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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 

Fakkegraveje 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. 

Husk at tjekke www.stouby.nu, hvor du bl.a. 
kan se en oversigt over alle aktiviteter og 
arrangementer i Stouby-området. 
Hvis du kender til et arrangement, som 
ikke er listet op, er du meget velkommen 
til at sende en mail til redaktionen af 
Stoubybladet og www.stouby.nu

Mailadressen er: stoubynu@gmail.com 

Venlig hilsen Stouby og Omegns Lokalråd.
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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.:  Peter Skov (repr. for Stouby Skole) tlf. 40 55 04 12  
Best.medl.:  Per Klarup   tlf. 30 54 98 44 
Best.medl.:  Anders Pedersen   tlf. 40 82 02 55 
Best.medl.: Lis Høgh   tlf. 30 57 99 12 
Best.medl.:  Maria Sahl Nedergaard (repr. for GIF) tlf. 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: Mette Tønnesen   tlf. 52 99 11 63 
Kasserer: Hans Jørn Sørensen  tlf. 27 31 53 03 
Sekretær: Maria Sahl Nedergaard  tlf. 61 54 78 70 
Best.medlem: Kristina Holst Juul  tlf. 25 32 69 65 
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 
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

Kom og se deltagerne køre gennem Stouby!

3. etape i Post Danmark Rundt 2015, Vejle-Vejle, 185 km. Torsdag den 6. 
august.Tredje etape af Post Danmark Rundt 2015 skal afvikles den 6. august 
med både start og mål i Vejle. 
Der skal køres over 185 km med afslutning med tre omgange af 5,7 km.
Se mere her: www.postdanmarkrundt.dk 
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Solen skinner, det er forår, og derfor er det også tid til at få cyklen og løbeskoene 
fundet frem, så du er klar til sponsorløbet til sommerfesten.  
 

Sponsorløb onsdag den 10. juni kl. 18 – 19. 
 
Cykelruten 
Start og mål ved Min købmand. Borgergade, Vestergade, Stouby Møllevej. 
Rundstrækning på 970 m. 
 
Løberuten 
Start og mål ved Min købmand. Borgergade, Mølleparken, Stouby Møllevej. 
Rundstrækning på 650 m. (God træning til Stoubyløbet – se mere på side 7).  
 
Der cykles eller løbes i 60 min. 
 
For at kunne deltage, skal du tegne sponsorer, som satser på dig, og vil give et 
aftalt antal kroner pr. påbegyndt kørt/løbet omgang ved løbet. Man kan også 
tegne sig for et fast beløb. 
 
Dine sponsorer kan være bedsteforældre, kolleger, venner, holdkammerater, 
naboer, forældre eller bekendte. 
 
FLOTTE PRÆMIER: 
Cykelruten:   Løberuten: 
- flest kroner   - flest kroner 
1. præmie: Fitnessårskort  1. præmie: Fitnessårskort 
2. præmie: Gavekort 300 kr. Sportigan  2. præmie: Gavekort 300 kr. Sportigan 
- flest omgange   - flest omgange 
Gavekort 300 kr. Sportigan  Gavekort 300 kr. Sportigan 
 
Der er pølser med øl/vand til alle deltagere. Deltagelse sker på eget ansvar, og 
ruten er ikke lukket for anden trafik. Min. alder for deltagelse på cykel er 14 år. 
 
Tilmeldingsblanket/sponsorkontrakt kan findes på stouby.nu eller afhentes i 
bladstativet i multihallen. Tilmelding/aflevering af sponsorkontrakter senest den 8. 
juni til Annette i multihuset eller Kim 
 
De indtjente sponsorpenge går (som resten af 
overskuddet fra sommerfesten) til foreningerne: 
Stouby Skoles Venner, Stoubys Aktive Piger, 
Spejderne, Stouby og Omegns Lokalråd samt Stouby 
GIF. 
 
Evt. spørgsmål kan rettes til Kim Uldahl, 
kue@dgu.org eller 21 36 06 98. 
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Tyske soldater på Stouby Forskole 
 
I 1940`erne var det fru Møller som underviste på Stouby forskole. 
Midt i april 1945 fik hun en fredag besked om, at skolestuen skulle bruges til 
indkvartering af tyske soldater på vej fra Norge til aktiv tjeneste. Møblerne blev 
pakket væk og der blev strøet halm på gulvet. Om mandagen ankom en deling 
tyske soldater, ikke helt unge. Alle praktiske ting ordnede de selv og de opførte sig 
stille og roligt, så det gav ikke de store problemer. Eleverne fik et par fridage, men 
måtte så gå til Gammelby skole indtil ”gæsterne” var rejst. 
 
Familien Møller boede stadig i lejligheden i skolen og hørte som mange andre 
nyheder fra BBC. Det måtte foregå meget stille og for nedrullede gardiner, da det 
var forbudt.  Alligevel kom en af de overordnede tyskere en dag og spurgte, om 
han måtte komme ind for at høre nyheder fra England. Møller svarede, at det 
hørte man ikke, det var jo forbudt! Tyskeren fastholdt sit ønske og fik til sidst lov at 
lytte med. Han var meget skeptisk, det kunne ikke passe, hvad der blev sagt om 
krigens gang ... 
De havde tidligere 
hørt om, hvor 
fronterne lå, så de 
fik lidt at tænke på. 
Efter nogle dage 
skulle soldaterne 
videre, stille og 
roligt, uden at vide 
hvorhen. De 
overordnede tog 
afsked. De udtalte 
håb om, at de 
voldsomme 
hændelser ikke 
nåede så langt og 
håbede, at familien 
kunne forsvare sig 
om nødvendigt.   Fru Møllers notater i skoleprotokollen i april 1945 
 
Arkivet er meget interesseret i at få den periode beskrevet, også selv om det er 
små begivenheder og hverdagsagtige ting, så kom og fortæl! 
 

Stouby Lokalarkiv Lis Schrøder / Mogens Dam 
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Stoubyløbet 2015 – nu med børneløb! 
www.stoubygif.dk   

 
Stoubyløbet – kom og vær med igen! 

Lørdag den 13. juni 2015 klokken 1030 (lørdag ved sommerfesten) 
 

Nyt i år: Gratis børneløb for de 0-6årige. Medaljer til alle deltagerne! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se mere på www.stoubygif.dk om ruter, tilmelding, præmier, program, 
tidligere resultater, rekorder mm. 
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HORNSYLD EL ApS
Møllevej 1 - 8783 Hornsyld - Tlf. 75 68 77 55

BARRIT EL
Tlf. 75 69 13 77

Se også internet:
www.hornsyldel.dk

 
HYLLE’S

MURERFORRETNING

LARS CHRISTIAN HYLLE

Hyrupvej 7  .  7140 Stouby .  Mobil 21 66 65 76

Alt murerarbejde 
udføres:

!

