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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

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

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

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

 
  Det lokale tilbud om  
  TV og bredbånd:  
   

Konkurrencedygtigt og fremtidssikret     

 Se hjemmesiden: stoubynet.dk 
 Kontaktperson er formanden: 
       Børge Pedersen - tlf. 51 24 44 20   
       e-mail: formand@stoubynet.dk 

LØGBA LLE  CAMP IN G
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Stoubybladets redaktion 
Helene Fruelund, tlf. 21 82 96 22 og Jane Leth, tlf. 23 68 51 46. 
   
Indlæg til Stoubybladet & stouby.nu sendes til: stoubynu@gmail.com   
Henvendelse vedr. annoncer kan ske til annonceansvarlig  
Rasmus Hedelund kasserer@stoubylokalraad@gmail.com , tlf. 30 22 73 87. 
Bidrag til Lokalrådet: MobilePay til Lokalrådet: box51253 
 
Bestyrelsen for Stouby og Omegns Lokalråd 
Formand:  Ole Lyse   tlf. 20 61 55 00 
Næstfmd.:  Linda Peitersen   tlf. 51 61 11 21 
Sekretær:  Helene Fruelund   tlf. 21 82 96 22 
Kasserer:  Rasmus Hedelund  tlf. 30 22 73 87 
Best.medl.:  Anders Pedersen (repr. for skolen) tlf. 40 82 02 55 
Best.medl.: Lis Høgh (repr. for Hornum)  tlf. 30 57 99 12 
Best.medl.:  Kristian Bandholm  tlf. 22 32 24 42 
Best.medl.: Mogens Dam (repr. for Lokalarkivet) tlf. 51 90 73 51 
Best.medl.:  Vakant (repr. for GIF)  tlf.  
Suppleant: Liselotte Dybkjær   tlf. 22 62 02 17 
Suppleant: Anja Beck Nielsen  tlf. 60 61 67 80 
  
Bestyrelsen for Stouby GIF  
Formand: Jan Rosenmaj Pedersen  tlf. 29 17 80 81 
Næstfmd: Kim Uldahl   tlf. 21 36 06 98 
Kasserer: Hans Jørn Sørensen  tlf. 27 31 53 03 
Sekretær: Michael Drost-Hansen   tlf. 22 58 56 79 
Best.medlem: Jimmi Brøndum   tlf. 25 65 88 13  
Fodbold: Torsten B. Christiansen  tlf. 20 78 36 66 
Gymnastik: Lisbeth R. Thomsen  tlf. 50 97 31 39 
Tennis: Vakant   tlf.  
Bordtennis:  Poul Erik Sørensen  tlf. 21 62 12 57 
Badminton: Erling Juul   tlf. 23 30 60 72 
Motion: Klaus Holgersen   tlf. 20 34 99 53 
Kajak: Bente Hunnerup   tlf. 21 44 95 89 
Suppleant: Jimmy Laursen   tlf. 22 70 30 16 
Suppleant:  Kristina Juul   tlf. 25 32 69 65 
_________________________________________________________________ 

 
Bladets redaktion forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i indsendte indlæg, og til at 
vurdere indlæggenes relevans og aktualitet, før vi sætter dem i bladet.  
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 
bliver forkortet. Redaktionen sørger for, at indlæggets indhold ikke ændres ved evt. forkortelse. 
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 Rasmus 
Hedelund, tlf. 30 22 73 87. Du kan også downloade bladet på www.stouby.nu.  
Stoubybladets oplag: 1.000 eksemplarer. 
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Tømmermester

Jørgen Fisker Henriksen
Aksel Nielsens Vej 5      7140 Stouby

mobilbyg@mobilbyg.dk

Mandag - fredag:
Lørdag:
Søndag:

Købmand Chris Frederiksen - Stouby
Tlf.: 75 89 70 02 / mail: 0504928@minkobmand.dk

DE RINGER - VI BRINGER! - VARETUR ONSDAG OG FREDAG
Åbningstider:

7.30 - 19.00
7.30 - 18.00
8.00 - 18.00

 .............
 .............
 .............

Siden sidst fra Stouby og Omegns Lokalråd. 
 
Efter en start på en meget mild november måned er temperaturen nu faldende med let 
nattefrost. Denne temperatur passer også bedre, når byens juletræ skal hentes i Grund 
Skov hos Torsten. Traditionen tro skal juletræet stå klar ved Multihuset 1. søndag i 
advent, hvor det tændes. I år vil vi sætte en timer på lyskæden, således at juletræet kun 
er tændt om morgenen og om aftenen. 
  
Lys i fyrtårnet. Igen i år har Preben og Mogens fra Fyrpasserlaget monteret lys i 
Træskohage Fyr. Tak for det – mange nyder virkeligt det flotte syn. 
  
Skolestrukturen blev bevaret. I forbindelse med kommunalbestyrelsens forslag til 
budget for 2023 var der lagt op til kraftige besparelser på skoleområdet og nedlæggelse 
af skoler. Forhandlingerne mundede ud i at bevare den nuværende skolestruktur, og 
Stouby Skole er fortsat en 6. klasses skole. Der skal lyde en stor tak til alle, der bidrog 
med læserbreve, indlæg og politisk indflydelse. 
  
Halfest. Efter et par års pause på grund af Corona genoptager vi traditionen med at 
afholde en årlig halfest. Den næste halfest bliver lørdag den 25. februar 2023 kl. 1800 i 
Multihuset. Den allerførste halfest blev afholdt i 1989 på initiativ af Borgerforeningen, 
Stouby GIF og Idrætsforeningens Støtteforening. 
  
Stoubyprisen. I forbindelse med halfesten uddeler vi igen årets ”Stoubypris”, og i den 
forbindelse vil jeg genopfriske kriterierne for at komme i betragtning til at modtage 
prisen: 
En person, som har bidraget til den udvendige forskønnelse af Stouby i form af 
renovering af huse, anlæg af haver eller lignende eller 
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 det også kan være en virksomhed, forening eller 
lignende. 
Forslag til at modtage Stoubyprisen fremsendes senest den 17. februar 2023 til 
lokalrådets næstformand Linda Peitersen, Aksel Nielsens Vej 16 eller via mail 
til lindapeitersen@gmail.com 
  
Tilflyttere. Hvis du er tilflytter og aldrig tidligere har deltaget i en halfest, men deltager i 
halfesten den 25. februar 2023, modtager du en tilflyttergave i form af et gammelt 
indrammet kort over Stouby Sogn. I forbindelse med tilmelding til festen, skal du selv 
gøre opmærksom på, at du er tilflytter. 
  
