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Stoubybladet

Nr. 211 – 38. årgang
februar 2023

Halfest 25. februar - se mere side 5
Besøg på Belle Art Gallery med Stoubys Aktive Piger

 - se mere side 11
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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: Jimmi Brøndum   tlf. 25 65 88 13  
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: Jimmy Laursen   tlf. 22 70 30 16 
Fodbold: Torsten B. Christiansen  tlf. 20 78 36 66 
Gymnastik: Lisbeth R. Thomsen  tlf. 50 97 31 39 
Tennis: Vakant   tlf.  
Bordtennis:  Vakant    tlf.  
Badminton: Jonas Sørensen   mail: jonass1996@live.dk  
Motion: Klaus Holgersen   tlf. 20 34 99 53 
Kajak: Bente Hunnerup   tlf. 21 44 95 89 
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

 .............
 .............
 .............
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80’er fest i Stouby Multihus 

 
 
Så er vi i gang med at planlægge årets 80’ er fest i Stouby Multihus med mad fra 
Peter Skov som i 80’erne.  
 
DJ Renter - Rene Terkildsen spiller op til dans og vi glæder os til at se dit smarte 
80’ er tøj blive luftet.  
 

Lørdag den 25. februar 2023 kl. 18.00. 
 
Dørene åbner kl. 17.30 hvor du køber dit armbånd. 
 
Indgang pris 300 kr. inkl. mad.  
Indgang unge under 25 år pris 200 kr. inkl. mad.  
 
Der må ikke medbringes drikkevarer, alt skal købes i baren på stedet.  
 
Tilmelding til Ole Lyse på tlf.  20 61 55 00 eller på mail ole.lyse@outlook.dk  
Tilmelding senest den 18-02-2023, så vi kan få lavet bordplan.  
 
Er du tilflytter vil der være tilflyttergave. Så husk at oplyse, at du er tilflytter.  
 
På festligt gensyn/  
Festudvalget Søren, Rasmus, Matilde, Jørgen, Ole og Annemette 
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Ny præstebolig 
 
I forbindelse med præsteskiftet skulle der tages stilling til, om vi fortsat ønsker 
bopælspligt i forbindelse med stillingen, og her var menighedsrådet ikke i tvivl: Vi 
vil beholde præsten i vores midte for at fastholde den synlighed, Poul Erik har 
stået for.  
Provstiudvalget opfordrede os til at tænke os godt om; et præsteskifte giver en 
god mulighed for at tage alt op til fornyet overvejelse. Dette gælder i forbindelse 
med de ønsker, vi har til den nye præst, men ikke mindst i bestræbelserne på at 
gøre embedet så attraktivt som muligt. Det er ingen hemmelighed, at der er 
præstemangel, og indledningsvis var det derfor planen at igangsætte de 
fornyelser og renoveringer, der var nødvendige for at hæve præstegården til en 
standard, der kunne bidrage til at tiltrække den bedste kandidat. I løbet af 
drøftelserne kom det imidlertid på banen, at det også var en mulighed at sælge 
præstegården og finde en ny præstebolig. 
At sælge præstegården er ikke noget nemt valgt, men som det er fremgået af 
dagspressen, traf et enigt menighedsråd efter alvorlige overvejelser beslutningen 
om at sælge både præstegård, jord og skov og herefter finde en passende bolig i 
enten Stouby eller Hornum. I Stouby viste der sig at være egnede boliger til salg, 
og Mikkels Vej 8 blev valgt. At sælge kirkens ejendom og købe nyt er imidlertid et 
omfattende arbejde, og i skrivende stund er der nogle ting, der endnu ikke er 
faldet på plads, så følg med på www.stoubyoghornumsogne.dk , hvor vi vil 
ajourføre løbende.  
 
