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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 
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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
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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: Linda Jill Peitersen  tlf. 60 32 50 25 
Næstfmd:  Erling Juul   tlf. 75 69 14 72 
Kasserer: Kirsten Jørgensen (udenfor bestyrelsen) tlf. 75 89 75 46 
Sekretær: Helene Fruelund   tlf. 21 82 96 22 
Øvrige:  Anker Jørgensen (havemøbler-udleje) tlf. 22 13 43 72 
 Karen Hansen   tlf. 21 71 60 66 
 Marianne Kjerkegaard  tlf. 40 27 71 55 
 Per Klarup   tlf. 30 54 98 44 
Suppleant: Ole Lyse   tlf. 20 61 55 00  
 
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: Annemette Lage   tlf. 22 77 15 54 
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. 75 69 14 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. 
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. 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
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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
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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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SØNDAG DEN 19. februar KL. 14.00 – 17.00 I STOUBY MULTIHUS. 

 
 
 
 
Kom og vær med til at slå katten af tønden. Hvem bliver årets kattekonge og 
kattedronning? Der er præmie til de bedst udklædte børn og voksne. HUSK: Udklædte 
voksne kan også slå katten af tønden. 
 

”Fastelavn er mit navn, boller vil jeg have. 
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 13. februar til Jimmi Brøndum jimmi-lotte@mail.dk  
Eller Bettina Sørensen bejasa3@hotmail.com SMS 40 84 50 47 
 
Arrangører: Stouby Skoles Venner  
 
 
¼ annonce 
 
  

 STOUBY  

FASTELAVNSFEST 

Vinder af børnekonkurrencen fra decemberudgaven 
af Stouby bladet blev Asger Brogaard, Smedskærlund, 
Barrit.
Asger er 7 år, og går i 1. klasse på Stouby Skole, og havde 
fundet ud af, at der var 13 nisser i decembernummeret.
 
Asger og hans familie var meget glade for den flotte julekurv 
med slik og andre julegodter, som blev sponsoreret af Købmand 
Yding, og overrakt af Ulla Yding.

Tak til SPAR, og tillykke til Asger fra Redaktionen og Lokalrådet!
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KLOAK:    Separering   Nyanlæg 
 Pilerens   Minirens   Nedsivning  
  Grave og planérarbejde
  Anlæg af græs og belægning    

Bråskovvej 94 • 7140 Stouby • Tlf. 2082 6402

www.htn-entreprenør.dk

 
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
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            Camping
ROSEN    OLD
            Camping



7

 7 

 

 

Stouby løber 2012 

 
 

Nu starter vi igen op med fælles løbetræning, frem til Stouby-løbet 
Opstart: mandag d. 2. april kl. 17.00 fra Stouby multihus. 

Herefter mødes vi hver mandag kl. 17:00, samme sted 
Vores instruktører har i løbet af vinteren været på løbeinstruktør kursus og kan nu tilbyde 

grundig vejledning og guidning i kunsten at løbe. 
Alle kan deltage - gamle og unge - tykke og smalle - øvede og nybegyndere 

 

Kom og løb med! 

Har du en nøglebrik til motionscentret? 
 
Det sker af og til at medlemmerne ikke kan komme ind i motionscentret. 
Det kan være fordi nøglebrikken ikke virker. 
Det kan skyldes manglende opdatering! 
For at opdatere nøglebrikken skal du én gang imellem holde nøglebrikken på magneten nede 
ved hoveddøren til Multihuset. 
Nøglebrikken skal holdes på indtil lyset lyser grønt, så virker nøglebrikken igen; o ) 
Oplever du fortsat problemer er du velkommen til at sende en mail.  
info@stoubymotion.dk 
 
Motionslokalet er åbent for medlemmer  
alle ugens 7 dage fra kl. 5 til kl. 23. 
 
Nyt fra Indoor Cycling 
Vi har haft den store fornøjelse, at flere har taget imod vores tilbud om en intro time til Indoor 
Cycling, og en del er nu faste deltagere i vores timer. 
Gik du glip af dette tilbud, så fortvivl ikke. Har du lyst til at prøve en uforpligtende time i 
Indoor Cycling, så kan vi sagtens finde ud af det – højst sandsynligt på vores Cycling 1 
torsdagshold fra kl. 17-18 
Skriv en mail til cycling@stoubymotion.dk, så finder vi ud af noget. 
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Frisørhjørnet

Borgergade 21
7140 Stouby
Tlf. 75897730

v/ Thuy Thi Truong

 

  

 

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”

Ribe NatuRskole
uNdeRvisNiNg & iNspiRatioN foR bøRN &voksNe

RIBE NATURSKOLE v/Rasmus Braun
Lindevangen 5 · 7140 Stouby

tlf. 30 55 46 33 · info@ribenaturskole.dk 

www.ribenaturskole.dk

Hundetræning af
alle racer, både på hold,
enkelt undervisning og
problemløsning.

JagttegnS-
underviSning, 
intensiv undervis-
ning på små hold.

Salg af kvalitets-
hundefoder, med-
bring Stouby Bladet
og få 10% rabat

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

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
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Frisørhjørnet

Borgergade 21
7140 Stouby
Tlf. 75897730

v/ Thuy Thi Truong
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Sommerfest 2012 
Sidste års regnskab er for længst opgjort.                                                                             
Til trods for regnvejr det meste af lørdagen, blev resultatet til stor overraskelse 
rekordstort. Pengene er nu fordelt til Stouby Skoles Venner, Spejderne, Stouby og 
Omegns Lokalråd, Stoubys Aktive Piger og Stouby GIF. 
I år foregår Sommerfesten i uge 24, det vil sige med fest i teltet fredag d. 15. juni.                                                                            
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. 

Stoubyløbet 2012 
Slå din egen tid fra sidste år – se resultatlisten fra 2011 på www.stouby.nu under 
Stoubyløbet 2011. Eller slå den hurtigste tid fra sidste år: 0.37.07 på lang rute (10 
km.), 0.28.06 på mellemruten (6,7 km.) og 0.14.47 på kort rute (3,3 km.) 
Hvornår:  Lørdag den 16. juni 2012 klokken 10.30  
Se mere om program og tilmelding i næste Stouby blad, og snarest på www.stouby.nu  

Venlig hilsen/Helene Fruelund 
 
 

 
 
100 børn og unge til Store Legedag i Stouby! 
 
Hallen var fyldt med hoppeborge, springbaner, trampoliner og hockeybane, og 100 
børn og unge benyttede sig af dette tilbud.  
 

Søndag den 13. november havde Stouby Gymnastikforening arrangeret Store 
Legedag i hallen.  
I løbet af 5 timer blev der hoppet, sprunget, konkurreret og spillet hockey så sveden 
sprang. 
 
Mange børn og unge havde taget deres forældre med, så hallen var fuld af aktivitet og 
glade mennesker. Der blev solgt saft, kaffe og kage, og overskuddet går til indkøb af 
nye redskaber til gymnastikafdelingen. 
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Kan man spise karamel med 
kniv og gaffel? 

Nyt fra spejderne:  

Så begynder 2012 sæsonen! 
Den 25 Januar åbnede vi dørene for en ny sæson. 
Vi har holdt planlægningsmøde, og har mange 
spændende spejder oplevelser klar. 
 
Som altid er alle velkomne til at kigge ud i 
spejderhuset på Stouby Skovvej 7C til vores møder 
om onsdagen.  
 
Fra 17:00 – 18:30 er det 0. – 3. klasse  
og fra 19:00 – 20:30 er det 4. – 6. klasse. 
 