!

!

!

!

Fliser
Tag
Reparationer
Tilbygninger
Nybyggeri

OCK-anlæg
v/Ole Kilstofte
Fakkegravvej 42, 7140 Stouby
Mobil: 22 94 75 64 �  Tlf.: 75 89 75 64
E-mail: o_kil@hotmail.com
www.ock-anlaeg.dk

Belægning �  Anlægning af græsplæner �  Træfældning
Plantning �  Ny anlæg �  Renovering �  Beskæring
Og vedligeholdelse af boligforeninger og erhverv

Ring for uforbindende tilbud ...

Telefon 75 69 14 15
www.rosenvoldcamping.dk

 

 

**

HYRUP 
MASKINSTATION AS

TLF. 75 89 75 00

Landbrugets partner hele året

 Skou’s  El  & 
Marineservice  

Aut. El-Installatør 
El-installationer i bolig, 

landbrug og erhverv 
* 

Mercury & Mariner 
påhængsmotorer 

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

 og erhverv 
 

Vi ses på  
Vejlevej 107 B, 7140 Stouby 

 Tlf. 75 89 79 90 
 

www.skous-marine.dk       

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

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

leveret af os.

www.teamhjemmeplejen.dk • maria@teamhjemmeplejen.dk

Kontakt os på tlf.: 51 34 00 67
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Hjælp til PC og Internet 

 

 Digital post 
 Nem Id 
 Borger dk 
 Mail 

 

Lyder alle disse ting også som noget svært i dine ører, så sig endelig til. Jeg har 
valgt at starte et lille hold op som skal mødes i Stouby hallens lokaler.  

Jeg kan hjælpe jer med at få styr på nogle af de ting som internettet tilbyder …  

Jeg håber, vi kan samle ca. 10 personer, som gerne vil lære, hvordan man bruger 
sin Computer. Vi har dog plads til 20 hvis der er mange som har lyst til at deltage. 

DETTE ER GRATIS! 

Første gang er: Søndag den 21. juni kl. 09.00 i Stouby Multihus 

Håber I har lyst til at deltage 

Venlig hilsen Lars Stilling 
 

 
 
 
Grundlovsmøde på Rhoden Gods 
ved Venstre Barrit-Vrigsted & Stouby-Hornum 
 
Grundlovsmødet afholdes fredag den 5. juni kl. 13.00 i parken på Rhoden Gods. 
 
Grundlovstalere:  
Søren Gade og Erik Vinter 
 
Gymnastik ved Stouby GIF. 
 
Medbring kaffe, stol og evt. tæppe. 
Ved regn trækker vi inden døre. 
 
Alle er velkomne! 
 



10

Bestil lokaler til fest, møder og andre arrangementer 

Lækre festmiddage og buffeter 

Brunch og Madkurv 

Følg med på stoubymultihus dk 

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

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

Velkommen til

et hjørne af paradis

w
w

w.
ro

se
nv

ol
dc

am
pi

ng
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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 Deres ønsker.

Få Dine digitale billeder forstørret 
op og printet på fotopapir op til 
A1
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Ledermangel 
Har du lyst til at gøre en forskel for en masse dejlige børn og unge mellem 6 og 17 år, så er 
det måske os du lige går og leder efter. Det er ikke en forudsætning, at du har kendskab til 
spejderarbejde og aktiviteter, men der er til gengæld god mulighed for at få det hos os.  

Spændende aktiviteter  
Den 14.-16. maj gik junior 20 km. Vi startede torsdag ved As 
Kirke og gik til Juelsminde og fik en is. Herfra fortsatte vi til 
Barrit Kirke, hvor vi overnattede i shelteren til lørdag. Super 
seje tøser.  
Den 4.-7. juni tager hele gruppen på sommerlejr ved Temnæs, 
hvor vi skal på togt med Hispaniola og gå planken ud. Bæverne 
og familiespejderne er med fra d. 6.-7. 
Den 19-20. juni deltager troppen i en 100 km vandretur.  

Mød os på sportspladsen i Stouby til sommerfesten den 13. juni 
og ved Rosenvold Strand til Sankt Hans den 23. juni. 
Sankt Georg 
Sankt Georg er spejdernes skytshelgen. Det fejrede vi den 23. 
april med fakler, bål og afsigelse af spejderloven. Vi sluttede 
aftenen af med snobrød og pølser. 
Familiespejder 
Så er vi i gang igen. Hold øje med kalenderen på vores hjemmeside hvor mødetidspunkterne 
vil fremgå. Familiespejder er for børn i førskolealderen, som har lyst til at prøve spejderlivet 
sammen med deres familie. Næste møde er d. 14/6 kl. 9.30 
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.  
Næste gange bliver lørdag den 30. maj og den 29. august kl. 9-ca. 12. I må også gerne 
komme forbi spejderhuset med jeres aviser. 
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.) 
Trop (6.-7.-8.kl) 
 
Kontakt os: 
Dina Kjerkegaard  kjerkegaard@pc.dk 40983616 
René Trust  rene.trust@gmail.com 24876919 
Leif Pedersen  leifped@email.dk  41972650 
Kim R. Bengtsson kim.rex@hedensted.dk  24604680 
Vivi Stensdal stensdal@hotmail.com 61201001 
Karina og Klaus karinadyrehave@me.com 60211975 
En stor tak til Ingolf Frederiksen, der igen har sponsoreret et stort læs sand, 
så vi kan få lagt fliser ved hytten. Og en stor tak for hjælpen til Ole Kilstofte. 

Vigtige datoer 
Sommerlejr  4-7. juni 

Sommerfest  13. juni 

100 km vandretur 19-20. juni 

Sankt Hans  23. juni 

Sommerafslutning 24. juni 

 

 

 

 

 

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

i Stouby”. 
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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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Nyt fra fodboldafdelingen 
 
Tid til kontingentbetaling for forårssæsonen 2015 
 
Forårssæsonen er i fuld gang og der er masser af fodbold på banerne. 
Spillerne har netop fået remindere om kontingentbetaling – husk at fristen for 
indbetaling er 5. juni. 
Betaling sker via www.stoubygif.dk  
 
Ny lokal fodbolddommer 
 
I efteråret 2014 gennemførte 10 af vores U16 spillere et 
kamplederkursus, som blev afholdt af DGI.  
 
Kamplederkurset gav os en række gode og veluddannede 
fodboldambassadører, med mulighed for at dømme en 
række hjemmekampe for vores yngre spillere.  
 
Anders Ørnsvig fik ”blod på tanden”, og i vinterens løb har 
Anders gennemført DBU’s grundkursus for 
fodbolddommere, og må nu dømme kampe til og med U15 
mesterrække. 
 
