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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

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. 

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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Stoubybladets redaktion 
Helene Fruelund, tlf. 21 82 96 22 og Bjørn Lorenzen, tlf. 61 41 65 19. 
   
Indlæg til Stoubybladet & stouby.nu sendes til: stoubynu@gmail.com   
Henvendelse vedr. annoncer kan ske til annonceansvarlig  
Mette Lyse Pedersen, mail: mette@itl.dk eller tlf.: 40 28 91 11 
 
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.:  Citha Løvendahl (repr. for Stouby Skole) tlf. 61 30 08 64 
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. 61 54 78 70 
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. 61 54 78 70 
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

HORNSYLD SMEDE- OG 
MASKINVÆRKSTED
Henning Bornemann Kristensen
Søndergade 62 • 8783 Hornsyld
Mail: bornemann.kristensen@gmail.com

Tlf.: 75 68 76 99

KAMPAGNE-
PRIS!

 

 

MOTORSAV 445e 

VEJL. PRIS INKL. MOMS 3.895

KAMPAGNE-
PRIS!

3.495,-
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Vinder af børnekonkurrencen, december 2015 
  
I decemberudgaven af Stoubybladet var der 
en julekonkurrence. De to glade vindere er 
Lucas og Thor fra Stouby.  
Lucas og Thor, og havde fundet ud af, at der 
var 13 nisser i bladet. 
Drengene og deres familie var meget glade for 
den flotte julekurv med slik og andre 
julegodter, som blev sponsoreret af Købmand 
Yding, og overrakt af Julie.  
  
Tak til Min købmand,  
og tillykke til Lucas og Thor  
fra Redaktionen og Lokalrådet!  
 
 

 
 

 
Nu bliver der luksuriøse fordele ved at være annoncør i Stouby Bladet. 
Til den kommende halfest 2016 vil Stoubybladet udlodde 3 stk. gavekort til Vejle 
Fjord. Gavekortene giver adgang til Vejle Fjords termiske bade inkl. frugt, kaffe, te 
og vand søn.-fredage.  
For at man kan deltage i lodtrækningen skal man senest en uge inden halfesten 
den 27/2-2016 have lavet en aftale om at tegne en annonce i Stoubybladet. Bliver 
man udtrukket, uden selv at være til stede til halfesten, skal man sørge for at have 
en repræsentant til at modtage gavekortet på aftenen, ellers laves der en ny 
lodtrækning. Vejle Fjord er naturligvis ikke selv med i lodtrækningen.  
Såfremt denne gavekortlodtrækning bliver en succes vil vi gentage udlodningen 
igen til halfesten i 2017. 
 
Bliv betalende medlem af Stouby og Omegns Lokalråd og deltag i 
lodtrækningen om gavekort til Vejle Fjord 
Igen i år vil vi gerne opfordre til, at man støtter Stouby Lokalråds arbejde ved at 
indbetale 100 kr. pr. husstand og 50 kr. for pensionister. Beløbet kan indbetales til 
Sydbank konto 7030-0001602101 – husk at skrive navn på indbetalingen. Dem 
der har indbetalt inden den 22. februar 2016 deltager i lodtrækningen om 2 stk. 
gavekort til Vejle Fjords termiske bade inkl. frugt, kaffe, te og vand søn.-fredage. 
For at man kan vinde gavekortene skal man være til stede ved udtrækningen til 
halfesten lørdag den 27/2-2016. 
 
Se mere om halfesten på side 14 og 15. 
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Stoubyhallens 40 års jubilæumsfest 
  
