13 43 72
tlf. 21 71 60 66
tlf. 20 84 41 41

Bestyrelsen for Stouby GIF
Formand:
Erling Juul
Næstfmd:
H.P. Hansen
Kasserer:
Hans Jørn Sørensen
Sekretær:
Jan Pedersen
Best.medlem: Mette Lyse Pedersen
Fodbold:
Kian A. P. Frederiksen
Gymnastik: Lisbeth R. Thomsen
Tennis:
Klaus Petersen
Badminton: Jørgen Gram
Motion:
Rune Stensdal

tlf. 75 69 14 72
tlf. 75 89 77 12
tlf. 27 31 53 03
tlf. 75 89 70 75
tlf. 75 89 77 35
tlf. 22 73 17 50
tlf. 75 71 20 24
tlf. 75 89 77 71
tlf. 75 69 10 31
tlf. 75 89 70 15

_________________________________________________________________

Redaktionen ønsker alle læsere og annoncører en god jul samt et godt
og lykkebringende nytår.



Som en underafdeling af Stouby GIF afholder vi hvert år et årsmøde, hvor
idrætsudvalget aflægger beretning og regnskab. Stouby motion afsluttede
den 30/9 sit første hele regnskabsår, og har nu eksisteret som forening i godt
18 måneder. Det forgangne år har været året, hvor konceptet med et lokalt
motionscenter drevet af frivillig arbejdskraft for alvor har skullet stå sin prøve,
og uden at prale kan vi godt sige, at Stouby motion har bestået prøven med
glans.
Medlemstallet toppede i foråret med over 300 personer, og har efter
sommeren stabiliseret sig på et niveau omkring 230 personer. Den store
medlemstilgang har betydet, at vi har en rigtig god økonomi i foreningen, og
årets overskud blev på 37.702 kr. mod et underskud i foreningens første
halve leveår på 8.929 kr.
Den økonomiske situation har betydet, at vi har kunnet fremrykke nogle
investeringer i træningsfaciliteterne uden at gældsætte foreningen yderligere.
Blandt de store poster har været anskaffelsen af et nyt og bedre løbebånd,
udvikling af et bookingsystem, en opgradering af musikanlægget og
installation af et ventilationsanlæg i Indoor Cycling lokalet samt en udvidelse
af motionslokalet.
På fitnesssiden har vi uddannet tre nye instruktører, og Indoor Cycling teamet
er blevet forstærket med yderligere to instruktører. Desuden er tre af vore
instruktører i år gået ind i arbejdet med teenfitnessholdet, der igen i år er en
stor succes blandt de 12 – 15 årige.
Foruden den daglige drift af foreningen har idrætsudvalget løbende arbejdet
på en forenkling og automatisering af de administrative rutiner. Vi har fået
udviklet et internetbaseret bookingsystem, som vi nu anvender til alle former
for aftaler med såvel nye som eksisterende medlemmer. Bookingsystemet er
integreret med vores nye hjemmeside, som vi har udviklet i samarbejde med
Stouby GIF. Hjemmesiden indeholder desuden ny funktionalitet, så
håndteringen af nye medlemmer er blevet væsentligt forenklet.
På årsmødet blev der stillet spørgsmål til den ændrede kontingentstruktur, og
idrætsudvalget redegjorde for baggrunden. Idrætsudvalget er af den
overbevisning, at i en forening drevet af frivillig arbejdskraft, skal de
administrative rutiner være så enkle som muligt. Det er med udgangspunkt i
det princip, at vi har indført helårskontingent for en periode svarende til


regnskabsåret. Det har lettet arbejdet med administration af betalinger og
adgangsnøgler betydeligt. Desuden har vi lavet en aftale med PBS, så
medlemskontingenter nu opkræves af Betalingsservice som
papirindbetalingskort, elektroniske indbetalingskort eller via PBS.
Med de beskrevne ændringer i de administrative rutiner tager vi i
indeværende år fat på en certificering af foreningen som et officielt DGI/DIF
motionscenter. Vi har med de gennemførte tiltag et godt udgangspunkt, og
ser frem til at komme i gang med arbejdet sammen med instruktørteamet og
medlemmerne.
/Rune Stensdal.
_________________________________________________________________

Halfest 2010
Forberedelserne til årets halfest er godt i gang. Det er 22 år siden, at vi holdt
vores første halfest for alle foreningerne i Stouby-området.
Vi fik en god start i 1989 med hjælp fra Poul Jørgen Ladefoged, der skaffede
os TV-SYD’s toporkester ”SYD-erne”, og vi er stolte over, at vi har kunnet
holde liv i halfesterne.
Ved den første halfest var vi 256 deltagere, og det er kun gået fremad siden –
ved indvielsen af Multihuset var vi således oppe på 450 deltagere til spisning.
Derfor skal vi opfordre til, at I sætter kryds i kalenderen
lørdag den 27. februar
Aftenens program vil blive afsløret i det næste nummer af Stouby Bladet.
På vegne af halfestudvalget.
Ole Fl. Lyse.