Borger Budget. Lokalrådet har efter ansøgning modtaget kr. 75.000 fra Det Fælles 
Landdistriktsråd i Hedensted Kommune, og beløbet skal fordeles som en Borger Budget 
proces. Processen går ud på, at vore borgerne kommer med forslag til, hvordan beløbet 
skal fordeles. Der har været indkaldt til et orienteringsmøde, og ansøgninger skal senest 
indsendes til Lokalrådet (stoubylokalraad@gmail.com) senest den 5. dec. Forslagene 
fremlægges ifbm et møde onsdag den 14. dec kl. 1900 i Multihuset, hvor der 
efterfølgende er afstemning. Der er orienteret via FaceBook, og vore foreninger er 
orienteret via mail. Hvis du ønsker oplysninger om processen, kan du kontakte mig på 
20615500 eller ole.lyse@outlook.dk. 
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Æblepresseren. Udstyret blev udlånt til 20 familier hen over efteråret, og vi har 
modtaget stor ros for initiativet. Det er efterhånden en del år siden at vi modtog ca. kr. 
30.000 fra Frilufts Rådet til at etablere egen frugthave, og i den forbindelse blev der 
også plads til indkøb af æblepresseren. 
  
Teaterforestilling i Det Kreative Gartneri. Egnsteateret ”Jævn”, har fået tilskud fra 
Hedensted Kommune til af udøve børneteater i kommunens landsbyer. Vi meldte 
os som interesseret, og Lærke stillede sit drivhus til rådighed. Forestillingen ”Holbergs 
Maskerade” trak fulde huse i Stouby, og der var en særlig atmosfære, når der ind 
imellem kom et solstrejf gennem drivhusets glas. Der skal lyde en stor tak til Lærke for at 
lægge drivhus til forestillingen. Lærke har oplyst, at hun har flere initiativer i støbeskeen. 
  
Turisme. Turistsammenslutningen ”Kystlandet”, der omfatter Odder, Horsens og 
Hedensted Kommuner har for nylig afholdt et seminar på Glud Museum for 
turistaktørerne i Hedensted Kommune.  Bestyrelsen for ”Kystlandet”, der blandt andet 
består af kommunernes tre borgmestre, har besluttet, at der skal sættes særlig fokus på 
Horsens Fjord som turist destination, og der er afsat et stort beløb til projektet. Det har 
fået os, der arbejder med turisme langs Vejle Fjord op af stolene, idet vort område er en 
væsentlig del af turismen i ”Kystlandet”. Hedensted Kommune betaler omkring kr. 1,3 
millioner til turist-samarbejdet.  ”Kystlandet” har forsikret os om, at Vejle Fjord også 
kommer med i projektet, og jeg har fået en plads i arbejdsgruppen som garant for, at vi 
ikke bliver glemt i vort turistområde ”Stouby – Vejlefjord”. 
  
Poul Erik er stoppet som sognepræst. Efter 35 år som sognepræst i Stouby – 
Hornum Sogne har Poul Erik valgt at gå på pension. Jeg har haft fornøjelsen af at 
arbejde sammen med Poul Erik i hele hans embedsperiode dels som formand for 
Stouby GIF, som byrådspolitiker, i menighedsrådet og til sidst som formand for Stouby 
og Omegns Lokalråd. Et par år efter sin ankomst til Stouby blev Poul Erik formand for 
Borgerforeningen og var med til at gennemføre de første halfester. Poul Erik kom også 
med i årets revy med en ny tekst til Otto Brandenburgs sang. ”Susanne, Birgitte og 
Hanne…”. ”Dine” kvinder var blandt andet Fru Forsberg og Hvas fra menighedsrådet.  
Som formand for Borgerforeningen fik du blandt andet sat fokus på ønsket om 
storparceller, der blev realiseret nogle år senere med udstykningen på Aksel Nielsens 
Vej. Menighedsrådet arbejdede på et tidspunkt på at opføre et sognehus ude ved kirken, 
men ifbm opførelsen af Stouby Multihus bakkede du 100 % op om, at sognehuset skulle 
være en del af Multihuset, hvilket også viste sig at være den helt rigtige beslutning. 
Du har været en god præst for Stouby og Hornum Sogne, og udover præstegerningen 
har du har haft stort overskud til at engagere dig som ildsjæl i mange af lokalområdets 
aktiviteter og taget initiativ til at arrangere koncerter, Stand Up underholdning, spisning 
for enlige og meget andet. Der skal lyde en stor tak for dit arbejde for Stouby og Omegn 
gennem de mange år.                              
  
I ønskes alle en Glædelig Jul samt et Godt Nytår. Tak for god opbakning til Lokalrådet i 
2022. 
  

/Ole Flemming Lyse, Formand. 
  

 
 
 
  
  
  

Juletræsfest 2022 
 

Nu' det jul igen, og nu' det jul igen og det skal fejres,  
derfor håber vi at se en masse mennesker til den traditionelle juletræsfest i Stouby. 

 
Søndag d. 11. december kl. 14.00 – 16.00 i Stoubyhallen / Multihuset.  

 
I kan glæder jer til: 

Stort juletræ, julemand, juledans, godteposer, lotteri og meget mere.  
For disse herligheder er prisen kun:  

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

 
Tilmelding er nødvendig, senest fredag d. 2. december på:  

Stoubyskolesvenner@gmail.com eller mobilnummer: 41727367 
 

Arrangør: Stouby Skoles Venner 
 
 

Stouby Skoles Venner søger medlemmer 
 

Hvorfor Stouby Skoles Venner? 
For økonomisk at understøtte initiativer, der gør hverdagen sjovere og mere lærerig for 

elever på Stouby skole. 
F.eks. har vi sponseret: Bålhytte, MTB-spor, Fiskegrej, Gyngestativ, Redskaber til 

madkundskab, Harry Potter-rekvisitter, Musik instrumenter, Service af skolens 
lånecykler, Naturkasser med grej til naturfag. Bord/bænkesæt m.v. 

 
Hvordan skaffer vi penge? 

Blandt andet ved at afholde den årlige fastelavnsfest, den årlige juletræsfest samt at 
have en bod hvor der kan købes pommes frites og pølser/brød ved sommerfesten. 

 
Hvad forventes der af medlemmerne? 

