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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

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

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

Vestergaard I/S.
v. Ole Lyse

JØRGEN BOJSEN JENSEN

TØMRERMESTER
Kildevangen 16 8783 Hornsyld Tlf. 75 68 75 99

Værksted Hornumvej 4, Hornum 75 68 71 88

Snullik’s Data
Bellevej 8, 
Gammelby

7140 Stouby

Alt i digitaltryk og offsettryk
Dekorering af biler og vinduer

Fotoplot
Fotografering

Skilte                              Mobil: 27517078
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Stoubybladets redaktion 
Helene Fruelund, tlf. 21 82 96 22 og Bjørn Lorenzen, tlf. 61 41 65 19. 
   
Indlæg til Stoubybladet & stouby.nu sendes til: stoubynu@gmail.com   
Henvendelse vedr. annoncer kan ske til annonceansvarlig  
Bjørn Lorenzen: bjorn.lorenzen@hotmail.com, tlf. 61 41 65 19 
 
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:  Birgitte Smidstrup (udenfor bestyrelsen) tlf. 22 33 14 24 
Best.medl.:  Anders Pedersen (repr. for skolen) tlf. 40 82 02 55 
Best.medl.: Lis Høgh   tlf. 30 57 99 12 
Best.medl.:  Maria Sahl Nedergaard (repr. for GIF) tlf. 51 61 20 57 
Best.medl.: Mette Lyse Pedersen  tlf. 40 28 91 11 
Suppleant: Jette Sørensen   tlf. 23 11 06 36 
Suppleant:  Kim Boe   tlf. 61 26 28 61 
  
Bestyrelsen for Stouby GIF  
Formand: Jan Rosenmaj Pedersen  tlf. 29 17 80 81 
Næstfmd: Kristina Holst Juul  tlf. 25 32 69 65 
Kasserer: Hans Jørn Sørensen  tlf. 27 31 53 03 
Sekretær: Maria Sahl Nedergaard  tlf. 51 61 20 57 
Best.medlem: Michael Drost-Hansen  tlf. 22 58 56 79 
Fodbold: Torsten B. Christiansen  tlf. 20 78 36 66 
Gymnastik: Lisbeth R. Thomsen  tlf. 50 97 31 39 
Tennis: Vakant   tlf.  
Bordtennis:  Poul Erik Sørensen  tlf. 21 62 12 57 
Badminton: Erling Juul   tlf. 23 30 60 72 
Motion: Klaus Holgersen   tlf. 53 64 53 35 
Kajak: Trine Fick   tlf. 22 57 37 73 
Suppleant: Mette Lyse Pedersen  tlf. 40 28 91 11 
_________________________________________________________________ 

 
Stoubybladet forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i indsendte indlæg. Da bladets 
indtægter alene kommer fra annoncerne, er det disse indtægter der afgør, hvor mange 
sider bladet kan fylde. Derfor vil man som indlægssender kunne opleve, at ens indlæg er 
blevet forkortet. Redaktionen sørger naturligvis for, at indlæggets indhold ikke ændres 
ved evt. forkortelse. 
Bladet leveres i en plastpose ved din adresse. Hvis man bor indenfor byskiltet i Stouby, bliver 
bladet leveret i postkassen. Får du ikke dit blad, kan du hente et eksemplar i Multihuset eller 
hos købmanden. Der kan du også tage et eksemplar, hvis det af en anden grund er smuttet for 
os at få afleveret et nummer til dig. Hvis du hører om nogen, som ikke har fået bladet leveret, 
kan du kontakte Bjørn Lorenzen på tlf.: 61 41 65 19.  
Du kan også downloade bladet på www.stouby.nu.  
Stoubybladets oplag: 1.000 eksemplarer. 
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Tømmermester

Jørgen Fisker Henriksen
Aksel Nielsens Vej 5      7140 Stouby

mobilbyg@mobilbyg.dk

4

Vejlevej 109, Stouby- Tlf.76 75 90 07
Ring og bestil  så er maden klar når du kommer.

DE RINGER - VI BRINGER.
VARETUR ONSDAG OG FREDAG.