Malerier

. Persiske tæpper . Unika keramik . Skulpturer

Åben alle dage kl. 10-17 undtagen fredag
- klik ind på www.belle-kunst.dk

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

MEDLEM AF BRANCHEFORENINGEN FOR ORINTALSKE TÆPPER

STOUBY HJEMMESERVICE
v/ Helga Pedersen
RENGØRING OG HUSHOLDNINGSARBEJDE M.V.
Grundvej 3, 7140 Stouby
Tlf. 75 89 76 50

Skou's El &
Marineservice
Aut. El-Installatør

El-installationer i bolig, landbrug og
erhverv
*

Suzuki & Mariner påhængsmotorer

Örnvik, Poca & Linder joller samt Quicksilver
gummibåde
Udstyr til både – bundmaling – plejeprodukter –
tovværk

Vi ses på
Vejlevej 107 B, 7140 Stouby
Tlf. 75 89 79 90
www.skous-marine.dk
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Annoncer 2010

Tak til de firmaer og privatpersoner, der i 2009 har annonceret i Stouby
Bladet.
Her i begyndelsen af december er der udsendt brev til alle, der har
annonceret i 2009. Brevet indeholder spørgsmål til ønske om annoncering i
2010 og nye gældende priser. Skulle Du/I ikke have modtaget et brev, bedes
du/I hurtigst muligt kontakte undertegnede.
Vi håber, at alle vores annoncører fra 2009 fortsat vil støtte op om de lokale
aktiviteter og foreningslivet i Stouby og omegn ved at tegne sig for nye
annoncer i 2010.
Skulle der være nogen blandt Stouby Bladets læsere, der overvejer at
annoncere i bladet eller kender nogen, som måske kunne tænkes at ville
annoncere i bladet, er man velkommen til at kontakte undertegnede og få en
uforpligtende snak om mulighederne. Årsskiftet nærmer sig hastigt, og skal
du have professionelt hjælp til opsætning af din annonce, bør du ikke vente
for længe. Vi er begyndt at tegne nye annoncer for 2010.
Priserne for 2010 ser således ud:
Hele 2010
Størrelse
Sort/hvid
1/1 side
5.995,00
1/2 side
2.995,00
1/3 side
1.495,00
1/4 side
695,00

Farve
9.995,00
4.995,00
2.295,00
1.095,00

Engangsannonce
Sort/hvid
Farve
1.250,00
2.085,00
625,00
1.045,00
310,00
480,00
145,00
230,00

Fortvivl ikke, hvis du ikke er klar til at annoncere i det næste nummer, der
udkommer i begyndelse af februar. Vi kan altid lave en aftale for en kortere
periode eller blot en enkelt annonce i et enkelt nummer.
Kære læsere af Stouby Bladet. I ønskes alle en glædelig jul, samt et godt og
lykkebringende nytår.
Venlig hilsen
Annoncekoordinator
Ingeborg Sejr
Vejlevej 118
7140 Stouby
tlf. 75 89 77 50
annoncer@stouby.nu


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

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

KVIK

AUTO A/S

v/HANS FRIIS * KURVEFORT 1 * 7140 STOUBY

TLF. 75 89 71 01 * MOBIL 40 92 71 01
BETYDER
GODT
HÅNDVÆRK





Sparer dig for meget
Vi er sponsor for
Stouby GIF

HYRUP
MODEBUTIK
SOLID ERFARING, LOKALT KENDSKAB OG
TILLID
ING, LOKALT
KENDSKAB
OG TILLID
- KAN GØRE
FORSKELLEN
- KAN
ORSKELLEN
KANGØRE
GØREFORSKELLEN
FORSKELLEN
Mød
Mødososi i

Hyrup Modebutik
V/ Betina Bohn Pedersen
Lysegårdsvej 24
7140 Stouby
Tlf.: 60 47 90 96

Spar Nord Vejle

N GØRE FORSKELLEN
d os i
Tommy
Nord Vejle

Tim

Åbent hver torsdag fra 18.00 - 21.00
eller efter aftale.

Niels

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

Mail: hyrupmodebutik@live.dk
www.green-house.com/hyrup

Karen Hansen

Registreret Revisor
Aksel Nielsens Vej 1
7140 Stouby

Gl. Vejlevej 21
8721 Daugård
Tlf. 7589 6066

www.r-i-d.dk
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Af Lone Yding,
kommunikationsansv.