Vi er glade for, og stolte af, at vi fra klubben har kunnet 
hjælpe lidt på vej – flot klaret, Anders! 
 
 
 
Grundlovsmøde den 15.juni 2015 
”Danmark dejligst” - Over dette tema vil formanden for Grænseforeningen og 
medlem af folketinget, Mette Bock, holde 
foredrag på Vrigsted Efterskole, Overvej 12, 
Stouby 
 
mandag 15. juni kl. 1900. 
 
Mette Bock vil i sit foredrag komme ind på, 
hvordan grundloven af 1849 skabte håb og 
glæde i hele Danmark.  

Tabet af en stor del af Danmark i 1864 rystede 
landet - men betød samtidig udvikling af det 
samfund vi kender i dag. Hvad udad tabes skal 
indad vindes!  
Se mere på Ældresagens hjemmeside: www.aeldresagen.dk/hedensted  
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Fodboldkampe under 
Sommerfesten 
 
Torsdag kl. 17.30: U15/U16: 
11-mands: Stouby-Jelling 
 
Fredag kl. 16.45: U16 11-
mands: Stouby-Ung Vej 
Horsens 
 
Lørdag kl. 14.00: U13 8-
mands: Stouby/Stenderup-
Grauerslund 

Program for sommerfest 2015 
 
Kom til Stouby hyggelige, festlige, årlige sommerfest! 
Vi plejer at være rigtig mange og have det rigtig 
sjovt.  
Vejret er altid med os. I hvert fald inde i teltet. 
Overskuddet fra sommerfesten deles mellem 
foreningerne: Stouby Skoles Venner, Stoubys Aktive 
Piger, Spejderne, Stouby og Omegns Lokalråd samt 
Stouby GIF. 
 
6/6 og ugen ud Salg af lodsedler                                      
 
Ons. 10/6 kl. 18.00 Grillparty: Torvet v/købmanden:  

5. klasse sælger kaffe & kage. Musik v/Freddy Herbst. 
 Sponsorløb – nyt i år! – se side 5  
 
Tors. 11/6 kl. 16.00: Telte opstilles: Frivillige hjælpere er meget velkomne! 
Kl. 19.00                    Bankospil i Multihuset – der sælges grillpølser i pausen 
                 
Fre. 12/6 kl. 17.00:  Skydetelt/Sømblok. Salg af pølser 
Kl. 17.30-02.00 Bar/slik/isbod i teltet. 5. klasse sælger kage/dessert                              
Kl. 18.00-02.00       Festaften: Menu: Helstegt gris med hjemmelavet 

kartoffelsalat, salat og hjemmelavede flutes.  
Svith & Clausen spiller.    
Entré: Voksne kr. 150,-. Børn under 12 år gratis.         

Lør. 13/6  
Kl. 9.00  Gratis kaffe og rundstykker 
Kl. 9.00  Veterantraktorer vises frem 
Kl. 9.00 - 15.00        Spejdere på pladsen – salg af pandekager m.m. 
Kl. 9.00 - 15.00         Bar og slikbod i teltet er åben  
Kl. 9.00 -?            Hestepære-arrangement. Husk cykelhjelm, hvis du skal have 

en ridetur! 
Kl. 10.00 - 14.00       Loppemarked – henvendelse Erling Nordtoft, tlf.: 75 69 12 86  
Kl. 10.00 -?               Salg af pølser 
Kl. 10.00 - 13.00       Ansigtsmaling                                            
Kl. 10.00 - 15.00       Skydetelt/sømblok  
Kl. 10.30           Stoubyløbet – se mere på www.stoubygif.dk og på side 7 
  Nyt i år: Gratis børneløb (under 1 km.) for de 0-6 årige. 
Kl. 11.00  Skakdyst med store brikker: Stouby Skakklub – Evans, Vejle 
Kl. 11.00 - 15.00       Hoppepude    
Kl. 11.00  ”Fald-i-baljen” – nyt i år! – hvem melder sig?                                                                            
Kl. 12.00 - 13.00       Gratis Sildebord  
Kl. 12.00                   Sponsorarrangement (se næste side) 
Kl. 13.00 – 14.00 5-kamp 
Kl. 13.00  Panna-fodbold (se næste side) 
Kl. 15.00                   Finaleskydning 
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Fodboldkampe under 
Sommerfesten 
 
Torsdag kl. 17.30: U15/U16: 
11-mands: Stouby-Jelling 
 
Fredag kl. 16.45: U16 11-
mands: Stouby-Ung Vej 
Horsens 
 
Lørdag kl. 14.00: U13 8-
mands: Stouby/Stenderup-
Grauerslund 

Program for sommerfest 2015 
 
Kom til Stouby hyggelige, festlige, årlige sommerfest! 
Vi plejer at være rigtig mange og have det rigtig 
sjovt.  
Vejret er altid med os. I hvert fald inde i teltet. 
Overskuddet fra sommerfesten deles mellem 
foreningerne: Stouby Skoles Venner, Stoubys Aktive 
Piger, Spejderne, Stouby og Omegns Lokalråd samt 
Stouby GIF. 
 
6/6 og ugen ud Salg af lodsedler                                      
 
Ons. 10/6 kl. 18.00 Grillparty: Torvet v/købmanden:  

5. klasse sælger kaffe & kage. Musik v/Freddy Herbst. 
 Sponsorløb – nyt i år! – se side 5  
 
Tors. 11/6 kl. 16.00: Telte opstilles: Frivillige hjælpere er meget velkomne! 
Kl. 19.00                    Bankospil i Multihuset – der sælges grillpølser i pausen 
                 
Fre. 12/6 kl. 17.00:  Skydetelt/Sømblok. Salg af pølser 
Kl. 17.30-02.00 Bar/slik/isbod i teltet. 5. klasse sælger kage/dessert                              
Kl. 18.00-02.00       Festaften: Menu: Helstegt gris med hjemmelavet 

kartoffelsalat, salat og hjemmelavede flutes.  
Svith & Clausen spiller.    
Entré: Voksne kr. 150,-. Børn under 12 år gratis.         