Åbningstide: Mandag - fredag ..................................................................   7-30 - 19.00
                     Lørdag .................................................................................   7.30 - 16.00
                     Søndag ................................................................................   8.00 - 16.00
                     Helligdage: Se opslag i butikken

Købmand Yding - Stouby
Tlf. 75 89 70 02. Fax 75 89 70 81

KVIK AUTO A/S
v/HANS FRIIS KURVEFORT 1 7140 STOUBY*  * 

BETYDER 
GODT 
HÅNDVÆRK

TLF. 75 89 71 01  MOBIL 40 92 71 01*

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

                      
Købmand Yding - Stouby

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

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

Helligdage: Se opslag i butikken

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

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

Fuld fortrolighed.

HypnoseKompagniet v./Pia Gemmer
Vestergade 11
7140 Stouby

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

Læs mere på www.piagemmer.dk

UDDANNELSE og HYPNOTERAPI

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

Tlf.: 75 68 76 99

KAMPAGNE-
PRIS!

 

 

MOTORSAV 445e 

VEJL. PRIS INKL. MOMS 3.895

KAMPAGNE-
PRIS!

3.495,-
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60 år 
Stouby Skole har i år jubilæum og fylder 60 år. 

Så kom til: 

Gammel elev-fest 
Lørdag den 29. oktober 

 
 
 
 
  

PROGRAM 
 

Stouby Skole er åben fra  
16.30-18.00, 

hvor der vil være lærere som viser 
rundt. 

Lokalarkivet har lavet en udstilling 
med gamle billeder. 

Resten af arrangementet foregår i 
Stouby Multihus. 

Spisning starter omkring kl. 18.00, 
herefter er der musik og dans. 

 
Pris for deltagelse kr. 275,- 

 
Betal på konto 7160-0001590574, 

eller på 
mobilepay 29667040, notér i 

betalingen, 
gl. elevfest, navn og årgang. 

Sidste frist for tilmelding 
er den 21. oktober 

MENU 
 

Forret 
Urtebagt hellefisk med fennikel 

Salami med pesto-semi-dry tomat 
Røget svinemørbrad med 

citrondressing 
Salat og ost 

 
Hovedret 

Braiseret spoleben 
Kalvefilet 

Pastasalat 
Råkost med rosiner og ananas 

Stegte kartofler 
Tomatsky med rosmarin 

Brød og smør 
 

Drikkevarer køber man på stedet 
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Sommerfest i Stouby 
Der har været afviklet sommerfester i Stouby gennem rigtig mange år, og jeg 
faldt for nylig over et Stoubyblad fra 1990, eller ”Stouby-GIF´en”, som det hed på 
daværende tidspunkt, hvor den kommende sommerfest i 1990 var nævnt. 
På daværende tidspunkt var det Stouby GIF, der stod for festen, og høstede alle 
indtægterne. Det var også bydende nødvendigt med indtægter, for vi havde lige 
bygget tennisbanen til kr. 120.000, - og samtidig havde vi en del udgifter til vores 
fodboldafdeling, der havde ambitioner om at få et herrehold helt op i serie 1. Det 
skete dog aldrig.
En god sommerfest gav typisk et overskud på kr. 25.000,-, men også dengang 
skulle der ydes en enorm arbejdsindsats for at køre programmet igennem. 
Mandag salg af lodsedler, onsdag fodboldkampe og bankospil, torsdag 
fodboldkampe og Stoubyløb, fredag fodboldkampe og modeshow og Can Can 
piger i teltet, lørdag cykelringridning, fodboldkampe, lørdagsbal i teltet og søndag 
tovtrækning og børnedyrskue. Spejderne deltog for første gang i sommerfesten 
i 1990. Spejderne arrangerede mange aktiviteter for børnene, idet der manglede 
noget for børn, og enkelte havde den opfattelse, at spejderne kunne passe 
børnene, medens de voksne festede i teltet lørdag aften.
Ved de seneste sommerfester er der i høj grad kommet fokus på, at 
sommerfesten skal være en fest for hele familien med mange aktiviteter for 
børnene, og det er en rigtig positiv udvikling. 

Det var lidt historie og nu tilbage til den seneste sommerfest.
Det blev igen en rigtig god sommerfest, hvor vejrguderne holdt hånden over 
Stouby. Sommerfestudvalget har klogelig valgt at afholde en lokal sommerfest 
for hele familien uden de store armbevægelser, og med salg af lodsedler, 
bankospil og sponsorløbet er det økonomiske også helt på plads. Små 100 
erhvervsdrivende bidrager hver på deres måde med sponsorater, og vi får aldrig 
et nej, når vi henvender os om støtte. Tak for jeres støtte.

