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Stoubybladet
- i samarbejde med stouby.nu
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IB CHRISTIANSEN ApS
Bråskovvej 86
7140 Stouby
Tlf. 21797733

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

Murerarbejde udføres
Nybygning
Ombygning
Reparation

Ring og få et godt tilbud

Kvalitets arbejde til tiden

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

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

Anker Olsen
Løgballevej 12 DK-7140 Stouby

Tlf. +45 75691200  Mobil + 45 2363 8518
camping@logballe.dk  -  www.logballe.dk

HER ER 
PLADS TIL 

DIN ANNONCE

Stouby Tropeplanter
v/Harald Larsen

Fakkegravvej 17, 7140 Stouby
Tlf. 75 89 72 04

h.la@lic-mail.dk
www.stoubytropeplanter.dk

Stort Planteudvalg.
Jeg har det, de andre ikke har. 
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Stoubybladets redaktion 
Helene Fruelund, tlf. 21 82 96 22 og Bjørn Lorenzen, tlf. 61 41 65 19. 
Annonceansvarlig Mette Lyse Pedersen, mail: mette@itl.dk eller tlf.: 40 28 91 11
   
Indlæg til Stoubybladet & stouby.nu sendes til: stoubynu@gmail.com   
 
Bestyrelsen for Stouby og Omegns Lokalråd 
Formand:  Ole Lyse   tlf. 20 61 55 00 
Næstfmd.:  Linda Peitersen   tlf. 60 32 50 25 
Sekretær:  Helene Fruelund   tlf. 21 82 96 22 
Kasserer:  Mette Lyse Pedersen  tlf. 40 28 91 11 
Best.medl.:  Peter Skov (repr. for Stouby Skole) tlf. 40 55 04 12  
Best.medl.:  Per Klarup   tlf. 30 54 98 44 
Best.medl.:  Anders Pedersen   tlf. 40 82 02 55 
Best.medl.: Lis Høgh   tlf. 30 57 99 12 
Best.medl.:  Maria Sahl Nedergaard (repr. for GIF) tlf. 23 83 27 86 
Suppleant: Lene Jorsal   tlf. 21 15 84 82 
  
Bestyrelsen for Stouby GIF  
Formand: Jan Rosenmaj Pedersen  tlf. 29 17 80 81 
Næstfmd: Kristina Holst Juul  tlf. 25 32 69 65 
Kasserer: Hans Jørn Sørensen  tlf. 27 31 53 03 
Sekretær: Maria Sahl Nedergaard  tlf. 23 83 27 86 
Best.medlem: Michael Drost-Hansen  tlf. 22 58 56 79 
Fodbold: Torsten B. Christiansen  tlf. 20 78 36 66 
Gymnastik: Lisbeth R. Thomsen  tlf. 50 97 31 39 
Tennis: Svend Erik Dam Nielsen  tlf. 22 67 66 57 
Bordtennis:  Poul Erik Sørensen  tlf. 21 62 12 57 
Badminton: Erling Juul   tlf. 23 30 60 72 
Motion: Klaus Holgersen   tlf. 22 75 87 98 
Kajak: Trine Fick   tlf. 22 57 37 73 
Suppleant: Mette Lyse Pedersen  tlf. 40 28 91 11 
_________________________________________________________________ 

 
Stoubybladet forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i indsendte indlæg. Da bladets 
indtægter alene kommer fra annoncerne, er det disse indtægter der afgør, hvor mange 
sider bladet kan fylde. Derfor vil man som indlægssender kunne opleve, at ens indlæg er 
blevet forkortet. Redaktionen sørger naturligvis for, at indlæggets indhold ikke ændres 
ved evt. forkortelse. 
 
Bladet leveres i en plastpose ved din adresse. Hvis man bor indenfor byskiltet i Stouby, bliver 
bladet leveret i postkassen. Får du ikke dit blad, kan du hente et eksemplar i Multihuset eller 
hos købmanden. 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 Bjørn Lorenzen på tlf.: 61 41 65 19. Du kan også downloade bladet på 
www.stouby.nu.  
 
Stoubybladets oplag: 975 eksemplarer.  
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Tømmermester

Jørgen Fisker Henriksen
Aksel Nielsens Vej 5      7140 Stouby

mobilbyg@mobilbyg.dk

4

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*

Åbningstider: Mandag - fredag ..................................................   7-30 - 19.00
                      Lørdag ................................................................   7.30 - 16.00
                      Søndag ...............................................................   8.00 - 16.00

                      
Købmand Yding - Stouby

Tlf. 75 89 70 02. Fax 75 89 70 81. Mail: 0524017@minkobmand.dk

DE RINGER - VI BRINGER! - VARETUR ONSDAG OG FREDAG.

Helligdage: Se opslag i butikken

Hypnose - Hypnoterapi
Bliv RØGFRI, få bugt med afhængighed, vaner, fobier og stress, opnå større selvværd

Har praktiseret i Vejle i 12 år.
Tilbyder nu sessioner i privaten i Stouby.

Fuld fortrolighed.

HypnoseKompagniet v./Pia Gemmer
Vestergade 11
7140 Stouby

Book tid på telefon 21 66 96 71
eller via e-mail: info@piagemmer.dk

Læs mere på www.piagemmer.dk

UDDANNELSE og HYPNOTERAPI

HER ER 
PLADS TIL 

DIN ANNONCE
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Annoncepriser 2016 
Stoubybladet takker alle, som har haft en annonce i bladet i løbet af året. Vi er helt 
afhængige af jeres støtte for det er den eneste indtægt bladet har. Men takket 
være den gode støtte fra både annoncører og alle de mennesker, der har valgt at 
hjælpe med at dele bladet rundt, så har vi også et blad som hviler i sig selv og 
som vi synes, vi kan være tilfredse med. 
Stoubybladet udkommer 6 gange om året – i begyndelsen af alle lige måneder. Vi 
har heldigvis stadig plads til flere annoncører, så står du og overvejer om du skal 
annoncere, så kontakt vores annoncekoordinator Mette Lyse  på mette@itl.dk 
eller 4028 911.  
Du kan både aftale annonce for et helt år ad gangen eller blot for enkelte numre. 
Annoncen kan også ændres fra gang til gang f. eks efter årstider eller højtider. En 
annonce her er din bedste garanti for at få lokale kunder. 
For 2016 har vi valgt at fortsætte med samme priser som i år. Priserne er også 
stadig i kroner og eksklusiv moms. 
Størrelse Format Bredde Højde Hele 2016 En enkelt 

annonce 
1/1 side Høj 134 mm 192 mm 8.000 1.665 
1/2 side Lav 134 mm 96 mm 4.000 835 
1/4 side Lav 134 mm 48 mm 2.000 415 
1/4 side Høj 67 mm 96 mm 2.000 415 
1/8 side Lav 67 mm 48 mm 1.000 210 
 
Redaktionen ønsker alle annoncører og læsere en glædelig jul og et godt nytår. 