 

Vi glæder os især til sommerens lejr, hvor vi skal 
mødes med ca 35.000 andre blå og grønne 
spejdere i Holstebro. 
216 timers sommerlejr. 
35.000 deltagere. 
300 hektar natur. 
1 oplevelse for livet. 
Der vil blive mulighed for at deltage enten hele lejren, eller et mindre antal 
dage alt efter alder og lyst, men alle i gruppen får tilbudet om at mærke 
suset. 
Forældre, venner og andet godtfolk er også meget velkommen, der vil 
blive lavet et familieområde, hvor man kan campere hvis man ikke har lyst 
til at bo i vores teltlejr. Se også www.spejderneslejr2012.dk 
 
Kontakt os: 
Heini Guttesen  spejder@svangut.dk   41329337 
Dina Kjerkegaard  kjerkegaard@pc.dk   40983616 
René Trust  rene.trust@gmail.com 24876919 
Leif Pedersen  leifped@email.dk  41972650 
Michel Simoni Christensen realcowboy@mail-online.dk  21476043 

Vigtige Datoer 2012 

Opstart 2012  25. Januar 
Avisindsamling 25. Februar 
Weekendtur i hytten 16-17/6 
Spejdernes lejr Uge 30 
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Aviser  - lige til at samle ind  

 

Avisindsamling: 
Vi takker mange gange for 
alle de aviser, som I lader 
os indsamle. Vi samler ind 
4 gange om året, næste 
gang er den 25. Februar. 

 
Vi arbejder på at få 
etableret et sted i byen 
hvor I kan aflevere jeres 
aviser når I har lyst, men 
indtil da bliver vi glade hvis 
I vil gemme dem til os. 

 
På indsamlingsdagene kører vi rundt og samler ind, så man kan blot sætte 
aviserne ud til vejen. Vi starter med at køre kl 9, så de skal sættes ud 
inden da. 

 
Vi kører i følgende områder: Stouby, Gammelby, Hostrup, Hornum, Belle, 
Fakkegravvej, Rosenvoldvej og Grund. 
Kontakt os gerne, hvis du har aviser, vi skal hente.på tlf 41329337. 

Vi kan desværre ikke modtage flasker længere. 

Avisindsamlinger i 2012 
25. Februar 
26. April 
25. August 
24. November 
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Siden sidst fra Stouby og Omegns Lokalråd 
 

Så blev det alligevel vinter, også i Stouby ❄ 
I skrivende stund daler sneen udenfor - gad vide, hvor længe den bliver liggende? 
Sne har, som så mange andre ting i livet, både fordele og ulemper. 
Kunsten er, at fokusere på fordelene frem for ulemperne. 
Det er svært at komme til/fra Stouby, når der er sne på vejene. Alligevel virker det som 
en god ide at bo et sted, hvor sneen forbliver hvid, så længe den er der. 
 
Vi har besøgt Lokalarkivet, hvilket som ventet var meget spændende. 
Lokalarkivet har åbent hver torsdag aften, og der er 6 engagerede mennesker, der alle 
er gode for en god historie om gamle dage i Stouby og Omegn.  
Jeg kan kun opfordre til at kigge forbi. Man kan ikke undgå at forundres over, hvor 
meget der er sket i Stouby. Der er f.eks. et billede af 
sprøjtehuset, som er Lokalrådets logo.  
Hvem kunne vide, at dette lille hus har/har haft så stor 
betydning for Stoubys borgere? Jeg havde ingen 
anelse, og jeg gik derfra med en fornemmelse af, at 
huset var forløberen for vore dages Skole og 
Multihus. 
 
Følgende projekter er igangværende i Lokalrådet: 

 Aktivitetspark ved Multihuset og Skole (Stouby Delta): Der har været afholdt 
licitation. De indkomne tilbud udgør ca. kr. 3.2 mio. til 4.3 mio., hvilket er mere 
end vi forventer at kunne skaffe ved søgning af diverse fonde. Der forhandles p.t. 
med den lavest bydende entreprenør, så vi rammer det, vi mener at have råd til. 
Legepladsgruppen er i gang med at søge fonde. 

 Infrastrukturen til/fra Multihus og skole. Møde med Hedensted Kommune, Vej 
& Park er afholdt d. 2012-01-06 og vi har udarbejdet en skitse, som vi skal drøfte 
med Multihusets bestyrelse, da det er deres arealer, vi gerne vil anvende delvist. 

 Kajakker . Intet nyt siden sidst, desværre. Vi venter stadig på afgørelse fra 
Naturklagenævnet. Vi har sendt et brev med supplerende begrundelse for, 
hvorfor en mindre bygning ved Rosenvold ikke vil skæmme naturen. 

 Udstykninger af nye byggegrunde ved Aksel Nielsens gård: Høringsperioden 
er slut. Nu venter vi spændt på, at Stouby vokser. 

 Opdatering af hjemmesiden www.stouby.nu. Siden er opdateret og har fået et 
nyt lay out KIG IND . Snart kan der annonceres på siden. Tak til Rud, som har 
hjulpet os og forhåbentligt fortsat vil støtte, når det er nødvendigt. 

 Cykelmulighed til SIM Børn der kommer fra Stouby og Omegn står over for 
særlige udfordringer i forbindelse med overbygning på SIM samt 
ungdomsuddannelse, da de p.t. ikke kan transportere sig selv til/fra Hornsyld. Vi 
har skrevet et forklarende brev til skolebestyrelsen for SIM med en forespørgsel, 
om de vil indgå i et samarbejde med Lokalrådet om afdækning af muligheden for 
at etablere en cykelmulighed til SIM. Vi afventer svar. 

 Flittige hænder til Lokalrådet søges. Vi har fået EN henvendelse!!!! Kun en??? 

Følgende projekter er igangværende i Lokalrådet:
●● Aktivitetspark ved Multihuset og Skole (Stouby Delta): Der har været afholdt 

licitation. De indkomne tilbud udgør ca. kr. 3.2 mio. til 4.3 mio., hvilket er mere 
end vi forventer at kunne skaffe ved søgning af diverse fonde. Der forhandles p.t. 
med den lavest bydende entreprenør, så vi rammer det, vi mener at have råd til.
Legepladsgruppen er i gang med at søge fonde.

●● Infrastrukturen til/fra Multihus og skole. Møde med Hedensted Kommune, 
     Vej & Park er afholdt d. 2012-01-06 og vi har udarbejdet en skitse, som vi skal 

drøfte med Multihusets bestyrelse, da det er deres arealer, vi gerne vil anvende 
delvist.

●● Kajakker . Intet nyt siden sidst, desværre. Vi venter stadig på afgørelse fra 
Naturklagenævnet. Vi har sendt et brev med supplerende begrundelse for, 
hvorfor en mindre bygning ved Rosenvold ikke vil skæmme naturen.

●● Udstykninger af nye byggegrunde ved Aksel Nielsens gård: Høringsperioden 
er slut. Nu venter vi spændt på, at Stouby vokser.

 ● Opdatering af hjemmesiden www.stouby.nu. Siden er opdateret og har fået        
et nyt lay out KIG IND . Snart kan der annonceres på siden. Tak til Rud, som 
har  hjulpet os og forhåbentligt fortsat vil støtte, når det er nødvendigt.

 ● Cykelmulighed til SIM Børn der kommer fra Stouby og Omegn står 
over for særlige udfordringer i forbindelse med overbygning på SIM samt 
ungdomsuddannelse, da de p.t. ikke kan transportere sig selv til/fra Hornsyld. Vi 
har skrevet et forklarende brev til skolebestyrelsen for SIM med en forespørgsel, 
om de vil indgå i et samarbejde med Lokalrådet om afdækning af muligheden for 
at etablere en cykelmulighed til SIM. Vi afventer svar.