Håbet er, at vi med en moderne bolig i sognenes største by, hvor mange 
aktiviteter som bla. skole, børnehave og multihus er samlet, vil give præst og evt. 
familie de bedste muligheder for at falde godt til og knytte bånd til menigheden, 
også andre steder end i kirken.  
Hvorvidt skoven også sælges fra, er endnu ikke afklaret. I menighedsrådet vil vi 
gerne imødekomme de henvendelser, vi har fået om anvendelse af skoven til 
rekreative formål. Det vil samtidig kunne være vores lokale bidrag til 
biodiversiteten og klimaindsatsen at udlægge skoven til urørt skov. Imidlertid er 
der et økonomisk aspekt, og vi afventer pt. beslutning fra provstiet, om vi vil kunne 
arbejde videre med salg af jord og præstegård alene, selvom det muligvis vil 
betyde et mindre underskud, når man regner køb af ny præstebolig med enkelte 
tilretninger som f.eks. lydtæt dør.  
 
Får vi mulighed for at beholde skoven, vil vi bede lokale ildsjæle danne en 
”aktivitetsgruppe”, da der i menigheden er flere, der har gode idéer til, hvad man 
kan bruge skoven til. Menighedsrådet ser meget positivt på nye tiltag, men vil 
behøve nogen udefra til at bidrage med idéer og arbejdskraft. Vi melder også her 
endeligt ud, så snart vi er klogere på mulighederne. 
 
Se artikel om afskedsreception for Poul Erik Sørensen på www.stouby.nu  
 

/Menighedsrådet 
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Rosenvold Strand Camping 
 

 
 
ÅBNING: Rosenvold Strand Camping har sæsonstart den 24. marts. I den 
forbindelse åbner alle aktiviteter på campingpladsen. Alle skal være velkommen til 
at komme og spille minigolf. Prisen er skiltet på hegnet. Det er også muligt at leje 
en sit-on-top kajak til 2 personer hele sommeren. 
 
BADEBRO: Badebroen blev endnu en gang flittig brugt sidste år og flyde ponton 
har igen været et hit. Vi får sat badebroen op ved første kommende lejlighed efter 
sæsonstart og i samme forbindelse vil den nye badebro til stranden ved 
Rosenvold Jolle Lauge også blive ”søsat”. Frivillig hjælper er velkommen. Når 
tiden er inde, bliver der lavet et opslag på Stouby Facebook gruppen. 
 
KIOSK: Vores lille kiosk åbner igen den 24. marts, så er det atter muligt at nyde 
en is på gåturen ved stranden. Vær dog opmærksom på der ikke er de samme 
åbningstider som campingpladsen og kan derfor variere afhængige af årstiden og 
vejret. 
 
PERSONALE: Vi mangler personaler til en del opgaver på campingpladsen. 
Butikken kan altid brug en hjælpende hånd, primær eftermiddag/aften, weekend 
og ferieperioder. (15 +). Vi mangler ligeledes personale til hovedrengøring af 
vores udlejningsenheder, og løbende rengøring ved skift af lejer. Er du 
interesseret i at tjene noget ekstra lommepenge eller supplere din pension, så 
ring/skriv for at høre nærmere, så aftaler vi et tidspunkt hvor vi kan definere 
opgaverne nærmere. (7569 1415/info@rosenvoldcamping.dk) 
Godt forår og god Sommer til alle!!  

/Karen og Brian. 
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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

receptionen@hotelvejlefjord.dk  |  76823380

SPA & VELVÆRE
Find din næste spaoplevelse i kalenderen på

www.hotelvejlefjord.dk/kalender
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Onsdagsklubbens vinterprogram 2023 
 
Klubben er for områdets efterlønner og  pensionister. Vi mødes i fælleshuset i  
Mølleparken kl. 14.00, hvis ikke andet er nævnt. 
 
8. febr. Kjørmes  kl. 12. nærmere  information  følger 
22. febr. Poul Erik Sørensen fortæller om fund på Gammelbys marker 
8. marts   Underholdning ved Birgitte og Gulla. Pris ialt kr. 50,- incl kaffe 
22.marts Susanne fra Hyggehuset viser ting fra sin butik. Pris kr.50,- incl kaffe 
5. april Ole Lyse fortæller hvad der er sket og sker i Stouby. Kr. 30,- incl. kaffe 
 
 Sommerudflugt ? 

 / Birgit og Bodil 
 
Annoncepriser for Stoubybladet 2023  
 
Tak til alle jer, der har annonceret i Stoubybladet i 2022! Uden jer havde vi ikke et 
godt og velfungerende Stoubyblad.  
 