/Bjørn Lorenzen, Redaktionen 
Linje --- 
 
Pas godt på Multihuset 
Stouby Multihus er et af Stouby´s stærke aktiver, og et sted vi kan være både 
stolte af og glade for. 
Vi oplever dog til tider at brugen af faciliteterne, og den stand de afleveres i, ikke 
er helt efter bogen. 
Det opleves f.eks. at vægge m.m. er indsmurt i shampoo, creme el. lign. Det ligner 
ikke almindelig brug! Det kræver ikke alene ekstra tid at fjerne, men derudover er 
det også farligt for de næste brugere, da gulvene bliver glatte, med risiko fald til 
følge. 
Dette er ikke rimeligt, hvorfor vi vil opfordre ALLE til at aflevere faciliteterne i 
samme stand som de blev modtaget.  
Ligeledes har vi erfaret, at der ofte kommer børn til hallen langt før start af 
undervisning i hallen efter endt skole/SFO. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at 
hallen først vil blive åbnet 10 minutter før undervisningens start. Kommer børnene 
før kan de risikere ikke at kunne komme ind, og må i denne periode stå i blæst, 
regn og kulde.   
Derfor denne lille opfordring til at passe godt på Multihuset og børnene. 
De bedste hilsner fra bestyrelsen for Stouby Multihus. 

/Peter Rossel 
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Stouby Motion Årsmøde 2015 
Stouby Motion har afholdt årsmøde d. 10. november og bestyrelsen består (igen) 
af følgende: Ann Birgit Hansen, Pia Zeeberg, Inger Hansen, Søren Ravn, Jan 
Nedergaard og Klaus Holgersen. 
 
Stouby Motion årsberetning 
Det var så syvende sæson med Stouby Motion og vi kan se, at lysten til at bruge 
motionsfaciliteterne, forsat er i høj kurs blandt medlemmerne.  
Medlemstallet har hen over året været omkring 150 til 180. Økonomien viser et 
stort nul så både udgifter og indtægter passer godt sammen.  
 
Motionslokalet fungerer og vi har løbende vedligeholdt udstyret og erstattet 
mindre materiel med nyt. Der er opsat kamera med håb om præventiv virkning for 
opførsel og gratister. 
Vi kan glæde os over, at vi løbende igennem hele sæsonen stadigvæk instruerer 
nye medlemmer og også får lavet nye programmer til de medlemmer, der har 
ønske om at udvikle deres træning. 
Vores seniorfitness om tirsdagen kører rigtigt godt og der er også seniortræf om 
torsdagen. 
 
Hos Indoor Cycling har vi med god succes startet et nyt tiltag med kombination af 
cycling og styrketræning. Udbud af timer udvikles som tidligere i takt med 
interessen fra medlemmerne. Vi er glade for at kunne præsentere en stor og bred 
trup at instruktører til både motion og indoor cycling. Flere har været på kursus i 
motion og relaterede temaer, så vi forsat kan tilbyde god service til medlemmerne 
og skabe inspiration til nye tiltag. 
 
I idrætsudvalget arbejder vi med it-systemer omkring medlemshåndtering og 
adgangskontrol. Det giver udfordringer og vi arbejder på optimering af 
processerne. Vi håber også på at kunne tilbyde muligheden for betaling med 
MobilePay, lige så snart Conventus er klar til dette. 
  
Vi har i årets løb tilbudt gratis træning for de flygtninge, der er bosat i Stouby. Vi 
håber dette kan hjælpe dem til en hurtigere integration og at se Stouby fra den 
gode side. 
 
Ud over udvikling af Stouby motion arbejder vi også på et projekt med et 
udendørs aktivitetsanlæg for byens borgere og gæster, med bl. a. fitness, 
løberuter og petanque ved Multihuset. 
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Trænger du til ekstra træning mellem jul og nytår eller er du nysgerrig efter 
at se og prøve, hvad der sker i Stouby GIF og Stouby Motion, så har du nu 
chancen for at opleve det. Den 29. december holder vi igen et aktivt åbent 
hus i hallen med forskellige aktiviteter hen over dagen og slutter af med 
fællesspisning. 
Der bydes bl.a. på: 
 Badminton 
 Indoor cycling 4 timer 
 Åbent hus for alle over 16 år i motionscentret  
 Halmutters gode mad 

Hold godt øje med opslag om dagen, når vi kommer nærmere julen.  

Med venlig julehilsen 

/Stouby Multihus, Stouby GIF og Stouby Motion 

Linje --- 
Julekonkurrence med flot gave – men kun for børn 
Pyyyyhhha nu er det pludselig JUL! Og vi har bare sovet oppe på loftet hele året. 
Nej, det er nu ikke helt rigtigt. Vi har ikke kun sovet – vi har også drillet jer 
mennesker, men det har I slet ikke opdaget! Hi, hi! 
 
Nu er vi klar til juleskæg og ballade. Hvis du kan tælle, hvor mange vi er her i 
bladet, så få din far eller mor til at hjælpe dig med at skrive antallet her _______ 
og dit navn og dine forældres telefonnummer her 
_____________________________________. 
 
(Sådan ser jeg ud - tegning) 
 
 
Du skal putte din besvarelse i lokalrådets postkasse hos Min Købmand, Ulla og 
Johs. Yding, senest søndag d. 20. december. Så deltager du i konkurrencen om 
at vinde en flot gave som købmand Yding har sponsoreret. 
 

/Juleredaktørens nissehjælper 
  

Julekonkurrence med flot gave – men kun for børn
Pyyyyhhha nu er det pludselig JUL! Og vi har bare sovet oppe på loftet hele 
året. Nej, det er nu ikke helt rigtigt. Vi har ikke kun sovet – vi har også drillet jer 
mennesker, men det har I slet ikke opdaget! Hi, hi!

Nu er vi klar til juleskæg og ballade. Hvis du kan tælle, hvor mange vi er her i 
bladet, så få din far eller mor til at hjælpe dig med at skrive antallet her _______ 
og dit navn og dine forældres telefonnummer her:

Sådan ser jeg ud 

Du skal putte din besvarelse i lokalrådets postkasse hos Min Købmand, Ulla og 
Johs. Yding, senest søndag d. 20. december. Så deltager du i konkurrencen om at 
vinde en flot gave som købmand Yding har sponsoreret.

/Juleredaktørens nissehjælper
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HORNSYLD EL ApS
Møllevej 1 - 8783 Hornsyld - Tlf. 75 68 77 55

BARRIT EL
Tlf. 75 69 13 77

Se også internet:
www.hornsyldel.dk

 
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

 Skou’s  El  & 
Marineservice  

Aut. El-Installatør 
El-installationer i bolig, 

landbrug og erhverv 
* 

Mercury & Mariner 
påhængsmotorer 

Udstyr til både – bundmaling – 
plejeprodukter – tovværk. 
Solcelleanlæg til private 

 og erhverv 
 

Vi ses på  
Vejlevej 107 B, 7140 Stouby 

 Tlf. 75 89 79 90 
 

www.skous-marine.dk       

Team Hjemmeplejen leverer alle former 
for personlig og praktisk hjælp, der er 

visiteret til dig af kommunen. 
Det er gratis for dig at få hjælpen 

leveret af os.

www.teamhjemmeplejen.dk • maria@teamhjemmeplejen.dk

Kontakt os på tlf.: 51 34 00 67
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Nyt fra Stouby Multihus 
  

 
 
 
 

Lørdag den 19. december, kl. 14.30 
For alle fodboldspillere med tilknytning til Stouby. 
Tilmelding til Anette på tlf.:  75 89 75 20 
Læs om pris mm. på: stoubymultihus.dk/andefodbold-2 

Rottehullet 
Byt en bog i vores nyindrettede lokale. 
Kom med en bog og byt til en ny. Du er  
selvfølgelig velkommen til at donere bøger. 