●● Flittige hænder til Lokalrådet søges. Vi har fået EN henvendelse!!!! Kun en???
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 Opbevaring af havemøbler. Det er besluttet at udfase ordningen, efterhånden 
som møblerne bliver slidt, da vi ikke kan finde et sted at opbevare dem.  

 Halfest Der er Halfest 25/2 og vi uddeler traditionen tro Stoubyprisen. Forslag 
kan sendes pr. mail til redaktionen eller sendes pr post til Linda Peitersen, Aksel 
Nielsensvej 16, 7140 stouby. Tilflyttere, der er med til halfesten for første gang, 
vil få overrakt en gave fra lokalrådet. 

 
Fremtidige projekter, som vi vil tage fat på, så snart tiden tillader: 

 Cykelsti til Vejle Fjord og til børnehave.  
 Nyt Logo for Lokalrådet: Det er foreslået, at vi opfrisker vores kendte 

sprøjtehus med et mere moderne logo. Forslag/holdninger efterlyses.  
 Visning af film fra gamle dage i Stouby i samarbejde med Lokalarkivet 

efterfulgt af biograffilm eller lign. Vises i Multihuset evt. med spisning. 
 Vejrhanen fra sprøjtehuset. Vi har fået oplyst af Lokalarkivet, at den stadig 

eksisterer. Kunne man forsøge, om det er muligt at skaffe den hjem til Stouby? 
 Kommuneplan 2013. Vi vil varetage Stoubys interesser og udvikling.  

Vi vil afholde borgermøder for afklaring af, hvad interessen er. 
 
Du kan NU læse meget mere på hjemmesiden www.stouby.nu 
 
Sådan bliver du betalende medlem:  
Indbetal kontingent for 2012 til kontonummer: 7030 1602101 eller 
Til Lenes Broderier, Borgergade 52 eller på posthuset 
Kontingent pr. husstand: Pensionister: 50 kroner pr. år. Andre: 100 kroner pr. år. 
Men du må gerne betale mere 
 
Bestyrelsen for Stouby og Omegns Lokalråd består af: 
Formand: Linda Jill Peitersen    
Næstfmd:  Erling Juul (GIFs repræsentant i bestyrelsen)     
Kasserer: Kirsten Jørgensen (udenfor bestyrelsen)   
Sekretær: Helene Fruelund     
Øvrige:  Anker Jørgensen     
 Karen Hansen     
 Marianne Kjerkegaard (skolens repræsentant i bestyrelsen) 
   
 Per Klarup     
Suppleant:  Jette Løkke     
Suppleant: Ole Lyse     
 
Jette og Anker har ytret ønske om, at træde ud af bestyrelsen, 
så hvis du går rundt med en bestyrelsespost i maven, så mød 
op og bliv valgt til generalforsamlingen eller giv din interesse til 
kende på anden måde.  
 
Mange hilsner fra Lokalrådet,   
Linda Jill Peitersen, formand 
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Siden sidst fra Stouby og Omegns Lokalråd 
 

Så blev det alligevel vinter, også i Stouby ❄ 
I skrivende stund daler sneen udenfor - gad vide, hvor længe den bliver liggende? 
Sne har, som så mange andre ting i livet, både fordele og ulemper. 
Kunsten er, at fokusere på fordelene frem for ulemperne. 
Det er svært at komme til/fra Stouby, når der er sne på vejene. Alligevel virker det som 
en god ide at bo et sted, hvor sneen forbliver hvid, så længe den er der. 
 
Vi har besøgt Lokalarkivet, hvilket som ventet var meget spændende. 
Lokalarkivet har åbent hver torsdag aften, og der er 6 engagerede mennesker, der alle 
er gode for en god historie om gamle dage i Stouby og Omegn.  
Jeg kan kun opfordre til at kigge forbi. Man kan ikke undgå at forundres over, hvor 
meget der er sket i Stouby. Der er f.eks. et billede af 
sprøjtehuset, som er Lokalrådets logo.  
Hvem kunne vide, at dette lille hus har/har haft så stor 
betydning for Stoubys borgere? Jeg havde ingen 
anelse, og jeg gik derfra med en fornemmelse af, at 
huset var forløberen for vore dages Skole og 
Multihus. 
 
Følgende projekter er igangværende i Lokalrådet: 

 Aktivitetspark ved Multihuset og Skole (Stouby Delta): Der har været afholdt 
licitation. De indkomne tilbud udgør ca. kr. 3.2 mio. til 4.3 mio., hvilket er mere 
end vi forventer at kunne skaffe ved søgning af diverse fonde. Der forhandles p.t. 
med den lavest bydende entreprenør, så vi rammer det, vi mener at have råd til. 
Legepladsgruppen er i gang med at søge fonde. 

 Infrastrukturen til/fra Multihus og skole. Møde med Hedensted Kommune, Vej 
& Park er afholdt d. 2012-01-06 og vi har udarbejdet en skitse, som vi skal drøfte 
med Multihusets bestyrelse, da det er deres arealer, vi gerne vil anvende delvist. 

 Kajakker . Intet nyt siden sidst, desværre. Vi venter stadig på afgørelse fra 
Naturklagenævnet. Vi har sendt et brev med supplerende begrundelse for, 
hvorfor en mindre bygning ved Rosenvold ikke vil skæmme naturen. 

 Udstykninger af nye byggegrunde ved Aksel Nielsens gård: Høringsperioden 
er slut. Nu venter vi spændt på, at Stouby vokser. 

 Opdatering af hjemmesiden www.stouby.nu. Siden er opdateret og har fået et 
nyt lay out KIG IND . Snart kan der annonceres på siden. Tak til Rud, som har 
hjulpet os og forhåbentligt fortsat vil støtte, når det er nødvendigt. 

 Cykelmulighed til SIM Børn der kommer fra Stouby og Omegn står over for 
særlige udfordringer i forbindelse med overbygning på SIM samt 
ungdomsuddannelse, da de p.t. ikke kan transportere sig selv til/fra Hornsyld. Vi 
har skrevet et forklarende brev til skolebestyrelsen for SIM med en forespørgsel, 
om de vil indgå i et samarbejde med Lokalrådet om afdækning af muligheden for 
at etablere en cykelmulighed til SIM. Vi afventer svar. 

 Flittige hænder til Lokalrådet søges. Vi har fået EN henvendelse!!!! Kun en??? 

•● Opbevaring af havemøbler. Det er besluttet at udfase ordningen, efterhånden 
som møblerne bliver slidt, da vi ikke kan finde et sted at opbevare dem. 

•● Halfest Der er Halfest 25/2 og vi uddeler traditionen tro Stoubyprisen. Forslag 
kan sendes pr. mail til redaktionen eller sendes pr post til Linda Peitersen, Aksel 
Nielsensvej 16, 7140 stouby. Tilflyttere, der er med til halfesten for første gang, 
vil få overrakt en gave fra lokalrådet.

Fremtidige projekter, som vi vil tage fat på, så snart tiden tillader:
•● Cykelsti til Vejle Fjord og til børnehave. 
•● Nyt Logo for Lokalrådet: Det er foreslået, at vi opfrisker vores kendte 

sprøjtehus med et mere moderne logo. Forslag/holdninger efterlyses. 
•● Visning af film fra gamle dage i Stouby i samarbejde med Lokalarkivet 

efterfulgt af biograffilm eller lign. Vises i Multihuset evt. med spisning.
•● Vejrhanen fra sprøjtehuset. Vi har fået oplyst af Lokalarkivet, at den stadig 

eksisterer. Kunne man forsøge, om det er muligt at skaffe den hjem til Stouby?
•● Kommuneplan 2013. Vi vil varetage Stoubys interesser og udvikling. 