Onsdag: Grillparty og sponsorløbet fra Torvet hos 
Min Købmand blev en stor succes. Rigtig mange var 
mødt op i det flotte vejr og løberne og cyklisterne 
kørte ikke mindre end kr. 29.000,- ind. 
Peter Skov havde tegnet mange sponsorater til sit 
løb og han tegnede sig alene for kr. 9.000,-. Rigtig 
flot. Jeg havde også fundet min racercykel frem, og 
selv om der var lagt op til hygge fra starten, blev 
jeg hurtigt grebet af stemningen, og så blev der 

trådt i pedalerne. En stor tak til Kim Uldahl og hans hjælpere i forbindelse med 
cykelløbet, men også pølsesvingerne og musik ved Freddy Herbst. En rigtig dejlig 
aften.
Torsdag: Bankospillet blev igen afholdt i Multihuset med et flot fremmøde og rigtig 
mange sponsorerede gaver. 
Fredag: Traditionen tro stod den igen i år på spidstegt gris med tilbehør i 
festteltet, og omkring 150 betalende gæster mødte op. 5. klasse solgte kager og 

reenfoto.dk har fanget Peter Skov i fin stil
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Stoubys Aktive Piger 
Vi besøger Danmarks smukkeste have onsdag den 17. august 2016. 

For nogle år siden udnævnte ”Bo Bedre” Den Kreative 
Have. Overmarken 44, Haldrup, til Danmarks smukkeste. 
Siden da har haven udviklet sig og fremstår i dag endnu 
smukkere – absolut en oplevelse for alle have- og 
naturelskere.
Entre incl. kaffe 50 kr. for medlemmer, 75 kr. for ikke-
medlemmer.
 
Samkørsel fra Stouby Multihus kl. 12.30.
 

Tilmelding senest søndag den 14. august til Anne Marie Nordbek tlf.: 5040 6782

desserter efter middagen, og der var stor efterspørgsel efter lækkerierne. En god 
tradition, der giver et godt tilskud til deres skoletur.
Lørdag: Lokalrådet stod igen for morgenmaden, og der var sponsoreret 400 
rundstykker, der næsten blev fortæret. Igen i år var der mange traktorførere, 
der viste deres veterantraktorer frem, og derudover var der også fremvisning af 
veteranbiler og veteranmotorcykler. 
Sidste års rekord på 110 deltagere i Stoubyløbet blev ikke slået i år, men 
til gengæld var der rigtig mange børneløbere, der løb på deres egen rute. 
Stoubyløbet er et godt brand for Stouby, og 
selvfølgelig skal en aktiv landsby have sit eget løb. 
Stoubys Aktive Piger stod for det populære sildebord 
og kl. 13 startede 5-kampen for børn. Igen var der stor 
interesse for flødebolle-kaste-maskinen, men en stor 
del af flødebollerne smeltede på grund af varmen, og 
det gav mulighed for at en del ”ekstragevinster”.
Der skal lyde en stor tak til sommerfestudvalget 
for det store arbejde I udfører i forbindelse med 
planlægningen og gennemførelsen af sommerfesten, 
men derudover er der rigtig mange, der bidrager med 
stort som småt for at få det hele til at nå sammen, og 
dem må vi ikke glemme.
Der skal også lyde en stor tak til lokalbefolkningen for, at 
I igen og igen bakker op om vores lokale aktiviteter. 
Også i år ser det ud til at sommerfesten har givet et flot overskud, der vil blive 
uddelt til flere foreninger og spejderne. 

/Ole Flemming Lyse

Heftigt lokalopgør ved 
Stoubyløbet. reenfoto.dk
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HORNSYLD EL ApS
Møllevej 1 - 8783 Hornsyld - Tlf. 75 68 77 55

BARRIT EL
Tlf. 75 69 13 77

Se også internet:
www.hornsyldel.dk

 
HYLLE’S

MURERFORRETNING

LARS CHRISTIAN HYLLE

Hyrupvej 7  .  7140 Stouby .  Mobil 21 66 65 76

Alt murerarbejde 
udføres:

!