 Skolemad 
Tirsdag og torsdag leveres en madpakke til dit barn på 
Stouby Skole. 
Læs mere på stoubymultihus.dk/skolemad 
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Bestil lokaler til fest, møder og andre arrangementer 

Lækre festmiddage og buffeter 

Brunch og Madkurv 

Følg med på stoubymultihus dk 

Stouby Multihus, Idrætsvej 12, tlf.: 75 89 75 20, mail: cafe@stoubymultihus.dk 

~~~  STRAND ~~~~~~  STRAND ~~~
Tlf. 75 69 14 15
7140 Stouby

Velkommen til

et hjørne af paradis

w
w

w.
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se
nv

ol
dc

am
pi

ng
.d

k

ROSEN    OLD
            Camping
ROSEN    OLD
            Camping

Snullik’s Data
Bellevej 8, 

Gammelby, 7140 Stouby
Tlf.: 27 51 70 78 . 

Mail: mail@snulliksdata.dk 

Alt inden for tryksager.

Indbydelser, bordkort fremstilles 
efter dine ønsker.

Få dine digitale billeder forstørret 
op og printet på fotopapir op til 
A1
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Nye træningstrøjer til U14
I efteråret blev Hornsyld indlemmet i det allerede eksisterende samarbejde 
mellem Stouby og Stenderup. Samarbejdet har fungeret problemfrit, hvor der 
er blevet trænet og spillet kampe i de tre byer - og drengene kendte i forvejen 

hinanden fra bl.a. SIM-
skolen. U14-holdet har 
bestået af ca. 20 drenge, 
som altid er kommet til 
både træning og kamp 
med en utrolig gejst og 
glæde - og har haft en 
fantastisk træningsflid. 
Turneringen endte 
med en flot 3. plads i 
A-rækken. Alle spillere 
har i sæsonen fået en 

flot træningstrøje, som Murer- og betonfirmaet Erling Jørgensen A/S, Hornsyld og 
Mobilbyg ved Jørgen Fisker, Stouby har sponsoreret. Tak for det. Fra trænerne 
skal der lyde en stor tak til drengene for en god sæson.

/Kim Uldahl

Jonatan Spangs Danmark
i Stouby Multihus

Tirs. den 15. dec. kl. 20.00
Billetpris: 295 kr. + 25 kr. i gebyr

Billetter købes hos Min Købmand, i Multihuset, af Poul Erik Sørensen 
eller på billetlugen.dk
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T l f . :  26 15  71  81

bcm-service tilbyder:

•	 Vinduespolering
•	 Solcellevask
•	 Algebehandling
•	 Hus & have hjælp

Tilbud gives gerne.

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

Bråvej 24 B,  Bråskov • 8783 Hornsyld • Tlf. 75 68 73 18 • www.enghojsauto.dk

Enghøjs Autoværksted ApS

� Servicering af biler, varevogne og          
    erhvervsbiler op til 6.000 kg
� Fejlsøgning med nyeste udstyr
�  Klargøring til syn
�  Forsikringsskader/karosseriarbejde
�  Undervognsbehandling

� Reparation og udskiftning af forruder
� Salg af dæk og fælge
� 3 års garanti på vikingdæk
�  Kundebil
�  Lav timepris
 

Vi tilbyder:

Stor
faglig

kompetance
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Siden sidst fra Stouby og omegns Lokalråd 
I skrivende stund regner det igen og jorden er efterhånden mættet af vand, men 
for første gang i efteråret, er der udsigt til nattefrost, og uden frost og sne er det jo 
vanskeligt at komme i julestemning. Men der er da stadigvæk lang til jul – og dog 
skal vi i denne uge hente juletræet i statsskoven og stille det op ved Multihuset. 
Første søndag i advent skal det stå klar, når spejderne kommer og tænder 
lysene kl. 13.30. Igen i år arrangerer spejderne et fakkeltog, og de har fået Poul 
Erik til at komme og holde en anderledes gudstjeneste. Herefter er der gløgg og 
æbleskiver, og så er vi klar til at gå ind i julemåneden. Stor tak til spejderne for 
deres initiativer i forbindelse med at juletræet tændes.  

Kjørmesegen. Ca. 30 borgere mødte op for at overvære, at Kjørmesegen 
blev plantet på plænen ved gangstien mellem Borgergade og Mølleparken. 
Efterfølgende var vi vært ved kaffe og rundstykker i beboerhuset. Det blev en 
festlig dag, hvor beboerforeningsformand Mogens Andersen havde hejst flaget. 
Det skal lyde en stor tak til beboerne i Mølleparken for den positive opbakning til 
arrangementet. 
Arrangementet blev støttet med kr. 2.400,- fra kommunens landdistriktspulje.

Ud for egetræet er der nedgravet en pæl med en QR kode. Det bevirker, at 
man via sin mobiltelefon kan klikke sig ind på koden og læse nærmere om 
kjørmesgilderne, der afholdtes i landsbyerne i Bjerre Herred for mange år tilbage. 
QR-koden kan man også finde under Lokalarkivet i dette blad.

Men når dette er sagt, så afholdes der også i nyere tid kjørmesgilder, og netop 
den 2. februar 2016 er det 50 år siden, at det første kjørmesgilde blev afholdt i 
Stouby. Det skal egen markere, og det bliver spændende at se, om traditionen 
med at afholde kjørmesgilder overlever egetræet. Men et er sikkert – vi glæder os 
til at fejre jubilæet, og det er oldermand Poul Skytt, der indkalder til kjørmesgildet. 

Frugthaven. Den 4. oktober afholdt vi arbejdsdag i frugthaven. Der mødte 
omkring 25 morgenfriske borgere inklusive en del børn til morgenkaffe i 
Multihuset, og efterfølgende blev der taget fat med at rive og så græs i frugthaven. 
Græsset står allerede frodigt mellem rækkerne. Der skal lyde en stor tak for jeres 
hjælp og også en stor tak til Niels Sørensen, der mødte op med sit grej. 

Vi har nu indkøbt redskaber og udstyr for små kr. 30.000,-  til at drive frugthaven 
fremover.  Det er Velux Fonden, der har doneret os beløbet. 

Bålhytten ved legepladsen. Vi modtog først tilladelsen til at opføre hytten den 
20. oktober, og det ville være forbundet med mange vanskeligheder, såfremt 
bålhytten skulle opføres hen over vinteren. De tre donorer, Friluftsrådet, Lokale- 
og Anlægsfonden og kommunens landdistriktspulje har accepteret, at vi udsætter 
arbejdet og påbegynder det i foråret 2016. 
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Mølleparken. Alle boligerne i Mølleparken har fået udskiftet døre og vinduer for 
op mod en lille million. Så kan vi trække vejret igen, for nu bliver bygningerne ikke 
væltet i den nærmeste fremtid. 

Træskohage Fyr. Vi har endnu ikke hørt fra Naturstyrelsen vedrørende 