Vi vil afholde borgermøder for afklaring af, hvad interessen er.
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Juletræsfest/basar 2011 
 

Den 4. dec. slog vi dørene op til både basar 
og juletræsfest.  
Der var helt fyldt op med udstillere i den 
store sal og der var juletræsfest i hallen.  
Gymnastikholdet fra 3.-5.klasse stod for 
Luciaoptoget.  
Julemanden der kom på traktor delte 
godteposer ud til børnene, godt hjulpet af 
nogle nissepiger fra 6.klasse.  
Mathilde Christensen var så rar, at spille 
musik til dans om juletræet og takket være 
vores gode sponsorer, kunne en del gå hjem 
med gaver som de havde vundet på 
indgangsbilletten. 
 
Stor tak til: Hyrup Maskinstation, Ole Lyse, 
Murer Ib Christiansen, Multifirmaet Peder Lyse A/S, Dit lille malerfirma, 
Mobil Byg Aps og Revisionskontoret i Daugaard. 
 
Nu er det tid til at betale kontingent til Stouby Skoles Venner, sidste 
frist er 1. marts 
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 
____________________________________________________________ 
 
Velkommen til 4. sæson i Barrit Biografforening - 
nu i Hornsyld, på Skolen i Midten 
 
Foreningens formål er at vise film for borgere i hele kommunen. 
Nye medlemmer er hjertelig velkomne. 
Klippekort til 4 film koster 120 kr.  
Forfriskning kan nydes under filmen og købes i Hornsyld 
Cafeteria. Vi starter kl. 19.00  

 29. februar: Volver 
 28. marts: Hævnen 
 24. oktober: The man who wasn´t there 
 28. november: Børnehjemmet 

Kontakt til bestyrelsen: 
Marianne Bundgaard tlf. 40 43 58 43 eller Lisbeth Jensen tlf. 75 68 78 56 

•● 29. februar: Volver
•● 28. marts: Hævnen
•● 24. oktober: The man who wasn´t there
•● 28. november: Børnehjemmet
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"Stouby-et godt sted at bo" – en opfordring til alle der holder af Stouby! 
 
"Stouby - et godt sted at bo" står der i lokalrådets logo, og vi føler vel alle i Stouby, at det går rigtig 
godt i vort lokalsamfund. Vi har mange aktive borgere, der er engagerede i vore foreninger, stor 
aktivitet i vort multihus, en skole, der næsten er færdigrenoveret og hvor den sidste del af 
renoveringen foretages i år 2013. 
 
Desuden fik vi for år tilbage mulighed for at etablere storparceller i tilknytning til byen, og private 
investorer står nu igen klar til at udstykke attraktive byggegrunde. 
Vi har et godt sammenhold i by og opland, og til næste år afholder vi vort halfestarrangementnr.25. 
Knap nok er ét projekt afsluttet, før det næste er på vej, og her kan jeg kan blot nævne projekter i 
støbeskeen som "havkajak-projektet" ved Rosenvold og udearealerne ved Stouby Skole og 
Multihuset. 
 
Den 2. februar indkaldte oldermanden sognets mænd til kjørmesfest, hvor lokale forhold drøftedes, 
og byens situation giver ikke længere anledning til de store kampråb. 
Men her er det så, at vi ikke må læne os tilbage og tænke "det går jo rigtig godt - det hele kommer af 
sig selv". Det er meget vigtigt, at vi til stadighed bakker op om det vi har, for hver gang vi mister 
noget, kommer det sandsynligvis aldrig tilbage. Vi skal bakke op om vore lokale handlende, 
købmand, frisør, blomsterhandler m.v. og andre lokale erhvervsdrivende. Disse forhold er med til at 
gøre det attraktivt at bosætte sig i Stouby og huspriserne holdes på et attraktivt niveau. 
Udover befolkningens sammensætning er købmand og skole de vigtigste elementer i en landsbys 
udvikling. Dette gælder selvfølgelig også for Stouby, og vi er så heldige, at vi nu har en nyrenoveret 
skole.  
 
Den økonomiske situation bevirker dog, at udviklingen i landsbyerne er under pres, idet 
boligbyggeriet er delvis gået i stå. Derfor oplever vi i øjeblikket et faldende børnetal i landsbyernes 
skoler, og byer som Daugård, Barrit, Rårup og Stouby skeler lidt til hinanden, for alle vil kæmpe for at 
bevare netop deres skole. Lokalt kan jeg kun opfordre til, at alle børn/forældre har Stouby Skole som 
førstevalg, når der skal vælges skole. Skolen har behov for, at alle potentielle børn, der er i 
skoledistriktet, vælger Stouby Skole for at sikre rimelige elevtal. 
Eventuelle tilflyttere er i dag meget opmærksomme på de lokale forhold som skole, 
indkøbsmuligheder, multihus, natur, drikkevandskvalitet m.v. Mangler bare et af disse elementer, kan 
det være årsagen til, at Stouby fravælges. 
 
Nu står Hedensted Kommune så for at skulle revidere kommuneplanen for perioden 2013 - 2025. En 
kommuneplan er gældende for 12 år, men revideres hvert 4. år. Det er vigtigt, at man som landsby, 
lokalråd og borger forholder sig til kommuneplanen, når den er i høring. Her er for eksempelanført 
status for de enkelte landsbyer og deres muligheder for udvikling, og her tænker jeg blandt andet på 
arealer, der er udlagt til fremtidige byggegrunde. 
 
Eksempelvis tildeler Naturstyrelsen i Århus Hedensted Kommune ca. 1.200 byggegrunde, der så skal 
fordeles mellem de enkelte byer og landsbyer over en 12 årig periode. Eller med andre ord, udlæg til 
byggegrunde er ikke bare noget man får - det er noget, man skal kæmpe for. 
Markedsføring af Stouby er en fælles sag for os alle, og det er vigtigt at fortælle de gode historier. 
Som eksempel kan jeg nævne skoleeleverne fra Stouby Skole, der nu tager på tur til Norge med 
forældredeltagelse. Det kan man da kalde opbakning og et godt signal til omverdenen. 
 
Stouby år 2025: Hvis man ser ca. 20 år tilbage i de gamle kommuneplaner, havde man dengang en 
forventning om, at der ville være ca. 1.500 borgere i Stouby/Hornum Sogn i år 2010. I stedet viser de 
nyeste tal, at Stouby/Hornum er blandt de sogne i kommunen, hvor der har været størst 
nettotilflytning af borgere inden for de seneste to år (46), og vi er nu oppe på 1828, så mon ikke, at 
vi ved fælles hjælp og lokale ildsjæle kan holde liv i vort gamle sogn? 

Godt Nytår/Ole Lyse 
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HALFESTEN 2012 
 
LØRDAG DEN 25. FEBRUAR 2012 kl. 18.00 I 
STOUBY MULTIHUS 
 
Festen er for samtlige beboere i Stouby/Hornum 
området samt venner og bekendte. 
 
Underholdningen: ”Live fra Stouby”. 
 
Musikken vil igen i år blive leveret af THE BACONS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prisen for hele festen er kun 200 kroner der betales ved indgangen. Alt er 
inkluderet, undtagen drikkevarer som skal købes i baren i hallen. 
 