Vi har valgt at fortsætte med uændrede annoncepriser for 2023, men vi har brug 
for nye og flere annoncer i bladet, da vi ellers har svært ved at få økonomien til at 
hænge sammen, hvis der kommer mange indlæg. Det er dejligt med mange 
indlæg - det er jo derfor vi laver bladet - men det betyder, at der kan blive højere 
trykkeomkostninger. Så kære erhvervsdrivende: Ring til mig på 30 22 73 87, så vi 
kan få en snak om, hvordan du bedst annoncerer i Stoubybladet. Du kan også 
skrive til mig på kasserer.stoubylokalraad@gmail.com  
 
Husk du behøver ikke annoncere i alle 6 numre. Du kan nøjes med at købe én 
eller to annoncer. Du kan også aftale med mig, at vi ændrer på indholdet eller 
størrelsen på din annonce i løbet af året. 
 
Prisen er den samme for farveannoncer som sort/hvid! Vi synes det giver mere liv 
i bladet med farveannoncer og du får flere kunder. 
 

    Bredde Højde Hele 2023 
En enkelt 
annonce 

Størrelse Format mål angivet i mm  Ex. moms  Ex. moms 
1/1 side Høj 134 192 8.000,00 1.665,00 
1/2 side Lav 134 96 4.000,00   835,00 
1/4 side Lav 134 48 2.000,00   415,00 
1/4 side Høj 67 96 2.000,00   415,00 
1/8 side Lav 67 48 1.000,00   210,00 

 
 

/Annoncekoordinator Rasmus Hedelund, 30 22 73 87 
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Vrigstedhus 
Stor og lille sal. Service til 65 personer.  

Opvaskemaskine.  
Henvendelse: 

Lis Laursen 

Tlf: 23 37 68 91 



korrEkturlæSNING
tEkStforfatNING
maGaSINEr
VISItkort
PlakatEr
aVISEr
hæftEr
maNualEr
kIrkEBlaDE
PoStkort
folDErE
BøGEr 
loGo
flaG
EmBallaGEr
hjEmmESIDE- tjEk & tEkStEr

PrESSEmEDDElElSEr
fIrmaPræSENtatIoNEr

fIrmaIDENtItEt
aNNoNcEr
Nyt loGo

ISBN-NumrE
rEDaktIoN

NyhEDEr
ÅrSraPPortEr

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
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Arrangementer med Stoubys Aktive Piger 

 
16. februar: Besøg på Belle Kunst. Vi mødes kl. 19:00. 
Glæd jer til en hyggelig aften! 
Martin Munkholm fortæller lidt om dagligdagen i Belle Art 
Gallery, lidt om virksomhedens historie samt, hvad de er gode til. Martin fortæller 
også et par sjove historier om et par kunstnere og fra indkøbsrejser i Iran, 
derudover vælger han et par kunstværker og tæpper at fortælle om. 
Der serveres kaffe og kage 50 kr. for medlemmer, 70 kr. for ikke medlemmer. 
Bindende tilmelding - også økonomisk, senest torsdag den 9. februar 2023 til 
Birgitte Rasmussen Mobil: 30 57 69 98 Mail: gitte30576998@gmail.com  

 
 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
Lørdag d. 18. marts 2023 kl.12.00 i Stouby Multihus: Pige-event  
– vi glæder os til at se jer! 

 
Vi spiser en lækker buffet, hvor vi samtidig har social hygge. 
 
Inden kaffen kommer Jytte Nygaard fra TØJBILEN 
og viser tøj til kvinder i aldersgruppen 40 + Gode 
danske mærker i Str. S - XXXL.  
Bestyrelsen vil gå modeshow og derefter er der 
mulighed for at kigge, mærke og købe. 
 