Lør. 13/6  
Kl. 9.00  Gratis kaffe og rundstykker 
Kl. 9.00  Veterantraktorer vises frem 
Kl. 9.00 - 15.00        Spejdere på pladsen – salg af pandekager m.m. 
Kl. 9.00 - 15.00         Bar og slikbod i teltet er åben  
Kl. 9.00 -?            Hestepære-arrangement. Husk cykelhjelm, hvis du skal have 

en ridetur! 
Kl. 10.00 - 14.00       Loppemarked – henvendelse Erling Nordtoft, tlf.: 75 69 12 86  
Kl. 10.00 -?               Salg af pølser 
Kl. 10.00 - 13.00       Ansigtsmaling                                            
Kl. 10.00 - 15.00       Skydetelt/sømblok  
Kl. 10.30           Stoubyløbet – se mere på www.stoubygif.dk og på side 7 
  Nyt i år: Gratis børneløb (under 1 km.) for de 0-6 årige. 
Kl. 11.00  Skakdyst med store brikker: Stouby Skakklub – Evans, Vejle 
Kl. 11.00 - 15.00       Hoppepude    
Kl. 11.00  ”Fald-i-baljen” – nyt i år! – hvem melder sig?                                                                            
Kl. 12.00 - 13.00       Gratis Sildebord  
Kl. 12.00                   Sponsorarrangement (se næste side) 
Kl. 13.00 – 14.00 5-kamp 
Kl. 13.00  Panna-fodbold (se næste side) 
Kl. 15.00                   Finaleskydning 

Prøv Panna-fodbold til sommerfesten! 
 

Panna-fodbold stammer oprindeligt fra 
Holland, og er én-mod-én fodbold på en 8-
kantet, lukket bane med en lav bande og to 
mål.  
Spilletid pr. kamp er 3 minutter.  
Banens diameter er 6 meter. 
 
Spilleren med flest mål har vundet.   Panna-fodboldbane 
Man kan også vinde kampen ved at   
foretage en kontrolleret tunnel (en Panna) på sin modstander og få fat i bolden 
bagefter. 
Panna betyder ”tunnel” og skal opfattes på den måde, at man kan score mål og 
vinde ved at skabe en tunnel og skyde gennem modstanderens ben. Panna-
fodbold handler meget om teknik, boldbehandling, boldakrobatik og brug af 
banens bander, for at opnå et bedre og mere spændende spil. 
  
Vi laver en lille turnering lørdag kl. 13.00. Tilmelding i teltet. 
 

 
     

Fotos fra sommerfesten 2014 
 

 
Sponsorarrangement ved sommerfesten 
 
Vi inviterer igen i år vore sponsorer på en øl og snaps sammen med sildebordet 
lørdag middag. Sker der af en eller anden grund en fejl, så du som sponsor ikke 
bliver inviteret, så kommer du alligevel! 
Tovholder på arrangementet er Jens Otto Grabau. 
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VEJLEVEJ 59 * HYRUP * 7140 STOUBY

HYRUP
MASKINSTATION

TLF. 75 89 75 00

A
S

Alt entreprenør og landbrugsarbejde udføres

JORDARBEJDE

KLOAKARBEJDE

STØBEARBEJDE

BELÆGNING
Bråskovvej 94 • 7140 Stouby • Tlf. 2082 6402

www.htn-entreprenør.dk

Frisørhjørnet

Borgergade 21
7140 Stouby
Tlf. 75897730

v/ Thuy Thi Truong

 

  

 

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

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

Vestergaard I/S.
v. Ole Lyse

JØRGEN BOJSEN JENSEN

TØMRERMESTER
Kildevangen 16 8783 Hornsyld Tlf. 75 68 75 99

Værksted Hornumvej 4, Hornum 75 68 71 88

Snullik’s Data
Bellevej 8, 
Gammelby

7140 Stouby

Alt i digitaltryk og offsettryk
Dekorering af biler og vinduer

Fotoplot
Fotografering

Skilte                              Mobil: 27517078

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

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

Vestergaard I/S.
v. Ole Lyse

JØRGEN BOJSEN JENSEN

TØMRERMESTER
Kildevangen 16 8783 Hornsyld Tlf. 75 68 75 99

Værksted Hornumvej 4, Hornum 75 68 71 88

Snullik’s Data
Bellevej 8, 
Gammelby

7140 Stouby

Alt i digitaltryk og offsettryk
Dekorering af biler og vinduer

Fotoplot
Fotografering

Skilte                              Mobil: 27517078

Dyrlægen i Stouby
Dyrlæge Bjørn Lorenzen

Lindevangen 6 • 7140 Stouby
info@dyrlaegenistouby.dk

Tlf.: 61 41 65 19

Behandling af hunde og katte
Konsultation efter aftale

Jeg kommer også gerne ud til dig og dine dyr
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Siden sidst fra Stouby og Omegns Lokalråd 
  
”Maj måneds kulde – gør laderne fulde” siger et gammelt mundheld, og med det 
kolde vejr her i maj ser det ud til, at der bliver en god høst i år. Vi må dog håbe, at 
der blæser lunere vinde midt i juni, hvor vi skal afvikle sommerfesten. Stor tak til 
sommerfestudvalget for det store koordinerende arbejde I udfører år efter år! 
  
Træskohage Fyr 
I det seneste nummer af Stoubybladet, oplyste vi, at Træskohage Fyr var blevet 
aflåst af ”sikkerhedsmæssige grunde”. Det var vi ikke blevet orienteret om, og vi 
følte, at der var ”ugler i mosen”. Var det bare begyndelsen til, at der er truffet 
beslutning om, at fyret skal brækkes ned? 
Det fik os til at skrive direkte til miljøministeren for at orientere hende om 
situationen, og at lokale kræfter står klar til at være med til at sætte fyret i stand. 
Ministeren skrev følgende svar: ”Naturstyrelsen glæder sig over, at der findes 
ressourcer og vilje hos Stouby og Omegns Lokalråd til at indgå i et samarbejde 
om at vedligeholde Træskohage Fyr. At fyret fremstår vedligeholdt og sikkert er 
også i vores interesse. Vi har aftalt med Naturstyrelsen, Trekantområdet, at de 
kontakter jer hurtigst muligt for at drøfte mulighederne”. 
Naturstyrelsen, Trekantområdet har kontaktet os, og vi afventer et udspil til en 
aftale, der skal udfærdiges af embedsmænd i styrelsen. Vi fornemmer, at de 
samme embedsmænd helst så, at fyret blev fjernet, så det kan blive lidt op ad 
bakke. Vi er dog klar til at tage kampen op for at bevare fyret. 
Vi har efterfølgende haft kontakt til Velux Fonden, og fonden vil muligvis bidrage 
med materialer til istandsættelse af fyret. 
  
Kyststien 
Vi har tidligere ansøgt Nordea Fonden og Real Dania om midler til at istandsætte 
stien fra Vejle Fjord til Træskohage Fyr, men fik i begge tilfælde afslag. Imidlertid 
har vi fundet en pulje, ”Lokale Grønne Partnerskaber”, der skal godkendes af 
kommunens Grønne Råd og efterfølgende anbefales af Naturstyrelsen. Vi har 
ansøgt om kr. 62.500,-, men har fået oplyst af Naturstyrelsen, at ansøgningen 
ikke kan fremmes, inden embedsmænd fra København har besigtiget området og 
stien. Det virker yders bureaukratisk, idet der er tale om en allerede anlagt sti, der 
skal vedligeholdes, men vi må vente indtil ”systemet” giver grønt lys. Det bliver 
måske også nødvendigt at rette henvendelse til ministeren i denne sag. 
  