At de hjælper til med at forberede og afvikle arrangementerne. Opgaver kunne f.eks. 
være at modtage tilmeldinger, at skaffe sponsor-gaver til lodtrækningerne, at stille 

borde/stole/fastelavnstønder/juletræ op, at modtage betaling i indgangen, at servere 
mad og drikke, at stå i bod til sommerfesten, at være formand/kassér i foreningen. Jo 

flere medlemmer vi er, jo lettere bliver arbejdet. 
 

Vi er i øjeblikket 4 medlemmer i foreningen, så vi mangler din hjælp!  
Send e-mail til stoubyskolesvenner@gmail.com 
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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

HÅNDBOLD I STOUBY 
 
I foråret 2022 trænede jeg håndbold for Trille Trolde-børn (børnehave 
og 0. klasse) i Hornsyld. Jeg synes det var utrolig ærgerligt, at der kun 
var 4 børn, hvor af de 2 var fra Stouby. Jeg talte lidt med forskellige 
forældre i Stouby, og børnene ville egentlig gerne gå til håndbold, men 
tiden var bare ikke til at gå til endnu en aktivitet i Hornsyld, Juelsminde 
mv, hvor børnene skulle køres, og hvad gør man så…? Man starter da håndbold op i 
Stouby. 
 
Jeg lavede ét opslag i vores Stouby-gruppe på Facebook, og vupti så stod der 12 børn 
til træning første gang. I dag er vi 17 børn, der træner hver tirsdag eftermiddag. Der er 
lavet en aftale med SFO’en, så børnene bliver sendt afsted i hallen, så de er klar kl. 
15.30.  
 
Alle møder op og har det sjovt, vi hygger med bolden, øver os i at blive gode til at kaste, 
gribe og spille rigtig håndbold. Træningen foregår på børnenes præmisser, og det er 
frivilligt om de vil være med til hele træningen eller kun en del af træningen. Vi har vores 
første stævne i starten af december, og børnene glæder sig til at spille rigtig kamp. 
 
Vi kunne sagtens være flere til træning, så hvis dit barn (ca. 0. – 4. klasse) har lyst til at 
prøve håndbold, så træner vi tirsdage i Stouby Multihus fra kl. 15.30 og ca. en time frem. 
Det er gratis at prøve 3 gange, vi holder juleferie fra d. 13. december og begynder igen 
efter ferien d. 10. januar. 
 

/Majbrit Kilstofte 
 
 
Onsdagsklubbens vinter program 2023 

 
 
11. jan Mandagsmusikkanterne kommer og spiller for os 
 Pris kr. 50,00 
 
26. jan Jan Simris kommer og fortæller om Bjerre Arrest 
 
8. febr. Kjørmes kl. 12. nærmere information følger 
 
22. febr. Poul Erik Sørensen kommer og fortæller om fund på Gammelby's marker 
  
Klubben er for områdets efterlønnere og pensionister. Vi mødes i fælleshuset i 
Mølleparken kl. 14.00, hvis ikke andet er nævnt. 
 
      / Birgit og Bodil
       
    
       
  

JULEGAVE  
GAVEKORT

Spa-receptionen har åbent for salg 
af julegaver og gavekort frem til  
den 23. december kl. 9.00-16.00

Hotel og spa har julelukket fra  
18. december 2022 til 4. januar 2023 receptionen@hotelvejlefjord.dk  |  76823380
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Vrigstedhus 
Stor og lille sal. Service til 65 personer.  

Opvaskemaskine.  
Henvendelse: 

Lis Laursen 

Tlf: 23 37 68 91 
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flaG
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BIllEDrEDIGErING
forfattErhjælP

DESIGNlINjEr
mENukort

BaNNErE
roll uPS

NyhEDSBrEVE

PE-DESIGN
GrafISk kommuNIkatIoN

marianne Pedersen, aksel Nielsens Vej 10, 7140 Stouby

t: 2087 0747  www.pe-design.dk m: pe@pe-design.dk

Her er plads til 
din annonce

Gratis 
Prøvetime for ALLE 
Kom med på et af vores hold og se 
om det er noget for dig. 

 
 
 
 
 
 

Fitness 
Fitnesstræning forgår i motionslokalet, hvor der både er mulighed for kredsløbs- og 
styrketræning. 
Alle personer over 15 år er velkomne, og der kan vælges mellem flere forskellige abonnements. 
 
Forældre/barn træning 
Er du fyldt 12 år eller går i 6. klasse er du også velkommen til 
træning.  
Dette skal ske i følgeskab med dine forældre eller bedsteforældre.  
 
Seniorfitness 
Vi tilbyder fælles seniortræning alle tirsdage og torsdage mellem 
kl. 9:00 – 10:00. Kom og vær med til motion og hyggeligt samvær.                
 
Indoor Cycling  
Indoor cycling er også kendt som spinning i daglig tale, og vi 
byder på forskellige hold i løbet af ugen. 
Vi har flere nye Tomahawk ic7 cykler med watt måling samt 
Body Bike cykler. Alle kan være med 😊😊😊😊 
 
Frivillige 
Stouby motion er drevet af frivillige. Både vores instruktører i motionsrummet og på alle vores hold 
arbejder frivilligt. Ligeledes er bestyrelsen drevet af ildsjæle og frivillige kræfter. Har du lyst til at være en 
del af hold bag, er du altid velkommen til at kontakte os.  

 

 
 
 
 
 
 
       

Instruktionstime 
Alle nye medlemmer tilbydes en gratis 
instruktionstime, samt et træningsprogram.  
Der kan bookes tid online via vores 
hjemmeside:  
https://stoubygif.dk/motion/ 
Her booker du også en nøgle 
 
Instruktørerne er uddannet af DGI. 

Hold øje med Facebook for aktiviteter i 
juledagene 

Vi ønsker alle vores medlemmer, en rigtig glædelig jul 
samt et godt og aktivt 2023 
 
Motionslokalet er åbent for medlemmer alle ugens 7 
dage, fra kl. 05:00 til kl. 23:00. 
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JORDARBEJDE

KLOAKARBEJDE

STØBEARBEJDE

BELÆGNING
Bråskovvej 94 • 7140 Stouby • Tlf. 2082 6402

www.htn-entreprenør.dk

FFrriissøørrhhjjøørrnneett

Borgergade 21
7140 Stouby
Tlf. 75897730

v/ Thuy Thi Truong

 

  

 

Følg med i, hvad der sker  
globalt, nationalt 

og lokalt

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

Vejlevej 107 B, 7140 Stuby
Tlf.: 23 95 38 56

thj@live.dk
thautomobiler.dk

TH Automobiler

Godt håndværk til alle biler www.teknicar.dk

www.cac-certi�ceret.dk

Følg os på Facebook
TH Automobiler

                                                                                      
Vigtige datoer: 
18. januar: Spejder opstart  
 
 

 
Efterår hos Stouby Spejder 
Efteråret har budt på fællestur til Stenhøj Skov med salatfadet. Alle havde en rigtig dejlig 
tur, hvor Ole Lyse fortalte om røverborgen. Derudover har Bæverne taget natur-mærke. 
Vi har været på besøg hos Lærke i Det Kreative Gartneri og fik en fin rundvisning. 
Børnene fik en tørret solsikke de skulle plukke frø af og fik med hjem. Så har vi været i 
skoven for at lytte efter dyr, men da det var svært at være stille længe nok, blev det til en 
svampetur, hvor der også blev fanget biller ind til kapløb hjemme igen ved hytten. Vi har 
også haft besøg af en jæger, der viste hvad han havde skudt og hvordan en fasan og en 
and ser ud indvendig. 