Tilmelding senest søndag den 19. februar 2012 til  
Ole Lyse 20 61 55 00 eller til Kirsten Jørgensen 22 90 95 06. 
 
Der er højest plads til 400 gæster, så skynd jer! 
Der kan bestilles gadeborde, venneborde m.m. Det er vigtigt at der bliver oplyst korrekt 
navn på alle ved tilmelding! 
 
I år er der ingen adgang, hvis ikke man har tilmeldt sig på forhånd. 
Kommer du først efter spisningen skal du også tilmelde dig senest søndag den 19. 
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”. 

 



17 17 

Forrygende festlig halfest! 

Maden leveres i år af Skovs Catering- og kantineservice:  

 Catalansk fiskesalat med hvidløg og tomat, hjemmerøget laks og melonsalat 
med rejer og chili, hertil hjemmebagt brød og smør  
 

 Majskvægs cuvette, kyllingefilet og honning skinke, hertil serveres 
krydderurtebagte kartofler, marinerede bønner, mixed salat, rødbederåkost, 
bagte rodfrugter og pasta/tomatsalat, samt rødvinssauce  
 

 Chokoladekage med orange/mandelmousse og appelsinsauce  

Gå ikke glip af denne forrygende og fornøjelige aften! 
 
Arrangører: Stouby GIF  og 
Stouby og Omegns Lokalråd 

 

______________________________________________________ 

Koncert med Kristian Lilholt 
 
Fredag den 16. marts 2012 får Stouby besøg af 
Kristian Lilholt i selskab med Ida Virenfeldt og Lasse 
Jørgensen.  
Koncerten starter kl. 21.00 og vil helt sikkert byde på 
nogle af Kristians flotte sange og instrumental skønhed 
med hyggelige fortællinger og masser af lune. 

Kristian har tidligere været en af melodimagerne i 
Lilholt Band, ligesom har i flere år var fast keyboard- 
og guitarist i bandet. Han har i de seneste år været 
solo og der har været tid til både store og små 
projekter i musikkens og kunstens verden. 

Vi starter aften med spisning fra kl. 18.30, hvor der 
serveres en buffet á kr. 150,00 i Stouby Multihus. Bord 
reserveres hos Tommy Glyngfeldt på 2966 7040. 
Billetter til koncerten bestilles hos Peter Skov på 40 55 04 12, pris for 
koncertbillet er kr. 165,00. 

Vel mødt til en fantastisk musikaften i vores alles Multihus! 

På Stouby musik- og kulturforenings vegne/Peter Skov 

•● Catalansk fiskesalat med hvidløg og tomat, hjemmerøget laks og melonsalat med 
rejer og chili, hertil hjemmebagt brød og smør  

•● Majskvægs cuvette, kyllingefilet og honning skinke, hertil serveres 
krydderurtebagte kartofler, marinerede bønner, mixed salat, rødbederåkost, bagte 
rodfrugter og pasta/tomatsalat, samt rødvinssauce  

•● Chokoladekage med orange/mandelmousse og appelsinsauce 
Gå ikke glip af denne forrygende og fornøjelige aften!
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Arrangementer fra Bjerre Herreds Havekreds 
 
8. februar kl. 1900: Foredrag og generalforsamling 
på Juelsminde Skole (Himmelrummet): Økologiske 
rodfrugter med smagsprøver. Se mere på 
www.urtehave.dk  
Pris inkl. kaffe m/brød 50,- (ikke medlemmer 70,-) 
Yderligere information 75 89 77 70/ 23 68 96 58. 
 
3. + 10. marts kl. 9-16:” Kvinde kend dit 
svejseapparat” – kursus, Learnmark, Horsens 
Vi gentager succesen fra 2011 og afholder nu nye kurser i svejsning. Tilmelding er 
efter ”først til mølle” princip. 
Vi serverer Gullaschsuppe og flute, så vi kan få varm frokost. Medbring selv 
kaffe/drikkevarer og frugt/kage.  
Ved brug af specielle materialer eller store mængder afregnes 
disse særskilt.  
Pris: Kr. 400,- (ikke medl. 450,-) incl. frokost & matr. 
Tilmelding og info: Kirsten Mortensen 23 68 96 58 eller 
km@hornsyldel.dk 
 
Den 28. marts kl. 18-2130: Forårsbinderier- Skab nyt og/eller 
genopliv en gammel sag… i Festsalen, Rårup Skole.  
Mød op og få hjælp/inspiration til at kreere forårsbinderier. 
Tilmelding senest 16. marts på 22 92 18 49 eller 
bjerrevej325@gmail.com  
Alle er velkomne. Pris: 125,- kr, ikke medlemmer 175,- kr inkl. 
kaffe og kage – excl. materialer. 
 
 
¼ annonce

 

Amatørteater ved Fakkegrav Badehotel! 
 

Se her! 
 
Efter vores indlæg om Fakkegrav 
Badehotel har vi fået et par spændende 
henvendelser! 
Der har været friluftsscene i området! 
Den blev brugt til amatørteater i 1945 – 
49! 
 
Vi har fået nogle fotos fra forestillingerne, 
bl.a. ”En søndag på Amager”, mon der 
ligger flere i skufferne? Eller måske nogle 
gode historier? 
Vi hører gerne fra jer! 
 

 
 
Hvis nogen er interesserede i at læsehvad vi 
fik fortalt eller se alle billeder, klik ind på 

www.stouby-lokalarkiv.dk 
 
 
 
 
 
 
 

----------- 
I disse år er det 70 år siden allierede fly passerede lavt hen over bl.a. Bjerre Herred! 
For enkelte sluttede flytogtet på tragisk vis i vores område. 
Der er samlet beretninger om disse begivenheder og de 
følger, de har haft. 
Vi har været så heldige, at få en af de, som har samlet flest 
detaljer til at komme og fortælle og vise billeder mm.   
 
Det er torsdag, d. 22. marts 2012! 
Se nærmere i annoncer og opslag senere. 
 

 
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
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Karen Hansen
Registreret Revisor og indehaver

Aksel Nielsens Vej 1
7140 Stouby

www.r-i-d.dKErhVErVSVEj 2    8721 DAugårD    TElEfoN 7589 6066

revisionsKontoret i daugaard
rEgiSTrErET rEViSioNSAkTiESElSkAb

Er DiN NØglE Til 
forSTåElig råDgiVNiNg

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

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.
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Hvem for forbi? Stouby på ski!! 

5a på tur til Hafjell i Norge 

Det var med sommerfugle i maven og vintertøj i kufferten, at eleverne fra 5a på Stouby 
Skole mødtes foran Multihuset søndag den 22. januar. Nu skulle det være! Forude 
ventede først en lang bustur med et hyggeligt afbræk på færgen mellem Frederikshavn 
og Göteborg, dernæst 5 dage i norsk natur ved Hafjell.  Ski erfaringen i flokken var 
meget differentieret, men forventningens glæde var ens over hele linjen – den var stor. 

Og forventningerne blev til fulde indfriet, Norge viste sig fra sin smukkeste side med 
høj blå himmel og næsten vindstille 4 og ud af 5 dage, samt lækker frostsne og 
nypræparerede løjper hver dag. Desuden var vi heldige og få 2 hytter, der var bygget 
sammen og med plads til i alt 24 personer, så der var rigeligt med plads til alle 20.  

De første 4 dage var der arrangeret skiskole om formiddagen, og en storsmilende 
dansk Jonas fik hurtigt en forbavsende homogen ski gruppe ud af eleverne. Første dag 
begyndte for nogles vedkommende med rystende ben på en næsten flad børnebakke, 
men allerede efter 2. dag havde alle været ude på de rigtige pister og kørt alene i T-lift, 
og inden ugen var omme havde hele banden sammen været off pist fra toppen af 
Hafjell. 