Pris for medlemmer:225,- kr. Pris for ikke 
medlemmer: 300- kr. 
Bindende tilmelding – også økonomisk, senest 
fredag den 10. marts 2023: Jytte V. Petersen sms: 
61 34 33 44 Mail: jyttev398@gmail.com 
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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



13

 

 

                                                                                 
Vigtige datoer: 
26. februar: Familiespejder starter 
29. marts: Vi sælger lodsedler  
 
 

 
 
 
Vinter hos Stouby Spejder 
Vinteren er over os og vi har lige haft vores opstart i 2023. Det var en kold 
omgang, men heldigvis er vi spejdere og har godt med tøj på og laver mange 
gode lege, så vi kan holde varmen. 
Foråret byder på et godt program, der kan ses på vores hjemmeside. Vi kommer 
selvfølgelig også rundt i byen og sælger lodsedler. Vi håber, at byens borgere, 
som altid, tager godt imod når vi kommer rundt. Det kan være rigtig svært for især 
de små spejdere, at ringe på hos mennesker de ikke kender, så det er dejligt med 
gode modtagelser. Det er d. 29. marts. 
 
Familiespejder i Stouby  
Søndag d. 26. februar kl 9-12 starter vi Familiespejder igen. Familiespejder er for 
familier med børn i alderen 3-6 år. Vi mødes ved hytten og hygger nogle timer 
frem. Alle børn skal have mindst en voksen, men gerne 2, med og både ældre og 
yngre søskende er velkomne til at deltage.  
 
Ledermangel 
Vi har mange børn, der gerne vil gå til spejder, desværre har vi ikke så mange 
voksne ledere, så vi søger efter flere. Har du en lille spejder gemt i maven eller er 
du nysgerrig efter hvad vi laver, så tøv endelig ikke med at komme på besøg. Du 
behøver ikke have erfaring som spejder, men du skal kunne lide at være ude og 
være sammen med de skønneste børn. Det kunne være en af byens unge 
mennesker, der gerne vil sætte lidt godt på CV’et eller en forældre til et barn der 
gerne vil gå til spejder, så er der mulighed for masser af kvalitetstid med dit barn.  
 

  
  



141 STOUBYMULTIHUS.DK

nu betale 35% af hallejen selv og det betyder 
at for hver time foreningen bruger Hal/Multisal 
vil de modtage en faktura på 170,- kr. 
For Præstestuen en faktura på 66,- kr. pr. time 
Vi håber der er forståelse for den politiske be-
slutning kommunalbestyrelsen har taget. Vi 
ved godt at det kommer både uventet og midt 
i en sæson og det for alle er en træls situation. 
 
Sponsor- og frivilligaften 
19. februar fejrede Multihuset sine sponso-
rer og frivillige med god mad og et foredrag 
af Line Mosfelt, der er direktør for det frivil-
lige arbejde ved Jelling Musikfestival.  Det var 
spændende at høre om Lines mange erfarin-
ger med frivillighed. Det var inspirerende og 
gav anledning til n snak ved bordene. 
 
Bestyrelsesarbejde er sjovt 
Vi kommer langt omkring og har det hyggeligt 

STOUBYMULTIHUS.DK

Solceller på vej til Multihuset 
Det er en stor glæde og med meget taknem-
melighed, at vi kan fortælle at Multihuset har 
fået tilskud fra både NRGIs Værdipulje og fra 
Borgerbudgetprocessen i Stouby. Det betyder 
at vi i løbet af 2023 kan montere solcelleanlæg 
på taget og dermed spare en masse energi. 
Det er tiltrængt for vores elregning steg til over 
det dobbelte over det sidste halvår af 2022. 
Med et solcelleanlæg kan vi på den lange bane 
gøre Multihuset lidt grønnere, samtidig med at 
vi stadig på den korte bane, er bevidste om det 
daglige forbrug, slukker lyset efter os og skruer 
ned for varmen som anbefalet. 
Lige nu pågår en undersøgelse af selve tagets 
beskaffenhed inden vi begynder at lægge sol-
celler på. Hvis taget skal skiftes i løbet af nogle 
år, var det måske smartere at få gjort nu.  
Det vender vi tilbage til, for det kan være vi får 
brug for nogle frivillige hænder. 

Hedensted Kommunes Nytårskur 
Multihuset begyndte det nye år med at lægge 
lokaler til Hedensted Kommunes Nytårskur 
onsdag den 4. januar. Alle kommunens er-
hvervsfolk og kommunale ledere var indbudt 
og 380 mødte op til champagne og borgme-
stertale. Det var en festlig dag afviklet til top-
karakter og vi vil gerne takke spejderne for 
hjælp med trak- og parkering, der havde 
svære vilkår pga. det meget våde vejr. Græsset 
var for blødt og kunne ikke bruges. Også stor 
tak til Peter Skov og Skovs Mad, der formåede 
at bespise alle med lækker mad på bare 20 
min! Der var ros til Stouby, både fra deltagerne 
og de kommunale arrangører! 
 
