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

 
Henvendelse vedr. annoncer kan ske til annonceansvarlig på 

annonce@stouby.nu, eller på telefon: 75 89 77 50 
 
Bestyrelsen for Stouby og Omegns Lokalråd 
Formand: Kirsten Jørgensen   tlf. 75 89 75 46 
Næstfmd:  Linda Jill Peitersen   tlf. 60 32 50 25 
Kasserer: Rune Stensdal    tlf. 75 89 70 15 
Sekretær: Helene Fruelund    tlf. 21 82 96 22 
Øvrige:  Anker Jørgensen    tlf. 22 13 43 72 
 Karen Hansen    tlf. 21 71 60 66 
 Marianne Kjerkegaard   tlf. 40 27 71 55 
 Erling Juul    tlf. 75 69 14 72 
Suppleant:  Per Klarup    tlf. 30 54 98 44 
Suppleant: Bo Poulsen    tlf. 20 84 41 41 
  
 
Bestyrelsen for Stouby GIF 
Formand: Erling Juul     tlf. 75 69 14 72 
Næstfmd: H.P. Hansen    tlf. 75 89 77 12 
Kasserer: Hans Jørn Sørensen   tlf. 27 31 53 03 
Sekretær: Jan Pedersen     tlf. 75 89 70 75 
Best.medlem: Mette Lyse Pedersen   tlf. 75 89 77 35 
Fodbold: Kian A. P. Frederiksen   tlf. 22 73 17 50 
Gymnastik: Lisbeth R. Thomsen   tlf. 75 71 20 24 
Tennis: Klaus Petersen    tlf. 75 89 77 71 
Badminton: Jørgen Gram    tlf. 75 69 10 31 
Motion: Rune Stensdal    tlf. 75 89 70 15 

 
_________________________________________________________________ 

 
Stouby Bladet forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i indsendte indlæg. 
Vi gør opmærksom på at Stouby Bladet kun afleveres i din postkasse, hvis du har en 
postkasse ud til vejen – ligesom postvæsnet forlanger det. Får du ikke dit blad er det 
måske fordi vi ikke kan finde din postkasse, eller fordi den er så fyldt, at der ikke kan 
være mere i den. Så kan du hente et eksemplar i Multihuset eller hos SPAR. Der kan 
du også tage et eksemplar, hvis det af en anden grund er smuttet for os at få afleveret 
et nummer til dig. Du kan også downloade bladet på www.stouby.nu  
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Generalforsamling i Stouby G.I.F, tirsdag 16/11 2010. 
Afbud fra Jan Pedersen (sekretær) og Lisbeth Thomsen (badminton afd.) 
Erling Juul bød velkommen til de 14 fremmødte.  
Otto Rosenmaj blev foreslået og valgt som dirigent. 
Dirigenten konstaterede, at annonceringen af generalforsamlingen var sket efter reg-
lerne og at generalforsamlingen derfor var lovlig og beslutningsdygtig. 
 
Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende: 
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens og udvalgenes beretning. 
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 
4. Behandling af evt. indkomne forslag. 
5. Valg af forretningsudvalg. 
6. Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalg. 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
8. Eventuelt. 
 
Pkt. 2. Formandens beretning: herunder de enkelte udvalgs beretninger. 
Erling Juul udtrykte glæde over at Multihuset fungerer så fint og gav en stor tak til Mul-
tihusets bestyrelse herfor. 
Erling bød ligeledes den ny halbestyrer, Tommy Glyngfeldt, velkommen. 
Herefter kom formanden ind på de enkelte afdelinger: Bordtennis, hvor det med Poul 
Erik som tovholder, er lykkedes at få skudt bordtennis godt i gang. Gymnastik, hvor 
den store succes med ”Zumba” blev nævnt. Badminton, hvor der lød en tak til Anni 
Carlson for hendes trænergerning, som hun har valgt at stoppe, og herefter et vel-
kommen til Nick G. Petersson, som har taget over som træner for de unge badminton-
spillere. Fodbold. Her orienterede Erling Juul om bestræbelserne for at få seniorfod-
bold startet. Derudover blev manglen på hjælpere i RHS (ungdomsfodboldsamarbej-
det) nævnt. Computerspil/motion. Et nyt tiltag, hvor Stouby GIF forsøger at få tag i 
den ungegruppe, der ikke dyrker de tilbud Stouby GIF ellers tilbyder. Økonomi. Erling 
udtrykte glæde over at Stouby GIF kommer ud af året med et mindre overskud. Det er 
især indtægterne fra henholdsvis Uno-x, halfesten og sommerfesten, der har lunet 
godt i pengekassen. En stor tak til alle, der har været med til at bidrage til den gode 
økonomi. 
 
De enkelte udvalgs beretning. 
Tennis: Claus oplyste, at medlemstallet er 25. Tennisbanen er tip top. Afdelingen 
kommer ud med et lille overskud på 2526 kr.. Claus orienterede herefter om, at der 
havde været problemer med elever, der har klatret over hegnet til tennisbanen. Dog 
håbede han, at en snak med skolelederen på Stouby skole, havde løst problemet. 
Gymnastik: Det går rigtigt godt i gymnastikafdelingen. Der er p.t 100 tilmeldte aktive 
børn og 66 voksne, og der kommer stadig nye til. Der er godt gang i de forskellige 
børnehold. Der er forældre-barn, ”Alfer og Pirater”, ”Prinsesser og Riddere”, ”Spring-
mix og Rytmechicks”, Springholdet og endeligt ”Tons og tummel”, der med sine 43 
børn er det største hold. 
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Nyheden i år er Zumba-holdet, der med sine 56 tilmeldte fylder godt op i Multihusets 
sal. Derudover bør det nævnes, at gymnastik har benyttet sig af kommunens gratis 
medlemsstyringssystem. Det har lettet administrationen af bl.a tilmeldinger og indbeta-
linger betydeligt. Dette system gør også, at tilmeldinger fremover sker på hjemmesi-
den www.stoubygif.dk. 
Bordtennis: Der møder p.t. typisk 12-14 op til torsdagens bordtennis. Det er en god 
blanding af unge og gamle garvede. Det har givet yderligere spilleglæde, at der er 
kommet 4 helt nye bordtennisborde. 
Fodbold: Det forsøges at starte seniorfodbold op fra forårsstarten 2011. Træning er 
allerede begyndt hver torsdag i hallen. 
RHS samarbejdet er godt, men der mangler kræfter til ledelsesopgaver. 
Stouby motion: Se side 9. 
 