Ulve, Junior og Trop har taget ’Kan-selv-bevis’, hvor der bl.a. er øvet i at starte et bål og 
upcycle gamle stole, så de får et nyt flot look. Derudover har vi også taget Øksebevis, så 
nu kan vi alle holde varmen til vinter for nu kan børnene hugge brænde og tænde bål.  

 

Spejderlejr jorden rundt på 
en weekend 
Første weekend i november gik turen 
jorden rundt, eller i hvert fald til 
Børkop, hvor der var lejet hytte til 
formålet. Emnet for dette års 
efterårslejr var ’Jorden rundt’. Det 
blev besøgt flere lande, bl.a. Mexico, 
Frankrig, Danmark og USA. Der blev 
lavet Vikingesværd i Danmark, malet 
kunst i Frankrig og lavet mad i 
Mexico. Der blev naturligvis også 
hygget med film om aftenen og meget 
andet. Nogle meget trætte børn tog 
glade hjem søndag morgen. 

 

 

Juleferie og opstart igen til januar 2023 
Sidste spejderdag før juleferien bliver d. 30. november, og vi starter op igen d. 18. januar 
2023 hvor vi mødes ved hytten. Vi mangler stadig flere voksne, der har lyst til at hjælpe 
med vores dejlige spejderbørn. Det er superhyggeligt, og der er flere erfarne spejdere at 
trække på til at hjælpe med afvikling af mærker og lejrture. Derudover er der et meget 
stort katalog af aktivitet, så ingen står alene. 
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Vinterhygge med Sue’s thai-mad torsdag den 26. januar 
2023 kl.18.00 på Stouby Skole 
Vi nyder Sue’s gode thai-mad og synger sange.  
Mænd er velkommen. 

 
Pris for medlemmer 150 kr. – 200 kr. for ikke medlemmer. 
Drikkevarer kan købes. 

 
Bindende tilmelding senest torsdag den 19. januar 2023 til 
Hanne Nielsen 40 87 56 76 Mail: hannen@hafnet.dk 

 
 
 

Særudstilling med eksklusive tæpper fra Afghanistan i 
Belle Carpets and Rugs 
“Treasures of the past” og “Treasures of the future”. 
 
De fantastiske tæpper fra Afghanistan kaldes ”Skatte fra 
fortiden” og ”Skatte for fremtiden”. Det er navne som siger 
meget kort og præcist, hvad det er man får hvis man anskaffer 
sig et eksemplar.  
 
 

Vi har som den eneste tæppeforretning i Danmark fået lov til at præsentere disse 
håndknyttede kunstværker for publikum. Det er vi stolte af og I skal glæde jer til at 
opleve dem. Udstillingen kan ses til d. 18. december.  
 

/Belle Carpets and Rugs, Vejlevej 145, 7140 Stouby. 
 
 

NY TEATERFORESTILLING OM GRUNDTVIG d. 23. jan i Stouby Kirke 
 
Sammen med Hedensted Provsti har Teater Jævn planlagt en turné for en professionel 
teaterforestilling om N.F.S. Grundtvig. Forestillingen “N.F.S. - min mund og mit indre” 
tager livtag med Grundtvigs egne manuskripter og salmetekster. Forestillingen 
undersøger Grundtvigs turbulente liv og hans Mands Mindeforedrag fra 1838, der var 
med til at bane vejen for Grundtvigs folkelige gennembrud. 
“Grundtvig formåede som ingen anden at fylde de danske kirker med levende ord, der 
stadig fanger os den dag i dag. Derfor glæder vi os også til at kaste nyt lys på passager 
af Grundtvigs liv og hans knap så kendte Mands Minde-foredrag og give publikum et nyt 
syn på både Grundtvig og på deres lokale kirke”, udtaler Morten Mosgaard, der er 
producent i Teater Jævn. 

Billetterne forventes at blive sat til salg i starten/midten af december på Teater Jævns 
hjemmeside  https://www.jaevn.dk/billetsalg. Hold øje med dem den eller tjek vores 
hjemmeside https://www/stoubyoghornumsogne.dk, hvor der også kommer omtale.  

Menighedsrådet byder på kirkekaffe efter forestillingen.  

Status vedr. ansættelse af ny præst 

I menighedsrådet har vi den seneste tid fået en del forespørgsler omkring ansættelse af 
Poul Eriks efterfølger, og selvom der stadig er lang vej, kan vi da fortælle lidt: 
 
Det er obligatorisk, at stillingen står tom i 3 mdr. mellem en præsts afgang og ny præsts 
tilgang. Da Poul Erik officielt stopper 31. december 2022, vil vi få mulighed for at søge 
en ny ansat med opstart 1. april. I den mellemliggende periode er Michael Hessellund 
kirkebogsførende, og kirkerne betjenes af en række forskellige præster. Følg med her i 
Stoubybladet og på https://www.stoubyoghornumsogne.dk. Tiderne vil ofte være 
anderledes end sædvanligt, så hold øje med det, så I ikke går forgæves. 
 
Stillingen bliver slået op i januar, og stillingsopslaget og embedsbeskrivelsen vil senest 
på samme tidspunkt kunne ses på https://www.stoubyoghornumsogne.dk. I begyndelsen 
af februar vil der være udvælgelse af kandidater til samtaler og prøveprædikener i et 
samarbejde mellem menighedsråd, provsti og stift. Det er herefter planen, at vi ved 
udgangen af uge 6 har besluttet, hvem der tilbydes pastoratet. Vi vil lægge information 
på vores hjemmeside, når/hvis der er nyt at berette. 
 