Husleje og egenbetaling  
De este vil have hørt at der fra i år kommer 
en egenbetaling for alle foreninger når de har 
aktiviteter i Hal og Multihus. Foreningerne skal 

STOUBYMULTIHUS.DK

HOLD ØJE MED KOMMENDE AKTIVITETER 

 

  2. februar Kjørmes Gilde - KUN for mænd 

  3. februar Spisning for enlige 

25. februar Halfest 

25.+26. marts Kunstudstilling begge dage 9-16 

18. april Generalforsamling i Multihuset

i Multihusets bestyrelse. Her tænker vi både 
stort og småt og nogle gange under samme 
punkt ... Lyder det som noget for dig? Så til-
byder vi lige nu plads i Stoubys måske hyg-
geligste bestyrelse. Vil du vide mere så 
kontakt formand Marianne Kjerkegaard, 
næstformand Viggo Kjær Poulsen eller én af 
os andre i bestyrelsen. eller mød op, når der 
er generalforsamling 18. april. 

bestyrelsen 

Hedensted Kommunes NYTÅRSKUR i Stouby

Afstemning om borgerbudget Fejring af sponsorer og frivillige
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nu betale 35% af hallejen selv og det betyder 
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STOUBYMULTIHUS.DK
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gøre Multihuset lidt grønnere, samtidig med at 
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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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Siden sidst fra Stouby og omegns Lokalråd 

  

Efter et par år med Corona-restriktioner kan vi formentlig glæde os til, at vi nu går 
et år i møde, hvor alle arrangementer kan afvikles. Det gælder i første omgang 
Kjørmesfesten, der måtte flyttes sidste år og halfesten, der blev aflyst. 

Vi er godt på vej ind i det nye år og juletræet ved Multihuset er fjernet og 
lyskæden er afmonteret. Desværre var der fjernet 12 pærer fra lyskæden. 
Pærerne har en værdi af kr. 50 – 60 pr. styk. 

  

Borgerbudgettering. Som tidligere omtalt fik lokalrådet af Hedensted 
Kommune  stillet kr. 75.000 til rådighed til et borgerbudgetteringsprojekt. Efter at vi 
havde opfordret borgerne til at indsende forslag til ønsker, indkom der 6 forslag. 

Foto: Afstemning ved borgerbudgettering.  

1. Beplantning af Stouby Aktivitetspark. Stouby GIF. 
2. ”Den perfekte varme”. Stouby Saunalaug. 
3. Eksperimenthave/Vild med vilje have. Stouby Skole. 
4. Fyrtårnsportaler ved indkørslen til Stouby. Stouby Erhvervsforening. 
5. Markedsføring af Min købmand.  Vores købmand i Stouby. 
6. Solceller til Stouby Multihus. Stouby Multihus. 



18

 

 Foto: Afstemning ved borgerbudgettering.  

Projekterne blev fremlagt i forbindelse med et møde i Multihuset den 14. 
december, og i forbindelse med en efterfølgende afstemning blev beløbet på kr. 
75.000 fordelt således. 

Projekt nr. 1 kr. 15.000 – projekt nr. 2  ingen tildeling – projekt nr. 3. ingen tildeling 
– projekt nr. 4 kr. 10.000 – projekt nr. 5 kr. 25.000 og projekt nr. 6 kr. 25.000. 

Vi ønsker held og lykke med projekterne. 