Vejlefjord juler….
Gavekort og HomeSpa-produkter som julegave
Tag den nemme løsning, der samtidig er hurtig og eksklusiv. Vejlefjord
Webshop tilbyder gavekort og de helt nye HomeSpa-produkter, baseret på
naturens egne råvarer.
Julehygge og julemenu
Bestil bord til julemenu eller julebuffet med alverdens julelækkerier til priser
fra kr. 215,-.
Du kan også vælge Vejlefjord Julehygge-arrangement, hvor du starter kl.
16.00 med et ophold i De Termiske Bade krydret med gløgg og æbleskiver.
Julehyggen fortsætter kl. 19.00 med velkomstdrink og 3-retters julemenu –
det hele for kun kr. 675,- pr. person.
Juletilbuddene kan bookes alle fredage og lørdage indtil den 12. december.
Nyt spa-tilbud
Morning Delight er nyt arrangement i 2010. Kickstart dagen med lækker
morgenbuffet og derefter ophold i De Termiske Bade, pris pr. person kr. 399,Morning Delight kan bookes 8. februar, 8. og 22. marts samt 12. og 26. april.
OBS. Få Vejlefjords julegave til 7140-borgere: Book Morning Delight
mandag, den 8. marts til særpris kr. 299,-.
Husk derfor dokumentation for din 7140-bopæl ved betalingen.
Vejlefjord glæder sig til at byde dig velkommen!
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J

Kontakt os for reservation på 7682 3380

ul på Vejlefjord …

n Slip julestressen – gå i De Termiske Bade
n Julehygge med termiske bade på fredage og lørdage indtil 12. december
n Gavekort og spa-produkter – Julegaver, der glæder …

Sanatorievej 26
7140 Stouby
Tel. 7682 3380

Annonce Stoubybladet december 09.indd 1

Kommunalvalg

HOTEL & KONFERENCE
receptionen@vejlefjord.dk
www.hotelvejlefjord.dk

25-11-2009 12:55:12

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige en stor tak for den flotte lokale
opbakning ved kommunalvalget med 337 personlige stemmer på valgstedet i
Stouby.
Det forpligter selvfølgelig og i lighed med tidligere er I altid velkomne til at
kontakte mig for råd og vejledning inden for den kommunale verden.
Med venlig hilsen
Ole Fl. Lyse. 2061 5500
_______________________________________________________

Stoubys Aktive Piger

Som noget nyt har Stouby Lokalråd og Stoubys Aktive Piger besluttet at gå
sammen om et arrangement. D. 22. januar 2010 kl.18 afholde vi en
PIGEAFTEN i Multihuset, med spisning og underholdning og håber, at det
bliver en god aften med god opbakning.
Den 25. februar kl 19 får vi besøg af Poul Jørgen Ladefoged, der kommer
og fortæller om sit spændende liv og arbejde. Alle er velkomne.
12

Nogle har spurgt hvem vi er.........og hvad vi står for......og ja, vi er kun et
opkald pr. telefon væk – og nogle gange måske lige om hjørnet!
Hedensted Bilen åbnede som ny taxi- og kurervirksomhed i første halvår
2006 med udgangspunkt for kørsel fra Hedensted. Herved opstod navnet
Hedensted Bilen, som på daværende tidspunkt startede ud med én taxi og én
bil til kurerkørsel.
Der er i den mellemliggende tid fra dengang og til i dag opstået nye
muligheder undervejs. Kundekredsen er blevet udvidet til bl.a. Stouby, Barrit,
Hornsyld, Juelsminde og opland og da en taxivirksomhed i Rosenvold
ønskede at stoppe blev dette også en del af den udvidelse, der har været til
dato. Dette har naturligvis samtidig bevirket en løbende udvidelse af
vognparken og nødvendigheden for mere plads. Den nye base blev derfor pr.
1. juni 2008 med udgangspunkt fra Stouby, hvor vi tillige har mulighed for at
nå hurtigere ud til vores kunder specielt i yderområderne for vores
dækningsområde.
Vores telefon er åben 24 timer i døgnet 365 dage om året. Vi står for
komfortabel taxi-, handicap- og firmakørsel med indtil 8 personer – uanset om
det er hverdag, weekend, påske, pinse, jul.....eller blot, når det er for sent at
køre selv. Derudover kører vi også pakke- og kurerkørsel i såvel ind- som
udland.
Vi er samtidig altid åbne for at være med til at arrangere kørsel for specialeller større arrangementer – mulighederne kan være mange...., men måske
kan vi være behjælpelige med et optimalt kørselsforslag til netop dit/jeres
næste arrangement......kun du/I tager beslutningen. Lad det komme an på en
prøve!
Medio november udvider vi med Juelsminde Minibusser – så dette giver
yderligere muligheder.
Vi bestræber os på præcision og god service til alle og dette er nogle af
nøgleordene for vores virksomhed – også fremover!
Med dette lille indlæg vil vi samtidig benytte lejligheden til at sige tak for den
allerede positive og imødekommende måde I har modtaget os på. Vi selv er
glade for at være placeret og være en del af aktiviteterne lige midt i vores
dækningsområde.
Med de bedste ønsker om en god december til alle!
HEDENSTED BILEN v. Kim Eriksen, 7140 Stouby. 7025 2242
13