!

!

!

!

Fliser
Tag
Reparationer
Tilbygninger
Nybyggeri

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

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

Ring for uforbindende tilbud ...

Telefon 75 69 14 15
www.rosenvoldcamping.dk

 

 

**

HYRUP 
MASKINSTATION AS

TLF. 75 89 75 00

Landbrugets partner hele året

 Skou’s  El  & 
Marineservice  

Aut. El-Installatør 
El-installationer i bolig, 

landbrug og erhverv 
* 

Mercury & Mariner 
påhængsmotorer 

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

 og erhverv 
 

Vi ses på  
Vejlevej 107 B, 7140 Stouby 

 Tlf. 75 89 79 90 
 

www.skous-marine.dk       

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

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

leveret af os.

www.teamhjemmeplejen.dk • maria@teamhjemmeplejen.dk

Kontakt os på tlf.: 51 34 00 67

En annonce i 
Stoubybladet 

giver pote
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Sommerfestens sponsorer 
Sommerfestudvalget takker alle de glade sponsorer for opbakningen 
Advokat Max Jepsen, Juelsminde Hotel Vejlefjord 
A-H Montage, Anders Holst HTN Entreprenør v/Henrik 
ALJ Bogføring Hylles Murerforretning 

Apcoa v/ Peter Rossel Hyrup Freelance v/ Anders 
Kjerkegaard  

Autoparts Hyrup Maskinstation A/S 

Batteribyen / Lakuda Hyrup Tømrer & Snedkerforretning 
A/S 

BE Haveservice v/ Bart Eisink Intelligent Automation v/ Claus Milo 
Belle Art Gallery ITL A/S v/ Mette og Rud F. Pedersen 
Billedkunstner Marianne Dam Hansen  JPS Rengøring  
Bjerre El ApS JRS Tømrer og Snedker v/Jens Stel 
Bjørn Lorenzen, dyrlæge Just Windpower v/ Just Kristensen 

BMC Service v/ Claus Madsen Jysk Camping Service v/ Anker 
Jørgensen 

Brdr. Kier, v/ Jørn Poulsen KR VVS Teknik ApS 
Cenger Scandinavia Kvik Auto A/S v/ Hans Friis 
Dan Hill Plast Løgballe Camping 
DanGrid v/ Jan Rosenmaj Pedersen Laasby, Punkt 1 
David Superlight A/S Middelfart Sparekasse, Vejle 
Den Jyske Sparekasse, Juelsminde Min Købmand v/ Johs. Yding 
Dit lille malerfirma v/Sanne Friis Dit firma næste år 
DK Wine v/ Knud Olesen ML Production 
E. J. Invest ApS Mobilbyg A/S v/Jørgen Fisker  
Ellen og Anders Lage Multicafen i Stouby v/Anette 
Enghøjs Auto Multifirmaet v/Peder Lyse  
Entreprenør Rasmus Wallentin Murermester Ib Christiansen ApS 
FriCykler Hedensted NI Design v/ Ingeborg Sejr 
Dit firma næste år Nonnegaard Entreprise 
Frisørhjørnet v/ Thuy  Thi Truong OCK-Anlæg, Ole Kilstofte 
Gete`s Malerservice Reen Foto v/ Johnny Reenberg 
Henrik Pilegaard RID REVISION A/S 
Henriks Skovservice Rosenvold Strand Camping 
Hornsyld Slagter Sannes Malerforretning A/S 
Hornumkær Korn Skou`s El & Marine 
Hostrup Tømrerforretning SKOVS MAD v/ Peter Skov 
Steens Blomster v/ Steen Thomsen SMILLAs Blomster 
Stouby Anlægsgartneri ApS  Snullik Data v/ Mogens Sørensen 
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Endnu flere sponsorer af sommerfesten 
 
Spar Nord, Vejle 
Stouby Entreprenørforretning ApS Tømrermester Leif Johansen 

Stouby Vinduespolering v/ Tommy 
Glyngfeldt Vestergård I/S v/ Ole Lyse 

Sydbank, Juelsminde Vognmand Ingolf Frederiksen 
Team Hjemmeplejen Xtraordinaer Cycler 
Thomas Ryder Zelected Foods v/ Jimmi Brøndum 
 Aarup Mølle 
 
 
 
Stoubyløbet 2016 
For 8. år i træk blev Stoubyløbet afviklet i forbindelse med årets sommerfest.  
Ca. 80 børn og voksne løb med på de tre distancer, hvilket er lidt færre end sidste 
år. Vi håber på endnu større samarbejde med Stouby Skole næste år, så vi kan få 
deltagerantallet op igen  
 
Som noget nyt i år var der præmier til både 1. 2. og 3. pladsen på den korte 
distance. Næste år har vi præmier til 1., 2. og 3. pladsen på alle distancer i 
børnegrupperne (0-8 og 9-14 år). 
 