  

Istandsættelse af stier og parkeringsarealer. Turistsæsonen nærmer sig, og vi 
har et ønske om at istandsætte den første del af stien til Træskohage Fyr, 
parkeringspladsen ved Fakkegrav,  stien ned til fjorden og indkørslen til 
Rosenvold Havn. Arbejdet udføres ved frivilligt arbejde, og vi har tidligere 
modtaget støtte fra kommunen til indkøb af grus. Kommunen har imidlertid 
smækket kassen i, og vi vil i stedet vende blikket mod Frilufts Rådet, der tidligere 
har bidraget til lignende projekter. 
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Fjordsejlads. Vi har gennem nogle år arbejdet på at skaffe fjordsejladsen tilbage 
til Vejle Fjord. Vi har måttet opgive projektet, idet det ikke har vært muligt at få det 
finansieret, ligesom det måske ikke er det helt optimale sted  at anlægge en bro 
på grund af ringe vanddybde. Vi har en tilladelse til at anlægge en bro på 75 
meter, og denne tilladelse har Vejlefjordfonden overtaget , således at man har 
mulighed for at forlænge den eksisterende bro med op til 25 m. Den eksisterende 
bro  er allerede forlænget til stor glæde for blandt andet SPA-gæsterne. 

Ved Fakkegrav er der også anlagt en ny bro, og her er der optimal vanddybde. 
Her vil der kunne etableres en anløbsbro. 

  

Foto: Broen ved Vejle Fjord. 

Halfest. Efter 2 års pause afholder vi igen halfest i Stouby. Halfesten er omtalt på 
side 5, og i det seneste Stoubyblad ridsede vi betingelserne op for at komme i 
betragtning til Stoubyprisen. Alle tilflyttere, der er med til halfesten for første gang 
vil få overrakt en gave i form af et tryk af et gammelt kort over Stouby Sogn. 

Se mere om betingelser for Stoubyprisen og de tidligere vindere på stouby.nu  
 
Bak op om en festlig aften i Stouby! 

Støtte til lokalrådet. Vi er nu gået ind  i  2023, og der er mulighed for at forny 
medlemskabet til Lokalrådet. Kontingentet er kr. 100,- pr. husstand og kr. 50,- for 
pensionister. Beløbet kan indbetales via mobile pay som anført på side 3 i bladet. 
Beløbet kan også overføres til Lokalrådets konto i Sydbank  7030 1602101. 

  /Ole Flemming Lyse/formand 
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Gammelby Præstegård 1917 
”Frøkenpiger” 

For nogle år siden modtog Arkivet et fotoalbum fra forhenværende museumsinspektør 
Johan Schachner, Glud Museum. 
Billederne stammer fra hans mor, Anne Wulff, som i 1917 var ”Frøkenpige” hos pastor 
Fenger-Eriksens hustru i Gammelby Præstegård, altså for mere end 100 år siden. 
Dengang var der mulighed for unge piger, mod betaling, at få en oplæring i finere 
husførelse hos pastorinden i præstegården. Eleverne blev kaldt ”Frøkenpiger”. 
Billederne viser også meget om livet i præstegården for over 100 år siden.   

 
 
     
           
 
 
 
 

           Fru Katharina Fenger-Eriksen, i baggrunden, med frøkenpiger   Frøkenpiger med Anne Wulff i midten 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                  Anne Wulff i midten (Johan Schachners mor) 
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                                Pastor Kristian Fenger-Eriksen       Fru Katharina Fenger Eriksen                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fru Katharina Fenger-Eriksen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stouby Lokalarkiv Lis Schrøder / Mogens Dam 
 
 
 
 

        Fru Katharina Fenger-Eriksen 
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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.

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.

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.

Vejlevej 145 • 7140 Stouby • Tlf. +45 7589 7370
www.belle.dk • Åbningstider: Tirsdag - fredag: 12-17

Lørdag - søndag: 11-15 • Mandag lukket
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.

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
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Belle Carpets & Rugs og Belle Art Gallery  
 
Efter en kold og mørk vinter byder Belle igen velkommen 
indenfor til en masse spændende arrangementer! 
 
Belles to webshops Belle Carpets & Rugs og Belle Art 
Gallery er opdaterede. Her kan du købe både kunst, ægte 
tæpper og kelim. Martin og Trine besøger og rådgiver dig 
også gerne med de tæpper eller kunstværker du finder 
interessante. 
 
Belle holder åbent hele påsken fra kl. 11 til 15. 
 
Læs og se mere om de forskellige arrangementer nedenfor. 
Vi glæder os til at se dig i løbet af foråret! 
 

Venlig hilsen Trine, Helle og Martin Munkholm. 
 