Nyt fra Stouby Multihus.
Efter en rigtig travl periode i oktober og november ser vi frem til juleferien her i Multihuset. Det har været nogle spændende måneder, hvor eksempelvis Stouby jagtforening
har været gæster flere gange efter jagt, for at blive bespist. Kildebjerget har afholdt
dagskursus og RHS har afviklet deres årlige fodboldstævne.
Stouby-Messen genopstod efter 8 - 9 års pause, med rimelig succes med små 150
besøgende. Se billederne, hvis du ikke var der!
Frank Hvam var i storform da han besøgte lille Stouby med 2 shows d. 11. november.
Der var fuldt hus. Over 500 personer - inkl. en præst - var igennem Multihuset denne
aften og 100 af dem havde bestilt en buffet inde i hallen før første show. Vi var nødsaget til at aflyse badminton den aften - tak for forståelsen for dette. Badmintonspillerne får selvfølgelig en ekstra badmintonaften i den anden ende af sæsonen i stedet.
Det var en forrygende aften, der helt sikkert gav grinekrampe i maven dagen efter.
Gymnastik foreningen Columna havde inviteret Thyra Frank til at holde foredrag i salen
d. 14. november om ældres trivsel. Der var ca. 200 tilhørere.
D. 19. december afvikles Andefodbold. Du kan stadig nå at tilmelde dig.
Cafeteriaet har følgende Dagens ret på menuen i december:
•
Onsdag d. 9. Biksemad m/ spejlæg og rugbrød.
•
Torsdag d. 10. Tomatsuppe m/ friskbagt brød.
•
Onsdag d. 16. Medister m/ alm. kartofler og sovs, hertil grønt.
•
Torsdag d. 17. Lasagne m/ brød og salat.
Husk venligst at forudbestille på tlf. 2548 9879. Voksne 68,- børn 35,-.
Vi ønsker alle brugere af Stouby Multihus en
Glædelig Jul samt et Godt Nytår.
Palle Bonde
Stouby Multihus
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Billeder fra
Stoubymessen
24. oktober
taget af Palle Bonde

_______________________________________________________

Konkurrence – KUN FOR BØRN!!
Rundt i bladet her er der små nisser, ligesom den du ser her.
Prøv om du kan tælle, hvor mange nisser, der er i hele bladet.
Svaret kan du skrive her. Der er _________ nisser med den her på siden.
Jeg hedder _________________ og er ____ år. Jeg har telefon __________.
Kuponen afleveres i Lokalrådets postkasse hos SPAR senest d. 18.
december kl. 17. Vinderen udtrækkes d. 18. december.
Johs. og Ulla Yding, SPAR, er sponsor for den flotte gevinst.
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Nu kan du få nyt tøj i Stouby
- eller repareret det gamle

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.hornumlinedance.dk
Mie Munk Mortensen
Hornumvej 18
8783 Hornsyld
Tlf. 75688145

OK BENZIN
Apotekerbakken 1
8783 Hornsyld
Tlf. 75 68 72 55
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Hos NI-Design v/Ingeborg Sejr, Vejlevej
118, 7140 Stouby, kan du få skræddersyet
tøj.
Få dit tøj lagt op, ned, ud eller ind.
Svigter lynlåsen eller er sømmen
skredet, så ring på
tlf. 75 89 77 50 og aftal en tid.!

NETTOPRISER
BILVASK
FYRINGSOLIE
KIOSK

En hilsen fra Tennis-afdelingen
til medlemmerne.
I og jeres familie ønskes alle en god jul og et godt
nytår. Vi siger tak for en god sæson og glæder os
til, at se jer alle igen til den nye sæson 2010.
Mange hilsener fra tennis-udvalget.
_______________________________________________________

SSV, Stoubys nye energiske forening
Stouby Skoles Venner er en ny forening, der har til formål at hjælpe eleverne
og lærerne på Stouby Skole med at få opfyldt ønsker, som ligger uden for
skolens økonomiske rammer. Finansieringen af ønskerne er baseret på
borgernes medlemskaber, aktiviteter, firmasponsorater og søgning af legater
og fonde. Allerede nu er der lavet en prioriteret liste med ønsker, som
foreningen vil rejse midler til. Det drejer sig om:
Frikvarterstrailer indeholdende forskellige legeredskaber, klaver på hjul,
musikinstrumenter, mikrofoner, multibane, atletikredskaber ogsponsor til
frugtordning.
Den første aktivitet er allerede planlagt. Sæt X i kalenderen søndag d. 13.
december kl. 11 - 16. Den dag afholdes der julebasar på skolen ved
sognegården med salg af juletræer, æbleskiver og gløgg. Samtidig vil der
være mulighed for, at leje små borde, hvorfra der kan sælges julepynt,
dekorationer og lignende. Man kan leje en indendørs salgsplads til mellem
100 og 200 kroner alt efter pladsforbrug. Se også side 21.
I foreningen kan der tegnes to typer medlemskab:
Husstande uden tilknytning til skolen: kr. 100 pr. år
Husstande med tilknytning til skolen: kr. 200 pr. år
Er der spørgsmål til foreningen kontaktes formand:
Erling Nordtoft - tlf. 75691286
Vedr. medlemskab, sponsorater og tilmelding til julebasaren kontaktes
kasserer: Jimmi Brøndum - tlf. 7640 1183
17

Belægning  Anlægning af græsplæner  Træfældning
Plantning  Ny anlæg  Renovering  Beskæring
Og vedligehold af såvel store som små anlæg.
Ring for uforbindende tilbud ...