lejeaftalen. Måske kommer det til at gå lidt mere glat, når Naturstyrelsen flytter fra 
København til Randbøl. 

Mejerivej 1, Gammelby. For snart længe siden opfordrede vi kommunen til at 
erhverve ejendommen, Mejerivej 1 (den gamle Brugs i Gammelby) med henblik på 
at rive bygningerne ned. Vi har blandt andet haft kontakt til ejeren af ejendommen, 
og det er dejligt at høre, at kommunen nu har købt ejendommen. Vi har et håb 
om, at vi får mulighed for at overtage grunden på en lejeaftale i lighed med arealet 
med frugtplantagen, der også tidligere rummede en bygning.

Der er allerede nedsat en lille arbejdsgruppe i Gammelby, der vil fremkomme med 
ønsker for anvendelse af grunden. 

Halfest 2016. Mange af os har for nylig deltaget i et vellykket arrangement med 
Tørfisk, og den 12. december afholder erhvervsforeningen den årlige julefrokost. 
Hallen har 40 års jubilæum den 20. marts 2016, og man kan med rette stille sig 
det spørgsmål – kan vi samle det nødvendige antal gæster til en halfest den sidste 
lørdag i februar, når der afholdes mange andre gode arrangementer i årets løb?

Vi har talt med Stouby GIF og Multihusbestyrelsen, og vi arbejder på at slå 
halfesten sammen med Hallens jubilæum, således at halfesten erstattes af hallens 
40 års jubilæumsfest. Vi ændrer dog ikke på tidspunktet. Det bliver fortsat den 
sidste lørdag i februar –altså den 27. Så sæt kryds i kalenderen allerede nu.

Stouby Kajakfællesskab. I forbindelse 
med Stouby GIFs Generalforsamling 
d. 19. november blev det besluttet, at 
kajakfællesskabet overdrages til Stouby 
GIF. Vi ønsker held og lykke med den 
nye aktivitet i Stouby GIF. 

Skovhavegaard-udstykningen. 
Teknisk Forvaltning har oplyst, at 
man er i gang med at udfærdige et 
skitseprojekt omkring afvandingsdelen. 
Herefter skal der erhverves jord til 
bassin og adgangsvej. Med hensyn til 
byggemodningen så forventer man at 
kunne fremsende udbud senest i februar 
med licitation i marts. Herefter kan 
gravearbejdet begynde.

 Standerstrygning i Kajakfællesskabet 31. oktober
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Vi har opfordret til at fremtidssikre afvandingsdelen med stor kapacitet, for vi 
forventer da, at vi snart skal i gang med den næste udstykning. 
For adskillige måneder siden oplyste kommunen, at man ville stille embedsmænd 
til rådighed for lokalområderne som kontaktperson til kommunen. Vi har rykket for, 
at dette snart sker så vi kan komme i gang med en udviklingsplan for Stouby. 
Kommuneplanen bliver revideret hvert 4. år, så derfor haster det med at komme i 
gang. 

Planer for 2016. Vi synes, at det er gået rigtig stærkt i 2015, men der er også 
flere ting på bedding i 2016. Vi skal have opført vores bålhytte. Vi skal have 
indkøbt fiskestænger og igangsat projektet ”Vi fisker i Vejle Fjord”, og så skal 
vi sikre, at Træskohage Fyr bevares og vi skal i gang med at forberede vores 
input til kommuneplanen. Derudover er der den løbende drift med frugthaven 
og affaldsindsamling. Vi skal markedsføre den nye udstykning og i det hele 
taget brande Stouby med gode initiativer, så vi fremstår som en attraktiv by for 
primært børnefamilier. Endelig skal vi også i gang med at færdigklippe vores 
markedsføringsfilm ”Stouby set fra oven”, som er optaget med drone af Kresten 
Justesen.  

Til slut vil jeg ønske alle en Glædelig Jul samt et Godt Nytår med tak for den store 
opbakning i 2015.

/Ole Flemming Lyse, formand 

MICHAEL HARDINGER BAND  
A LA KUSTISK  
i Stouby Multihus lørdag den 16. 
april 2016 
 
Shu-Bi-Dua feberen raser over 
Danmark! 
Og nu har du chancen for at opleve 
en flok af de stærkeste veteraner 
på den danske musikscene – de tre 
gamle Shubber Michael Hardinger, Jørgen Thorup, Kim Daugaard samt B-Joe 
og Flemming Olsen – på en helt ny måde! Bandet spiller stadig alle de fedeste 
Shu-Bi-Dua-hits, men nu i akustiske versioner. 
De kendte og elskede sange tages til nye niveauer, når de garvede musikere 
giver deres bud på nye versioner af blandt andet Valborg, Fed Rock og Den 
Røde Tråd! 
Det er Shu-Bi-Dua-hits i intim indpakning! Glæd jer!  
Billetpris: 295 kr. + 25 kr. i gebyr 
Billetter købes hos Min Købmand, i Multihuset, af Poul Erik Sørensen eller på 
billetlugen.dk
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VEJLEVEJ 59 * HYRUP * 7140 STOUBY

HYRUP
MASKINSTATION

TLF. 75 89 75 00

A
S

Alt entreprenør og landbrugsarbejde udføres

JORDARBEJDE

KLOAKARBEJDE

STØBEARBEJDE

BELÆGNING
Bråskovvej 94 • 7140 Stouby • Tlf. 2082 6402

www.htn-entreprenør.dk

Frisørhjørnet

Borgergade 21
7140 Stouby
Tlf. 75897730

v/ Thuy Thi Truong

 

  

 

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

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

Vestergaard I/S.
v. Ole Lyse

JØRGEN BOJSEN JENSEN

TØMRERMESTER
Kildevangen 16 8783 Hornsyld Tlf. 75 68 75 99

Værksted Hornumvej 4, Hornum 75 68 71 88

Snullik’s Data
Bellevej 8, 
Gammelby

7140 Stouby

Alt i digitaltryk og offsettryk
Dekorering af biler og vinduer

Fotoplot
Fotografering

Skilte                              Mobil: 27517078

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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Prisliste for leje af Stouby Multihus hal og forskellige sale 

    

 

 Med 
anretterkøkken  

 Uden 
anretterkøkken   Max.  4 timer  

    Hal  6.000,00     5.000,00   2.000,00  

    Store sal  3.000,00   2.000,00   1.000,00  

    Lille sal  2.500,00   1.500,00   700,00  

    Multisal  
(lille og store sal 
slået sammen)  3.500,00   2.500,00   1.200,00  

    Menighedsrådets 
lokale  2.500,00   1.500,00   700,00  

    Rottehullet 
 

 500,00  300,00  

    Spinning 
 

 1.200,00   600,00  
 
 
Hvis du holder fest eller et andet arrangement i Stouby Multihus kan du i tillæg 
leje hallen. Det forudsætter dog, at den ikke allerede er lejet ud til anden side.  
I disse tilfælde kan du leje hallen for kun 500,00. 

/Peter Rossel, Stouby Multihus 
 
Linje --- 
 
 

Hans Friis og Peter Rossel tog både borde og 