 
Belle Carpets & Rugs er blevet tildelt en CARPET STAR 
 
Ved CARPET STAR prisuddelingen på den Internationale Domotex Messe i 
Hannover, har den danske specialforretning Belle Carpets and Rugs fået tildelt en 
CARPET STAR som årets bedste, forbilledlige og eksemplariske fagbutik for ægte 
tæpper i Europa. 
3. og 4. generation i familiefirmaet, som i år har eksisteret i 70 år, Helle, Martin og 
Trine Munkholm var tilstede ved prisuddelingen i Hannover og modtog med 
stolthed den flotte pris. 
Med rosende ord som eksemplarisk, seriøs, kompetent, forbilledlig, pålidelig og 
meget mere overrakte formanden for European Carpet-Importers Association 
(EUCA), Ali Ipekchi, statuetten til familien Munkholm. 
Martin Munkholm udtaler, at han er stolt af at Belle Carpets & Rugs er udvalgt 
blandt mange seriøse og anerkendte tæppehandlere i hele Europa. 
 
 
 
*** Les Lanciers *** 

 
Kom op af sofaen og vær med til denne festlige dans. Alle er velkommen, både 
begyndere, øvede, enlige og par. 
 
Vi danser i: Aulaen på STOUBY SKOLE følgende MANDAGE fra kl. 19.00-21.00: 
17. april 2023, 24. april 2023 og 1. maj 2023. 

 
Husk at tage kaffe med – og naboen! 

Tilmelding på telefon:  20 41 54 84 - /Birte Stisen. 
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STOUBY  

 
                                         
HORNUM                      

Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 

  5. 
12. 
19. 
26. 
  5. 
12. 
19. 
26. 

feb. 
feb. 
feb. 
feb. 
marts 
marts 
marts 
marts 

Septuagesima 
Seksagesima 
Fastelavn 
1.s.e. fasten 
2. s.e. fasten 
3. s.e. fasten 
Midfaste 
M. Bebudelser 

Ingen 
14.00 
Ingen 
19.00 
Ingen 
10.30 
Ingen 
  9.00 

 
L. Motzfeldt 
 
V. Fosgerau 
 
Helle Glerup 
 
Hessellund 

10.30 
Ingen 
10.30 
Ingen 
14.00 
Ingen 
10.30 
Ingen 

B. Warming 
 
B. Warming 
 
F. Kildeholm  
 
J. Faaborg 
 

Planer for gudstjenester efter 1. april foreligger pt. ikke. 
 
Konfirmandundervisningen 
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 
 
Fællesspisning for enlige 
Så er der igen fællesspisning for enlige i Stouby Multihus, som annonceret ved 
opslag. Første gang er d. 3. februar, anden gang d. 10. marts (tilmeldingsfrist d. 3. 
marts). Hyggeligt samvær. Pris 50 kr. for mad, kaffe/te og kage samt en øl/vand. 
Menighedsrådet regner pt. med at holde en månedlig fællesspisning frem til 
sommerferien. Hold øje med opslag i Multihuset samt på hjemmesiden 
www.stoubyoghornumsogne.dk, hvor fremtidige datoer og tilmeldingsfrister vil 
fremgå. Spørgsmål og tilmelding kan rettes til Janni Andersen, gerne på SMS 51 
52 92 61 eller mail: janniandersen@rocketmail.com.  
 
Julehjælp 2022 – tak til Chris for godt samarbejde 
Mange kunne bruge en hjælpende hånd i julen, og Chris Frederiksen fra Min 
Købmand havde søgt og fået tildelt en pulje på kr. 25.000 til julehjælp i Stouby og 
omegn. Chris bad menighedsrådet om at deltage i uddelingen af hjælpen, og det 
gjorde vi meget gerne! Tusind tak til Chris for det gode initiativ og godt 
samarbejde – menighedsrådet deltager meget gerne igen til næste år. 
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Set og sket 20/11 2022 – 20/01 2023 
Det er usikkert, om vi kan få samlet alle korrekte oplysninger samt indhente 
tilladelse til offentliggørelse af navne her i vakanceperioden, da vi ikke har en fast 
præst. Navnestoffet er derfor pt. suspenderet og vil blive genoptaget, når vi har en 
ny præst i embedet.  
 