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

Telefon 75 69 14 15
www.rosenvoldcamping.dk

HYLLE’S
MURERFORRETNING
LARS CHRISTIAN HYLLE
Hyrupvej 7 . 7140 Stouby . Mobil 21 66 65 76

Alt murerarbejde
udføres:
!Fliser
!Tag
!Reparationer
!Tilbygninger
!Nybyggeri

HYRUP

MASKINSTATION AS
TLF. 75 89 75 00
*

*

Landbrugets partner hele året
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Stoubys fremtidige udvikling
Kære Stoubyborgere

Som fortalt i sidste nummer af Stouby Bladet har Lokalrådet indsendt
ændringsforslag til Kommuneplanen.
Teknisk forvaltning i Hedensted kommune var i første omgang ikke
interesseret i vores forslag, men ændrede mening hen ad vejen, og sendte os
et revideret oplæg til kommunplanen, som vi fik i høring.
Da det fortsat er vores opfattelse, at vi her i Stouby skal have mulighed for
både jordbrugsparceller og almindelige parcelhusparceller, og vi ikke kan
vente i flere år på det, sendte vi et længere og grundigt gennemarbejdet svar.
Du kan se hele svaret på Stouby.nu.
Venlig hilsen
Formand for Stouby og Omegns Lokalråd
Kirsten Jørgensen

_______________________________________________________

Nye storparceller på vej til Stouby.
Kommuneplanen, der er gældende for de næste 12 år, har været i høring og
der er kun givet mulighed for ganske få ændringer.
Sammen med lokalrådet har jeg blandt andet kæmpet for at få attraktive
byggegrunde syd for Stouby, og efter svære forhandlinger med forvaltningen
og Miljøcenter Århus er det lykkedes at få mulighed for at udstykke nye
storparceller i Stouby.
Storparcellerne skal placeres på skråningen syd for Stouby, nord for de
eksisterende storparceller.
/ Ole Fl. Lyse.
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Stouby GIF Generalforsamling 24. november 2009
Formandsberetning
Her i Stouby praler vi af, at vi står sammen i rigtig mange sammenhænge og
det med rette. Der ydes på mange forskellige planer. Bl.a. har der igen været
samlet rigtig mange mennesker i forbindelse med arbejdsdag her omkring
Multihuset og det har sandelig pyntet. Der er kommet lys på her i den mørke
tid. Også i de enkelte afdelinger i Stouby GIF arbejdes der ihærdigt for at få
tingene til at fungere i de rammer, der nu engang er til rådighed.
Sæsonen har ikke budt på de store omvæltninger og nyheder.
Gymnastikafdelingen og Stouby Motion er de afdelinger, der i øjeblikket er i
vælten, for de øvrige afdelingers vedkommende er der medlemsmæssigt tale
om samme niveau som sidste år.
Lidt malurt er der i bægeret, idet vort seniorhold i fodbold i sommer måtte
indstille aktiviteterne på grund af for få faste spillere; men vi håber, der på et
tidspunkt igen kan komme gang i seniorfodbolden. I den mellemliggende
periode må tilskuerne nøjes med oldboys, superoldboys og ungdomsfodbold
her på græsset i Stouby.
Vi kan så glæde os over, at der er efter en længere periode i dvale igen er
kommet gang i bordtennisspillet, idet Poul Erik Sørensen i samarbejde med
blandt andre HP og Niels Juul, hver torsdag spiller bordtennis i hallen
sammen med rigtig mange mennesker i forskellige aldre.
Selvom der er rigtig mange, der benytter de muligheder der er for motion og
samvær her i Multihuset og Stouby GIF, er der stadig en gruppe unge
mennesker i området, der efter nedlæggelsen af ungdomsklubben ikke har et
sted at ”hænge ud”. Hvordan kan vi evt. i Stouby GIF-regi tilbyde de unge
mennesker, det de efterlyser? Kan det evt. tilbydes her i Multihuset og være
en del af idrætsforeningen?
Igen i år er der balance i regnskabet og det skyldes ikke mindst overskuddet
fra halfest, sommerfest og Uno-X. Avis- og flaskeindsamling har vi i det
forløbne år overdraget til spejderne.
Jeg vil jeg gerne takke Hedensted Kommune og Folkeoplysningsudvalget for
godt samarbejde i det forløbne år; ligesom alle I, der på forskellig vis gør en
indsats i Stouby GIF i det daglige, skal have en stor TAK.
/Erling Juul
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Foreningen Stouby Skoles Venner afholder
JULEBASAR
søndag d. 13. december kl. 11 -16.
Julebasaren afholdes på skolen ved sognegården.
Stouby Skoles Venner vil stå for salg af juletræer,
æbleskiver, gløgg, kaffe, vand o. lign..
Der vil være mulighed for, at leje små borde
hvorfra der kan sælges julepynt, dekorationer og
lignende. Prisen er kr. 50,00. For medlemmer af
Stouby Skoles Venner er det gratis.
Bestil et bord ved: Jimmi Brøndum tlf. 76401183