Ligesom i mange andre kommuner var der også i Juelsminde Kommune først i 
halvfjerdserne kamp om at få sin egen lokale idrætshal. Efter en del politisk 
tovtrækkeri blev det besluttet, at Stouby også skulle have en idrætshal, og rigtig 
mange frivillige stod klar med sponsorater og frivilligt arbejde. 
Stouby havde nogle rigtig dygtige håndboldpiger, og det var sikkert medvirkende 
til, at vi fik vores hal. 
Hallen blev indviet den 20. marts 1976, og den kostede kr. 1,3 millioner. Nogle få 
år senere i 1980 blev der afholdt kvindehåndboldlandskamp mellem Rusland og 
Danmark i hallen. Vore dygtige håndboldpiger spillede sig op i kvindernes 1. 
division i sæsonen 1981/1982, og i håndboldkredse er Stouby fortsat kendt for 
denne bedrift. 
Hallen blev senere udbygget med flere omklædningsrum og et større cafeteria, og 
i 2007 kom så den helt store udvidelse, da multihuset blev bygget på hallen. 
Multihuset kostede mere end kr. 10 millioner. Igen blev der ydet en stor indsats fra 
frivillige, sponsorer og bidragsydere inden multihuset kom i hus. 
Hallen eller Multihuset som vi kalder det i dag, er et rigtig stort aktiv for vores by 
og her samles hele byen til idræt, fitness, fester, møder og mange andre 
aktiviteter. Mange ideer til udvikling af vores by opstår, når vore borgere mødes 
på kryds og tværs, og det giver et rigtig godt sammenhold. Det er en fælles 
opgave for vore foreninger og borgere at bakke op om ”Stoubyhallen” for at 
bevare den, ligesom det gælder for vores skole, købmand m.fl. 
Det drejer sig ikke kun om at sætte nye tiltag i gang, men i lige så høj grad at 
bevare det vi har i vort lokalsamfund. 
Stouby GIF og Stouby og Omegns Lokalråd og bestyrelsen for Multihuset er 
blevet enige om, at årets halfest skal afholdes som ”Stoubyhallens 40 års 
jubilæumsfest”. Langt den største del af overskuddet fra festen vil gå til 
Multihuset. 
Derfor skal vi opfordre til, at I bakker op om denne jubilæumsfest, idet multihuset 
har brug for pengene til at forbedre forholdene for brugerne. 
Vi vil også gerne se rigtig mange af de borgere, der var med til at kæmpe for 
Stoubyhallen, og da I naturligt er kommet lidt op i årene, vil der blive mulighed for 
at mødes i Præstens Lokale til kaffe efter middagen. Her vil Lokalarkivet opsætte 
plancher fra Stoubyhallens tilblivelse, og der vil være mulighed for at tænke 
tilbage på det store aktiv - Stoubyhallen, som I var med til at bringe til Stouby. 
Specielt i år vil vi gøre en særlig indsats for at få ungdommen med til 
jubilæumsfesten, så derfor er der gratis adgang efter spisningen, og vi dækker om 
med ekstra bordplads og ”Hawaiibar”.   
Sæt kryds i kalenderen lørdag den 27. februar og tag venner, familie og naboer 
med til Stoubyhallens brag af en 40 år jubilæumsfest. 
  
Jubilæumsfestudvalget. 
 
Erik Laursen Peter Rossel Thomas Ryder 
Annemette Lage Jørgen Fisker Ole Lyse. 
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Onsdagsklubbens program for foråret 2016 
 
- Onsdagsklubben er for pensionister og efterlønnere i lokalområdet. 
Vi har til huse i fælleshuset, der tilknyttet ældreboligerne i Mølleparken. 
Klubben sørger for underholdning, foredrag, hyggeligt samvær og kaffe. 
10. februar: Børge Hede kommer og fortæller om personligheder 
17. februar: Bankospil - medbring en gave max 25 kroner 
24. februar: Ole Lyse fortæller om Ældresagen, Seniorrådet og lokalsamfundet 
2. marts: Harmonika musik All Voss. Pris 40 kr. inkl. kaffe 
9. marts: Kurt Lundsgård fortæller om den 3. alder 
16. marts: Afslutning med pakkespil og medbring en gave max. 25 kroner 
 

      *** Les Lanciers *** 
 
Kom op af sofaen og vær med til denne festlige dans! 
Alle er velkomne: begyndere, øvede, enlige og par. 
 
Vi danser i aulaen, Stouby Skole flg. tirsdage fra kl. 19-21: 

 5. april 2016 
 12. april 2016 
 19. april 2016 

Husk at tage kaffe med – og naboen!  
Tilmelding på telefon: 75 89 72 39   Venlig hilsen Birte Stisen                         
 

 
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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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

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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Siden sidst fra Stouby og Omegns Lokalråd 
  
Bedst som vi fornemmede, at vinteren ville bide sig fast, blev det igen tøvejr med 
diset vejr og regn. De få dage med frost og sne fik rigtig mange til at finde kælk og 
ski frem. At Stouby har et ”Alpincenter” ved Grundvej/Kalmarvej var nyt for de 
fleste. ”Stouby Alpincenter” fik en flot omtale i avisen. Vi ønsker held og lykke med 
projektet. 
  
Kommuneplanen i høring. I forbindelse med revision af kommuneplanen 2017 – 
2019 er borgere, foreninger m.v. blevet opfordret til at komme med bemærkninger 
og ønsker til den kommende kommuneplan. Høringsperioden har været meget 
kort, idet den er foregået fra den 30. november – 24. januar – altså hen over Jul 
og Nytår, og derfor har det ikke været muligt at få indkaldt til et borgermøde. Det 
er ikke tilfredsstillende med en høringsperiode på under 2 måneder til et så vigtigt 
område som en kommuneplan, og især da perioden er hen over årsskiftet. 
Når ønskerne er bearbejdet politisk kommer der en ny høring, inden 
kommuneplanen godkendes, men alt andet lige er det erfaringsmæssigt i den 
første runde, man får den største indflydelse. Læs om lokalrådets bemærkninger 
og ønsker til kommende kommuneplan på www.stouby.nu under Seneste Nyt. 
  