Fiskeri ved fyret 
Vi har ansøgt Friluftsrådet om kr. 18.000,- til indkøb af 10 fiskestænger med grej 
og 10 par vaders til brug ved fiskeri, og det er meningen, at fiskestængerne skal 
aflåses i toppen af fyrtårnet over udgangen til platformen. Der skal så være 
mulighed for at låne en nøgle til det aflåste rum i fyrtårnet. Tovholdere i projektet 
skal være 60 + borgere, men i princippet kan alle låne fiskestængerne. Det gælder 
også gæster på Vejle Fjord Centeret. Ud for fyrtårnet er der lavvandet og et 
sikkert sted at færdes som lystfisker. 
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Bålhytten 
Vi har nu fået tilsagn om støtte på kr. 145.000,- til bålhytten, og vi er næsten i mål. 
Vi har indsendt en ansøgning til kommunen, men har endnu ikke fået tilladelse til 
at opføre bålhytten. Vi regner med, at opførelsen kan påbegyndes kort efter 
sommerferien, og der skal bruges mange frivillige til denne opgave. 
  
Affaldsindsamling 
Det lykkedes at komme igennem alle vejgrøfterne i 
Stouby og Hornum Sogne – ca. 60 km. Kommuneveje 
– og vi indsamlede over 700 dåser og bunker af papir 
og plastik. Vi fik en god omtale i den lokale presse, og 
P 4 trekanten sendte direkte fra vejgrøften på 
Hornumkærvej. Det var oprindelig miljøministeriet, der 
havde finansieret cyklerne, og der var stor ros fra 
miljøministeren og organisationen ”Hold Danmark 
Rent”. 
Indsamlingen forløb over 3 uger, og der skal lyde en 
stor tak til Stouby-spejderne og ”klub Frivillig”, der 
udover lokalrådet ydede hjælp til indsamlingen. 
Lørdag den 11. april markerede vi, at indsamlingen 
var afsluttet. Spejderne opstillede et telt på torvet hos 
Min Købmand og der var kaffe og rundstykker til de 
fremmødte. 
Husk – der er stadig mulighed for at låne affaldscykler, der står i skuret og nøglen 
kan afhentes hos Min Købmand. 
  
Stouby Aktivitetspark 
Som vi tidligere har nævnt, så har vi endnu ikke modtaget vort LAG-støttebeløb 
på kr. 360.000,- til aktivitetsparken ved skolen. Vi har i indeværende uge skrevet 
til landdistriktsministeren for at genopfriske vores skrivelse fra januar, hvor vi 
anmoder om et møde med ministeren, hvis vi mod forventning får afslag på vores 
klage. Vi var med i en udsendelse i TV Syd i november 2014, idet andre 
foreninger og lokalråd har lignende problemer med LAG-udbetalinger, og TV Syd 
vil sikkert gerne følge op på udsendelsen, nu da sagen trækker urimeligt ud. 
 
På forsiden af www.stouby.nu har vi lagt link til udsendelsen fra november 2014. 
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Kjørmesgildet 2016 
Den 2. februar 2016 har der været afholdt kjørmesgilder i Stouby i 50 år, og vi har 
aftalt med oldermand Poul Skytt, at vi skal markere denne begivenhed i 
forbindelse med kjørmesgildet. Endvidere forventer vi at nedsætte en lille 
arbejdsgruppe, der skal undersøge muligheden for at finde et egnet sted i Stouby, 
hvor der kan plantes et egetræ til minde om kjørmesgildernes 50 års jubilæum. 
Udover oldermanden og undertegnede har vi i den forbindelse kontaktet Mogens 
Dam fra lokalarkivet og sognepræst Poul E. Sørensen. 
  
Kommuneplan 
Byrådet har besluttet, at der skal tilknyttes en embedsmand til hvert lokalområde, 
og borgerne skal i samarbejde med embedsmanden fremkomme med ønsker til 
den kommende kommuneplan og en handelingsplan for Stouby. I den forbindelse 
vil vi afholde et eller flere møder hen over efteråret for at inddrage vore borgere i 
processen. Kommuneplanen har en tidshorisont på 12 år, så vi skal blandt andet 
have udpeget et nyt område til udstykning af boliger. 
 
Cykelsti 
I det seneste blad oplyste vi, at vi havde indsendt 
en ansøgning til Vejdirektoratet om tilskud til 
cykelstien langs Bråskovvej. I skrivende stund har 
vi endnu ikke fået svar på vores ansøgning. 
  
Fremtidige projekter 
Inden for de seneste år har vi igangsat mange 
projekter, og vi er opmærksomme på, at der er en 
grænse for, hvor meget vi kan overkomme i 
lokalsamfundet. Vi har været heldige med at 
skaffe midler fra diverse puljer og fonde, og det 
kan vi fortsætte med, idet der er rigtig mange 
muligheder. Hvis I har en god ide og 
arbejdskraften, så vil vi gerne vejlede og være 
behjælpelig med at skaffe midlerne. 
  
Generalforsamling 
I forbindelse med generalforsamlingen var der genvalg over hele linjen, og 
bestyrelsen konstituerede sig med de nuværende bestyrelsesmedlemmer på de 
samme poster.  Poul Skytt blev valgt som dirigent og sædvanen tro klarede han 
opgaven til UG. 
Bestyrelsens beretning kan læses på hjemmesiden www.stouby.nu under 
Referater fra Lokalrådet. 
  
Medlemskontingenter 
Efter at vi har haft en løs leddel i Stoubybladet i det seneste nummer med 
opfordring til at indbetale kontingent – så strømmer pengene ind – tak for støtten! 
  

Ole Flemming Lyse/formand. 
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Nyt fra bestyrelsen i Multihuset 
 
Tirsdag den 14. april blev årets generalforsamling for Multihuset i Stouby afholdt, 
og 3 nye medlemmer blev stemt ind: 
 

 Bjørn Lorentzen  
 Thomas Ryder og  
 Peter Rossel  

 
overtager pladserne i bestyrelsen efter  
 

 Jens Lund 
 Just Kristensen og  
 Hans Jørn Sørensen.  

Ny formand i Multihuset: Bjørn Lorenzen 
 

På bestyrelsen vegne vil vi hermed gerne takke for det store stykke arbejde de 3 
afgående medlemmer har lagt i Multihuset, og glæder os til et godt samarbejde 
med de nye. 