Ansættelse af ny præst 
Ved deadline er processen med rekruttering af ny præst i fuld gang. Annoncen har 
været på vores egen hjemmeside siden før jul og på de officielle kanaler siden 10. 
januar, og de første henvendelser er løbet ind. To kandidater har pt. været på 
besøg hos menighedsrådsformanden og bla. set kirkerne. Når Stoubybladet 
udkommer, er vi i fuld gang med processen: Der er ansøgningsfrist d. 30. januar, 
hvorefter ansøgningerne gennemgås, og d. 2. februar besluttes det, hvem vi vil se 
til samtale og prøveprædiken. Ved slutningen af uge 6 er vi forhåbentlig i mål og 
kan tilbyde pastoratet til en god kandidat. Når det endeligt er faldet på plads, vil vi 
informere på Stouby.nu og hjemmesiden https://www.stoubyoghornumsogne.dk.  
 
Generelt er der mangel på præster, og især blandt nyuddannede præster lader 
der til at være en forkærlighed for større pastorater med flere præster og 
medarbejdere, men vi håber det bedste og kan forhåbentlig sammen med jer alle 
byde præsten velkommen i april. 
 
Vedr. præstebolig, se andet sted i bladet. 
 
Indsamling af lys til ”Bevar Ukraine” 
Foreningen ”Bevar Ukraine” har bedt om vores støtte til indsamling af 
lysestumper, der omsmeltes og bliver til nye lys til uddeling i Ukraine. Det vil 
derfor være muligt at aflevere sine lysestumper i en beholder i kirkerne, ligesom I 
også er velkomne til at lægge en lukket pose ved døren til graverhuset og 
Træhuset, hvis kirkerne er låst.  
 
Adresseliste:  
Sognepræst: Kirkebogsførende i vakanceperioden er Sognepræst Michael 
Hessellund i Rårup, der kan kontaktes vedr. kirkelige handlinger i sognene på 
7568 5005 eller mhla@km.dk 
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
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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   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 mail: jo.grabau@outlook.dk   2032 8346 
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
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AKTIVITETSLISTE 
 
Mountainbike: se træningstider på Facebook: mtb7140 
Lokalarkivet: tors. lige uger kl. 19.30-21.30 (minus skoleferier). Ellers efter aftale. 
 
Februar 
2. Kjørmes for alle mænd i Stouby. Se Facebookgruppen for Stouby. Tilmeld før 
29/1 ved Købmanden/oldermand Poul Skytt skytt@hafnet.dk tlf. 20 62 99 16. 
3. Spisning for enlige i Multihuset – se side 24 
8. Kjørmes med Onsdagsklubben kl. 12 – se side 9 
16. Arrangement v/Stoubys Aktive Piger. Besøg hos Belle Art Gallery – se side 11 
22. Poul Erik Sørensen besøger Onsdagsklubben kl. 14 – se side 9 
23. Foredrag og generalforsamling i Haveselskabet. Se haveselskabet.dk  
25. Halfest kl. 18. ”Et brag af en 80’er-fest!” – se side 5 
26. Opstart på Familiespejder – se side 13 
 
Marts 
8. Arrangement kl. 14 i Onsdagsklubben – se side 9 
10. Spisning for enlige i Multihuset – se side 24 
18. Arrangement ved Stoubys Aktive Piger: Pige-event – se side 11 
22. Arrangement kl. 14 i Onsdagsklubben – besøg fra Hyggehuset – se side 9 
24. Rosenvold Strand Camping åbner (minigolf, kiosk, kajakudleje mm.) – side 7 
25. og 26. Kunstudstilling i Multihuset – se stoubymultihus.dk  
29. Spejderne sælger lodsedler – se side 13 
 
Næste nummer af bladet (nr. 212) udkommer i starten af april 2023.  
Deadline for materiale til dette blad er fredag den 17. marts 2023. 
Stoubybladet udkommer 6 gange om året (i starten af hver lige måned)  
Deadline for materiale til de efterfølgende numre er 19. maj og 21. juli 2023. 
Ret til ændringer forbeholdes. 
 
 
¼ annonce liggende (Batteribyen) 