Fællesspisning for enlige 
 
Fællesspisning for enlige i Stouby Multihus i præst Poul Erik Sørensens regi har været 
en stor succes frem til sommeren i år, og i menighedsrådet har vi fået flere henvendelse 
med ønsket om at genoptage aktiviteten. Det vil vi gerne imødekomme og planlægger i 
første omgang at starte aktiviteten op til februar. De nærmere omstændigheder er endnu 
ikke helt på plads, men vi vil forsøge at holde prisen på nogenlunde samme niveau som 
tidligere, så alle fortsat kan være med. Når en ny præst er på plads i foråret, tager vi 
konceptet op igen, men indtil videre vil det være menighedsrådet, der står bag 
arrangementet og forsøger at leve op til Poul Eriks standard! 
 
Derfor – er du interesseret i hyggeligt samvær med andre enlige i området, så hold øje 
med Stoubys Facebook-side og https://www.stoubyoghornumsogne.dk. 
 
Syng julen ind med BEAT-SALMER tirsdag d. 13. dec kl. 19.30 i Stouby Kirke 
 
Du vil helt sikkert blive overrasket og overvældet af denne anderledes julekoncert, hvor 
kirke-orgel og flygel spiller rock-musik af bl.a. The Beatles, The Band og Blood Sweat & 
Tears. 
 
I forbindelse med nogle af sangene bliver der læst op fra Bibelen, samt sunget både 
solosange og de kendte gamle julesange som fællessange i nye arrangementer. 
Koncerten fremføres af en professionel sanger og skuespiller - samt far og søn ved 
henholdsvis kirkeorgel og flygel. Det er menighedsrådet, der inviterer: Koncerten er 
gratis, og alle er velkomne! 

/Menighedsrådet 
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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

Jørgen Bojsen Tømrerforretning ApS
Kildevangen 16, 8783 Hornsyld

Jørgen 20295885 - Kasper 20145885

Vejlevej 145 • 7140 Stouby • Tlf. +45 7589 7370 • www.belle.dk • Åbningstider: Tirsdag - fredag: 12-17 • Lørdag - søndag: 11-15 • Mandag lukket

HUSK! DU KAN OGSÅ KØBE ONLINE  
I VORES WEBSHOP BELLE-ART.DK
FRI FRAGT VED KØB OVER 1.500 KR.
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HUSK! DU KAN OGSÅ KØBE ONLINE  
I VORES WEBSHOP BELLE-ART.DK
FRI FRAGT VED KØB OVER 1.500 KR.

KOM OG VÆR MED
Følg os på facebook  

eller meld dig til vores  
nyhedsbrev

På Belle.dk kan du se mere end 
2000 kunstværker og 4000 ægte 

tæpper og kelim i høj kvalitet

KØB
SALG
BYTTE
VASK

REPARATION
VURDERING

Hvor får du det fra, Margrethe  
 
Mange genkender sikkert denne “oneliner” fra Ulf Pilgaards parodier i Cirkusrevyen på 
dronning Margrethe. Bare ordene får alle i salen til at knække sammen af grin, da de på 
underfundig vis får os til at forstå det usagte, som alligevel forstås gennem mimik og 
udtale. På samme måde har vores præst Poul Erik Sørensen ofte leveret sigende ordspil 
i forbindelse med hans prædikener, dog med den forskel, at den opmærksomme lytter 
rammes af eftertanke af ordenes samspil, som F.eks. “Livet er dog underligt, ja nærmest 
for-underligt!”  
 
Efter 35 år i Stouby/Hornum sogne slutter Poul Erik nu som præst. Og medens mange 
naturligt husker ham fra prædikestolen, har han dog også haft en mere skjult opgave i 
forbindelse med gudstjenesten. Som vi ved, bygges en gudstjeneste i den danske 
folkekirke op over en fast liturgi med en på skift to-årig tekstrække, bestående af tre 
udvalgte tekster fra hhv gl. testamente, den nytestamentlige brevlitteratur, samt en 
decideret prædikentekst fra et af de fire evangelier. Præsten opgave er så at udlægge, 
forklare, fortolke søndagens tema via teksterne. Hvad færre dog tænker over er, at 
præstens opgave gennem salmevalget gerne skulle understrege/klargøre dagens tekst. 
Her på falderebet er det på sin plads at sige ham tak for denne vinkel af hans gerning.  
 
Så lad denne lille blomst til den store takkebuket være et, måske lidt overset område, 
hvor selve valget af salmer næsten kunne stå som en forklarende model til dagens 
tekster. At have et overblik over den danske salmeskat og derved hente det poetiske 
forklaringsunivers frem er i sig selv en opgave, der også kalder på “en lytten til 
græsrødderne”.  
 
Jeg tilhører den generation, hvor blot en enkelt salmelinie fremkalder det univers salmen 
åbner op for… men vi hørte det jo også og sang det i skolen. “At kunne mere end sit 
fadervor” har efterhånden fået en mere dubiøs klang, men taget for pålydende i denne 
sammenhæng lukker det op for en verden, hvor Gud ikke er en fremmed størrelse. “Du 
bedst min tarv og trang, o Herre kender, tilmed er lykkens gang i dine hænder!” 
“Sjælesørger fra det høje, hold med os et vågent øje, vogt de små for falk og høg!” “Lille 
Guds barn hvad skader dig?” “Læg hænderne sammen, da lægger sig Amen til 
frelserens bøn!” “Fred udi hjertet du for alting give hos os du blive!”  
Disse enkelte linier kalder for fleste et genkendelsens skær fra barndommens 
udenadslære! Linierne er taget fra salmevalget til dagens gudstjeneste den 13.11 i år, 
og falder i god tråd med selve prædiken, der handlede om Guds omsorg for…os alle!  
Det får uværgeligt én til at stille spørgsmålet… Hvor får du det fra, Poul Erik?  
 
Mon ikke han selv ved det… og vi andre kan gisne kvalificeret! Der skal lyde en tak til 
Poul Erik for hans dygtige præstegerning og ikke mindst hans uprætentiøse personlige 
integritet, der på hans egen måde har gjort kirkegang til en livsforklarende oplevelse-
hver gang!  

 
 

/Med taknemmelig hilsen Inge og John 
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SKOVLY - DEN INTEGREREDE INSTITUTION I STOUBY 

 
Skovly er en integreret daginstitution med børn i aldersgruppen ½ til 6 år. Vi har base i et 
dejligt træhus i udkanten af Rosenvold Skovene med udsigt til marker og skoven som 
nærmeste nabo. 
 