/Bestyrelsen. 
 

Skt. Hans på Hotel Vejlefjord 
Se mere på www.hotelvejlefjord.dk/skt-hans-aften

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

Tirsdag, den 23. juni 2015
Grillbuffet fra kl. 18.00. Bål & båltaler på stranden kl. 21.00.
Pris pr. person (ekskl. drikkevarer) Kr. 278,- Børn under 12 år halv pris

Bestil bord i receptionen på 7682 3380

GRILLAFTENER 
PÅ TERRASSEN

Hver tirs- og torsdag aften 
 fra 30. juni til 6. august

Husk at bestille bord!
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Søndagstur til Lindved og Heddahgården Vejle  
/Bjerre Herred Havekreds 
 
Søndag d. 21/6 2015 kl.13-17, er der åben have hos Lise Wulff, besøg hos 
keramiker Hanne Busch og åbent i gårdbutikken Heddahgaarden. 
 
Lise Wulff bor Sindballevej 8 i Lindved. Hun har en have, med en beplantning af 
en del sjældne træer og buske, der er en dejlig lille sø med beton blade vandfald, 
højbede.  
Hanne Busch der laver keramik bor Højtoftevej 1 Lindved. I hendes have er der 
en frodighed af planter, men det der er specielt er hendes keramik, som er meget 
velegnet til at have i haven. Der er svampe, høns foderhuse og forskellige 
skulpturer. Keramikken er til salg. 
Heddahgaarden, som er en gårdbutik, ligger Bredal Skovvej 18 Vejle. De 
forhandler en speciel maling, der hedder ”Calk Paint”, og en 
del pynte og have ting. Man kan finde dem på 
http://heddahgaarden.dk/ 
 
Det er mulighed for at drikke sin medbragte kaffe hos både 
Lise og Hanne, og hvis man har glemt den, har Hanne kaffe 
på kanden. 
 
SOMMERAFTEN I KLEJS mandag 29. juni kl. 19.00 /Bjerre Herred Havekreds 

Vi lægger op til en egnshistorisk aften med vægt på herligheder. 
Vi starter på prædikestolen i Klejs Kirke, Holstdalsvej 1K. Her vil graver Ane 
Marie Jørgensen fortælle om Bjerre Herreds nyeste og flottest beliggende kirke. 
Kirken er kun 106 år gammel og ligger smukt 96 meter over vandet. Den har 400 
brugere, det ser vi nærmere på, på den velholdte kirkegård. 

Dernæst er det frivilligt, hvilken allé man vælger, for dem er der to af. De fører ned 
til Kalsbøl Gods, Bjerrevej 388. Her tager Johan og Michael Levy imod.  

”Den hvide have” ligger på Klejs Skovvej 25. Vort 3. besøg denne aften gælder 
Gerd Calundan´s ”specielle” hvide have.  Haven er absolut ikke kedelig, den har 
et strejf af elegance – som kun hvide planter giver. Dog med et pift af blåt deri. 
Hvidt lyser op i mørket. Der indkøbes overhovedet ikke gule og røde planter. Vi 
kan sidde og drikke vores medbragte kaffe i hendes garage. Bestyrelsen bager 
noget hertil. 

Under kaffen vil der være et lille foredrag om Klejs Tårnet. Vi forsøger at skaffe 
en nøgle, og får låst op. Hvis det lykkedes er man velkommen til på hjemvejen, at 
gå op i tårnet og nyde den storslåede udsigt ud over As og Sandbjerg vig. 
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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 seks uddannede revisorer, der er klar til at levere 
gode revisorydelser i et forståeligt sprog.

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

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

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

Følg med i, hvad der sker  
globalt, nationalt 

og lokalt

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

HENRIKS
SKOVSERVICE

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

Bil: 21 81 63 27

Plantning
Gødskning
Sprøjtning

Klipning og fældning 
af juletræer
Køb og salg af træer

 

 

 
 

 
 

 
 

Import og salg
Vin til fest og gaver

Idrætsvej 2
7140 Stouby

Tlf. 75897557
www.dkwine.dk

Åbningstid “når vi er hjemme”

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

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

Vestergaard I/S.
v. Ole Lyse

JØRGEN BOJSEN JENSEN

TØMRERMESTER
Kildevangen 16 8783 Hornsyld Tlf. 75 68 75 99

Værksted Hornumvej 4, Hornum 75 68 71 88

Snullik’s Data
Bellevej 8, 
Gammelby

7140 Stouby

Alt i digitaltryk og offsettryk
Dekorering af biler og vinduer

Fotoplot
Fotografering

Skilte                              Mobil: 27517078
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Lad os samle vuggestue, børnehave og skole i Stouby 
Som deltager i Stouby Skoles bestyrelse ønsker jeg her at igangsætte en debat om en mulig 

samling af vuggestue, børnehave og skole i Stouby. 

Jeg foreslår i den forbindelse en nærmere politisk og pædagogisk undersøgelse af 

mulighederne for et samlet tilbud til Stouby og omegns børn fra den første tid, familien har 

behov for et dagtilbud, og til og med 6. klasse. Stouby Skole har god plads på matriklen og er 

nyrenoveret. Da jeg gik på skolen i 80’erne, var der gennemgående ti årgange med to spor, 

altså 20 klasser. Prognoserne siger, at vi skal være glade for en fuld klasse på hver årgang i de 

kommende år. Mon ikke Stouby Skole uden store forandringer kan rumme alle distriktets børn, 

altså både førskolebørn og skolebørn? Det vil svare til at lægge 5-6 årgange til skolens drift. 

En samlet organisering af førskole- og skoletilbud til distriktets børn kan: 

- Styrke mulighederne for endnu bedre sammenhæng i barnets opvækst, altså en styrket 

rød tråd gennem barnets leveår frem til teenagealderen 

- Integrere personalet og ledelsen for vuggestue, børnehave og skole i en mere fleksibel, 

samarbejdende og rationel organisering 

- Give mulighed for, at vuggestue-børnehave-skoles medarbejdere endnu bedre kan 

opbygge et professionelt kendskab til børnene/eleverne med henblik på endnu bedre 

sociale og faglige rammer for børnene/eleverne 

- Skabe et styrket grundlag for kommunikation og samarbejde mellem familierne og 

vuggestue-børnehave-skole om familiens børn 

- Sikre, at der altid er plads til barnet i et dagtilbud, som ligger centralt i byen 

 

Disse er nogle af de klare fordele ved en samlet organisering og beliggenhed af vuggestue, 

børnehave og skole for Stouby-distriktets børn. Dertil kommer en væsentlig mulighed for 

økonomiske besparelser, herunder hvad angår bygningers drift. 