Beretningerne blev efterfulgt af en god debat. Der var blandt de fremmødte en generel 
tilfredshed med den gode økonomi. Ole Lyse orienterede om den sidste udvikling i ar-
bejdet med udenomsarealerne, og at Bygge- og Anlægsfonden virker positive i.f.t. 
Stoubys ønsker/planer. Der blev spurgt ind til, hvad foreningen vil bruge det store 
overskud til? Erling Juul svarede, at nye ideer i de enkelte afdelinger vil nyde fremme. 
 
Formandens og udvalgenes beretninger blev herefter enstemmigt godkendt. 
 
Pkt.3. Regnskab: Regnskabet udviser igen i år et fornuftigt driftsresultat. Det blev 
gennemgået af H. J. Sørensen og enstemmigt godkendt. 
Pkt. 4. Indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag til behandling. 
Pkt. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var: Jan Pedersen og H-P Hansen. De 
blev begge genvalgt. 
Pkt. 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen: Just og Eigil blev enstemmigt genvalgt. 
Pkt. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant: J. Yding (revisor) og H. Rosenmaj (sup-
pleant) blev genvalgt. 
Pkt. 8. Eventuelt: Erling Juul overrakte den årlige lederpokal til Karen Stærk for hen-
des store arbejde og engagement i ”Stouby Motion”. 
Dirigenten, Otto Rosenmaj, rundede mødet af med en tak for god ro og orden. 

/Stouby d. 17/11 2010. H-P Hansen. 
Formandsberetning 
Så er der kommet godt gang i endnu en vintersæson her i Multihuset og ”huset” har 
nu, efter nogle års brug vist sig, at fungere efter hensigten båd foroven og forneden og 
i alle kroge. Alle de små ting der endnu mangler at komme på plads ordnes efterhån-
den til alles tilfredshed. Herfra skal i hvert fald lyde en stor tak til Multihusets bestyrelse 
for et rigtig flot stykke arbejde hen over året, trods en ikke alt for prangende økonomi. 
Vi kan så håbe på, at Alfred Nielsens Stiftelse er i stand til at honorere nogle af de an-
søgninger der er sendt af sted eller dele deraf.  
Hen over sommeren har vi fået ny bestyrer, velkommen til Tommy Glyngfeldt. Går vi 
alle ind for, at tingene skal fungere og kommer vi med attituden: det skal fungere og 
skal jeg ikke lige hjælpe, er jeg sikker på, at Tommy ”holder ”i rigtig mange år. 
 Jeg har selv for ganske nylig haft fornøjelsen af, at opleve Peter Skov trylle med lidt 
mad i køkkenet i forbindelse med en privat fest, en anbefalelsesværdig oplevelse.  
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I øjeblikket arbejdes der med et meget flot og ambitiøst projekt omkring udearealerne 
mellem skolen og multihuset der gøres store anstrengelser på at få projektet finansie-
ret. De der var med i arbejdet omkring opførelsen af Multihuset ved, at det kræver 
vedholdenhed og tålmodighed at få et så stort projekt gennemført; men jeg er overbe-
vist om, at projektet vil lykkes om ikke på en gang, så i etaper. Projektet styres af 
Stouby og Omegns Lokalråd. 
 
Jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes for Poul Erik, at få skudt gang i bordtennis- af-
delingen og jeg kan forstå, at der til den nye sæson er indkøbt 4 nye borde med hvad 
dertil hører helt i tråd med bestyrelsens beslutning og mon ikke det trækker folk til? 
 
På gymnastiksiden vil jeg lige nævne, at man i år er startet med fænomenet Zumba 
fitness. Det er blevet en bragende succes måske Lisbeth kan orientere yderligere. 
 
Badminton har som altid rigtig godt fat i motionsspillerne i Stouby. De tildelte timer i 
hallen er næsten alle i brug. Efter rigtig mange år som træner for ungdomsspillerne har 
Anni Carlson valgt at stoppe. Tak for din stabile indsats gennem rigtig mange år, Anni. 
Ny træner for ungdomspillerne er Nick Gram Petersson. De unge spillere sveder bravt 
hver onsdag til træningen og samtidig lyder det som om de hygger sig. 
 
Der har for nylig været afholdt et møde med formålet endnu engang at få gang i seni-
orfodbolden. Foreningen er vældig opsat på, at det skal blive en succes. Har du lyst 
eller kender du en der kan eller vil spille fodbold må du/I endelig sige til. Indtil videre er 
der indendørstræning hver torsdag. 
Og husk så andefodbold lørdag den 18. december.   
 
I RHS- vort ungdomsfodboldsamarbejde med Rårup og Hornsyld – mangler vi, trods et 
stort rekrutteringsarbejde, hjælpere. Jeg vil hermed opfordre interesserede og ikke 
mindst forældre til spillerne til at tilbyde deres hjælp. 
Sidste år efterlyste jeg nye forsøg på at få fat i især unge mennesker der ikke kommer 
i og omkring multihuset. HP. Hansen forsøger nu med et nyt tiltag i form af computer- 
spil kombineret med leg og overnatning i Multihuset, at få fat i netop nogle af de unge 
mennesker der så måske på en eller anden måde kan få lyst til en eller anden form for 
sport eller også bare nyde samværet med ligesindede. Held og lykke med initiativet.  
Der er allerede opslag på www.stouby.nu, hos Yding, på skolen og i Multihuset.  
 
Ellers glæder det mig, at der også uden for Stouby GIF. er gang i den livsforlængende 
motion, bl.a. køres der hver søndag morgen på mountainbike og der er kræfter der ar-
bejder for igangsætning af havkajaksejlads,   
 
Men først skal vi lige lidt ind omkring økonomien. Jeg kan forstå på kasserer Hans 
Jørgen Sørensen, at det igen i år er lykkedes for os, at komme ud med et mindre over-
skud. Ud over egenbetalingen er det især tre indtægter der luner i kassen. Igen i år er 
der en pæn check på 8.500 fra solgt benzin og diesel på UNOX-tanken på Vejlevej – 
Tak for det - derudover er der igen i år kommet pæne beløb fra både halfesten og 
sommerfesten. Stor tak til alle de der på en eller anden vis bidrager til, at det er muligt 
år efter år at samle Stoubyområdet omkring netop disse tiltag. 
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Tak til alle jer der i det daglige gør det til en fornøjelse, at sidde i spidsen; men husk 
lige på, at denne beretning er min næstsidste som formand for Stouby GIF. 
 