Træskohage Fyr. Naturstyrelsen har fremsendt et forslag til en lejeaftale. Den 
skal vi have læst grundigt igennem, inden vi træffer beslutning. Vi fornemmer, at 
der er meget stor opbakning til at bevare fyret. En totalrestaurering vil beløbe sig 
til et sted mellem kr. 750.000 og 1.000.000. 
Vi har for nylig ansøgt Hedensted Kommunes landdistriktspulje om kr. 364.000, 
og derudover forventer vi at ansøge hos relevante fonde som Real Dania og 
Velux Fonden m.v. Hvis alt går efter planen kan vi komme i gang med at renovere 
fyret hen over sommeren. I sådanne projekter er det kutyme, at der bidrages med 
frivilligt arbejde, men det bliver nok i begrænset omfang, idet der er tale om et 13 
meter højt fyrtårn. 
  
Skovhavegaard-udstykningen. Teknisk Forvaltning har oplyst, at man er i færd 
med at udpege et egnet areal til et forsinkelsesbassin, og herefter skal der 
forhandles med lodsejeren. Derefter skal der foretages arkæologiske 
udgravninger, der hvor bassiet skal placeres. Når dette er på plads, skal 
udstykningen sættes i gang og med en mild vinter vil udstykningen kunne stå klar 
om nogle få måneder. 
  
Stouby Aktivitetspark. Sagen drejer sig om kr. 360.000 fra de såkaldte LAG-
midler, som vi har fået tilsagn om i forbindelse med etableringen af legepladsen 
ved Stouby Skole. Som tidligere beskrevet fik vi ikke beløbet udbetalt pga. en 
simpel fejl i ansøgningen, og vi anmodede om et personligt møde med den 
daværende landdistriktsminister Carsten Hansen. Vi fik aldrig en tilbagemelding, 
inden der blev udskrevet valg.  
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Herefter anmodede vi om et personligt møde med Erhvervs- og Vækstministeren, 
der i den nye regeringsdannelse havde overtaget landdistriktsområdet, men den 
11. januar 2016 modtog vi brev fra kontorchefen, der oplyste, at man ikke 
ønskede at gå ind i sagen. I brevet er det blandt andet oplyst, at man har forenklet 
administrationen af landdistriktsmidlerne, og man har udstedt klarere regler og 
sagsgange for at forebygge, at projekterne havner i vanskeligheder. 
Nu er mulighederne for at klage opbrugt, men vi mener dog, at det er meget 
uheldigt, at man erkender, at reglerne har været uklare, og at man ikke på den 
baggrund vil genoptage vores sag. 
Vi planlægger nu at indbringe sagen for Folketingets Ombudsmand. Sagen har 
efterhånden været 4 år undervejs. 
  
Århus – Europæisk kulturhovedstad 2017: I forbindelse med denne 
begivenhed er flere landsbyer i Region Midt blevet valgt som ambassadører og 
skal arbejde med forskellige emner. Stouby er blevet valgt til at sætte fokus på 
fælles frugthave/lokal håndtering af affald og genbrug af madaffald. 
Der er et indledende møde i Hammel den 6. februar, hvor jeg deltager som 
Stoubys repræsentant. Efterfølgende skal vi vurdere, om det er et projekt som vi 
fortsat skal deltage i, alt efter hvor meget arbejde, der skal bidrages med. Der er 
selvfølgelig en god brandingværdi i at være med i projektet, og så modtager vi 
desuden kr. 35.000,-. 
Også i 2016 har vi planer om at gennemføre en lokal indsamling af affald i Stouby 
Sogn, og alt andet lige burde det være en noget lettere opgave end i 2015, hvor 
der skulle rettes op på mere end 10 års forsømmelighed.  
  
Lokalarkivet. Sydbank Fonden har været så venlig at donere kr. 12.000,- til 
Stouby Lokalarkiv. Beløbet blev overrakt af Sydbank ved lokalarkivets nytårskur, 
uden at arkivet forinden var orienteret. Vi siger Sydbank Fonden tak for beløbet og 
ønsker lokalarkivet held og lykke med indkøb af nyt udstyr. 
I Stouby og Omegns Lokalråds vedtægter er det anført, at lokalrådet skal være 
med til at sikre lokalarkivets eksistens. Det vil vi gerne være med til. 
De frivillige i lokalarkivet skal have et skulderklap for det flotte arbejde i det 
daglige med registrering, undervisning m.v., men også for, at de sætter fokus på 
forskellige historiske emner ved at ophænge plancher i Multihuset. 
  
Fakkegrav. Vi fornemmer, at der er stor interesse for at få Fakkegrav på fode 
igen, og vi har haft kontakt til med Teknisk Forvaltning. Det bliver dog ikke et nyt 
badehotel, men der er ansøgt om 10 – 12 luksusboliger, der skal ligge på 
skrænten oven på grunden til ”hestestalden” og vestpå. Pakhuset er i dårlig stand 
og vil blive fjernet. Der er indsendt en ansøgning om dispensation for 
strandbeskyttelseslinjen til Naturstyrelsen, og man har en forventning om, at det 
hele falder på plads snarest.  
Strandbeskyttelsesområder skal fremover høre under Kystdirektoratet, hvilket kan 
give lidt forsinkelse for projektet. 
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Jubilæumshalfesten. Festen er omtalt flere andre steder i bladet, og vi opfordrer 
til, at alle bakker op om festen. 
  