Som forælder har jeg haft rigtig gode oplevelser med dagpleje og børnehave i Stouby, og 

forslaget dækker på ingen måde over utilfredshed med disse. Forslaget er snarere et tilvalg af 

fordelene ved en ny og samlet organisering af dagtilbud og skole på et ændret børnegrundlag, 

et tilbud, som samtidig kan være særdeles attraktivt og tryghedsskabende for potentielle 

tilflyttende børnefamilier. Det handler også om at fastholde Stouby som en stærk stemme i den 

børne- og skolepolitiske udvikling! 

Diskutér forslaget i alle mulige sammenhænge, så fordele og forbehold kan blive kendte. 

 

Gode hilsner fra Henrik Balle Nielsen 
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    STOUBY  HORNUM 
Mandag den   1. april 2. påskedag   9.00 Fin Petersen Ingen  Søndag den   7. april 1. s.e. påske Ingen  10.30  Søndag den 14. april 2. s.e. påske 14.00 Konfirmandgudstj. Ingen  Søndag den 21. april 3. s.e. påske Ingen  10.30  Fredag den 26. april Bededag 10.30 Bil, Kirkefrokost Ingen  Søndag den 28. april 4. s.e. påske Ingen  10.30  Søndag den   5. maj 5. s.e. påske 10.30 Konfirmation   9.00 Konfirm. 
Torsdag den   9. maj Kristi Himmelf. Ingen  10.30  Søndag den 12. maj 6. s.e. påske   9.00 Kirkekaffe Ingen  Søndag den 19. maj Pinsedag 10.30 Kirkebil   9.00 Kirkekaffe 
Mandag den 20. maj 2. Pinsedag Ingen  10.30  Søndag den 26. maj Trinitatis 10.30 Kirkebil Ingen  Søndag den   2. juni 1. s.e. trin. Ingen  10.30  Søndag den   9. juni 2. s.e. trin.  10.30 Kirkebil Ingen   
Sammenlægning af menighedsrådene 
Der har været afholdt sognemøde både i Hornum og i Stouby med en orientering om en mulig 
sammenlægning af menighedsrådene i vore 2 sogne. På begge møder, var der en afstemning, 
hvor der var et klart flertal for sammenlægningen. Så det arbejdes der nu videre på. 
 
Foredrag med Helge Lund 
Tirsdag den 9. april kl. 19.30 kommer pensioneret skibsfører Helge Lund fra Rødbyhavn til 
Stouby Multihus og fortæller om Vejlefjord, hvor hans far var ansat fra 1926 til 1957, fra 1938 til 
1955 som inspektør. Det er Stouby Lokalarkiv og Stouby Menighedsråd, der står for dette 
arrangement, hvor der er kaffe á 30 kr. 
 
Konfirmandgudstjeneste i Stouby Kirke 
Søndag den 14. april kl. 14.00 medvirker mange af årets konfirmander og sætter deres præg 
på denne gudstjeneste. Bagefter er der sodavand, kaffe og kage i våbenhuset.  
 
Sangeftermiddag 
Torsdag den 18. april kl. 14.00-16.00 er der igen sangeftermiddag i Stouby Multihus, hvor 
organist Uffe Kristiansen spiller. Alle er velkommen til en hyggelig eftermiddag med sang og 
musik. Der er kaffe á 20 kr.  
 
Gudstjeneste med kirkefrokost – ”Gud og sild” 
Efter gudstjenesten i Stouby Kirke fredag den 26. april kl. 10.30 er der kirkefrokost i Stouby 
Multihus, hvor der serveres sild, fiskefilet m.m. Alle er velkomne. 
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Sommerkoncert mandag den 8. juni kl. 20.00 i Stouby Kirke  
Det århusianske kor Guess What! skruer stemningen helt i top 
Århus’ gladeste kor synger Stoubys kirkerum op med både nye og gamle, danske og 
udenlandske sange, der med garanti kan få selv den mest vintertrætte til at vippe foden i 
takt. Du kan derfor allerede nu begynde at glæde dig til en flerstemmig fornøjelse med 
afrikanske "Baba Yetu", Stine Bramsens “Prototypical”, Aviciis “Wake me up" og den 
århusianske sanggruppe Postyrs “Little wing”. 
Guess What! blev dannet i 2006 og har siden vokset sig større, bedre og gladere. Koret 
ledes af Anders Thorup og består af ca. 25 dygtige korsangere i alle aldre, der gerne 
deler ud af deres fantastiske humør. Repertoiret er bredt og omfatter nyere musik i pop-, 
rock- og soulgenren. Der er gratis adgang. 
 
Ferietid m. m. 
På grund af sommerferien og ledigt embede i Daugård, Ørum og Urlev, der passes af 
Rikke Mai og undertegnede, så er gudstjenestelisten uregelmæssig. Jeg holder ferie i 
uge 27, 31 og 32. Alle ønskes en god sommerferie. 
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Sogneudflugt 
Søndag den 30. aug. arrangerer menighedsrådet sogneudflugt. Der er afgang fra 
Stouby Multihus (tidspunkt oplyses senere). Vi drikker morgenkaffe på vejen til Aarhus 
eller en af byerne syd for Århus, hvor vi deltager i gudstjenesten. Herefter er der frokost i 
sognehuset, inden vi kører til det nye Moesgaard Museum, der nok er Danmarks mest 
moderne museum. På hjemvejen drikker vi kaffe i Randlev Præstegård. Der er forventet 
hjemkomst senest kl. 18.00.  
Prisen for deltagelse er 150 kr. inkl. morgenkaffe, frokost, drikkevarer, entré, kaffe og 
transport. Tilmelding senest torsdag den 27. aug. på tlf. 75 89 70 51 eller peas@km.dk. 
Alle er velkommen. 
På grund af sogneudflugten er der ingen gudstjeneste i vore kirker denne søndag.  
 
Set og sket fra 22/3 2015 – 20/5 2015 
 
Døbte i Stouby Kirke: 
  5/4 Cecilie Cenholt Sylvest 
14/5 Asger Bille Jordt-Grau  
 
Døde og/eller begravede i Stouby sogn: 
18/3 Jens Lage Jørgensen 
26/3 Gerda Jørgensen 
23/4 Thorkild Mærkedahl 
10/5 Erik Brogaard Thomsen 
 
Døde og/eller begravede i Hornum sogn: 
15/4 Alfred Hansen 
 
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 
Graver og kirketjener: Bent E. Schmidt, Søndre Kirkevej 9, Skjold, 8700 Horsens 
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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Nye spillertrøjer til Super-oldboys og Oldboys i Stouby GIF 
 
DANGRID ved Jan Rosemaj Pedersen har sponseret nye spillertrøjer til Super-
oldboys og Oldboys.  
Trøjerne bruges primært som udebane-sæt.  
Derfor den blå farve på trøjerne (i stedet for den kendte gule).  
Tak til DANGRID (Jan Rosenmaj Pedersen) for de fine trøjer! 
 