STØT BØRNENE - STOUBY´S FREMTID
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Frisørhjørnet
v/ Thuy Thi Truong

Borgergade 21
7140 Stouby
Tlf. 75897730

Sparer dig for meget
Vi er sponsor for
Stouby GIF
Juletræ – selv-fæld
Store, flotte Normannsgraner
Pris pr. stk. uanset størrelse kr. 50,-

Taxi- og firmakørsel
Handicapkørsel
Pakke- og kurerservice
Nu også……Juelsminde Minibusser
v. Kim Eriksen, Stouby Kirkevej 7140 Stouby

Desuden pyntegrønt, spise- og madæbler.
Åbent i weekender for selv-fæld,
Sanatorievej 22.
Henvendelse på tlf. 6120 4675

HYRUP TØMRER- &
SNEDKERFORRETNING A/S

v/ Mads & Nikolaj Lyse Hansen

NYBYGNING
OM- & TILBYGNING
RENOVERING
VINDUER & DØRE
ALT I TAGARBEJDE
Fakkegravvej 23 . 7140 Stouby

Tlf. 75 89 70 72
Mads mobil: 22 38 34 44
Nikolaj mobil: 22 55 49 49
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Det Franske Jagtslot i Stouby sogn.

Der kunne ligeså godt have ligget et fransk jagtslot der, hvor Bobæk nu
ligger. Hvordan det?
Jo, i 1870’erne ejede Grev Chr. Emil Krag-Juel-Vind-Friis til Frisenborg store
jordbesiddelser her på disse kanter – bl.a. store skovstrækninger omkring
Bobæk.
I 1876-77 fik Grev Friis den berømte arkitekt Vilhelm Dahlerup, som bl.a. har
tegnet Det Kgl. Teater, Hotel d’Angleterre og pantomimeteatret i Tivoli, til at
tegne et jagtslot til sig. Tegningerne befinder sig nu på Glud Museum.
Slottet skulle have ligget hvor Bobæk nu er beliggende og var tænkt som et
slot i fransk renæssancestil med et højt midterparti i to etager.

Den centrale herskabsfløj havde en fornem hall med vindeltrappe til første
sal, der var domineret af en stor sal med trofæer over kaminen og en frise
med jagtmotiver under loftet.
Dette spændende projekt blev desværre – uvist af hvilken grund - aldrig til
noget. Det nuværende Bobæk blev opført i røde mursten i 1877.
Arkitekt Dahlerup har dog alligevel præget vor egn, idet han langt senere - i
slutningen af 1800-tallet - tegnede og stod for opførelsen af Vejlefjord
Sanatorium.
Stouby Lokalarkiv /Mogens Dam
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HENRIKS
SKOVSERVICE

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

Import og salg
Vin til fest og gaver

Åbningstid “når vi er hjemme”
Idrætsvej 2
7140 Stouby
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Tlf. 75897557
www.dkwine.dk

Plantning
Gødskning
Sprøjtning

Klipning og fældning
af juletræer
Køb og salg af træer
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STOUBY
Søndag den 20. dec. 4. s. i advent ....................
Torsdag den 24. dec. Juleaften ........................
Fredag den 25. dec. Juledag .......................
Lørdag den 26. dec. 2. Juledag .....................
Søndag den 27. dec. Julesøndag .......................
Torsdag den 31. dec. ”Nytårsdag” ......................
Søndag den 03. jan. Hellig 3 konger .................
Søndag den 10. jan. 1. s. e. h. 3 k. ....................
Søndag den 17. jan. 2. s. e. h. 3 k. ....................
Søndag den 24. jan. S. s. e. h. 3 k. ...................
Søndag den 31. jan. Septuagesima ..................
Søndag den 07. feb. Seksagesima ...................
Søndag den 14. feb. Fastelavn .........................
Søndag den 21. feb. 1. s. i fasten ......................
Søndag den 28. feb. 2. s. i fasten ......................

10.30 BIL
14.00 og 16.00
Ingen
Ingen
09.00 Rikke Mai
16.00
Ingen
10.30 BIL
Ingen
10.30 BIL
Ingen
10.30 BIL
Ingen
Ingen
14.00 Fam. gudstj.