Stoubyprisen. I forbindelse med halfesten – i år benævnt Stouby Hallens 
Jubilæumsfest – uddeler vi igen årets ”Stoubypris”, og i den forbindelse vil jeg lige 
genopfriske kriterierne for at komme i betragtning til at modtage prisen. 
Følgende kan modtage prisen: 
        En person, som har bidraget til den udvendige forskønnelse af Stouby i form 
af renovering af huse, anlæg af haver eller lignende. 
        En person, som har bidraget til den indre forskønnelse – eksempelvis ved at 
gøre en særlig indsats over for andre medborgere – unge som ældre. 
I den forbindelse skal ”person” opfattes ret bredt, idet der også kan være en 
virksomhed, forening eller lignende. 
Forslag til at modtage Stoubyprisen fremsendes senest fredag den 19. februar til 
lokalrådets næstformand Linda Peitersen, Aksel Nielsens Vej 16 eller via mail 
til ljpn@cowi.dk 
Tilflyttere: Hvis du er tilflytter og aldrig har deltaget i halfesten tidligere, vil vi 
opfordre dig til at deltage. Du får en tilflyttergave, og får mulighed for at komme i 
kontakt med Stouby og Omegns borgere. 

Ole Flemming Lyse/formand. 
 

BROEN – også i Stouby 

I Multihuset er der kommet 2 sorte kasser – en ved Spinning og en ved udendørs 
omklædning. Det er kasser til sportstøj. Sportstøj som bliver gjort i stand og solgt, 
så udsatte børn kan få råd til at deltage i sportsaktiviteter. Det er BROEN 
Hedensted, der står bag. 

BROEN findes flere steder i landet og har som formål at støtte udsatte børn med 
kontingenter og udstyr til idræt eller andre fritidsaktiviteter. Målet er at få socialt 
udsatte børn og unge ud blandt andre børn, hvor de kan være en del af et positivt 
fællesskab og spejle sig i voksne rollemodeller og dermed få nogle 
succesoplevelser og en styrket tro på sig selv. Det foregår i lokale foreninger og 
klubber med sport, teater, musik eller andre aktiviteter for børn og unge som 
omdrejningspunkt. 

BROEN hjælper børn fra ressourcesvage familier – det kan være enlige 
mødre/fædre, sygdomsramte familier og familier med sociale problemer, hvor 
familiens situation betyder, at barnet ikke har mulighed for at deltage i et aktivt 
fritidsliv sammen med andre børn eller unge. 

Du kan læse mere omkring Broen her: www.broen-danmark.dk  
Støt BROEN og læg det sportstøj du ikke længere bruger i kasserne – så gør det 
gavn igen! 

/Bjørn Lorenzen, Multihuset 
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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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”Onsdagsklubben” – se mere om onsdagsklubben på side 7 
 

Onsdag den 27. januar besøgte Onsdagsklubben Stouby Lokalarkiv for at høre en 
fortælling fra 2. Verdenskrig om en fransk/tysk mand fra Elsass-Lothringen (Alsace) 
som følte sig som Franskmand, men som var tvunget i tysk militærtjeneste, og som 
gjorde tjeneste her på egnen. 
 
Han deserterede og tilrettelagde det sådan, at det så ud som om han var druknet. 
Men han gemte sig i skovene og husene omkring Rohden Gods, hos købmand 
Schmidt i Belle og skovfoged Andersen. Han fik også stor hjælp af Kristian 
Rasmussen, Hyrup. Han vendte helskindet hjem efter krigen. Nogle af deltagerne i 
Onsdagsklubben havde besøgt franskmanden efter krigen. 
Lis Schrøder fortalte levende om den spændende historie. 
 
Lis Schrøder berettede også om ”De hvide Busser” som hentede nordiske fanger 
fra koncentrationslejrene til bl.a. Møgelkær i slutningen af krigen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Stouby Lokalarkiv Lis Schrøder / Mogens Dam 
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Stouby Hallen fylder 40 år!

GÅ IKKE GLIP AF

ÅRETS JUBILÆUMSFEST
FOR ALLE GENERATIONER I STOUBY!

Kom og vær med til en fantastisk fest

lørdag den 27. februar kl. 18.00.
Der vil være underholdning under spisningen,

og ca. kl. 21.30 går det meget populære orkester

på scenen og spiller op til dans.

Køb

eksotiske

drinks i

Hawaii-baren
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HALFESTEN 2016 
Forrygende festlig halfest! 

 
LØRDAG DEN 27. FEBRUAR 2016 kl. 18.00 I STOUBY MULTIHUS.  

 
Festen er for samtlige beboere i Stouby/Hornum-området samt venner og 
bekendte. 
 