Vi voksne, der var med på turen, er dybt imponerede over det gå på mod, som 
samtlige elever viste, ingen lod sig for alvor stoppe af lidt kolde tæer eller halv våde 
vanter. 

Sætninger som ”Seeee mig”, ” Øj hvor er jeg 
bare stolt af mig selv” og ” Skal vi ik´ prøve 
igen” har genlydt på kryds og tværs mellem 
eleverne.  

Man kan godt komme højt op mentalt ved at 
suse langt ned rent fysisk og det var hvad 
der skete med både børn og voksne. 

En flok, mæt af frisk luft og sjove oplevelser, 
returnerede sent lørdag eftermiddag til 
Stouby.        Louise, Camilla & Victoria  

Ud over et styrket sammenhold, nye kompetencer og ekstra selvtillid fik flokken også 
sat Stouby på dagsordnen. Vi efterlod vores banner neden for ski bakken, så alle nu 
kan se, at vi har været der og både p4 Trekanten og Hedensted Avis har nysgerrigt 
spurgt til, hvor de kom fra, dem der for forbi på fjeldet. 

Tak til eleverne, der har solgt postkort i bidende kulde for at kunne finansiere deres 
egen tur, til Alfred Nielsens Stiftelse, der bidrog med et legat og til forældrene, der 
gennem 4 år trofast har indbetalt til klassekassen og tjek så lige Facebook 5A i 
Norge Stouby Skole 2012 – billederne fortæller, at det var det hele værd. 

Med venlig hilsen  

Annemette Lage Jørgensen, Per Nygaard og Geir Bratland forældre til børn i 5a 
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.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

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
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Bjerrevej 338, Bjerre, 8783 Hornsyld
Mail: bjerre-el@mail.tele.dk  ·  www.bjerre-el.dk

Clairvoyant vejleder &
alternativ behandler

Ann Dahl Eriksen
Borgergade 38
7140 Stouby

Tidsbestilling
26850464

Sansehuset-Stouby

WWW.SANSEHUSET-STOUBY.DK
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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

Søndagskaffe & A la carte

Sanatorievej 26 | Stouby | 7682 3380 | receptionen@vejlefjord.dk | www.hotelvejlefjord.dk 

Plejende spabehandlingerDe unikke Termiske Bade

Kontakt os på
7682 3380
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Stouby GIF – Konstituering efter generalforsamling 2011 
Stouby Multihus, torsdag den 1. december 2011 
 
Generalforsamlingsvalgte medlemmer: 
Hans Jørn Sørensen 
Mette Tønnesen 
Annemette Lage 
H.P. Hansen 
Jan Rosenmaj Pedersen 
 
Idrætsudvalgsformænd: 
Motion:  Klaus Holgersen 
Gymnastik: Lisbeth Risager Thomsen 
Badminton: Erling Juul 
Tennis:  Klaus Petersen 
Bordtennis: Poul Erik Sørensen 
Fodbold:  Torsten B. Christiansen 
 
Hovedbestyrelsen konstituerede sig på følgende måde: 
Formand  Jan Rosenmaj Pedersen 
Næstformand H.P. Hansen 
Kasserer  Hans Jørn Sørensen   
Sekretær  Annemette Lage 
Bestyrelsesmedlem Mette Tønnesen 
 
På www.stoubygif.dk kan du snarest se referat og beretning fra generalforsamlingen. 
 
 

Bestyrelsen for Stouby Jagtforening: 
Formand: Ole Mikkelsen, tlf. 23 98 41 93 iomikkelsen@hafnet.dk  
Næstformand: Erling Juul, tlf. 23 30 60 72 ebjuul@gmail.com 
Kasserer: Bo Skou, tlf. 23 47 61 90 bsr@rasmussen.mail.dk  
Sekretær: Jørgen Gram Petersson, tlf. 22 68 02 42 jpt@gumlink.com  
Flugtskydning: Ingolf Frederiksen, tlf. 75 89 70 29 
ingolfogkirsten@privat.dk   

Aktiviteter 2012 
 1. marts kl. 19 – Barrit Sognegård: Fællesarrangement 
 7. april – Riffelskydning:Hjortebane og jagtbaner i Vingsted. Tilmelding til Ole 
 8. aug. kl. 19.00 – Urlev Bakker Pokalskydning 
 13. Sep. kl.19.00 – Stouby Multihus: Generalforsamling   
 Lørdag den 15. Sep. Kragejagt i lokalområdet. 

Tilmelding til Ole 
 En lørdag i sep. – Urlev Bakker: Riffelskydning 
 13. okt., den 10. nov. og den 8. dec. kl. 10.00.  Jagt i Præsteskoven. Mødested: 

Gartneriet. Tilmelding til Ole. 

Aktiviteter 2012
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Tilmelding til Ole
•● En lørdag i sep. – Urlev Bakker: Riffelskydning
•● 13. okt., den 10. nov. og den 8. dec. kl. 10.00.  Jagt i Præsteskoven. Mødested: 

Gartneriet. Tilmelding til Ole.
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Nyt fra RHS ungdomsfodbold i Stouby
Så er det snart tid til, at vi skal til at have græs under fødderne igen.
Her kan du se de forskellige hold, samt hvem der kan kontaktes for det enkelte hold:

Træningstiderne er fordelt sådan:
0. klasse U6: Træner onsdag kl. 16:30 – 17:00. Første gang 11. april 
Træner: Jesper Nielsen tlf. 76 82 34 17
1. klasse U7 og 2. klasse U8: Træner torsdag kl. 16:00 – 17:00. Første gang 12. april
Træner: Helle Christensen tlf. 76 75 90 05
3 klasse U9: Træner tirsdag kl. 16:30 - 17:30. Første gang 10. april
Træner: Susanne Hansen tlf.51 75 57 01
 4. klasse U11: Træner mandag og onsdag kl. 16:30 – 17:30. Første gang 12. april
Træner: Mikael Hansen tlf. 23 30 68 56
5. – 6. klasse U12 – U13: Træner tirs. og tors. kl. 17:00 – 18:30 første gang 6. marts
Træner Peter Høgh tlf.51 27 69 70 og Niels Groth tlf. 40 87 77 50

Vi vil samtidig benytte lejligheden til at sige tak til forældrene for deres hjælp med 
kørsel til kampe og tøj vask efter samme. Vi håber på fortsat opbakning, når vi starter 
udendørs.
Ved spørgsmål er man velkommen til at kontakte en af trænerne eller Niels Groth på  
tlf. 40 87 77 50 eller mail ni.groth@mail.tele.dk

Med venlig hilsen/Trænerne i RHS ungdomsfodbold i Stouby
___________________________________________________________________ 

Herreseniorfodbold startede udendørs træning 31/1. Der er træning tirsdag og 
torsdag kl. 19. Træner: Wiegandt Milo tlf. 75 72 62 29 / 27 42 00 11. Alle er velkomne!
_____________________________________________________________________

 
HYLLE’S

MURERFORRETNING

LARS CHRISTIAN HYLLE

Hyrupvej 7  .  7140 Stouby .  Mobil 21 66 65 76
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Belægning �  Anlægning af græsplæner �  Træfældning
Plantning �  Ny anlæg �  Renovering �  Beskæring
Og vedligeholdelse af boligforeninger og erhverv
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www.rosenvoldcamping.dk
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HYRUP 
MASKINSTATION AS

TLF. 75 89 75 00

Landbrugets partner hele året
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Mandag 9 – 16. Onsdag 14 – 18. Torsdag 14 – 19 
 
Fuck Normal v. Susanne Søndergaard, forfatter og 
Stand up-er. Et latter – og tankevækkende foredrag 
for teenagere – og deres forældre. Gratis adgang. 
Tirsdag den 6. marts kl. 19 – 21. 
Arrangør: Skolen I Midten, Ungdomsskolen og  
Hornsyld Bibliotek. Gratis adgang, men husk tilmelding på 
Biblioteket. 
 