Og hermed vil jeg overlade til de enkelte udvalgsformænd, at orientere om hvad der 
sker i netop deres idrætsgren. 

/Erling Juul 
 
 
Stouby GIFs pokal til årets leder  
Karen Skytt er efter kun et års tid som instruktør i 
Stouby motion blevet det naturlige omdrejningspunkt 
for såvel Indoor Cycling teamet som Teenfitness hol-
det. Hun har fra første dag i instruktørrollen påtaget 
sig et stort ansvar for at få tingene i teamet til at fun-
gere optimalt. Hun er altid parat til at træde til med en 
hjælpende hånd. Hun er meget proaktiv og opmærk-
som på medlemmernes ønsker og behov, og kommer 
gerne med forslag til løbende forbedringer af arbejds-
rutiner. På Teenfitness holdet er hun den ildsjæl, der 
gør, at Stouby motion nu for tredje sæson i træk kan 
tilbyde drenge og piger i Stouby at stifte bekendtskab 
med fitness. Med sit klare lederskab er Karen en rol-
lemodel for andre frivillige idrætsledere, og det aner-
kender vi i Stouby GIF med prisen som årets leder. 
Tak for din indsats i foreningen!" 
_____________________________________________________________________ 
 
Nyt fra Indoor cycling – julehygge onsdag den 22. december 
Kom og ønsk glædelig jul i Stouby Motion! 
Kl. 19.00 kører vi julen ind, med en omgang Indoor cycling. 
Kl. 20.15 er der æbleskiver og glögg. 
Tilmelding til Indoor cycling kan ske via hjemmesiden www.stoubygif.dk  
 
Stouby Motion ønsker alle medlemmer en glædelig jul og et godt træningsår i 2011! 
 
 
 
 

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 2011. 
 

Mange hilsener fra Tennis-udvalget. 
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Stouby motion   |   Idrætsvej 10 - 12   |   7140 Stouby 

info@stoubymotion.dk   |   www.stoubymotion.dk 

 

 
Stouby motion har nu eksisteret i godt 2½ år, og har netop afholdt sit tredje årsmøde. 
Vi har som målsætning at være en forening for alle, og med 251 medlemmer ved 
regnskabsårets udgang den 30/9 2010, har vi da også formået at fastholde mange af 
de medlemmer, der har været med fra starten. 
 
Økonomien i foreningen er stadig rigtig god, og årets overskud blev på 39.036 kr. En 
stærk økonomi sætter os i stand til at reagere hurtigt, hvis de rigtige muligheder dukker 
op, og vi har således netop indkøbt et ekstra løbebånd til en favorabel pris. 
 
Vi har i efteråret uddannet fire nye fitnessinstruktører, og vi har også fået forstærkning 
af tre nye instruktører på Indoor Cycling teamet. Med den forstærkning, tilbyder vi nu et 
Indoor cycling hold hver anden lørdag som supplement til holdene, der kører tirsdag og 
torsdag. Husk at et medlemskab i Stouby motion også inkluderer deltagelse på 
cykelholdene. Tilmelding og booking sker via vores hjemmeside. 
 
Vi har lige taget hul på vores tredje sæson med Teenfitness, og har i lighed med de 
første år kunnet tiltrække 12-14 piger og drenge alderen 12-15 år. Nåede du ikke med 
fra starten, er du velkommen til at møde op og være med alligevel. Vi træner i 
Multihuset hver mandag kl. 18-19, så kom og vær med. 
 
Som en underafdeling i Stouby GIF er foreningens øverste organ et idrætsudvalg, der 
sammen med instruktørerne varetager den daglige drift og udviklingen af foreningen. I 
forbindelse med årsmødet i november er to nye ansigter blevet valgt til idrætsudvalget. 
Det er Pia Zeberg og Jan Nedergaard, som vi byder velkommen i Stouby motion, hvor 
vi glæder os til at arbejde sammen med jer. 
 
På vores hjemmeside www.stoubymotion.dk kan du se hele beretningen og 
regnskabet. 
 

Foredrag om kost og motion 
 
Vil du vide mere om kost, motion, vaner og motivation så kom til foredrag  
 

mandag den 17/1 kl. 19:00 - 20:30 i Multihuset 
 
hvor Michelle Nørgaard Kristensen øser af sine erfaringer og giver gode råd 

og eksempler. Michelle er uddannet på Aarhus Universitet med fokus på 
fysisk træning, motivation og ernæring, er fast skribent på iFORM, 
løbecoach og personlig træner, og er en erfaren foredragsholder og 

inspirator. Læs mere om Michelle på www.michellekristensen.dk. 
 
Alle er velkomne, og vi håber at se rigtig mange til en spændende aften. 
 
Pris: Foredraget er gratis for medlemmer af Stouby motion 
 For ikke medlemmer er prisen 50,- kr. 
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Stoubymusikalskelegestue.dk

MUSIKALSK LEGESTUE
- og hyggeligt samv¾r

Der er legestue for alle b¿rn 
fra 0 til 3 Œr, hver onsdag kl 10.30 til 
12.30 i multihuset.

Tilmelding pŒ janne@lund-poulsen.dk
Kontakt person :
Janne Lund
E-mail: janne@lund-poulsen.dk

Til alle babyŽr og smŒ b¿rn i Stouby

Redaktionen for Stouby Bladet ønsker 
alle læsere og annoncører en

glædelig jul og godt nytår



11
 

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  
den 18. december kl. 12. Vinderen udtrækkes d. 18. december, og kontaktes pr. tele-
fon. 
 
Johs. og Ulla Yding, SPAR, er sponsor for den flotte gevinst.  
 
________klip__________________________________________________________ 
 
 
Bogudgivelse på Kildebjerget: Tak for en helt fantastisk dag i Stouby! 
 
Det var fuldstændig overvældende for mig, og ubeskrivelig dejligt at møde de mange 
mennesker, der var mødt frem den 5. november i Kildebjergets hal. 
 