   
 

   
 
Vil du vide mere om Skovly?  
Se hjemmesiden www.skovlyistouby.aula.dk / eller find billeder fra dagligdagen på 
facebook-gruppen ’skovlyistouby’.  
 
Hvis du er ny i Stouby og/eller overvejer, om Skovly er det rette sted for netop dit barn, 
er du altid velkommen til at kontakte institutionen direkte. Har du spørgsmål, som du har 
lyst til at stille forældre, som allerede har børn i enten vuggestuen eller børnehaven, er 
du også meget velkommen til at kontakte: 
 

• Laura (mor til barn i vuggestuen) – tlf.  60 80 28 10  
• Karina (mor til barn i børnehaven) – tlf. 51 89 76 47 

 
 

Sanatorievej - 7140 Stouby

+45 2042 5271

tkg@ghiladi.dk

www.ghiladi.dk

BRUG
DEN
LOKALE
ADVOKAT

Kontakt
Skilsmisse og bodeling

Forældremyndighed

Barnets bopæl

Testamenter

Ægtepagter

Fremtidsfuldmagter

Thomas Kaehne Ghiladi - Specialist i familieretslige sager
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lægge hus til Hedensted Kommunes Nytårs-
kur og glæder os til at vise hvad huset kan, for 
en lang række af kommunens erhvervsfolk og 
folkevalgte såvel som ansatte i Hedensted 
Kommune. Vi glæder os til at byde indenfor. 
 
Endelig vil vi bare ønske glædelig jul og godt 
nytår til alle brugere af huset. 

bestyrelsen 

STOUBYMULTIHUS.DK

Energikrise og Multihuset 
Selvfølgelig bliver også Multihuset ramt, når en 
energikrise rammer landet og energipriserne 
tager himmelugten. Det er store rum at 
varme op, og det er meget lys der tændes på 
en gang. Bestyrelsen gør hvad den kan og 
med Peter Skov i spidsen forsøger vi at få det 
hele til at hænge sammen. Vi har skruet lidt 
ned for varmen og gør hvad vi kan for at slukke 
lyset efter brugerne. 
Det er på den korte bane. På den lange bane 
arbejder vi for at få et solcelleanlæg installeret 
på taget. Vi har i øjeblikket en ansøgning ude, 
så vi krydser ngre og håber, for det vil hjælpe 
os med energiudgifterne i fremtiden. 
 
Masser af aktivitet og endda en fest! 
Heldigvis er Multihuset også ramme om en 
masse aktivitet og glæde, der sætter Multihu-
set og Stouby på landkortet.  

Der er naturligvis de ugentlige aktiviteter, der 
fylder huset med folk i alle aldre i fysiske akti-
viteter. Og så er der sær-begivenhederne, der 
rækker længere ud i lokalområdet. 
Først lagde Multihuset igen rum til en valg-
handling 1. november, da vi stemte til Folke-
tinget. Den 11. november, var det så en 
“Bamsefest”, da Stig og vennerne gæstede og 
satte huset i festhumør. Det var bandet Stig og 
vennerne med Stig Rossen i front, der med 
deres hyldest til Flemming Bamse Jørgensen 
og hans glade sange, satte gang i danseglæde 
og syng-med-evner. Tak til alle jer der bakkede 
op og deltog i festen.  
Hvem skal vi invitere næste gang? Har du gode 
forslag, så lad os høre. 
 
Glædelig jul og nytårskur 
December byder på ere julerier hvor alle er 
velkommen og så begynder vi 2023 med at 

STOUBYMULTIHUS.DK

VALGSTED FV2022

HOLD ØJE MED KOMMENDE AKTIVITETER 

 

3. 12. Julefrokost med musik og dans 

11. 12. JULETRÆSFEST i hallen arrangør Stouby Skoles Venner 

17. 12. ANDEFODBOLD  i hallen. Alle er velkommen. Vi spiller om en and. 

31. 12. NYTÅRS-TAKE-AWAY fra Skovs Mad.  

4. 1. Hedensted Kommune Nytårskur

STOUBYBLADET December 2022 fra Multihuset_PE-DESIGN.qxp_PE-DESIGN  21.11.2022  11.19  Side 1
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Jul i børnehøjde, Belle i 1940´erne. 

 
 
For ikke så længe siden modtog arkivet en samling erindringer fra en person, som 
levede i sognet som barn, og her er et lille uddrag af, hvad vi modtog fra Erik Nielsen, 
Vejle, søn af smeden i Belle, Marius Nielsen. 
 
Vi har valgt et afsnit, som passer til årstiden: 
 
”Belle skole var en rigtig ”stråtækt” skole på landet med 2 klasser, en lille-klasse og en 
store-klasse, samme lærer til alle børnene.  

 

     
          Belle Skole i 1940’erne 
 

 
Ved juletid arrangerede læreren og hans kone juletræsfest i skolestuen, et stort 
arbejde for dem, bordene skulle flyttes, et stort juletræ skulle pyntes, og det var 
specielt, da det kun blev pyntet med staniolstrimler, sølvlametta, og lys, og så var der 
sat en masse stjernekastere på.  
 
Det må have været lærerens to piger, som tændte dem, for når vi blev lukket ind fra 
forgangen strålede alle stjernekastere og lys om kap.  
 
Det var det flotteste jeg nogensinde havde set, jeg kan se det for mig endnu, 63-64 år 
efter, og så sang vi julesalmer og fik godteposer. Det var alt sammen meget flot, vi var 
ca. 40 børn, mon ikke skolekommissionen har snakket godt med kommunen, for en 
lærerløn var ikke stor. 
 

 

 

Mellem jul og nytår blev alle skolens elever inviteret til juletræsfest på herregården 
Rohden. Det var også en stor begivenhed, som vi glædede os til, men nok aldrig viste 
vores taknemmelighed over, jo, vi var høflige og sagde pænt tak for i dag, for det 
havde vi fået besked på hjemmefra, men vi var meget generte og sagde ikke meget. 
 

 
 
Vi spiste i folkestuen og fik både kakao, sodavand og slik. Så var vi inde i den fine stue 
ved flyglet, gulvtæppet var rullet sammen, det sad vi på, og så var juletræet tændt.  
 

Det var meget fint det hele, så fint, at vi næsten ikke 
turde synge. Bag efter var vi igen i folkestuen, eller 
måske husets spisestue? Nu var gulvet ryddet og vi 
måtte lege. Stuepigerne og godsejeren og fruen var 
inde for at lege med. Vi havde alle kludesko på, som 
vor mor havde syet, de ridsede ikke gulvene og var 
gode at glide på. 
 