Peder Lyse skød løbet i gang med hornet på sin lastbil til studenterkørsel 
Der blev slået to rekorder i år: 
 6,7 km: Søren Østergaard med tiden 26.01 og 
 10 km: Tore Deleuran Nielsen med tiden 35.27. 

Her kan du se alle 1. pladserne ved Stoubyløbet 2016: 
3,3 km. 0-8 år: Sander Fruelund Christiansen. Piger 9-14 år: Signe Holst 
Jacobsen. Drenge 9-14 år: Lasse Friis og Viktor Bundgaard. Damer: Elisabeth 
Schjøth. Mænd: Jesper Mahnkopf Møller Nielsen. 
6,7 km. 0-8 år: Ingen deltagere. Piger 9-14 år: Dagmar Brogaard. Drenge 9-14 år: 
Asger Brogaard. Damer: Tenna Brogaard. Mænd: Søren Østergaard. 
10 km. 0-8 år: (ingen deltagere). Piger 9-14 år: Lærke Kirkedal Laursen. 
Drenge 9-14 år: Halfdan Krogh Lund. Damer: Kristina Juul.  
Mænd: Tore Deleuran Nielsen. 
Du kan se alle tider og rekorder på www.stoubygif.dk under Sommerfest i Stouby. 
 
Stoubyløbet 2017 afholdes den 17. juni – sæt kryds i kalenderen, og slå din 
rekord fra i år! 
Alt i alt en god oplevelse, med glade mennesker, der fik dagens motion.  
Og noget at snakke om. 

Stoubyløbet/GIF, Helene Fruelund 
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Åbent hus/fri træning 
lørdag den 27. august fra kl. 9:30 – 12:00

Stouby Multihus, Idrætsvej 12, 7140 Stouby

•	 Overvejer du at starte på træning, 
•	 Er du nysgerrig for at se og høre om hvad Stouby Motion 

kan tilbyde
•	 Har du lyst til at vise centret/træne med en kammerat, 

kollega m. v.
Eller har du andre gode grunde, så benyt dig endeligt af dette 
tilbud
Der vil være instruktører tilstede, der kan hjælpe med vejledning 
og til at besvare spørgsmål. Alle over 16 år er meget velkomne 
og det er børn over 12 år i følgeskab med forældre også.
Vi glæder os til at vise vores motionscenter frem og hilse på jer 

/Vibeke Brixen Holgersen

Foredrag 
Mads Bo 
29. august

Stouby Multihus 

Kl. 19.00

Entre kr. 50,- 

incl. en juice 

 i pausen. 

Tilmelding senest 

15. august på 

2966 7040

Arrangører: Stouby GIF, Aktive piger, forældrebestyrelse og skolens venner
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JORDARBEJDE

KLOAKARBEJDE

STØBEARBEJDE

BELÆGNING
Bråskovvej 94 • 7140 Stouby • Tlf. 2082 6402

www.htn-entreprenør.dk

Frisørhjørnet

Borgergade 21
7140 Stouby
Tlf. 75897730

v/ Thuy Thi Truong

 

  

 