Menu:  

Cremet rejsesalat med urter 
Citron bagt laks - purløgs creme - mix salat 
 
Timian stegt svinefilet 
Kyllingelår med BBQ - hvidløg 
Urtebagt hvidfisk 
Pastasalat 
Grønsalat 
Ristede kartofler med løg - persille 
Sovs 
 
Pæretærte med cremefraice 
Bagte æbler med crumble 
 

Prisen for hele festen er kun 250 kroner 
Alt er inkluderet, undtagen drikkevarer som skal købes i baren i hallen. 
 
Tilmelding senest lørdag den 19. februar 2016 til  
Ole Lyse 20 61 55 00 eller til Annemette Lage 22 53 52 50. 
 
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 gratis adgang efter spisning især for de unge. 
 
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”. 

Maden leveres i år af Multihuscafeen.  

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

KLOAKARBEJDE

STØBEARBEJDE

BELÆGNING
Bråskovvej 94 • 7140 Stouby • Tlf. 2082 6402

www.htn-entreprenør.dk

Frisørhjørnet

Borgergade 21
7140 Stouby
Tlf. 75897730

v/ Thuy Thi Truong

 

  

 

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

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

Vestergaard I/S.
v. Ole Lyse

JØRGEN BOJSEN JENSEN

TØMRERMESTER
Kildevangen 16 8783 Hornsyld Tlf. 75 68 75 99

Værksted Hornumvej 4, Hornum 75 68 71 88

Snullik’s Data
Bellevej 8, 
Gammelby

7140 Stouby

Alt i digitaltryk og offsettryk
Dekorering af biler og vinduer

Fotoplot
Fotografering

Skilte                              Mobil: 27517078

BJERRE
KØD

Hos Bjerre Kød elsker vi at få besøg.
Vi står klar til at hjælpe dig og give
dig en god oplevelse i vores slagteri.
Herunder kan du se vores
åbnings- og telefontider i butikken....

BJERRE:
Bjerrevej 346, Bjerre
8783 Hornsyld
HORSENS:
Hospitalsgade 21,
8700 Horsens

HORSENS:
Mandag ........Lukket
Tirsdag .........9.00 - 17.30
Onsdag ........9.00 - 17.30
Torsdag ........9.00 - 17.30
Fredag ..........9.00 - 17.30
Lørdag .........9.00 - 13.00
Søndag ........Lukket

BJERRE:
Mandag ........Lukket
Tirsdag .........9.00 - 17.00
Onsdag ........9.00 - 17.00
Torsdag ........9.00 - 17.00
Fredag ..........9.00 - 17.00
Lørdag .........8.00 - 12.00
Søndag ........Lukket

TELEFONTID:
Mandag ........Lukket
Tirsdag .........8.00 - 16.00
Onsdag ........8.00 - 16.00
Torsdag ........8.00 - 16.00
Fredag ..........8.00 - 16.00
Lørdag .........8.00 - 12.00
Søndag ........Lukket

Tlf. 7568 1511 • mail@bjerre-koed.dk • www.bjerre-koed.dk
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4. kvartal i Naturdagplejen i Belle 

Vi har haft travlt med mange aktiviteter. Blandt andet var vi på bondegårdstur, 
hvor børnene så de små kalve og fik lov at give køerne rugbrød. Tusind tak for at 
du, Knud Åge, altid åbner stalddørene for os og viser os dine dyr. 

                                                            

 

Vi har haft en jagtdag med fasanjagt, da månedens dyr var fasanen. Så børnene 
fik set forskellen på haner og høner, fik mærket på næb, klør og fjer. De gik 
vældig op i det, som det kan ses på billederne. 

                                                          

 

December var en travl måned med forberedelser til jul, julegaver til forældre, pynt 
og hygge. Den 18. havde vi juletræsfest: om formiddagen pyntede vi træet, og 
bagefter fik vi besøg af julemanden med godteposer til alle børnene. Til middag fik 
vi risengrød. Tusind tak til Lars Poulsen for at sponsere et juletræ til os. Til slut 
forældre kaffe og hygge. 

                                                                                                            

Har du lyst til at se, hvad en naturdagplejer er? Så holder vi åbent hus den første 
tirsdag i hver måned fra kl. 15-16.30 eller efter aftale.  

Kontakt: Bellevej 17. Telefon: Mie: 20 22 87 67. Lene: 40 51 79 78. 
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~~~  STRAND ~~~~~~  STRAND ~~~
Tlf. 75 69 14 15
7140 Stouby

Velkommen til

et hjørne af paradis

w
w

w.
ro

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

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 
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Stoubys Aktive Piger  
 
Tur til Statsfængslet Møgelkær 
Stoubys Aktive Piger inviterer til foredrag om 
livet i Statsfængslet Møgelkær, samt besøg på 
fængselsmuseet onsdag den 24. februar 
2016 kl. 19,00 til ca. 21,00. 
Vi mødes ved Multihuset kl. 18,30, så vi kan 
fylde bilerne. 
Deltagelse er gratis for medlemmer. Ikke medlemmer 25 kr. 
Der vil blive serveret kaffe/te og kage. 
Tilmelding skal ske til Bettina Bach Pilegaard enten via tlf. 40 84 50 47 eller mail 
bejasa3@hotmail.com senest onsdag den 17. februar 2016. 
 