HORNUM
Ingen
15.00
10.30
Ingen
Ingen
Ingen
10.30
Ingen
10.30
Ingen
10.30
Ingen
09.00 Fin Petersen
Ingen
Ingen

Julelegater
Der uddeles hvert år julelegater i Stouby Sogn til såkaldte ”værdigt trængende”. Ansøgninger til diverse legater kan
sendes til Poul Erik Sørensen, Kalmarvej 15, 7140 Stouby – snarest muligt, hvis du ikke tidligere har fået et julelegat.
Solister medvirker ved gudstjenester i Hornum og Stouby i dec.
Søndag den 6. dec. kl. 10.30 medvirker Susanne Bechmann på tværfløjte i Hornum.
Søndag den 20. dec. kl. 10.30 medvirker Holger Thorborg på cello i Stouby Kirke.
Søndag den 27. dec. kl. 9.00 medvirker Susanne Bechmann på tværfløjte ved gudstjenesten i Stouby kirke, hvor
Rikke Mai prædiker.
Familiegudstjeneste i Hornum og julehygge
Søndag den 13. dec. kl. 14.00 er der familiegudstjeneste i Hornum. Bagefter er der samvær i Træhuset med juleklip, julehistorie, gløgg, æbleskiver og godteposer til børnene. Alle er velkomne.
De 9 læsninger i Stouby Kirke
Mandag den 14. dec. kl. 19.30 er der ”De 9 læsninger”. Der medvirker et lokalt voksenkor, der ledes af organist Lars Reinholt fra Hornum, samt Susanne Bechmann på tværfløjte. Organist Hanne Jessen spiller til fællessalmerne. Teksterne læses op af medlemmer af Stouby Menighedsråd.
Nytårsgudstjeneste med champagne….
Igen i år vil vi den 31. dec. kl. 16.00 holde nytårsgudstjeneste i Stouby Kirke. Bagefter er der champagne, sodavand og kransekage i våbenhuset. Kom og lad os ønske hinanden godt nytår – også i Stouby Kirke.
Sogneindsamling – flere indsamlere søges!
Søndag den 7. marts er der sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Der er i år fokus på sult og klimaforandringer, og pengene går til nogle af de fattigste i verden. Men der er brug for flere indsamlere – så har du et par
timer til rådighed den dag – og vil være med til at støtte en god sag, så kontakt sognepræst Poul Erik Sørensen på
tlf. 75 89 70 51.
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Anlæg af indkørsler m.v.
Jord og beton arbejde.
Kloakering
samt byggearbejder.

JØRGEN BOJSEN JENSEN

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

TØMRERMESTER
Kildevangen 16 8783 Hornsyld Tlf. 75 68 75 99
Værksted Hornumvej 4, Hornum 75 68 71 88

Vestergaard I/S.
v. Ole Lyse

Snullik’s Data
Bellevej 8,
Gammelby
7140 Stouby
Se Her - Se Her
Dit lokale trykkeri tilbyder
alt indenfor tryksager.
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Jægerens
egen
Jagtjournal

Jægerens egen jagtjournal er udkommet - nu kun 134,95 www.snulliksdata.dk - e-mail. mhs@city.dk - tlf. 75897078

Foreninger og organisationer i Stoubyområdet
Navn:

Formand/leder

Adresse

Telefon nr.

Bjerre Herred Havekreds
Bjerre Herred Rideklub
Bjerre Herred Svømmeklub
Columna Gymnastikforening

Kirsten Mortensen
Ida-Lis
Grethe Riber Dam
Eva Gamst Jensen

Klejs Skovvej 16, 7130 Juelsminde
Overbyvej 18, 7130 Juelsminde
Bråskovvej 59, 8783 Hornsyld
Møllevænget 7 M, 7140 Stouby

7568 7755
3067 4094
2127 8134
7589 7003

Fodboldklubben RHS
Hornum Menighedsråd
Håndboldklubben HSR
Indre Mission-Stouby

Flemming Fredskilde
Christina Pedersen
Peter Jakob Jensen
Laurids Madsen

Kirkedalsvej 31, 7130 Juelsminde
Hornumvej 12, 8783 Hornsyld
Søndergade 49, 8783 Hornsyld
Vejlevej 80, 7140 Stouby

7568 5715
7568 8780
7568 7160
7589 7264

KFUM-Spejderne i Stouby
Kildebjerget Kostskole
Lokalhistorisk Arkiv
Multihusets Café

Dina Kjerkegaard
Sten Muff
Ole Hald
Judit Lund

Hyrupvej 8, 7140 Stouby
Sanatorievej 1, 7140 Stouby
Bøgevej19, 8783 Hornsyld
Idrætsvej

7675 9009
7589 7455
7589 7070
2548 9879

Naturbørnehaven
Rosenvold Havns Bådelaug
SIM, Skolen I Midten
SIM Skolebestyrelse