Fra nær og fjern kom de, tidligere klassekammerater, Erik og Maren Mørk, fru Jessen 
med døtre, brugsuddeler Knud, Jørgen Post og Freddy Frederiksen, Finn Skrædder og 
Jørgen Pilegård. Folk fra lokalarkivet og alle de andre lokale i øvrigt, som var med til, 
at vi Kildebjergdrenge dengang fik sådan en lykkelig barndom på børnehjemmet og 
egnen. 
 
Tak, fordi jeg også fik lejlighed til at møde og tale med alle jer, der kom for at hilse på 
mig om formiddagen hos købmand Yding. 
 
Min bog, Børnehjemsdreng 1951 - 1961, er nu udkommet, så også folk udenfor Bjerre 
Herred kan få at vide, hvor fantastisk vores egn er, og at man også kan have en god 
barndom på et børnehjem. 
Min fortælling er en dybfølt tak, selvfølgelig til de voksne, som passede os på Kilde-
bjerget, men også til alle de andre engagerede og nærværende voksne på vore institu-
tioner, fra alle os, der på et eller andet tidspunkt, som børn, har haft brug for hjælp i en 
kortere eller længere periode. 
 
Jeg er Jer, Sten Jensen Muff og dit personale på Kildebjerget, samt Hanne 
Krogh fra Lokalhistorisk Arkiv, stor tak skyldig, fordi I på så fornem vis ville fejre min 
bogudgivelsesdag. 
 

Mange hilsener til jer alle for en helt fantastisk dag/Steff Ejlertsen. 
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Fodbolddrenge, U12 og U13 fra Hornsyld og Stouby. 
Gennem hele efterårssæsonen 2010 har ca. 42 drenge mødtes og trænet ihærdigt 
på Stouby stadion. De har spillet en masse gode kampe på 4 forskellige hold. 
 
Vi håber på en ligeså god 2011 sæson, hvor vi håber, at se alle igen... 
Hilsen Søren, Niels, Tommy, Steen, Jesper og Peter. 
 
PS. På billedet mangler: Jesper A. og træner Tommy G.H.  
 

 
    

ER RHODODENDRON SVÆRE AT DYRKE? 
 

10. feb. kl. 19. Juelsminde Skole, Himmelrummet, 
Vejlevej 7 

 
Claus Jørgensen, der driver ”Rhododendronhaven” og 
tilhørende planteskole i Hammer, som 2. generation på 
stedet, vil denne aften fortælle om, hvordan man får 
sine rhododendron til at lykkes. Der vises lysbilleder af 
de bedste og letteste sorter, samt gives ”staldtips” om 
hemmelighederne, f.eks. at du skal vande hver søn-
dag! 
Claus tager - hvis vejret tillader det - et udvalg af 
spændende planter med, samt gødning som kan kø-
bes. 
I kaffepausen, hvor der som vanlig er lidt godt til ma-
ven, afholder vi vor årlige generalforsamling i henhold 
til vedtægterne.  
Alle er velkomne! /BJERRE HERREDS HAVEKREDS 
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Åbent hus på Stouby Skole 
 
Vi er nu ved at være færdige med renoveringen af Stouby Skole. De sidste ting er ved 
at være på plads, og vi glæder os til at vise Stoubys ”nye” skole frem. Vi vil derfor ger-
ne invitere alle interesserede til åbent hus 
 

Fredag den 28. januar kl. 14.00 – 16.00. 
 
Nærmere information vedr. åbent hus, vil blive hængt op relevante steder i Stouby. 
 

/Frank Petersen,Skoleleder. 
 

_____________________________________________________________________ 
 
 
Halfest 2011 
 
Hermed en lille påmindelse om, at vi for 23. gang afholder halfesten i Stouby 
 
lørdag den 26. februar 2011 kl. 18.00. 
 
Sædvanen tro kan der reserveres gadeborde, venneborde, familieborde med videre. 
For tilflyttere er det vigtigt, at man møder op til festen, for det er rigtig god 
lejlighed til at blive "indsluset" blandt stoubyborgerne. Tilflytterne vil under 
festen få en tilflyttergave fra Stouby og Omegns Lokalråd. 
Nærmere om underholdning, tilmelding, mad med videre kommer i næste Stoubyblad. 

/Ole Lyse. 
 

 
 
 
 
 
Julefrokost i Stouby Pensionistforening 
 
Stouby Pensionistforening afholder julefrokost i Mølleparken 
 

tirsdag den 14. december 2010 kl.13:00 til kl.16:30 
 

Sidste tilmelding er den 8. december 2010 på telefon 75 89 71 64 eller 75 89 92 16. 
 

/Bestyrelsen. 
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Juletræsfest 
I Stoubyhallen søndag den 

5/12-10 kl. 14.00-16.30 
 

Vi vil igen i år holde den gamle tradition ved lige med alt hvad der 
julen tilhører. Stort juletræ, besøg af julemanden fra Grønland, 
sang, Luciaoptog udført af 3-5 klasses gymnastikholdet, leg og 
ikke mindst social hygge for både unge og gamle. Der er gløgg 
og æbleskiver, kaffe/the samt saft til de mindste og en slikpose. 

 
    Al denne herlighed for kun 

 

Entre pris:  Voksen  60,- kr. 
Barn  30,- kr. 

 
 

. 
Spejderne vil opstille en bod, hvor der kan købes juledekorationer. 

 
Sidste år var Karen fra Revisionskontoret i Daugård så betænksom at komme med 

børnegaver som vi kunne trække lod om til juletræsfesten. 
Skulle der være andre erhvervsvirksomheder, som kunne tænke sig at sponsorere 

en lille ting ville dette være dejligt. 
 

TILMELDING ER NØDVENDIG: 
 

Annemette Lage Jørgensen 22 77 15 54,amhyrup@c.dk 
Sanne F. Pedersen 40 23 48 03,sanne.kamala@gmail.com 

Senest den 30. november 2010 
 
 

Arrangører: Stouby og Omegns Lokalråd og ”Forældregruppen” 
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STØT BØRNENE - STOUBY´S FREMTID

Vi gentager succesen og håber på endnu flere 
besøgende til Stouby Skoles Venners 
julebasar: 

søndag d. 12. december kl. 10.30 - 15 . 