Udstillinger 
Skolen i Midten, Hornsyld Bibliotek og Hornsyld Idrætscenter samarbejder om udstillinger med  
fotos, malerier og andet.  
I februar måned udstiller Kenny Poulsen fotos 
fra Ghana. 
Er du kreativ og vil bruge vores gallerigange, så snak med 
bibliotekaren tlf. 79 74 13 88 hornsyld@hedenstedbib.dk 
 
      
Tøjdesigner for en dag! 
Få hjælp og idéer til at lave nyt tøj til din Barbie eller Bratz. 
Bagefter udstilles de, så du skal være parat til at undvære din 
dukke et par uger! Børn fra 8 – 12 år 
Mor må godt komme med. Gratis adgang, men husk tilmelding på 
biblioteket.              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stouby-Hornum Venstrevælgerforening indbyder til Generalforsamling 
torsdag d. 9. februar kl. 19.30 i Stouby Multihus. 
Dagsorden ifølge vedtægter. 
 
Efter generalforsamlingen er der oplæg til politisk debat ved 
Troels Lund Poulsen 
Erik Vinther 
Ole Lyse 

Bestyrelsen/ www.hedensted.venstre.dk    

Lån e-bøger gratis via 
biblioteket. Er du bruger 
på Hedensted 
Bibliotekerne, kan du  
downlåne e-bøger til 
Pc, e-reader og iPad. 
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    STOUBY  HORNUM                       
Søndag den 
Søndag den  
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den  
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Torsdag den 
Fredag den 
Søndag den 
Mandag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
 

  5. 
12. 
19. 
26.     
  4. 
11. 
18. 
25. 
  1. 
  5. 
  6. 
  8. 
  9.    
15. 
22. 
29.          

feb. 
feb. 
feb. 
feb. 
mar. 
mar. 
mar. 
mar. 
april 
april 
april 
april 
april 
april 
april 
april 

   Septuagesima 
Seksagesima 
Fastelavn    
1. s. i fasten 
2. s. i fasten 
3. s. i fasten 
Midfaste  
M.Bebudelse 
Palmesøndag 
Skærtorsdag 
Langfredag 
Påskedag 
2. Påskedag 
1. s.e. påske 
2. s.e. påske 
3. s.e. påske 

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

 
 
Fin Petersen 
 
BIL 
 
BIL 
 
BIL 
 
Liturgisk 
BIL 
  
Rikke Mai 
 
BIL 

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

 
          
     
Kirkekaffe 
 
 
 
Fin Petersen 
 
 
 
 
Fin Petersen 
 
 

        
Korleder søges til SpireVIP koret 
Det er endnu ikke lykkedes endnu at finde en ny leder til koret, der øver i Stouby Multihus lige 
efter skoletid. Hvis du selv er interesseret eller kender nogen i lokalområdet, der både kan 
synge, spille og lede et børnekor for børn fra omkring 6 – 8 år, så kontakt venligst Poul Erik 
Sørensen og hør mere.  
 
Vinterferie 
Fra mandag den 6. feb. til og med søndag den 19. feb. passes sognene af sognepræst Fin 
Petersen, Ørum Præstegård, tlf. 7589 5397 eller frp@km.dk På grund af vinterferien er der 
ingen gudstjenester i vore kirker den 12. feb., hvor der i stedet henvises til vore nabokirker. 
 
Kirkekaffe i Hornum 
Efter gudstjenesten søndag den 26. feb. kl. 14.00 i Hornum er der kaffe, sodavand og 
lagkage i Træhuset ved siden af kirken. Hornum Menighedsråd er vært.  
 
Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp - søndag den 4. marts 2012 
Vi håber, at vi også næste år kan sende så mange indsamlere ud i vore sogne. Måske bliver 
resultatet ligeså højt som i 2011, hvor der blev indsamlet i alt 12.604,50 kr. – et særdeles flot 
resultat! 
Vi har brug for indsamlere. Så har du lyst til at bruge et par timer på et godt formål, så er du 
meget velkommen til at kontakte indsamlingsleder Poul Erik Sørensen på peas@km.dk eller 
7589 7051. Vi mødes ved Stouby Multihus kl.12.30 og får udleveret diverse materialer.  
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Syng-sammen-aften i Stouby Kirke  
Mandag den 26. marts kl. 19.30 kommer det lokale Hornumkor under ledelse af organist 
Lars Reinholdt til Stouby Kirke. Koret synger flere numre, og der bliver også fællessalmer og 
sange – både gamle og nye. Der er gratis entré til en hyggelig sangaften.  

 
Liturgisk gudstjeneste i Stouby Kirke 
Langfredag den 6. april kl. 14.00. Det er en kort gudstjeneste uden prædiken og altergang, 
hvor vi i stedet hører tekster og synger nogle af de salmer, der hører til denne specielle dag.  
 
Kirkekaffe 
Der serveres altid en kop kaffe og en småkage i våbenhuset i forbindelse med gudstjenester 
kl. 9.00 i begge kirker.  
 
 
Set og sket fra 19/11 2011 – 22/1 2012 
 
Døbte i Stouby Kirke:  
27/11 Kewin Lance Fischer 
18/12 Lærke Vinter Feldt Sørensen 
15/1   Nikoline Rytz Andreasen 
 
Døbte i Hornum Kirke:  
  4/12 Rosa Brix 
 
Viede i Stouby Kirke: 
21/1   Carina Tegllund & Ivan Kai Anders Kristensen 
21/1   Christina Juul Hansen & Michael Kammerlander 
 
Døde og/eller begravede i Stouby Sogn: 
21/12 Svend Erik Jensen Elley 
30/12 Lise Otto Christie 
31/12 Susanne Enevoldsen 
  1/1   Jenny  Marie Jørgensen Nielsen 
 
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 
Menighedsrådsformand: Jens Juul, Grundvej 15, 7140 Stouby tlf. 7589 7261 
Kirkeværge: Jens Jørn Hansen, Bråskovvej 81, 7140 Stouby. Kan kontaktes gennem 
graverkontorets tlf. 7589 7435 
 
Hornum Kirke: 
Graver og kirketjener: Kirsten Schrøder, Neder Bjerrevej 7, 8783 Hornsyld tlf. 2179 9350 
Menighedsrådsformand: Christina Pedersen, Hornumvej 12, 8783 Hornsyld tlf. 7568 7095  
Kirkeværge: Gert Ballegaard Hansen, Bråskovvej 78, 8783 Hornsyld tlf. 4077 9640  
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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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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 Kirsten Due  Gramrodevej 15, 7130 Juelsminde 7568 5098 
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 
Kildebjergets Støtteforening Henrik Balle Nielsen Stouby Møllevej 14, 7140 Stouby 7560 1800 
Lokalhistorisk Arkiv Ole Hald  Bøgevej19, 8783 Hornsyld  7589 7070 
 
Lægevagt: 7011 3131: OBS: får man brug for hjertestarter mens Multihuset er låst, må man knuse glasdøren! 
 