Herunder er det Super-oldboys-holdet, der viser trøjerne frem.  
 

 
 
 
 
Licenscykelløb lørdag den 5. september 2015  
 
Cykelløbet afholdes af Hedensted Cykelklub sammen med Danmarks Cykle 
Union Distrikt Jylland/Fyn 
 
Løbet afholdes på samme måde som i 2013 og 2012. Start og mål bliver på 
Borgergade mellem Stouby Møllevej og Idrætsvej. 
Ruten går ad Vejlevej - Løgballevej - Smedskærlund- Staksrodevej- 
Rosenvoldvej. Altså med uret rundt. 
 
I lighed med de andre år forsøger vi at ensrette trafikken på alle småvejene. 
De andre år har vi mødt stor opbakning fra lokalbefolkningen. Vi er 
klar over at der kan være store gener for nogle af områdets beboere og 
erhvervsfolk. Sammen vil vi forsøge at gøre løbet så sikkert som muligt, men med 
så små gener som muligt. 
 
Der vil komme mere information senere – hold øje med www.stouby.nu  

Ole Jensen, Hedensted Cykelklub  
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Foreninger og organisationer i Stoubyområdet 
 
 
Navn:  Formand/leder  Adresse/mailadresse/web  Telefon nr. 
 
 
Bjerre Herred Havekreds Ellen Kristine Kyed Jørgensen web: bjerreherred.haven.dk   7589 7770 
Bjerre Herred Rideklub Kirsten Due  Gramrodevej 15, 7130 Juelsminde 7568 5098 
Bjerre Herred Svømmeklub Rhina Damsgaard web: bhsklub.dk   2197 2563 
Columna Gymnastikforening Eva Gamst-Jensen Møllevænget 7 M, 7140 Stouby  2026 0573 
 
Den integrerede inst. Skovly Tove Paaske  web: skovlystouby.dk   7589 7868 
Hornum Menighedsråd Erik Bertelsen  Hornumvej 7, 8783 Hornsyld   7568 7884 
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  
Onsdagsklubben Bodil Hansen  Vejlevej 119, 7140 Stouby  7589 7369 
Rosenvold Havns Bådelaug Ove Henriksen  Lilleeje 14, 8722 Hedensted  7589 0027 
 
Lægevagt: 7011 3131: OBS: får man brug for hjertestarteren i Multihuset, når der er låst, må man knuse glasdøren! 
 
SIM, Skolen I Midten Claus Pape  Nørremarksvej 3, 8783 Hornsyld  7983 3101 
SIM Skolebestyrelse Henrik Balle Nielsen Stouby Møllevej 14, 7140 Stouby 7560 1800 
Stoubybladet/www.stouby.nu Helene Fruelund mail: stoubynu@gmail.com   2182 9622 
Stouby Aktivitetsklub Vagn Jacobsen  Idrætsvej 5, 7140 Stouby   7589 7011 
 
Stouby Børneklub Benny Friis  Kalmarvej 19, 7140 Stouby  7589 7886 
Stouby Erhvervsforening Jørgen Fisker Henriksen Aksel Nielsens vej 5, 7140 Stouby 2084 4550 
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 Menighedsråd Laurids Madsen  Vejlevej 80, 7140 Stouby  2034 8573 
Stouby Motion  Klaus Holgersen Lindevangen 7, 7140 Stouby  2275 8798 
 
Stouby Multihus, best.formand Bjørn Lorenzen  mail: bjorn.lorezen@hotmail.com  6141 6519 
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 7682 3417 
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 Norbek mail: nordbek@hafnet.dk  5040 6782  
Vejlefjord Centret Jan Møller Iversen Sanatorievej, 7140 Stouby  7682 3333 
 
Venstre-Stouby   Erling Juul  mail: ebjuul@gmail.com   2330 6072 
Vrigsted Efterskole Kirsten Weile  Overvej 12, 7140 Stouby  7568 7212 
Ældre-Sagen  Ole Lyse  mail: ole.lyse@outlook.dk  2061 5500 
 
På vores hjemmeside, www.stouby.nu kan du finde mange af disse foreningers mailadresser. 
 
Redaktionen hører meget gerne fra dig, hvis du har opdateringer af kontaktinformationen herover. Mail: stoubynu@gmail.com  
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Finder du ikke hvad du søger, ring til os på tlf. 75 89 72 00 - Køb online på www.batteribyen.dk

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

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

 

AKTIVITETSLISTE 
• Hver uge: Mountainbike-træning – se træningstider på Facebook: mtb7140 
• Desuden Løbetræning – se træningstider på Facebook: run7140 
• Stouby Lokalarkiv har åbent hver torsdag fra kl 19.30 - 21.30, eller efter aftale. 
 
Juni 
5. Grundlovsmøde på Rhoden Gode med Venstre, se side 9 
8. Sommerkoncert i Stouby Kirke kl. 20.00, se side 24 
10. – 13.: Sommerfest i Stouby, se side 5, 7, 14 og 15 med bl.a.: 

 Grillparty onsdag kl. 18.00 på torvet ved købmanden. Sponsorløb. 
 Bankospil torsdag kl. 19.00 i Multihuset 
 Fredag: Festaften kl. 18.00 i teltet 
 Lørdag: Stoubyløbet kl. 10.30, sponsorarrangement kl. 12.00 og gratis 

sildebord kl. 12.00  
15. Grundlovsmøde på Vrigsted Efterskole med Ældresagen, se side 13 
21. Hjælp til PC og Internet – gratis! Se side 9 
21. Arrangement med Havekredsen til Lindved og Heddahgården, se side 21 
23. Skt. Hans på Rosenvold Camping, se www.rosenvoldcamping.dk  
23. Skt. Hans på Løgballe Camping, se www.logballe.dk  
29. Arrangement med Havekredsen: Sommeraften i Klejs, se side 21 
 
Juli:  
11. juli: Kræmmermarked på Løgballe Camping, se www.logballe.dk  
31. Deadline for augustnummeret af Stoubybladet. 
 
August: 30. august: Sogneudflugt til Aarhus, se side 25 
 
Næste nummer (nr. 166) 
af Stouby Bladet udkommer i starten af august 2015. 
Deadline for materiale til bladet er fredag den 31. juli 2015. 
Stoubybladet udkommer 6 gange om året (i starten af hver lige måned) 
Deadline for materiale til de efterfølgende tre numre er henholdsvis: 
18. september og 20. november 2015 samt 29. januar 2016 
 