bander under kærlig behandling, mens resten af 
Multihusets bestyrelse satte borde og stole op til 
koncerten med Tørfisk.  
 
Drengene morede sig storartet og da der var 
adskillige medicinsk uddannede personer til stede, 
så der var slet ingen grund til at tænke på 
arbejdssikkerhed  
 
Tørfisk gjorde det i øvrigt strålende. 

/Bjørn Lorenzen, dyrlæge 
  

Hans Friis og Peter Rossel tog både borde og 
bander under kærlig behandling, mens resten af 
Multihusets bestyrelse satte borde og stole op til 
koncerten med Tørfisk. 

Drengene morede sig storartet og da der var 
adskillige medicinsk uddannede personer til 
stede, så der var slet ingen grund til at tænke på 
arbejdssikkerhed 

Tørfisk gjorde det i øvrigt strålende.
/Bjørn Lorenzen, dyrlæge
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Nyt fra Stouby Musik- og Kulturforening
Efter en økonomisk hård start for musik- og kulturforeningen er det gennem 2014 
og 15 lykkedes at få en god og sund økonomi i foreningen. Dette skyldes især 
den opbakning I som brugere af arrangementerne har givet os. Det er dejligt, når 
lokalsamfundet synes om de arrangementer vi sætter på plakaten.

Der skal også lyde en kæmpe stor tak til SPARNORD 
FONDEN, som har støttet foreningen med kr. 14.000,00 
og især også en stor tak til Niels Juul Hansen fra 
Sparnord Vejle, som har været en stor hjælp i denne 
forbindelse.

Efter vi i de sidste år har været 2 ”spillere” på banen 
omkring det at arrangere musik og andre kulturelle 
indslag i vores Multihus, er vi i Stouby Musik- og 
Kulturforening blevet enige om at lade foreningen 
overgå til Stouby Multihus, dog med den aftale at det 
pengebeløb som vi videresender til Multihuset vil være 
øremærket til kulturelle arrangementer, og at dette 

videresendte beløb ikke skal indgå i multihusets almindelige drift og vedligehold.
Dette er jeg helt tryg ved da Poul Erik Sørensen (præsten), er og har været 
repræsenteret i begge bestyrelser.

Derfor skal der herfra lyde en tak til alle, som har hjulpet Stouby Musik- og 
Kulturforening godt på vej. Med håbet om, at I alle vil fortsætte med at møde talrigt 
op til disse arrangementer, vil jeg ønske jer en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

/Peter Skov, Kulturforeningen

Stouby Aktive Piger – program for vinteren 2015- 16
Fredag den 29. januar 2016 kl. 18.00
Pigeaften i Stouby Multihus.
Mødested: Stouby Multihus. Pris ca. 250 kr.

Onsdag den 24. Februar 2016 kl. 19.00
Foredrag om hverdagen på Møgelkær Statsfængsel og fremvisning af 
fængselsmuseum.                                                       
Egenbetaling 50 kr. 
Mødested: Stouby Multihus – kørsel i egne biler kl. 18.30

Mandag den 14. marts 2016 kl. 19.30
Foredrag i Stouby Multihus med Mads Ryder, som vil fortælle om sit arbejdsliv hos 
Royal Copenhagen og Weight Watchers m. fl.
Der vil blive serveret kaffe og kage. Egenbetaling 75 kr.
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Onsdagsklubbens program for foråret 2016

6. januar Nytårskoncert ved Mandagsmusikanterne   pris 40 kr.  incl.  kaffe.

13. januar Vigand Rasmussen kommer og fortæller om Fjordbådene, der 
sejlede på Vejle Fjord.

20. januar Jytte Kragh. Hyggeeftermiddag med sang og klaverspil.
27. januar BANKOSPIL.  Medbring en gave til max 25 kr.
3. februar Kjørmes. Der serveres gule ærter.    

10. februar Børge Hede kommer og fortæller om personligheder.

17. februar Ikke planlagt endnu.
24. februar Ole lyse fortæller om Ældresagen, Seniorrådet og lokalsamfundet.

2. marts Harmonikamusik All Voss. Pris 40 kr. incl. kaffe.

9. marts Kurt Lundsgård fortæller om den 3. alder.

16. marts Afslutning med pakkespil. Medbring en gave til max. 25 kr.

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

GAVEKORT 
Med dejlige oplevelser til dem du holder 
af. Pakkes i flot æske med hjertelukning 
og brochurer. 

Køb i spashoppen eller på
www.hotelvejlefjord.dk/webshop

ÅBNINGSTIDER I JULEN
Spa-receptionen har åbent for salg af 
julegaver og gavekort
n Den 21. december kl. 10.00 - 16.00
n Den 22. og  23. december kl. 10.00 - 17.00
n Den 27. - 30. december kl. 10.00 - 17.00
Åbent for bookinger alle ovennævnte dage.  

JULEGAVER  
& GAVEKORT



20

Juletræsfesten 2015
 

afholdes søndag d. 13. december

Igen i år afholdes den årlige juletræsfest i Stouby, med alt hvad der hører sig til. 
Stort juletræ, julemand, juledans, godteposer og meget mere.

Juletræsfest kl. 14.00 – 16.30
For disse herligheder er prisen kun:

Børn kr. 40 inkl. godtepose, æbleskiver og saft
Voksne kr. 60 inkl. kaffe, te, gløgg og æbleskiver

Arrangementet afholdes i Stoubyhallen/Multihuset.

Tilmelding er nødvendig og senest mandag d. 7/12 2015 på:

bejasa3@hotmail.com  eller SMS tlf.: 40 84 50 47

Arrangør: Stouby Skoles Venner
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Tænding af lyset på juletræet i Stouby d. 29. november kl. 13.30 
Vi er naturligvis klar til at gentage succesen fra sidste år og endnu bedre i år. Vi starter ved 
købmanden og går fakkeltog igennem byen og slutter ved sportspladsen. Her vil der være en 
anderledes gudstjeneste ved Sognepræst Poul Erik. Herefter vil der være salg af saft, gløgg og 
æbleskiver samt lidt sjove aktiviteter.  
Mortens Aften med de Modne Muntre Mænd   

Tusind tak til Peter Skov og De Modne Muntre Mænd, 
som serverede en lækker andesteg med tilbehør for de 
lidt over 100 
deltagere. 
 
 
Weekendtur   

Gruppen havde en rigtig god tur til det vilde vesten, hvor der 
blev kastet med støvler, hestesko og lasso. Der blev 
produceret våben og smykker. Og juniorerne byggede en 
svedhytte.  

Troppen og et par juniorer havde et 
spændende Patrulje Leder kursus i 
Horsens. 
 

Aviser, reklamer og andet ”rent” papir og pap. 
HUSK vi bliver glade hvis I gemmer jeres aviser til vi samler 

ind. Sæt det blot ud til vejen inden kl. 9 den dag vi samler ind - så 
henter vi dem. I må også gerne komme forbi spejderhuset med jeres 