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

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

Vestergaard I/S.
v. Ole Lyse

JØRGEN BOJSEN JENSEN

TØMRERMESTER
Kildevangen 16 8783 Hornsyld Tlf. 75 68 75 99

Værksted Hornumvej 4, Hornum 75 68 71 88

Snullik’s Data
Bellevej 8, 
Gammelby

7140 Stouby

Alt i digitaltryk og offsettryk
Dekorering af biler og vinduer

Fotoplot
Fotografering

Skilte                              Mobil: 27517078

BJERRE
KØD

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

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

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

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

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

Tlf. 7568 1511 • mail@bjerre-koed.dk • www.bjerre-koed.dk
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Tre dages fodbold og hygge i Kerteminde
Sommerferien blev skudt i gang med tre dages fodbold og hygge i Kerteminde for 
U12, U13 og U14 fra SSH fodbold (holdsamarbejde mellem Stouby, Stenderup og 
Hornsyld). I alt deltog 1.500 spillere fra hele Danmark i stævnet, og fra SSH deltog 
45 spillere og fire ledere. Det blev på alle måder en vellykket tur, hvor humøret 
hele weekenden var i top. 
Der blev fightet i hver eneste kamp. Dejligt at se, at resultaterne ikke ødelagde 

kampgejsten hos U12 og U13 drengene, 
og at humøret og kammeratskabet heller 
ikke led under det. 

Det gik bedre gik for U14 holdet som 
vandt deres pulje efter tre sejre og en 
uafgjort kamp. Finalen stod mod Helsted 
Fremad fra Randers. Pokalen kunne 
løftes efter en 2-0 sejr i finalen, efter en

flot og velspillet kamp. U14 er her iført vinter-T-shirt

Lederne vil gerne sige tak til spillerne for god tur til Kerteminde.
/Viggo, Jeppe, Jørgen og Kim

Meditation - fra mindfullness til heartfullness
Nu har du muligheden for at være med til nye og spændende meditationsaftener hos 
mig med Rick Modlock fra Helsehuset i Jelling (www.lotushjerte-vejle.dk). Han laver et 
forløb af nye meditationer, som hedder "Fra mindfullness til heartfullness".

Du flytter fokus fra dit sind til dit hjerte. Du sætter fokus på den guddommelige gnist, 
der er og altid har været dybt inde i dit hjerte og får kontakt med hjertets visdom. Den 
visdom, som bringer dig tættere på din essens - den du virkelig er - og gør det muligt for 
dig at leve et autentisk liv ud fra et kærligt og nærværende sted i dig. Et dybere sted i 
dig, hvor tanker, angst, frustrationer m. m. ikke styrer dig, og du bliver i stand til at træffe 
valg, som er i harmoni med dig og din sjæl. 

Nedenfor lidt praktisk information. Du er også velkommen til at kontakte os for evt. 
spørgsmål.
Datoer: Onsdage i lige uger med opstart 7. september. (evt. ikke uge 42)
 Du kan deltage enkelte aftener eller hele forløbet, som er 7 gange. 
Tidspunkt: Kl. 19.15 – 21.00 Bagefter serveres te m.m.
Sted: Henriette Skov, Bjerrevej 323, 8783 Hornsyld 
Pris: For 7 gange med forudbetaling inden den 1. september  kr. 850,- er kr. 

150,- pr. gang. 
Tilmelding: På dagen senest kl. 17.00 til 
Henriette Skov henrietteskov@skov.mail.dk, 4166 6454 eller Rick Modlock rickim@
ofir.dk,  3112 3451

/På gensyn Henriette Skov
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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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Træningstider for efterårssæsonen i fodbold 
Så er det tid til at komme på græs igen.  
 
Hold / årgang  Tidspunkt 
  Træner 
U6/U7 (årgang ’10/’11) Mandag kl. 16.30 – 17.30  Thomas Holst og
      Anders Hermansen 
U8 (årgang ’09) Mandag kl. 16.30 – 17.30  Martin Nedergaard 
U9/U10 (årgang ’07/’08) Mandag kl. 16.30 – 17.30  Torsten Christiansen 
U12-14 (årgang ’03-’05) Tirs/tors kl. 17.00 – 18.30  Anders Jensen, 

   Jeppe Linstrøm og 
   Sten Albert  

U15/U16 (årgang ’01/’02)Tirs/tors kl. 17.30 – 19.00  Jørgen Fisker og 
      Brian Rützau 
U17-19 (årgang ’98-’00) Tirs/tors kl. 19.00 – 20.30  Mathias Søndergård,  
      Peter Høgh og  
      Niels Groth 
Senior, serie 5 Tirs/tors kl. 19.00 – 20.30  Træner sammen  
      med U17-19 
 
U12 – U16 har holdfællesskab med Hornsyld og Stenderup. Der trænes og spilles 
kamp i alle 3 geografier. 
 