Julebasaren afholdes på skolen i aulaen. 
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. 
100,00. Bestil et bord ved:
Jimmi Brøndum tlf. 76401183
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Karen Hansen
Registreret Revisor
Aksel Nielsens Vej 1
7140 Stouby

Gl. Vejlevej 21
8721 Daugård 
Tlf. 7589 6066

www.r-i-d.dk

Vi sparer dig for meget
Vi er sponsor for

Stouby GIF
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Registreret Revisor
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www.r-i-d.dk
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Annoncer i Stouby bladet 2011 
Jeg vil hermed sig tak til de firmaer og privatpersoner, der har annonceret i Stouby 
Bladet i 2010 – ikke blot for annoncen, men også for samarbejdet.  
 
Nu er det så på tide at tænke på næste år. Vi håber, at alle vores annoncører fra 2010 
fortsat vil annoncere i bladet i 2011 og dermed være med til at støtte op om de lokale 
aktiviteter og foreningslivet i Stouby. 
 
Derfor vil der i første halvdel af december udgå brev til alle, der har annonceret i 2010, 
med spørgsmål om ønske til annoncering i 2011 samt nye gældende priser. Skulle du/I 
ikke have modtaget et brev inden d. 20. december, bedes du/I hurtigst muligt derefter 
kontakte undertegnede. 
 
Vi vil selvfølgelig også gerne have nye annoncører. Derfor bedes du overveje, om du 
kunne have gavn af en annonce i bladet. Dit evt. firma behøver ikke være stort og vel-
etableret. Et mindre har også brug for, at lokalbefolkningen kender dets eksistens. 
Husk du behøver ikke tegne dig for et helt år. Du kan sagtens nøjes med at købe én 
eller to annoncer. Ring til mig og hør om mulighederne.  
 
Skal du have professionelt hjælp til opsætning af din annonce, bør du starte nu, så et 
evt. reklamebureau kan have din annonce klar til næste deadline, Næste deadline og 
kommende udgivelsestidspunkter kan ses på bagsiden af hvert blad. 
Priserne for 2011 ser således ud: 
 

    Bredde Højde Hele 2011 Engangsannonce 
Størrelse Format mål angivet i mm Sort/hvid Farve Sort/hvid Farve 

1/1 side høj 134 192 7.000,00 9.000,00 1.460,00 1.875,00 
½ side lav 134 96 3.500,00 4.500,00 730,00 940,00 
¼ side lav 134 48 1.750,00 2.150,00 365,00 450,00 
¼ side høj 67 96 1.750,00 2.150,00 365,00 450,00 

1/8 side lav 67 48 825,00 1.050,00 175,00 220,00 
    De angivne priser er ekskl. moms. 

 
Med ønsket til alle om en glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår. 
 
Venlig hilsen 
Annoncekoordinator 
Ingeborg Sejr 
Vejlevej 118, 7140 Stouby 
tlf. 75 89 77 50 
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- KAN GØRE FORSKELLEN
Mød os i 
Spar Nord Vejle Tim

Niels

Tommy

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

SOLID ERFARING, LOKALT KENDSKAB OG TILLID
- KAN GØRE FORSKELLENSOLID ERFARING, LOKALT KENDSKAB OG TILLID

- KAN GØRE FORSKELLEN- KAN GØRE FORSKELLEN
Mød os i 
- KAN GØRE FORSKELLEN
Mød os i 
Spar Nord Vejle
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Vejr og Varsler 
 
Temaet på Arkivernes dag var i år Vejr og Klima. Man siger, alle taler om vejret, men 
ingen gør noget ved det. Danmarks Meteorologiske Institut, D.M.I. blev oprettet under 
Marineministeriet 1. april 1872 og i 1874 begyndte man at registrere vejret. Med de 
moderne kommunikationsmidler vi har i dag, får vi nu døgnet rundt information om 
vejrudviklingen mange dage frem.  
 
I tidligere tider fik man ingen information om vejrudviklingen. Man tog varsler. Mange af 
dem var nu heller ikke så tossede. Et af dem, som min far lærte mig, for måske snart 
75 år siden, har jeg lagt mærke til, og set om den var overensstemmende med vejrud-
viklingen. 
  
I Jeppe Aakjærs sang, ”Jeg bærer med smil min byrde” står der i vers fire tredje linje: 
”Jeg stirrer på sejlende arker”. Her er der ikke tale om hverken en Noas Ark, eller et 
ark papir, men fjerskyer. Vi kender alle de skystriber, der dannes efter flyenes varme 
udstødning, men her er der tale om bredere skystriber.  
 
Et varsel om fjerskystriberne lyder på jydsk dialekt: Næer æ arker goer fra synder te 
nar, ska æ buund ta æ kuun ind næer det er tar” Det vil sige, når kornet er tørt skal  
bonden tage det ind, for så er vi i en periode med ustabilt vejr. Men, næer æ arker 
goer fra vejste te øste, så ka han godt læ et sto hvis han løste” for så er vi i en pe-
riode med stabilt tørvejr.  
 
Jeg har fulgt varslet i de mange år og konstateret at det altid passer. Måske det skyl-
des vores beliggenhed mellem det store fastland mod øst og det store hav mod vest. 
Efter en tørvejrsperiode, hvor arkerne går vest-øst og de så pludselig begynder og dre-
je i en anden retning, ved jeg der er forandring i vejret.  
 
Det har passet præcist i de mange år.  
 
Stouby Lokalarkiv / Ole Hald     
                        
NB: Stouby Lokalarkiv har på for-
søgsbasis eftermiddagåbent den 
første TIRSDAG i måneden fra 
kl. 14 til kl. 16 i vinter, ud over 
den sædvanlige åbningstid tors-
dag i ulige uger kl. 19.30 – 21.30. 
 