Tove Paaske
Ove Henriksen
Claus Pape
Bjørn Lorenzen

Stouby Skovvej 2, 7140 Stouby
Lilleeje 14, 8722 Hedensted
Nørremarksvej 3, 8783 Hornsyld
Lindevangen 6, 7140 Stouby

7589 7868
7589 0027
7983 3101
7589 7822

Stouby Aktivitetsklub
Stouby Bladet
Stouby Børneklub

Vagn Jacobsen
Helene Fruelund
Benny Friis

Idrætsvej 5, 7140 Stouby
redaktion@stouby.nu
Kalmarvej 19, 7140 Stouby

7589 7011
2182 9622
7589 7886

Stouby Erhvervsforening
Stouby GIF
Stouby Jagtforening

Peter Rossel
Erling Juul
Ole Mikkelsen

Aksel Nielsens vej 6, 7140 Stouby
Løgballevej 24, 7140 Stouby
Mølletoften 2, 7140 Stouby

7589 7901
7569 1472
2398 4193

Stouby Menighedsråd
Stouby Motion
Stouby Multihus, best.formand
Stouby Mulithus, halbestyrer

Jens Juul
Rune Stensdal
Just Kristensen
Palle Bonde

Grundvej 15, 7140 Stouby
Aksel Nielsens Vej 10, 7140 Stouby
Sanatorievej 8, 7140 Stouby

7589 7261
7589 7015
2275 1985
7589 7520

Stouby Net
Stouby Pensionistforening
Stouby Skakklub
Stouby Skole

Knud Olesen
Søren P.Simonsen
Jens Otto Grabau
Frank L.. Petersen

Idrætsvej 2, 7140 Stouby
Stouby Kirkevej 18, 7140 Stouby
Kalmarvej 12, 7140 Stouby
Vejlevej 93, 7140 Stouby

7589 7557
7589 7164
7589 7210
7589 7511

Stouby Skolebestyrelse
Stouby Skoles Venner
Stouby og Omegns Lokalråd
Stouby Vandværk

Marianne Kristensen
Erling Nordtoft
Kirsten Jørgensen
Ib Christiansen

Sanatorievej 8, 7140 Stouby
Mikkelsvej 11, 7140 Stouby
Borgergade 15, 7140 Stouby
Bråskovvej 86, 7140 Stouby

7589 7065
7569 1286
7589 7546
2179 7733

Stoubys Aktive Piger
Vejlefjord Centret
Venstre-Stouby
Ældre-Sagen

Kontaktperson Konny Jensen
Stig Thomasen
N. H. Borch Mikkelsen
Ove Lauridsen

Bjerggårdsmarken 11 A, 7140 Stouby
Sanatorievej, 7140 Stouby
Bellevej 19, 7140 Stouby
Rosenvænget 20, 7130 Juelsminde

2536 4811
7682 3333
7589 7241
7569 3318

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

Alle onsdage og torsdage: Dagens ret i Multihusets Café kl. 17, se side 14
Alle torsdage: Bordtennis, Multihuset kl. 18, gratis
Alle søndage: Mountainbike-tur, P-plads v/købmand kl. 08 – bare mød op!
Tirsdage ulige uger kl. 14 - 15.30 kommer Bogbilen hos SPAR
December
Alle fredage og lørdage indt. 12/12: Juletilbud på Vejlefjord. Se side 11 og 12
13. Kl. 11 – 16. Julebasar Stouby Sognegård. Se side 17 og 21
17. Kl. 19.30 – 21.30. Lokalarkivet åbent
18. Vindere af julekonkurrencer udtrækkes hos SPAR. Se side 15 og 28
19. Andefodbold i Multihuset. Se side 14
Januar
22. kl. 18. PIGEAFTEN i Multihuset med spisning og underholdning. Side 12
14 + 28. Kl. 19.30 – 21.30. Lokalarkivet åbent
Februar
8. Morning Delight. Vejlefjord. Se side 11.
11. + 25. Kl. 19.30 – 21.30. Lokalarkivet åbent
25. kl. 19. Poul Jørgen Ladefoged i Multihuset. Alle er velkomne! Se side 12
27. Halfest. Se side 5
27. Spejderens avisindsamling. Se side 9
Næste nummer (nr. 133)
af Stouby Bladet udkommer i starten af februar 2010.
Deadline for materiale til bladet er den 29. januar 2010
De følgende numre udgives:
Nr. 134 i starten af april 2010, Nr. 135 i starten af juni 2010
____________________________________________________

Julekonkurrence – mest for voksne
Hvad er åbningstiden hos SPAR 2. Juledag?
Løsningen er

____________________

Navn
Tlf.

____________________
____________________

Løsningen lægges i Lokalrådets postkasse hos SPAR
senest d. 18. december kl. 17.
Gevinsten er sponsoreret af Johs. og Ulla Yding, SPAR.
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Tryk: Snullik’s Data, tlf. 75897078