OBS: sæt allerede nu kryds i kalenderen den 14/3-16 kl. 19,30, hvor der er 
foredrag med Mads Ryder i Multihuset. Adgang for alle. 
 
Streg 

½ Annonce 
  

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

Morning Delight
Mandag og fredag kl. 08:00 - 14:00

Onsdags Deluxe
Onsdag kl. 18:00 - 23:00

MidnatsSpa
Fredage i lige uger kl. 20:00 - 24:00

KæresteSpa
Lørdage i ulige uger kl. 20:00 - 24:00

SE ALLE ARRANGEMENTER PÅ 
www.hotelvejlefjord.dk/kalender

SKØNNE SPAOPLEVELSER

BESTIL TID 
 TIL FORKÆLELSE PÅ 

7682 3380
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Opstart efter jul 
Vi starter forårssæsonen den 27/1, så hvis du har lyst 
til at gå til spejder er det et godt tidspunkt at starte 
på nu. 
 
Unge, gamle og dem midt imellem   
Dette er en invitation til dig. Hvis du har lyst til 
at deltage i vores spejderarbejde – som leder, 
som medhjælper eller som en vi må ringe til når vi 
har brug for et par ekstra hænder – så vil vi meget 
gerne høre fra dig. Vi har særligt brug for ledere til junior 
(10-11 år) og bæver (6-7 år). Og du behøver ikke at 

være bange for, 
at du ikke kender 
til spejderarbejdet på 
forhånd, bare du har lyst til at være 
sammen med børnene, så kommer det 
andet helt af sig selv. Programmer til 
spejdermøderne er lavet, så du skal 
blot møde op og give en hjælpende 
hånd. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Lodsedler  
Onsdag den 10. februar 2015 kommer vi rundt 
i Stouby og sælger lodsedler til KFUM 
Spejdernes Landslotteri. Et lod koster 20 kr. Vi håber I vil tage godt imod vores 
spejdere og støtte gruppen ved at købe en masse lodder.  
 
Familiespejder 
Så er vi i gang igen og vi skal lave mange spændende aktiviteter i løbet af 
foråret – f.eks. bage Rasmus Klump pandekager, geocaching, tappe birkesaft, 
strandtur og sove i shelter. Hold øje med kalenderen på vores hjemmeside hvor 
mødetidspunkterne vil fremgå – de første to møder er den 7/2 og 21/2.  

Vigtige datoer 
Familiespejder  7. februar 

Salg af lodsedler  10. februar 

Forældremøde  24. februar 

Avisindsamling  27. februar 

 

 

 

 

Det er sjovt 
at være 

spejderleder 

 
Vi garanterer masser af  

sjove oplevelser
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Dræn omkring hytten og nyt areal 
I løbet af vinteren er der blevet drænet omkring hytten, så vi 
forhåbentlig undgår alt for meget mudder – i hytten  En 
kæmpe stor tak til Klaus og Hylle for udført arbejde og tak for 
lån af maskiner til OCK Anlæg og Martin Utoft.  
Også en kæmpe stor tak til Henrik Pilegård for udlån af jord i 
forlængelse af spejdergrunden, så spejderne får mere plads at 
udfolde sig på. Vi glæder os til at få plantet læhegn omkring og 
indvie pladsen.  

Forhåbentlig bliver der plads til et stort 
pariserhjul, som troppen skal pionere. Mon det 
bliver lige så stort som det Stouby Spejderne 
byggede sidst i 80’erne?    

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 27/2 kl. 9-ca. 12. 
Datoer i 2016: 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. 

Bæver (0.-1.kl.) 
Ulv (2.-3.kl.) 
Junior (4.-5.kl.) 
Spejder (6.-7.-8.kl) 
 
Kontakt os: 
Dina Kjerkegaard  dina@kjerkegaard.dk 40983616 
René Trust  rene.trust@gmail.com 24876919 
Kim R. Bengtsson kim.rex@hedensted.dk  24604680 
Vivi Stensdal vivi.stensdal@hotmail.com 61201001 
Karina Wagner karinadyrehave@me.com 25535713 
Klaus Pedersen smeden_stouby@yahoo.dk 60211975 
 
En stor tak til alle jer der deltog i 
fakkeloptog og tænding af lyset på Stoubys 
juletræ den 29.11.  
Håber vi ses igen til næste år… 

Følg os på 
www.stoubyspejder.dk 
eller Facebook ”KFUM 
Spejderne i Stouby”. 
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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.

Følg med i, hvad der sker  
globalt, nationalt 

og lokalt

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

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

VEJLEVEJ 59 * HYRUP * 7140 STOUBY

HYRUP
MASKINSTATION

TLF. 75 89 75 00

A
S

Alt entreprenør og landbrugsarbejde udføres

Her er plads til 
din annonce
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Nyt fra Stouby Multihus 

 

Book lokaler til fester, arrangementer og bestil mad i eller ud af huset.  