Alle hold har opstart i 32 – se mere om kontaktoplysninger og træningsstart på 
www.stoubygif.dk 
 
Træningstrøjer til fællesholdene på U13-16 
Vores velfungerende holdfællesskaber med Stenderup og Hornsyld i U12 til U16 
har fået flotte nye træningstrøjer.  
En stor tak til Hornsyld 

Købmandsgård, 
Enghøjs Auto, Mobilbyg og Murerfirmaet Erling 

Jørgensen A/S for støtte til indkøb af de flotte træningstrøjer til spillerne. 
 
Billedet er taget ved sommerens weekendtur til Kerteminde Cup. 

 
/Torsten B. Christiansen  
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Siden sidst fra Stouby og Omegns Lokalråd  
 
Stouby har mistet en ildsjæl 
Det var med sorg, at vi modtog oplysningen om, at Svend Erik Dam Nielsen 
(”Dam”) er afgået ved døden. Udover at være en afholdt og skattet lærer ved 
Stouby Skole var Dam gennem mange år en aktiv ildsjæl i vores lokalsamfund. 
Det var således Dam, der tog initiativ til at markedsføre Stouby Skole som ”Skolen 
som kulturcenter”, lang tid før det kom på tale at opføre vores multihus. Dam var 
desuden næstformand i Stouby GIF i et par år, og i 1992 overtog han 
formandsposten som han bestred i 13 år.  Jeg husker Dam som en meget 
hjælpsom og energisk person med et særligt blik for de sociale områder. Dam 
blev 66 år. Æret være Dams minde.  
  
Træskohage Fyr.  
Som tidligere nævnt har vi ansøgt Real Danias pulje ”Underværker” om det 
manglende beløb på kr. 364.000,- til restaurering af fyret, og vi forventer en 
afgørelse sidst i august. 
Vi har dog også for nylig ansøgt Veluxfondens pulje ”særligt aktive ældre” om et 
tilsvarende beløb, såfremt vi får afslag hos Real Dania. Veluxfonden ønsker at 
værdsætte særlig aktive ældres indsats i lokalområderne, og der er afsat kr. 25 
mio. til formålet. 
Vi håber på, at vi kan komme i gang med restaureringen her i efteråret, men det 
kan blive nødvendigt at udskyde arbejdet til foråret, hvis der går lang tid, inden vi 
får tilbagemeldinger fra fondene. 
  
Sti til fyret 
Vi har ansøgt Friluftsrådet om kr. 20.000,- til at istandsætte stien ud til fyret. Vi har 
p.t. ikke fået tilbagemelding fra Friluftsrådet. Naturstyrelsen vil bistå med dette 
arbejde.  
  
Skovhavegårdudstykningen 
Vi har fået oplyst, at byggemodningen vil gå i gang til august, og på det 
kommende byrådsmøde vil grundene blive prissat.  
  
Humlehaven 
Byggeriet i Humlehaven er kommet godt i gang, og der er stor lokal interesse for 
at følge byggeriet.  Humlehavens 22 boliger og Skovhavegårdudstykningen med 
11 parcelhusgrunde vil i høj grad bidrage til Stoubys positive udvikling og det giver 
mulighed for at øge vores indbyggerantal med omkring 60 borgere, og det er rigtig 
flot i en tid, hvor der tales om fraflytning fra landsbyerne.  
  
Bredbånd i landdistrikter 
Vi er gået aktivt ind i at undersøge mulighederne for at sikre bredbånd til vores 
område, og har blandt andet haft kontakt med Rosenvold Strand Camping og 
Rosenvold Gods. Vi skal nu i gang med at undersøge betingelserne for at komme 
i betragtning, idet egenbetalingen i høj grad vil være afgørende for lodsejernes 
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interesse. Vi skal også have undersøgt, om der er andre i området, der kunne 
være interesseret i at komme med. Egenbetalingen er minimum kr. 2.000,- pr. 
ejendom.  
  