Så kom og se hvad vi har, og 
medbring eventuelt gamle fotos 
og lignende, til kopiering. 
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Mobil: 27517078
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Nyt fra Stouby og Omegns Lokalråd - Kære Stoubyborgere

Stoubys fremtidige udvikling
Lokalrådet har haft et møde med Henrik Pilegaard, repræsentanter fra Stouby Syd og 
landinspektør Svend Smedegaard. På mødet drøftede vi, hvordan vi kunne udarbejde 
en lokalplan for det område vi gerne vil have udstykket til byggegrunde herunder stor-
parceller. Der er aftalt nyt møde til den ��. november, hvor landinspektøren fremlæg-
ger et forslag til en lokalplan.   
Referat heraf vil blive lagt ud på vores hjemmeside www.stouby.nu 

Projekterne Havkajak og badebro ved Rosenvold strand. 
Der ansøges p.t. om midler til projektet ved diverse fonde. 
Resultatet heraf vil blive lagt ud på vores hjemmeside www.stouby.nu

Udearealerne ved Stouby skole også kaldet Stouby Bypark.
Der er planlagt et møde i Lokale og Anlægsfonden med det formål at få fonden til at 
bevilge nogle midler til projektet, ligesom andre fonde også vil blive ansøgt om midler. 
Der samarbejdes på tværs af en del foreninger i vores lokalområde om at få dette 
store projekt sat i gang.  
Projektets videre udvikling kan også følges på www.stouby.nu 

Som I kan se, arbejdes der flittigt med alle 3 projekter. 
 
Hvad laver Lokalrådet? Er det noget man skal være medlem af?
Det spørgsmål får Lokalrådets bestyrelse med jævne mellemrum fra forskellig side.
Det har fået os til at beslutte, at genoptrykke et indlæg vi havde i Stouby Bladet i fe-
bruar måned. Indlægget havde følgende ordlyd: 
”Hvad har bestyrelsen i Stouby og Omegns Lokalråd lavet i 2009?”

• kommuneplanen - Udarbejdet høringssvar og indsigelse
• etableret et torv ved købmand Yding
• holdt borgermøder bl.a. om kommuneplanen
• udarbejdet og etableret en ny hjemmeside – stouby.nu
• stået bag opstarten af det nye Stouby Bladet
• forøget vores medlemstal til 1�� husstande – men det kan blive meget bedre  

       – her kan du gøre noget
• medarrangører og medhjælpere ved de faste fester – halfest – sommerfest –  

      juletræsfest – fastelavnsfest
• udlejer haveborde og bænke
• Kjørmes festen – kun for mænd

Dette er et udsnit af, hvad bestyrelsen går og laver.
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Hvad har bestyrelsen så i støbeskeen til år 2010?
• medvirke til at sikre lokalplan og arbejde for udstykning af byggegrunde
• samle Stouby om konkrete projekter og finde interesserede kræfter til at virkelig  
    gøre idéen eksempelvis etablering af et klubtilbud for børn og unge
• fortsat sikre sædvanlige ”driftsopgaver” som f.eks. at deltage i at arrangere hal-
    fest, sommerfest, medarrangør af arrangementer, Stouby Bladet o.s.v.
• i samarbejde med Stoubys Aktive Piger arrangere pigeaften (blev holdt den ��.
    januar)
• Kjørmes
• invitere foreninger, institutioner og organisationer i Stouby og Omegns til et 
    Fund  draising møde med Susanne Ernst fra Hedensted kommune (blev holdt 
    den 1. februar)”

Dette er et udsnit af vores arbejdsopgaver.

Vi håber, at vi med disse linjer har givet jer, der ikke allerede er medlemmer, lyst til at 
blive medlem af Stouby og Omegns Lokalråd.
Hvordan bliver man så medlem? Jo, det gør man ved at indbetale et kontingent på 
100,00 kr. pr. husstand pr. år og �0,00 kr. pr. husstand pr. år for pensionister 
Kontingentet kan betales 

• I banken konto nr. �0�0 1�0�101
• hos Lenes Broderier, Borgergade �� 
• hos Kirsten, Borgergade 1�

Afslutningsvis vil Lokalrådet ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

/Stouby og Omegns Lokalråd/Kirsten Jørgensen, formand 

Alfred Nielsens Stiftelse

I forbindelse med annonceringen om udlodning af midler i �010 til det sekundære 
formål (yde støtte til alment velgørende formål) indkom der ansøgninger til legatmidler 
på små kr. �00.000,- kr.

Bestyrelsen (Kirsten Jørgensen, Erling Juul og undertegnede) afholdt møde den �.
november i Multihuset, og det besluttedes at orientere Civilstyrelsen om ansøgnin-
gerne og bestyrelsens beslutning med en deadline for tilbagesvar.
Det forventes, at ansøgerne får svar medio december �010.
Der indkom ansøgninger fra � familier til det primære formål (yde støtte til enlige 
kvinder og deres børn), men de pågældende familier har ikke bopæl i Stouby Sogn.
Familierne kom således ikke i betragtning.

Vi vil også i denne sag holde jer orienteret via vores hjemmeside www.stouby.nu

Ole Lyse/Formand for stiftelsen
                



��

 

  
  
 
 
 
 
 
                           
 
    STOUBY  HORNUM                       
        
Søndag den 5.  dec. 2. s. i advent Ingen  10.30   
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09.00 
Ingen 
10.30 
Ingen 
Ingen   
09.00 
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Rikke Mai   .          
 
 
 
 
Fin Petersen               

        
 

Stor julekoncert med Per Nielsen på trompet i Stouby Kirke 
Det bliver onsdag den 8. dec. kl. 19.30. Desuden medvirker organisten/pianisten Mads Gra-
num og Alexandro Radu på violin. Billetterne koster 165 kr. og kan købes på posthuset, i Fo-
naforretninger eller på www.billetnet.dk  Det bliver en festlig optakt til julen. 

 
 

 
Gudstjeneste med julehygge i Hornum 
Efter gudstjenesten søndag den 12. dec. kl. 
14.00 er der julehygge i Træhuset med juleklip, 
gløgg og æbleskiver, godteposer m.m. Vi slutter 
af med at pynte juletræet i kirken.  
 
Juleaften med indsamling til god sag 
Juleaften samler ind til Børnesagens Fællesråd, 
der støtter vanskeligt stillede børn og unge.  
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Det bliver onsdag den 8. dec. kl. 19.30. Desuden medvirker organisten/pianisten Mads Gra-
num og Alexandro Radu på violin. Billetterne koster 165 kr. og kan købes på posthuset, i Fo-
naforretninger eller på www.billetnet.dk  Det bliver en festlig optakt til julen. 

 
 

 
Gudstjeneste med julehygge i Hornum 
Efter gudstjenesten søndag den 12. dec. kl. 
14.00 er der julehygge i Træhuset med juleklip, 
gløgg og æbleskiver, godteposer m.m. Vi slutter 
af med at pynte juletræet i kirken.  
 