Sidst på dagen blev vi stillet op i rækker, store- klasse i 
en række og lille- klasse i en anden række, så fik alle 
en gave. Et stykke legetøj til hver i lille- klasse og en 
bog til hver i store- klasse.  
Når vi gik hjem, havde vi meget at snakke om og det 
var godt, for der var ca 2 km hjem – i træsko.” 
 
 
 
 
 

                                                                                                                            

 
 
 
 
Stouby Lokalarkiv/Lis Schrøder/Mogens Dam 
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STOUBY  

 
                                         
HORNUM                      

Søndag den 
Søndag den 
Søndag den  
Lørdag den  
Søndag den 
Mandag den 
Lørdag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 

  4. 
11. 
18. 
24. 
25. 
26. 
31. 
  8. 
15. 
22. 
29. 
  5. 
12. 
19. 
26. 
  5. 
12. 
19. 
26. 

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

2. s. i advent 
3. s. i advent 
4. s. i advent 
Juleaften 
Juledag 
Anden juledag 
Nytårsaften 
1. s.e.h. 3 k. 
2. s.e.h. 3 k. 
3. s.e.h. 3 k. 
S. s.e.h. 3 k. 
Septuagesima 
Seksagesima 
Fastelavn 
1.s.e. fasten 
2. s.e. fasten 
3. s.e. fasten 
Midfaste 
M. Bebudelse 

Ingen 
10.30 
Ingen 
13.00 
Ingen 
Ingen 
14.00 
Ingen 
  9.00 
Ingen 
  9.00 
Ingen 
14.00 
Ingen 
19.00 
Ingen 
10.30 
Ingen 
  9.00 

 
Ulrik Dige 
 
16.00 Bergh. 
 
 
Helle Glerup 
 
Hessellund 
 
Michael Høj 
 
L. Motzfeldt 
 
V. Fosgerau 
 
Helle Glerup 
 
Hessellund 

9.00 
Ingen 
9.00 

14.30 
9.00 

Ingen 
Ingen 
10.30 
Ingen 
10.30 
Ingen 
10.30 
Ingen 
10.30 
Ingen 
14.00 
Ingen 
10.30 
Ingen 

Hessellund 
 
Rikke Mai 
Berghof 
A.Dalgaard 
 
 
L. Motzfeldt 
 
Helle Glerup 
 
B. Warming 
 
B. Warming 
 
Kildeholm? 
 
J. Faaborg 

Konfirmandundervisningen fra januar til og med marts varetages af sognepræst 
Jens Braüner Hansen i Ølsted, jebh@km.dk eller 2173 4693 
Det forventes, at der vil være ansat en ny præst den 1. april. Det betyder, at guds-
tjenesterne vil være uregelmæssige indtil 1. april, hvor forskellige præster står for 
gudstjenester og kirkelige handlinger.  
Sognepræst Michael Hessellund i Rårup er tovholder og kan kontaktes vedr. kir-
kelige handlinger i sognene på 7568 5005 eller mhla@km.dk 
 
TAK … efter 35 år som jeres præst 
Jeg vil benytte lejligheden til at sige hjertelig tak for den store opbakning, der har 
været både i kirkerne og i sognene gennem de sidste 35 år. Det har været med til 
at gøre tiden som præst til nogle fantastiske og spændende år, som jeg vil se til-
bage på med stor glæde og taknemmelighed. Stor tak også til menighedsråd og 
de ansatte i vores kirker for et rigtig godt samarbejde – og til det nuværende Me-
nig-hedsrådet jeres indsats i forbindelse med min afsked. Jeg kommer selvfølgelig 
til at savne jer – men glæder mig samtidig til livet som ”pastor emeritus”.    
Stouby og Hornum er virkelig ikke bare et godt sted at bo – men også et godt sted 
at være præst. Jeg ønsker det bedste for jer og for sognene fremover. 
Kh. Poul Erik Sørensen 

Julekoncert i Stouby Kirke – Syng julen ind med BEATSALMER 
Tirsdag den 13. dec. kl. 19.30 med rock-musik af bl.a. The Beatles, The Band og 
Blood, Sweat & Tears. Koncerten fremføres af en professionel sanger og skue-
spiller – samt far og søn ved henholdsvis orgel og klaver. Der vil solosange, op-
læsning i bibelske tekster, kendte gamle julesange som fællessange i nye arran-
gementer. Menighedsrådet er arrangør, og der er gratis adgang. 
 
Arrangementer i jan. – til og med marts bekendtgøres på Stouby Kirkes hjemme-
side – samt ved opslag – og endelig på Facebooksiderne her i området. Det gæl-
der bl.a. en teaterforestilling om Grundtvig med Teater Jævn i Stouby Kirke den 
23. jan. og fællesspisninger for enlige i Stouby Multihus. 
 
Set og sket 29/7 2022 – 20/11 2022 
 
Døbte i Stouby Kirke 
  7/8 Ella Møller Blichfeldt  
  7/8 Marie Møller Blichfeldt 
18/9 David Henrik Ipsen Dahl 
  2/10 Villum Alexander Krogstrup 
30/10 Jonas Foder Landin 
 
Døbte i Hornum 
14/8 Vigga Stræde Simonsen 
14/8 Pelle Bording Bernth Nygaard og Nellie Bording Bernth Nygaard 
 
Bryllup/velsignelse i Stouby Kirke: 
13/8 Martin Munkholm & Lotte Frederiksen  
20/8 Stig Vilhelm Skjønnemann Mensing &  

Anja Ninon Vestermark Schermer Grevsen-Rothwelsch                                                
17/9 Poul Erik Aandstad Sørensen & Trine Hald 
 
Døde i Stouby: 
12/9 Bent Wolfsgruber Jensen 
 
Adresseliste:  
Sognepræst: Ledig  
Organister: Birgit Eskildsen og Ingrid Lund 
 
Stouby Kirke:  
Graverkontoret ved kirken: 7589 7435 – eller mail til Stouby-kirke@hotmail.com 
Graver og kirketjener: Sten L. Thomsen 
Kirkeværge: Michael Brund, Hornumvej 12, Hornum, 8783 Hornsyld, 2233 0669 
 
Hornum Kirke:  
Graver og kirketjener: Kirsten Heide Laursen, 2130 6120 eller 
hornumgraverkontor@gmail.com 
Kirkeværge: Michael Brund, Hornumvej 12, Hornum, 8783 Hornsyld, 2233  
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HENRIKS
SKOVSERVICE

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

Bil: 21 81 63 27

Plantning
Gødskning
Sprøjtning

Klipning og fældning 
af juletræer
Køb og salg af træer

 