aviser. Næste gange bliver lørdag den 28. november kl. 9-ca. 12. 
Datoer i 2016:  27. februar + 28. maj + 27. august + 19. 
november.   
Vi mødes ved containeren på hjørnet af Rosenvoldvej og Borgergade.   
Indtægten herfra er en kæmpe stor hjælp til gruppen.  

 

Spejdermøder onsdag kl. 17-19 – opstart 27. januar 2016.   
Følg os på www.stoubyspejder.dk eller på Facebook. 
Kontakt os: 
Dina Kjerkegaard     mail: dina@kjerkegaard.dk  mobil: 40983616 
 
Vi ønsker alle vores spejdere, deres familier og Stoubys 
borgere en glædelig jul og et rigtig godt nytår. 

Vigtige datoer 
Juletræstænding  29. november 

Avisindsamling  28. november 

Opstart efter jul  27. januar 
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Karen Hansen Lyse
Registreret Revisor og indehaver

Erhvervsvej 2
8721 Daugård

Tlf.: 7589 6066

WWW.R-I-D.DK

ER DIN NØGLE TIL
FORSTÅELIG RÅDGIVNING

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

Hos RID REVISION A/S er vi fem uddannede revisorer, der er klar til at levere 
gode revisorydelser i et forståeligt sprog.

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

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

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

Følg med i, hvad der sker  
globalt, nationalt 

og lokalt

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

HENRIKS
SKOVSERVICE

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

Bil: 21 81 63 27

Plantning
Gødskning
Sprøjtning

Klipning og fældning 
af juletræer
Køb og salg af træer

 

 

 
 

 
 

 
 

Import og salg
Vin til fest og gaver

Idrætsvej 2
7140 Stouby

Tlf. 75897557
www.dkwine.dk

Åbningstid “når vi er hjemme”

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

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

Vestergaard I/S.
v. Ole Lyse

JØRGEN BOJSEN JENSEN

TØMRERMESTER
Kildevangen 16 8783 Hornsyld Tlf. 75 68 75 99

Værksted Hornumvej 4, Hornum 75 68 71 88

Snullik’s Data
Bellevej 8, 
Gammelby

7140 Stouby

Alt i digitaltryk og offsettryk
Dekorering af biler og vinduer

Fotoplot
Fotografering

Skilte                              Mobil: 27517078
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“Kjørmes Egen”
Den 2. Februar 2016 er det 50 år siden det første Kjørmesgilde blev afholdt i 
Stouby.
I den anledning blev der den 7. november 2015 plantet et egetræ,
KJØRMES EGEN, på arealet ved Mølleparken.
Stouby Lokalarkiv havde fået lavet en QR-kode, som er placeret på en pæl ud for 
træet, så man kan få historien om Kjørmes. Prøv selv på QR koden nedenfor.

Ole Lyse byder velkommen                  Oldermand Poul Skytt    
         fortæller om Kjørmes

                 “Kjørmes Egen” plantes                              Derefter var der kaffe og rundstykker
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STOUBY  

 
HORNUM                      

Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Onsdag den 
Torsdag den 
Fredag den 
Søndag den 
Onsdag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den  
Søndag den 

  7. 
14. 
21. 
24. 
25. 
26. 
28. 
31. 
  4. 
11. 
18. 
25. 
  1. 
  8. 
15. 
22. 
   

dec. 
dec. 
dec. 
dec. 
dec. 
dec. 
dec. 
dec. 
jan. 
jan. 
jan. 
jan. 
feb. 
feb. 
feb. 
feb. 
 

2. s. i advent 
3. s. i advent 
4. s. i advent 
Juleaften 
Juledag 
2. Juledag 
Julesøndag 
Nytårsaften 
Hellig 3 konger 
1. s.e.h. 3 k. 
2. s.e.h. 3 k. 
S. s.e.h. 3 k. 
Septuagesima 
Seksagesima 
Fastelavn 
1. s. i fasten 

Ingen 
10.30 
Ingen 
13.00 
Ingen 
Ingen 
 
16.00 
Ingen 
10.30 
Ingen 
19.30 
Ingen 
Ingen 
  9.00 
Ingen 

  
Bil 
 
og 16.00  
 
 
Fællesgudstj. 
Champagne 
 
 
 
 
 
 
Fin Petersen 

  14.00 
    Ingen 
     10.30 
     14.30 
     10.30 
     Ingen 

 
      Ingen 
      10.30 
      Ingen 
      10.30 
      Ingen 
      10.30 
       Ingen 
       Ingen 
       10.30 

 Famgudstj 
 

Bil, R. Mai  
 
Bil   
 
Fællesg. 

Konfirmander  
Der er undervisning i Multihuset den 3. dec. – men derefter er der pause indtil den 18. 
feb. 2015. Når der ikke er konfirmandundervisning, så er der almindelig undervisning på 
SIM, hvor I skal med bussen kl. 8 fra Stouby Skole. 
 
Kirkebilen slutter med udgangen af dette år 
Fra nytår kører der ikke længere kirkebil til Stouby og Hornum Kirke.  

 
Julekoncert i Stouby Kirke  -  torsdag den 
4. dec. kl. 20.00 
 
Otte sangere og otte musikere byder på en 
stemningsfuld opførelse af kor- og 
orkestersatserne fra Messias. Sangerne er 
bl.a. medlemmer af Vox Jutlandica og 
Horsens Klosterkirkes Vokalensemble, og 
musikerne er sammensat af professionelle 
musikere og dygtige amatører fra Østjylland 
med Severin Thorsen som dirigent. 

Messias er et engelsk oratorium i tre dele, som er komponeret af barokkomponisten 
Georg Friedrich Händel (1685-1759).  
Værket blev komponeret på rekordtid - kun 24 hektiske dage - i 1741 og uropført i Dublin 
april 1742. Händels Messias blev året efter opført i London og senere over hele Europa 
og verden.  
Koncerten varer ca. 55 min, og der er gratis adgang. 
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STOUBY  

 
                                   
HORNUM                      

Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Torsdag den 
Fredag den 
Lørdag den 
Søndag den 
Torsdag den 
Fredag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
 
 

  6. 
13. 
20. 
24. 
25. 
26. 
27. 
31. 
  1. 
  3. 
10. 
17. 
24. 
31. 
  7. 
14. 
21. 
 
   

dec. 
dec. 
dec. 
dec. 
dec.. 
dec. 
dec. 
dec. 
jan. 
jan. 
jan. 
jan. 
jan. 
jan. 
feb. 
feb. 
feb. 
 

2. s. i advent 
3. s. i advent 
4. s. i advent 
Juleaften 
Juledag 
2. juledag 
Julesøndag 
Nytårsaften 
Nytårsdag 
H. 3 k. søndag 
1. s.e.h. 3 k. 
S.s.e.h. 3 k. 
Septuagesima 
Seksagesima 
Fastelavn 
1. s. i fasten 
2. s. i fasten 
 

10.30 
Ingen 
Ingen 
13.00 
10.30 
Ingen 
Ingen 
16.00 
Ingen 
Ingen 
19.30 
10.30 
Ingen 
10.30 
Ingen 
10.30 
Ingen 
 

Bil 
 
 
og 16.00 
Bil 
 
 
 
 
 
 
Bil 
 
Bil 
 
Bil 

Ingen 
14.00 
10.30 
14.30 