Juleaften med indsamling til god sag 
Juleaften samler ind til Børnesagens Fællesråd, 
der støtter vanskeligt stillede børn og unge.  
 
 

 
 
 

 

Nytårsgudstjeneste i Stouby Kirke  
Fredag den 31. dec. kl. 16.00. Bagefter er der champagne, sodavand og kransekage i vå-
benhuset. Kom og vær med til at ønske hinanden godt nytår – også i kirken. Der bliver ind-
samling til Det danske Bibelselskab.  
 
Nytårsparade med spejdere 
I forbindelse med gudstjenesten søndag den 23. jan. kl. 10.30 holder spejderne nytårspara-
de, så der er bl.a. faner i Stouby kirke den dag og mange spejdere fra området.    
 
Orientering fra menighedsrådene 
I forbindelse med nye overenskomster og på opfordring fra provsten, har vi været inde at se 
på organiststillingen og har efter møder med personalekonsulent og organist desværre set os 
nødsaget til at nedsætte timeantallet i stillingen. 
Vores nuværende organist Hanne Jessen har ikke ønsket at fortsætte under de nye betingel-
ser og fratræder stillingen den 31. januar 2011. Vi er netop for nærværende i gang med at an-
sætte en ny organist til den ledige stilling. 

 /På Stouby-Hornum Menighedsråds vegne, Jens Juul 
Set og sket fra 1/10 – 21/11 
 
Døbte i Stouby Kirke: 
  3. okt.  Karen Holst Jacobsen 
24. okt.  Philip Wolfsgruber Carlsen  
14. nov. Malina Stella Lykkegaard Andersen 
14. nov. Frederik Helstrup Petersen 
14. nov. Alexander Nielsen 
14. nov. Frederik Holst Juul 
 
Døbte eller fremstillede i Hornum Kirke: 
10. okt. Mads Mølgaard Ælmholdt 
31. okt. Bertram Krogh Mønsted 
 
Viede/velsignede i Stouby Kirke 
  2. okt. Gitte Dam Nielsen og Thomas Larsen 
  2. okt. Pia Jensen og Jørgen Steinicke 
24. okt. Heidi Tang Møller og Lars Kjær Johansen 
 
Adresseliste: 
Sognepræst: Poul Erik Sørensen, Kalmarvej 15, 7140 Stouby tlf. 75 89 70 51 peas@km.dk  
Organist: Hanne Jessen, Frøhaven 22, 8700 Horsens tlf. 75 62 16 62 
 
Stouby Kirke: 
Graverkontoret ved kirken: tlf. 75 89 74 35 – bedst mellem 12.00 og 12.30 
Graver og kirketjener: Bent E. Schmidt, Søndre Kirkevej 9, Skjold, 8700 Horsens 
Menighedsrådsformand: Jens Juul, Grundvej 15, 7140 Stouby tlf. 75 89 72 61 
Kirkeværge: Jens Jørn Hansen, Bråskovvej 81, 7140 Stouby. Kan kontaktes gennem graver-
kontorets tlf. 75 89 74 35 
 
Hornum Kirke: 
Graver og kirketjener: Kirsten Schrøder, Neder Bjerrevej 7, 8783 Hornsyld tlf. 21 79 93 50 
Menighedsrådsformand: Christina Pedersen, Hornumvej 12, 8783 Hornsyld tlf. 75 68 70 95  
Kirkeværge: Gert Ballegaard Hansen, Bråskovvej 78, 8783 Hornsyld tlf. 75 68 70 95  
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Ring for uforpligtende 

tilbud:  26 91 51 22

SMILLA´S

Stouby har fået en ny butik.
 – 1. november startede Camilla Behnke ”SMILLA´S” på Borgergade nr. ��, hvor hun sælger 
planter, buketter, dekorationer til alle højtider, vin, brugskunst og meget mere.
Camilla blev for 1� år siden uddannet blomsterdekoratør fra Karina Blomster i Vejle, og hun 
har undervist og solgt blomster lige siden. Hun er opvokset i Torsted, og så sit snit til at ud-
leve en drøm, da hun så huset i Stouby var på tvangsauktion i november �00�.

Camilla er meget begejstret for den modtagelse hun har fået, specielt da omkring �00 men-
nesker var forbi og sige ”velkommen” i anledning af receptionen den �1. oktober.

Julekursus i blomsterbinding
Derfor har SMILLA´S også allerede nu inviteret til julekurser i blom-
sterbinding. Dem kan man høre mere om, og tilmelde sig, ved at 
henvende sig i butikken, eller ringe til Camilla.

Fremtidsplaner
Camilla Behnke har planer om at arrangere en lille gårdhave, når 
det bliver lunere i vejret. Her kan man side og nyde blomster og 
planter, og få en snak over en kop kaffe.

Vi ønsker SMILLA´S held og lykke med den spændende butik!

Kontaktoplysninger
Camilla Behnke, telefon: �� �0 1� ��, www.smillas.nu

/redaktionen
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Foreninger og organisationer i Stoubyområdet 
 
Navn:  Formand/leder  Adresse   Telefon nr. 
 
Bjerre Herred Havekreds Kirsten Mortensen Klejs Skovvej 16, 7130 Juelsminde 7568 7755 
Bjerre Herred Rideklub Ida-Lis  Overbyvej 18, 7130 Juelsminde  3067 4094 
Bjerre Herred Svømmeklub Grethe Riber Dam Bråskovvej 59, 8783 Hornsyld  2127 8134 
Columna Gymnastikforening Eva Gamst Jensen Møllevænget 7 M, 7140 Stouby  7589 7003 
 
Fodboldklubben RHS Flemming Fredskilde Kirkedalsvej 31, 7130 Juelsminde 7568 5715 
Hornum Menighedsråd Christina Pedersen Hornumvej 12, 8783 Hornsyld   7568 8780 
Håndboldklubben HSR Peter Jakob Jensen Søndergade 49, 8783 Hornsyld  7568 7160 
Indre Mission-Stouby Laurids Madsen  Vejlevej 80, 7140 Stouby  7589 7264 
 
KFUM-Spejderne i Stouby Dina Kjerkegaard Hyrupvej 8, 7140 Stouby  7675 9009 
Kildebjerget Kostskole Sten Muff  Sanatorievej 1, 7140 Stouby  7589 7455 
Lokalhistorisk Arkiv Ole Hald  Bøgevej19, 8783 Hornsyld  7589 7070 
Multihusets Café Tommy Glyngfeldt Idrætsvej   7589 7520 
 