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  Jan Rosenmaj Pedersen Aksel Nielsens vej 3, 7140 Stouby 7589 7075 
Stouby Jagtforening Ole Mikkelsen  Mølletoften 2, 7140 Stouby  2398 4193 
Stouby Menighedsråd Jens Juul  Grundvej 15, 7140 Stouby  7589 7261 
Stouby Motion  Klaus Holgersen Lindevangen 7, 7140 Stouby  7589 7975 
 
Stouby Multihus, best.formand Jens Lund  Fakkegravvej 2, 7140 Stouby  2837 3050 
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 Linda Peitersen  Aksel Nielsens vej16, 7140 Stouby  6032 5025 
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. 
 
¼ annonce

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

Dit lokale trykkeri



32  Snullik’s Data, tlf. 75897078

• Professionel og grundig vejledning
• Individuelt tilpassede løsninger 
• Kvalitets anlæg til konkurrencedygtige priser
• Markedets bedste finansiering med BRF Kredit
• Revisorbistand inkluderet

SOLCELLEANLÆG

Stouby Kirkevej 2-4
7140 Stouby

info@dinenergi.dk
tlf. 7589 7200 / 2618 2800
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AKTIVITETSLISTE 
• Hver mandag fra 2. april: Fælles løbetræning kl. 17 fra Multihuset, alle niveauer 
• Hver mandag kl. 18- 19: Holdfitness 
• Hver onsdag: Legestue i Multihuset kl. 10 
• Hver torsdag kl. 1930 - 2130: Lokalarkivet har åbent 
• Hver søndag: Mountainbike-træning kl. 08 – mød op ved SPAR 
 
Februar 
8. Generalforsamling for Bjerre Herred Havekreds på Juelsminde Skole (se side 18) 
9. Generalforsamling for Venstre 1930 i Multihuset (se side 27) 
19. Fastelavnsfest i hallen kl. 14-17 (se side 5) 
23. Foredrag, Multihuset kl. 19: Lykke Mehlsen: livet i Afrika. Arr.: Stoubys Aktive Piger 
24. Jazz i Hornsyld ”Old boys big band” i Hornsyld Idrætscenter (se side 23) 
25. Halfest kl. 18 i Multihuset (se side 16 og 17) 
25. Avisindsamling ved spejderne (se side 11) 
26. Kirkekaffe kl. 14 i Hornum Kirke efter gudstjenesten (se side 28) 
29. Se filmen ”Volver” på SIM (se side 14) 
 
Marts 
1. Fællesarrangement med Stouby Jagtforening i Barrit Sognegård (se side 25) 
3. + 10. Svejsekursus for kvinder, arr. Bjerre Herred Havekreds (se side 18) 
4. Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp (se side 28) 
6. Foredrag ”Fuck normal” på SIM kl. 19 (se side 27) 
16. Koncert med Kristian Lilholt og spisning i Multihuset kl. 1830 (se side 17) 
20. Vinaften i Multihuset kl. 19. Arr.: Stoubys Aktive Piger og Købmand Yding 
22 .Foredrag(Lokalarkivet: flytogtet over Bjerre Herred for ca. 70 år siden (se side 19) 
26. Syng-sammen-aften i Stouby Kirke kl. 1930 (se side 29) 
28. Se filmen ”Hævnen” på SIM (se side 14) 
28. Forårsbinderier med Bjerre Herred Havekreds (se side 18) 
 
April: 6. (langfredag): Liturgisk gudstjeneste i Stouby Kirke kl. 14 (se side 29) 
 
Juni: 13.-16. Sommerfest og Stoubyløbet (se side 9) 
 
Oktober: 4. Mick Øgendahl i Multihuset (se www.stouby.nu) 
 
Næste nummer (nr. 146) af Stouby Bladet udkommer i starten af april 2012. 
Deadline for materiale til bladet er fredag den 23. marts. 
Stoubybladet udkommer 6 gange om året (hver lige måned) 
De følgende numre udgives: I starten af april, juni og august 2012 
Deadline for materiale til de følgende numre er henholdsvis: 
23. marts, 25. maj og 27. juli 2012. 
 
¼ annonce 

AKTIVITETSLISTE
•● Hver mandag fra 2. april: Fælles løbetræning kl. 17 fra Multihuset, alle 

niveauer
•● Hver mandag kl. 18- 19: Holdfitness
•● Hver onsdag: Legestue i Multihuset kl. 10
•● Hver torsdag kl. 1930 - 2130: Lokalarkivet har åbent
•● Hver søndag: Mountainbike-træning kl. 08 – mød op ved SPAR
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AKTIVITETSLISTE 
• Hver mandag fra 2. april: Fælles løbetræning kl. 17 fra Multihuset, alle niveauer 
• Hver mandag kl. 18- 19: Holdfitness 
• Hver onsdag: Legestue i Multihuset kl. 10 
• Hver torsdag kl. 1930 - 2130: Lokalarkivet har åbent 
• Hver søndag: Mountainbike-træning kl. 08 – mød op ved SPAR 
 
Februar 
8. Generalforsamling for Bjerre Herred Havekreds på Juelsminde Skole (se side 18) 
9. Generalforsamling for Venstre 1930 i Multihuset (se side 27) 
19. Fastelavnsfest i hallen kl. 14-17 (se side 5) 
23. Foredrag, Multihuset kl. 19: Lykke Mehlsen: livet i Afrika. Arr.: Stoubys Aktive Piger 
24. Jazz i Hornsyld ”Old boys big band” i Hornsyld Idrætscenter (se side 23) 
25. Halfest kl. 18 i Multihuset (se side 16 og 17) 
25. Avisindsamling ved spejderne (se side 11) 
26. Kirkekaffe kl. 14 i Hornum Kirke efter gudstjenesten (se side 28) 
29. Se filmen ”Volver” på SIM (se side 14) 
 
Marts 
1. Fællesarrangement med Stouby Jagtforening i Barrit Sognegård (se side 25) 
3. + 10. Svejsekursus for kvinder, arr. Bjerre Herred Havekreds (se side 18) 
4. Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp (se side 28) 
6. Foredrag ”Fuck normal” på SIM kl. 19 (se side 27) 
16. Koncert med Kristian Lilholt og spisning i Multihuset kl. 1830 (se side 17) 
20. Vinaften i Multihuset kl. 19. Arr.: Stoubys Aktive Piger og Købmand Yding 
22 .Foredrag(Lokalarkivet: flytogtet over Bjerre Herred for ca. 70 år siden (se side 19) 
26. Syng-sammen-aften i Stouby Kirke kl. 1930 (se side 29) 
28. Se filmen ”Hævnen” på SIM (se side 14) 
28. Forårsbinderier med Bjerre Herred Havekreds (se side 18) 
 
April: 6. (langfredag): Liturgisk gudstjeneste i Stouby Kirke kl. 14 (se side 29) 
 
Juni: 13.-16. Sommerfest og Stoubyløbet (se side 9) 
 
Oktober: 4. Mick Øgendahl i Multihuset (se www.stouby.nu) 
 
Næste nummer (nr. 146) af Stouby Bladet udkommer i starten af april 2012. 
Deadline for materiale til bladet er fredag den 23. marts. 
Stoubybladet udkommer 6 gange om året (hver lige måned) 
De følgende numre udgives: I starten af april, juni og august 2012 
Deadline for materiale til de følgende numre er henholdsvis: 
23. marts, 25. maj og 27. juli 2012. 
 
¼ annonce 

April: 6. (langfredag): Liturgisk gudstjeneste i Stouby Kirke kl. 14 (se side 29)