Ingen 
Ingen 
 9.00 
Ingen 
Ingen 
10.30 
Ingen 
Ingen 
10.30 
Ingen 
10.30 
Ingen 

InI Ingen 

 
Fam.gudstj. 
 
 
 
 
Hessellund 

 
 
Julekoncert i Stouby Kirke 
Onsdag den 9. dec. kl. 20.00 vil det århusianske kor Guess what! synge julen i gang i 
Stouby Kirke. Det vil blive med alt fra 90'er hits og Stine Bramsen til afrikanske rytmer og 
juleklassikere. Guess What! er et rytmisk flerstemmigt a cappella kor, der ledes af Anders 
Tho-rup. Koret blev stiftet i 2006 og består af 25 sangglade mennesker. 
De lover at komme med godt humør og smukke toner. Kender du nogen, der kunne væ- 

Julekoncert i Stouby Kirke
Onsdag den 9. dec. kl. 20.00 vil det århusianske kor Guess what! synge julen i gang 
i Stouby Kirke. Det vil blive med alt fra 90'er hits og Stine Bramsen til afrikanske rytmer 
og juleklassikere. Guess What! er et rytmisk flerstemmigt a cappella kor, der ledes af 
Anders Thorup. Koret blev stiftet i 2006 og består af 25 sangglade mennesker.
De lover at komme med godt humør og smukke toner. Kender du nogen, der kunne 
være interesseret i at nyde sådan en oplevelse, og er på disse kanter denne aften? Så 
er her en oplagt mulighed for at få en skøn koncertoplevelse, der oven i købet er helt 
gratis!
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STOUBY  

 
HORNUM                      

Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Onsdag den 
Torsdag den 
Fredag den 
Søndag den 
Onsdag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den  
Søndag den 

  7. 
14. 
21. 
24. 
25. 
26. 
28. 
31. 
  4. 
11. 
18. 
25. 
  1. 
  8. 
15. 
22. 
   

dec. 
dec. 
dec. 
dec. 
dec. 
dec. 
dec. 
dec. 
jan. 
jan. 
jan. 
jan. 
feb. 
feb. 
feb. 
feb. 
 

2. s. i advent 
3. s. i advent 
4. s. i advent 
Juleaften 
Juledag 
2. Juledag 
Julesøndag 
Nytårsaften 
Hellig 3 konger 
1. s.e.h. 3 k. 
2. s.e.h. 3 k. 
S. s.e.h. 3 k. 
Septuagesima 
Seksagesima 
Fastelavn 
1. s. i fasten 

Ingen 
10.30 
Ingen 
13.00 
Ingen 
Ingen 
 
16.00 
Ingen 
10.30 
Ingen 
19.30 
Ingen 
Ingen 
  9.00 
Ingen 

  
Bil 
 
og 16.00  
 
 
Fællesgudstj. 
Champagne 
 
 
 
 
 
 
Fin Petersen 

  14.00 
    Ingen 
     10.30 
     14.30 
     10.30 
     Ingen 

 
      Ingen 
      10.30 
      Ingen 
      10.30 
      Ingen 
      10.30 
       Ingen 
       Ingen 
       10.30 

 Famgudstj 
 

Bil, R. Mai  
 
Bil   
 
Fællesg. 

Konfirmander  
Der er undervisning i Multihuset den 3. dec. – men derefter er der pause indtil den 18. 
feb. 2015. Når der ikke er konfirmandundervisning, så er der almindelig undervisning på 
SIM, hvor I skal med bussen kl. 8 fra Stouby Skole. 
 
Kirkebilen slutter med udgangen af dette år 
Fra nytår kører der ikke længere kirkebil til Stouby og Hornum Kirke.  

 
Julekoncert i Stouby Kirke  -  torsdag den 
4. dec. kl. 20.00 
 
Otte sangere og otte musikere byder på en 
stemningsfuld opførelse af kor- og 
orkestersatserne fra Messias. Sangerne er 
bl.a. medlemmer af Vox Jutlandica og 
Horsens Klosterkirkes Vokalensemble, og 
musikerne er sammensat af professionelle 
musikere og dygtige amatører fra Østjylland 
med Severin Thorsen som dirigent. 

Messias er et engelsk oratorium i tre dele, som er komponeret af barokkomponisten 
Georg Friedrich Händel (1685-1759).  
Værket blev komponeret på rekordtid - kun 24 hektiske dage - i 1741 og uropført i Dublin 
april 1742. Händels Messias blev året efter opført i London og senere over hele Europa 
og verden.  
Koncerten varer ca. 55 min, og der er gratis adgang. 

 
 
 
 
                            
 
 
      

 

Familiegudstjeneste og julehygge i Hornum
Det bliver søndag den 13. dec. kl. 14.00 i Hornum Kirke. Efter gudstjenesten, hvor 
kirkekoret medvirker og synger et par sange, er der julehygge i Træhuset ved siden af 
kirken med æbleskiver, gløgg, sodavand, kaffe, juleklip, godteposer m.m. Vi slutter med 
at pynte juletræet i kirken med det fine juleklip. 
Alle er velkommen både i kirken og i Træhuset bagefter. 

Juleaften 
Der er 3 gudstjenester juleaften - kl. 13.00 i Stouby – 14.30 i Hornum og 16.00 i Stouby. 
Vi samler ind til Børnesagens Fællesråd, der hvert år hjælper mange børn i fat-tige 
familier i Danmark til en god jul. 
Julen kom ind i verden med det lille barn fra Betlehem for over 2000 år siden. Julefest og 
julegaver er ikke bare rare, men minder også børn om, at de er elskede af såvel menne-
sker som af Gud. 
Børnesagens Fællesråd siger på forhånd tak for enhver støtte!

Nytårsaften
Der er gudstjeneste i Stouby Kirke torsdag den 31. dec. kl. 16.00 i stedet for nytårsdag. 
Efter gudstjenesten er der champagne, sodavand og kransekage i våbenhuset, hvor vi 
kan ønske hinanden godt nytår. 
Der bliver indsamling til Det danske Bibelselskab nytårsaften og søndag den 3. januar i 
Hornum Kirke.

Set og sket fra 15/9 – 20/11 2015

Døbte i Stouby Kirke:
20/9  Valde Max Paaske Laursen
20/9  Zander Rosendahl Lindberg Buch
 8/11 Tasja Vingborg Tyron  

Døde og/eller begravede i Stouby Sogn:
15/9   Svend Vittrup Madsen
28/10 Birgit Hvas

Adresseliste:  
Sognepræst: Poul Erik Sørensen, Kalmarvej 15, 7140 Stouby, 7589 7051 eller peas@
km.dk 
Organist: Uffe Kristiansen, Nørremarksvej 6, 8721 Daugård, 7589 5387 eller hoejvang@
adslhome.dk

Stouby Kirke: 
Graverkontoret ved kirken: 7589 7435 – bedst mellem 12.00 og 12.30
Kirkeværge: Preben Laursen, Løgballevej 18, 7140 Stouby, 2258 9013

Hornum Kirke: 
Graver og kirketjener: Kirsten Schrøder, Neder Bjerrevej 7, 8783 Hornsyld, 2179 9350.  
Kirkeværge: Gert Ballegaard Hansen, Bråskovvej 78, 8783 Hornsyld, 4077 9640. 
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Friske unger, nye mountainbikes, sne og piv-
storm
Der var røde næser og glade øjne hos de ca. 10 
lokale børn og en håndfuld forældre, der var mødt 
op ved den røde lade ved Grund skov i Stouby den 
22. november.
Her var ”åbent hus” arrangeret af de lokale 
juniorMTB7130+-entusiaster, Bart Eysink, Kim 
Stærke og Jimmi Brøndum. De tre helte var klar til at 