Naturbørnehaven Tove Paaske  Stouby Skovvej 2, 7140 Stouby  7589 7868 
Rosenvold Havns Bådelaug Ove Henriksen  Lilleeje 14, 8722 Hedensted  7589 0027 
SIM, Skolen I Midten Claus Pape  Nørremarksvej 3, 8783 Hornsyld  7983 3101 
SIM Skolebestyrelse Henrik Balle Nielsen Stouby Møllevej 14, 7140 Stouby 7560 1800 
 
Stouby Aktivitetsklub Vagn Jacobsen  Idrætsvej 5, 7140 Stouby   7589 7011 
Stouby bladet/www.stouby.nu Helene Fruelund redaktion@stouby.nu  2182 9622 
Stouby Børneklub Benny Friis  Kalmarvej 19, 7140 Stouby  7589 7886 
Stouby Erhvervsforening Peter Rossel  Aksel Nielsens vej 6, 7140 Stouby 7589 7901 
 
Stouby GIF  Erling Juul  Løgballevej 24, 7140 Stouby  7569 1472 
Stouby Jagtforening Ole Mikkelsen  Mølletoften 2, 7140 Stouby  2398 4193 
Stouby Menighedsråd Jens Juul  Grundvej 15, 7140 Stouby  7589 7261 
Stouby Motion  Rune Stensdal  Aksel Nielsens Vej 10, 7140 Stouby 7589 7015 
 
Stouby Multihus, best.formand Just Kristensen  Sanatorievej 8, 7140 Stouby  2275 1985 
Stouby Multihus, halbestyrer Tommy Glyngfeldt    7589 7520 
Stouby Net  Knud Olesen  Idrætsvej 2, 7140 Stouby  7589 7557 
Stouby Pensionistforening Søren P. Simonsen Stouby Kirkevej 18, 7140 Stouby 7589 7164 
 
Stouby Skakklub Jens Otto Grabau Kalmarvej 12, 7140 Stouby  7589 7210 
Stouby Skole   Frank Petersen  Vejlevej 93, 7140 Stouby  7589 7511 
Stouby Skolebestyrelse Marianne Kristensen Sanatorievej 8, 7140 Stouby  7589 7065 
Stouby Skoles Venner Erling Nordtoft  Mikkelsvej 11, 7140 Stouby  7569 1286 
 
Stouby og Omegns Lokalråd Kirsten Jørgensen Borgergade 15, 7140 Stouby   7589 7546 
Stouby Vandværk Ib Christiansen  Bråskovvej 86, 7140 Stouby  2179 7733 
Stoubys Aktive Piger Kontaktperson Konny Jensen Bjerggårdsmarken 11 A, 7140 Stouby 2536 4811 
Vejlefjord Centret Stig Thomasen  Sanatorievej, 7140 Stouby  7682 3333 
 
Venstre-Stouby   N. H. Borch Mikkelsen Bellevej 19, 7140 Stouby  7589 7241 
Ældre-Sagen  Ove Lauridsen  Rosenvænget 20, 7130 Juelsminde 7569 3318 
 
 
HUSK! Tjek, at det er de rigtige oplysninger, der står her om jeres forening eller organisation.  
Henvend dig venligst til redaktionen, hvis du har ændringer. 
___klip_______________________________________________________________ 
 
Julekonkurrence – mest for voksne 
Hvad koster medlemskab af Stouby og Omegns Lokalråd for en husstand i et helt år? 
(sæt kryds) 
__________ _____________________  __________ 
500 kroner 300 kroner (under bordet)  100 kroner 
 
Navn ____________________ Tlf. ____________________ 
Løsningen lægges i Lokalrådets postkasse hos SPAR senest 18. december kl. 12. 
Gevinsten er sponsoreret af Johs. og Ulla Yding, SPAR. 



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

 

AKTIVITETSLISTE 
Hver mandag: Løbetræning kl. 17 – mød op ved SPAR  
Tirsdage ulige uger kl. 14 - 15.30 kommer Bogbilen til SPAR 
Første tirsdag i måneden kl. 14-16 er Lokalarkivet åbent 
NYT: Hver onsdag kl. 10.30-12.30: Legestue i Multihuset. Se s.10 og 
 www.stoubymusikalskelegestue.dk  
Torsdage i ulige uger kl. 19.30 – 21.30 er Lokalarkivet åbent 
Hver søndag: Mountainbike-træning kl. 08 – bare mød op ved SPAR! 
 
December 
3. kl. 19-10.00. Computerspil og sport i Multihuset. Se s. 25 
5. kl. 14 – 16.30. Juletræsfest i Stoubyhallen. Se s. 16 
8. kl. 19.30. Julekoncert med trompetist Per Nielsen i Stouby Kirke. Se s. 28 
12. kl. 10.30-15. Julebasar med Stouby Skoles Venner. Se s. 17 
12. kl. 14. Gudstjeneste med julehygge i Hornum Kirke. Se s. 28 
14. kl. 13-16.30. Julefrokost i Stouby Pensionistforening. Se s. 15 
18. kl. 12. Sidste frist i julekonkurrence for børn (s.11) og voksne (s. 31) 
18. Andefodbold i Stoubyhallen, se opslag i Multihuset 
22. kl. 19. Indoor cycling og julehygge. Se s. 7 
24. kl. 14, 15 og 16. Julegudstjeneste i kirkerne. Se s. 28 
31. kl. 16. Nytårsgudstjeneste i Stouby Kirke. Se s. 28 
 
Januar 
17. kl. 19. Foredrag om kost og motion. Se s. 9 
23. kl. 10.30. Nytårsparade med spejdere i Stouby Kirke. Se s. 29 
28. Kl. 14 – 16.. Åbent Hus Stouby Skole. Renovering færdig. Se s. 15 
 
Februar 
10. kl. 19. Rhododrendron. Juelsminde skole. Se s. 13 
26. kl. 18. Halfest. Se s. 15 
 
Næste nummer (nr. 139) 
af Stouby Bladet udkommer i starten af februar 2011. 
Deadline for materiale til bladet er den 21. januar 2011. 
 
De følgende numre udgives:  
I starten af april, juni og august 2011.  
 
 