Besøg os på stoubymultihus.dk 

Følg os på Facebook 

 

 
 
 
 
 
 

Bestil tid  
Kære brugere af Stouby Hallen. 
Inden den 1. april 2016 skal I venligst 
give Anette besked på, hvilke haltimer I 
ønsker til den kommende sæson 16/17 

 
 
 
 
 

Gravhundeudstilling 
Lørdag den 12. marts kl. 10.00 - 16.00 
Arrangeret af:  
Dansk Gravhundeklub Østjylland 
Caféen er selvfølgelig åben. 

 
 
 

Kunstudstilling 
2. og 3. april 
Billedkunst - Glaskunst - Skulptur - 
Kunsthåndværk 
Flere end 50 kunstnere fra Hedensted 
Kommune udstiller egne værker. 
Caféen holder åbent hele weekenden 
og tilbyder varme og kolde retter. 

 
 
 Byt en bog 

Lokalet er nu fyldt med gode og 
spændende bøger. Kom og byt en bog. 

 

Halfest 
Lørdag den 27. februar kl. 18.00 
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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. 

 
 
 
 
                            
 
 
      

 

                           

     
 
STOUBY  

 
                                   
HORNUM                      

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 
Fredag den 
Søndag den 
Søndag den 

  7. 
14. 
21. 
28. 
  6. 
13. 
20. 
24. 
25. 
27. 
28. 
  3. 
10. 
17. 
22. 
24. 
  1. 
  

feb. 
feb. 
feb. 
feb. 
marts 
marts 
marts 
marts 
marts 
marts 
marts 
april 
april 
april 
april 
april 
maj 

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 
Bededag 
4. s.e. påske 
5. s.e. påske 

 
10.30 
Ingen 
 
10.30 
 
10.30 
 
14.00 
10.30 
 
10.30 
 
  9.00 
 
10.30 
  9.00  
 

 
Bil 
 
 
Bil 
 
Bil 
 
Liturgisk 
Bil 
 
Bil 
 
Helle Glerup 
 
Bil 
og 10.30 

10.30 
 

InI Ingen 
17 17.00 
InI  
     10.30 
In   
     10.30      
      
      
1   10.30 
  
     10.30     
      
10 10.30  

 
 
 
Hessellund 

Vinterferie 
Fra torsdag den 18. feb. til og med onsdag den 24. feb. passes embedet af sognepræst 
Helle Glerup i Hornsyld, og fra torsdag den 25. feb. til og med onsdag den 2. marts 
passes embedet af sognepræst Michael Hessellund i Rårup.  
 
Minikonfirmander 
Tirsdag den 23. feb. kl. 14.00 – 15.30 begynder ”undervisningen” af minikonfirmander 
fra 3. kl. i Stouby Multihus v/Kirsten Bach-Kristensen (sognemedhjælper) og Poul Erik 
Sørensen. Undervisningen er gratis og slutter tirsdag den 10. maj. 
 
Sogneindsamling – Folkekirkens Nødhjælp 
I år er der fokus på hjælp til kvinder i nogle af verdens fattigste lande. Har du lyst til at 
bruge et par timer på et godt formål søndag den 13. marts, så kontakt indsamlingsleder 
Poul Erik Sørensen på 7589 7051 eller send en mail til peas@km.dk  
Vi mødes ved Stouby Multihus kl.12.30, hvor indsamlerne får udleveret diverse materia-
ler, og ruterne bliver fordelt. Der er både korte og længere ruter i vore sogne.  
Tag godt imod indsamlerne.  
 
Liturgisk gudstjeneste 
Fredag den 25. marts kl. 14.00 er der liturgisk gudstjeneste i Stouby Kirke. Det betyder 
en gudstjeneste uden prædiken, hvor vi bl.a. hører Jesu lidelseshistorie og synger nogle 
af de salmer, der hører til denne dag. 
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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. 

 
 
 
 
                            
 
 
      

 

  
Konfirmander den 1. maj kl. 9.00 i Stouby Kirke: 
Agnes Aaby Lohmann   Jens Holm Kjær Poulsen 
Anne Kirkegaard Madsen   Mathias Gaarn Hansen 
Bastian Reinholt Madsen   Mathilde Gaarn Hansen 
Dagmar Brogaard    Rasmus Kvolsbæk Thingholm 
Gustav Alexander Myhre   Simon Christian Munkholm 
 
Konfirmander den 1. maj kl. 10.30 i Stouby Kirke: 
Astrid Fusager Eskildsen   Maiken Sønderdahl Petersen 
Benjamin Glisborg Boldrup   Martina Ballegaard Hansen 
Cecilie Jürgensen Trust   Maria Kjerkegaard 
Ebbe Borup Milo    Mikkel Søe 
Emma Panduro Pedersen   Natascha Tegllund 
Jacob Bach Sørensen   Sabrina Nordtorp Bøje Frederiksen 
Kimberly Lundgaard Forsyth Doherty  Sara Helstrup Krarup Nielsen 
Lukas Hofman Münch    Sune Hastrup Nielsen 
Luna Hofman Münch    Thomas Fisker Henriksen 
Lærke Cecilie Heideskov   Thor Møldrup Peitersen 
Mads Holm Utoft    Viktor Brixen Holgersen 
Magnus Meyer Frost-Jensen   Viktor Mannkopf Mikkelsen 
 