hjælpe nysgerrige børn, svare på spørgsmål og give 
dem mulighed for at prøve kræfter med skoven på 
en mountainbike.

Det er lykkedes 
foreningen at få støtte fra 
Hedensted Kommunes 
udviklingspulje til indkøb 
af 8 mountainbikes i 
børnestørrelser. 
Der er planer om et 
samarbejde med Stouby 
Skole, for at få udnyttet 
cyklerne endnu mere. 
Måske ved brug i 
idrætstimerne. 
”Der er organiserede 
klubber i omkringliggende 
byer, som Vejle, men der 
er jo fantastiske forhold 
i vores egen landsby, og 
så er det da bedre at bruge det, der er i vores dejlige 
lokalområde”, siger Jimmi Brøndum.  

Hvis du har lyst at være med, så trænes der 
næsten hver søndag formiddag. Hold øje med 
Facebookgruppen Stouby eller juniorMTB7130+. Der 
er cykler i forskellige størrelser, som du kan låne i en 
begrænset periode. 

Tak for en fin dag med ”meget vejr”, kaffe, kage og 
bålhygge  

/Helene Fruelund
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Foreninger og organisationer i Stoubyområdet 
 
 
Navn:  Formand/leder  Adresse   Telefon nr. 
 
Bjerre Herred Havekreds Ellen Kristine Kyed Jørgensen web: bjerreherred.haven.dk   7589 7770 
Bjerre Herred Rideklub Kirsten Due  Gramrodevej 15, 7130 Juelsminde 7568 5098 
Bjerre Herred Svømmeklub Rhina Damsgaard web: bhsklub.dk   2197 2563 
Columna Gymnastikforening Eva Gamst-Jensen Møllevænget 7 M, 7140 Stouby  2026 0573 
 
Den integrerede inst. Skovly Tove Paaske  Stouby Skovvej, 2, 7140 Stouby  7589 7868 
Forældrebestyrelse Skovly  Rikke Kristensen mail: fbskovly@gmail.com    5161 4709  
Hornsyld Bridgeklub Anders Bloch  web: hornsyldbridgeklub.dk   4053 0715 
 
Håndboldklubben HSR Søren Østergaard web: hsr-haandbold.dk   2323 3722 
Indre Mission-Stouby Laurids Madsen  Vejlevej 80, 7140 Stouby  2034 8573 
KFUM-spejderne i Stouby Dina Kjerkegaard mail: kjerkegaard@pc.dk  4098 3616 
Oldermanden for Stouby Sogn Poul Skytt  mail: skytt@hafnet.dk   2062 9916  
 
Lægevagt: 7011 3131: OBS: får man brug for hjertestarteren i Multihuset, når der er låst, må man knuse glasdøren! 
 
Onsdagsklubben Bodil Hansen  Vejlevej 119, 7140 Stouby  7589 7369 
Rosenvold Havns Bådelaug Ove Henriksen  Lilleeje 14, 8722 Hedensted  7589 0027 
SIM, Skolen I Midten Claus Pape  Nørremarksvej 3, 8783 Hornsyld  7983 3101 
 
Stoubybladet/www.stouby.nu Helene Fruelund mail: stoubynu@gmail.com   2182 9622 
Stouby Aktivitetsklub Vagn Jacobsen  Idrætsvej 5, 7140 Stouby   7589 7011 
Stouby Børneklub Anna Majbritt Due Overbyvej 21, 7130 Juelsminde  4128 0446 
Stouby Erhvervsforening Peter Rossel  mail: pro@apcoa.dk  2142 6655 
 
Stouby GIF  Jan Rosenmaj Pedersen web: stoubygif.dk   2917 8081 
Stouby Jagtforening Ole Mikkelsen  Mølletoften 2, 7140 Stouby  2398 4193 
Stouby Kajakfællesskab Trine Fick  mail: trinefick@gmail.com   2257 3773 
Stouby Lokalarkiv Bjørn Købsted  web: stouby-lokalarkiv.dk   2990 7499 
 
Stouby-Hornum Menighedsråd Laurids Madsen  Vejlevej 80, 7140 Stouby  2034 8573 
Stouby Motion  Klaus Holgersen Lindevangen 7, 7140 Stouby  2275 8798 
Stouby Multihus, best.formand Erik K. Laursen  mail: erik@kirkedal.dk   7589 7510 
Stouby Multihus, halbest./Café Anette Christoffersen web: stoubymultihus.dk    7589 7520 
 
Stouby Musik-og Kulturforening Peter Skov  Find os på Facebook   4055 0412 
Stouby Net  Knud Olesen  Idrætsvej 2, 7140 Stouby  7589 7557 
Stouby Skakklub Jens Otto Grabau Kalmarvej 12, 7140 Stouby  7589 7210 
 
Stouby Skole   Frank Petersen  Vejlevej 93, 7140 Stouby  7974 1260 
Stouby Skolebestyrelse Jesper M. Nielsen Højkildevej 5, Ørum, 8721 Daugaard 5334 4227 
Stouby Skoles Venner Erling Nordtoft  Mikkelsvej 11, 7140 Stouby  7569 1286 
 
Stouby og Omegns Lokalråd Ole Lyse  web: stouby.nu     2061 5500 
Stouby Vandværk Ib Christiansen  Bråskovvej 86, 7140 Stouby  2179 7733 
Stoubys Aktive Piger Anne Marie Nordbek mail: nordbek@hafnet.dk  5040 6782  
Vejlefjord Centret Jan Møller Iversen Sanatorievej, 7140 Stouby  7682 3333 
 
Venstre-Stouby   Erling Juul  Løgballevej 24, 7140 Stouby  2330 6072 
Vrigsted Efterskole Kirsten Weile  Overvej 12, 7140 Stouby  7568 7212 
Ældre-Sagen  Ole Lyse  mail: ole.lyse@outlook.dk  2061 5500 
 
På vores hjemmeside, www.stouby.nu kan du finde mange af disse foreningers mailadresser. 
 
Redaktionen hører meget gerne fra dig, hvis du har opdateringer af kontaktinformationen herover. Mail: stoubynu@gmail.com  
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Finder du ikke hvad du søger, ring til os på tlf. 75 89 72 00 - Køb online på www.batteribyen.dk

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

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

AKTIVITETSLISTE
Mountainbike-træning – se træningstider på Facebook: mtb7140
Stouby Lokalarkiv har åbent hver torsdag kl 19.30-21.30, undtagen i 
skoleferierne. Herudover åbnet efter aftale.
Onsdagsklubben – se side 19

December
9. Julekoncert med Guess What! i Stouby Kirke. Se side 24.
13. kl 14: Juletræsfest i Multihuset. Husk tilmelding senest 7/12. Se s. 20
13 Julehygge i Hornum Kirke. Se s. 25
15. kl. 20: Jonathan Spang i Multihuset. Se s. 11
19: Andefodbold i Multihuset. Se s. 9
20. Svær konkurrence for børn slutter. Se s. 7
24. kl 13 og 16: Julegudstjeneste i Stouby Kirke. Se s. 25
24. kl. 14.30: Julegudstjeneste i Hornum Kirke. Se s. 25
29: Motionér med Stouby Motion i Multihuset. Se s. 7
31. kl 16: Nytårsgudtjeneste i Stouby Kirke. Se s. 25

Januar
27. Spejdermøde. Se s. 21
29. Pigeaften i Multihuset. Se s. 18

Februar 
24. Udflugt til Møgelkær Statsfængsel. Se s. 18
27. Avisindsamling. Se s. 21 

Marts
14. kl. 19.30: Mads Ryder i Multihuset. Se s. 18

April
16. Hardinger Band i Multihuset. Se s. 15

Næste nummer (nr. 169) af Stouby Bladet udkommer i starten af februar 2016.
Deadline for materiale til bladet er fredag den 29. januar 2015.
Stoubybladet udkommer 6 gange om året (i starten af hver lige måned)
Deadline for materiale til de efterfølgende numre er henholdsvis:
18. marts, 20. maj og 29. juli 2016.