 

 
 

 
 

 
 

Import og salg
Vin til fest og gaver

Idrætsvej 2
7140 Stouby

Tlf. 75897557
www.dkwine.dk

Åbningstid “når vi er hjemme”

- Vi gi’r dig et frisk pust

w w w. j p s - r e n . d k  ·  7 5  8 7  2 4  6 7

• TERRASSEVASK • ALGEBEHANDLING
• FACADEVASK • VINDUESPOLERING

V/ CLAUS MADSEN  -  TLF. 26 15 71 81
WWW.CM-EJENDOMSSERVICE.DK

TOTAL EJENDOMSSERVICE
– tilpasset dit behov

Enghøjs Autoværksted
Vi værner om det gode tillidsforhold til vores kunder

• Online booking
• Privat- og erhvervsbiler

• Lav timepris
• Højt serviceniveau

Tlf. 75 68 73 18
enghojsauto.dk

Enghøjs
Autoværksted

Foreninger og organisationer i Stoubyområdet 
 
 
Navn:  Formand/leder  Adresse   Telefon nr. 
 
Bjerre Herred Havekreds Ellen Kristine Kyed Jørgensen web: bjerreherred.haven.dk   5180 3948 
Bjerre Herred Svømmeklub Christina Hermansen web: bhsklub.dk    
Columna Gymnastikforening Lotte Krogsgaard web: columna-gymnastik.dk    6031 5394 
 
Hornsyld Bridgeklub Anders Bloch  web: hornsyldbridgeklub.dk   4053 0715 
Håndboldklubben HSR Søren Østergaard web: hsr-haandbold.dk   2323 3722 
KFUM-spejderne i Stouby Morten Seeberg Nielsen mail: ledere@stoubyspejder.dk  26219883 
Oldermanden for Stouby Sogn Poul Skytt  mail: skytt@hafnet.dk   2062 9916  
 
Lægevagt: 7011 3131:   
Hjertestartere findes ved indgangen til Multihuset, på Hotel Vejlefjord, Bellevej 19, Rosenvold Havn og Løgballe Camping.  
 
Onsdagsklubben Bodil Hansen  Stouby Møllevej 12 C, 7140 Stouby 2460 7410 
Rosenvold Havns Bådelaug Ove Henriksen  Lilleeje 14, 8722 Hedensted  7589 0027 
SIM, Skolen I Midten Troels Brogård Andersen mail: skolenimidten@hedensted.dk  7983 3100 
SIM Skolebestyrelse Marianne Poder Thomsen mail: poderthomsen@gmail.com  2880 0170 
 
Skovly Vuggestue & Børnehave Vakant  web: stoubyistouby.aula.dk  7974 1666 
Skovly Bestyrelse Maria Kristoffersen    5047 5728 
Stoubynet  Børge Pedersen Borgergade 5, 7140 Stouby  5124 4420 
Stouby Aktivitetsklub Vagn Jacobsen  Idrætsvej 5, 7140 Stouby   7589 7011 
Stouby Børneklub Anna Majbritt Due Overbyvej 21, 7130 Juelsminde  4128 0446 
 
Stouby GIF  Jan Rosenmaj Pedersen web: stoubygif.dk   2917 8081 
Stouby Jagtforening Ole Mikkelsen  Mølletoften 2, 7140 Stouby  2398 4193 
Stouby Kajakfællesskab Bente Hunnerup web: stoubygif.dk  2144 9589 
Stouby Lokalarkiv Mogens Dam  web: stouby-lokalarkiv.dk   5190 7351 
 
Stouby-Hornum Menighedsråd Marianne K. Kristensen mail: mkjerkegaard@gmail.com  4027 7155 
Stouby Motion  Klaus Holgersen mail: klauholg@gmail.com   2034 9953 
Stouby Multihus, formand Marianne K. Kristensen mail: mkjerkegaard@gmail.com   4027 7155 
Stouby Multihus, halbest./Café Peter Skov  mail: peter@skovsmad.dk    4055 0412 
  
Stouby Saunalaug Sten Appelon Petersen mail: sten.appelon@hotmail.com 2270 8320 
Stouby Skakklub Jens Otto Grabau Kirkevænget 336, 8310 Tranbjerg 8755 4141 
Stouby Skole   Valther Th. Petersen web: stouby-skole.aula.dk   7974 1265 
Stouby Skole Bestyrelse Birgitte Preuthun mail: bipreu@gmail.com  4064 7926 
Stouby Skoles Venner Jimmi Brøndum  mail: jb@zelectedfoods.dk   2565 8813 
 
Stouby og Omegns Lokalråd Ole Lyse  web: stouby.nu     2061 5500 
Stouby Vandværk Ib Christiansen  Bråskovvej 86, 7140 Stouby  2179 7733 
Stouby Varme  Bjørn Faxholm  web: stouby-varme.dk   2872 3199 
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  Birgitte Rasmussen mail: gitte30576998@gmail.com  3057 6998 
 
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: se træningstider på Facebook: mtb7140 
Lokalarkivet: tors. lige uger kl. 19.30-21.30 (minus skoleferier). Ellers efter aftale. 
 
December 
 
3. Julefrokost i Multihuset. Læs mere side 20 
10. Jagt i Præsteskoven. Vi mødes ved vendepladsen kl. 10.00 
11. Møde i onsdagsklubben. Læs mere side 9 
11. Juletræsfest i Multihuset. Læs mere side 7 
13. Julekoncert i Stouby Kirke kl. 19.30. Læs mere side 15 
17. Andefodbold i Hallen. Læs mere side 20 
 
Januar 
11. Arrangement i onsdagsklubben. Læs mere side 9 
18. Opstart hos Spejderne. Læs mere side 13 
23. Teaterforestilling om Grundtvig i Stouby Kirke. Læs mere side 14 
26: Arrangement i onsdagsklubben. Læs mere side 9 
26. Vinterhygge med Sue´s thai Mad v/ Stoubys Aktive Piger. Læs mere side 14 
26. Arrangement i Onsdagsklubben. Læs mere side 9 
 
Næste nummer af bladet (nr. 211) udkommer i starten af februar 2023.  
Deadline for materiale til dette blad er fredag den 20. januar 2023. 
Stoubybladet udkommer 6 gange om året (i starten af hver lige måned)  
Deadline for materiale til de efterfølgende numre er 17. marts og 26. maj 2023.  
Ret til ændringer forbeholdes. 
 
 
 
 
¼ annonce liggende (Batteribyen) 