Set og sket fra 21/11 2015 – 29/1 2016 
 
Døbte i Stouby Kirke: 
17/1 Vigga Marie Udbye Pedersen 
  
Døde og/eller begravede i Stouby Sogn: 
27/11 Erling Nielsen   
  8/12 Dorthe Aamand Grabau 
26/12 Lone Birgitte Pedersen 
21/1 Sigvald Benfeldt 
 
Døde og/eller begravede i Hornum Sogn: 
18/12 Wolf Randrup Nielsen 
 
 
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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Højt humør og god fodbold 
 
Seks U14 drenge fra SSH fodbold deltog i begyndelse 
af januar i Danmarks største indendørsstævne i Tarup 
Paarup ved Odense. Stævnet var ikke niveauopdelt, så 
det var med højt humør og en lille smule nervøsitet, at 
drenge drog mod Fyn. 
 
Puljen blev vundet i fornem stil med sejre over Horsens 
og Assens, mens det blev til uafgjort mod Tårup. Det 
betød, at drengene gik videre til A-gruppespillet. Her 
var modstanderne Odense Kammeraterne og FC 
Midtjylland. A-gruppespillet blev desværre endestation for drengene efter to gode 
kampe. Specielt i kampen mod FC Midtjylland var drengene bare kommet op mod 
et fantastisk fodboldhold. Trods de to nederlag var humøret højt.  

/Kim Uldahl 

 
Juletræsfest 2015 

 

  
Julemanden blev som sædvanligt kørt til og fra hallen af Ole Sørensen. Indenfor 
styrede Lisbeth turen rundt om juletræet, med hjælp fra de tre nissepiger Sara, 
Smilla og Cecillie. Halmutter havde lavet gløgg og æbleskiver, så der var lidt til 
ganen. Og som altid var der mange flotte præmier til de heldige vindere af 
udtrækning på entrebilletten.  
 
Stor tak til alle vores sponsorer:  
Mobilbyg, Multifirmaet Peder Lyse A/S, 
Murerfirmaet Ib Christiansen, Hyrup 
Maskinstation, Min Købmand Stouby, 
Dit lille Malerfirma, Revisionskontoret i 
Daugaard v Karen Lyse, Ole Lyse/ Vestergaard 
i/s, Stoubylund v Jens Henrik Pilegaard samt tak til Marianne og Just for juletræet, 
og til Stouby Anlægsgartneri for fældning af træet. 
Mange tak til Julemanden fordi han havde tid til at komme forbi …  
 

/Stouby Skoles Venner 
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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 Rina 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 
SIM Skolebestyrelse Henrik Aage Olesen mail: hol@privat.dk  2024 4959 
 
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 
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AKTIVITETSLISTE 
 
Mountainbike – se træningstider på Facebook: mtb7140 
Junior-mountainbike – se træningstider (oftest søndage) på Facebook: Stouby 
eller juniorMTB7130+ 
Stouby Lokalarkiv har åbent hver torsdag kl 19.30-21.30, undtagen i 
skoleferierne. Herudover åbnet efter aftale. 
Hver onsdag: Onsdagsklubben – se 7 
 
Februar 
7. Familiespejder. Se side 20 
10. KFUM sælger lodsedler. Se side 20 
21. Familiespejder. Se side 20 
24. Generalforsamling i Venstre Stouby/Hornum kl. 19.30 i Multihuset 
24. Udflugt til Møgelkær Statsfængsel med Stoubys Aktive Piger. Se side 19 
27. HALFEST – 40 års jubilæum. Se bl.a. side 14 og 15 
27. Papirindsamling. Se side 21 
 
Marts 
12. Gravhundeudstilling i Multihuset. Se side 23 
13. Sogneindsamling for Folkekirkens nødhjælp. Se side 24 
14. Foredrag med Stoubys Aktive Piger i Multihuset. Se side 19 
17. Generalforsamling i Stoubynet kl. 19.00 i Multihuset. Se www.stoubynet.dk  
25. Liturgisk gudstjeneste i Stouby Kirke. Se side 24 
 
April 
2. og 3. april: Kunstudstilling i Multihuset. Se side 23 
5. 12. og 19. Les Lanciers-dans i aulaen på Stouby Skole kl. 19. Se side 7 
16. Michael Hardinger Band i Multihuset. Se side 7 
 
Næste nummer (nr. 170) af Stouby Bladet udkommer i starten af april 2016. 
Deadline for materiale til bladet er fredag den 18. marts 2016. 
Stoubybladet udkommer 6 gange om året (i starten af hver lige måned) 
Deadline for materiale til de efterfølgende numre er henholdsvis: 
20. maj, 29. juli og 23. september 2016. 
 
¼ annonce (Batteribyen) 
 