Pendlerarbejdsplads 
Vi er blevet tilbudt at være med i et pilotprojekt under ”Region Århus” med fokus 
på fælles, lokale arbejdspladser. Projektet går ud på, at vi skal finde 4 – 5 
personer, der i perioder arbejder hjemmefra, men har behov for at benytte fuldt 
opdateret udstyr som storskærm, projektor, kamera m.v. Såfremt vi kan skaffe de 
nødvendige 4 – 5 interesserede, modtager vi kr. 40.000,- til indkøb af udstyr. 
Multihusbestyrelsen vil stille et lokale til rådighed, og efter forsøgsperioden på 1 
år, vil udstyret blive overdraget til Multihuset. 
Vi har i øjeblikket 2 – 3 personer, der gerne vil indgå i projektet, og vi mangler lige 
de sidste, inden vi kan komme i gang. 
  
Bålhytten 
Pladsen, hvor hytten skal ligge er ryddet for asfalt og muld, og der er fyldt op med 
sand, og i skrivende stund er den første arbejdsdag under forberedelse.   
  
Landsbytræf 
Lørdag den 10. september afholdes der landsbytræf i Hornsyld Idrætscenter. Det 
er en del af landsbysamarbejdet under Århus som EU kulturhovedstad i 2017. 
Stouby er udvalgt til at sætte fokus på bæredygtighed, og vi skal blandt andet 
præsentere vores affaldscykler og smagsprøver fra vores frugthave på den stand, 
som vi får tildelt. 
Vi vil senere modtage kr. 35.000,- for at være en del af projektet, og for at deltage 
i arrangementer i årene 2015, 2016 og 2017. 
  
Cykelsti 
Vi håber på, at politikerne i det kommende budget vil afsætte et beløb til at 
etablere cykelstien langs Bråskovvej fra Stouby til Bråskov. Sidste år blev der ikke 
afsat beløb til cykelstier, så mon ikke tiden er inde til at tænke trafiksikkerhed. Vi 
vil gerne være behjælpelige med at ansøge fra statens cykelstipulje, der typisk 
giver 30 % i tilskud. 
Vi ønsker en rigtig cykelsti, hvor cykelstien er adskilt fra kørebanen med en rabat 
og ikke en cykelsti som en bred kantbane i forlængelse af kørebanen.  
Der køres stærkt på Bråskovvej, og der er ofte kraftig sidevind. 
  
Udviklingsplan 
Stouby er blevet udpeget til at gennemføre en udviklingsplan i 2016, og vi vil i 
efteråret indkalde til et borgermøde. 
  
Årets Landsby 
Det blev desværre ikke Stouby, der løb med titlen som ”Årets Landsby”, men som 
kandidat fik vi god omtale i aviserne.   

/Ole Flemming Lyse, formand. 
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~~~  STRAND ~~~~~~  STRAND ~~~
Tlf. 75 69 14 15
7140 Stouby

Velkommen til
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ROSEN    OLD
            Camping
ROSEN    OLD
            Camping

Snullik’s Data
Bellevej 8, 

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

Mail: mail@snulliksdata.dk 

Alt inden for tryksager.

Indbydelser, bordkort fremstilles 
efter dine ønsker.

Få dine digitale billeder forstørret 
op og printet på fotopapir op til 
A1

Bestil lokaler til fest, møder og andre arrangementer 

Lækre festmiddage og buffeter 

Brunch og Madkurv 

Følg med på stoubymultihus.dk 

Stouby Multihus, Idrætsvej 12, tlf.: 75 89 75 20, mail: cafe@stoubymultihus.dk 
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Årets fodboldskole i Stouby er vel overstået
Som sædvanligt var der fodboldskole i Stouby i den første uge af skolernes 
sommerferie. Fodboldskolen blev arrangeret i sam arbejde mellem 
fodboldafdelingen i Stouby GIF og DGI Sydøstjylland. Der deltog i alt 64 piger og 
drenge i al deren 6 – 14 år.

Der blev trænet igennem fra kl. 9.00 til kl.15.00 også særskilt pige- og målmands 
træning.
Vi havde også i år madordning for dem, der gerne ville være med (og det var de 
fleste). Spillerne skulle betale et beløb for maden, men så stod den også klar frisk 
og nylavet kl. 12.00. Det var rigtigt god mad Stouby Multihus Café havde lavet til 
os.

Torsdag havde vi besøg af Fest Fart og Fodbold fra DGI med oppustelige 
fodboldbaner. Det var en populær aktivitet.
Vi havde også besøg af Lasse Kryger fra AC-Horsens superligahold torsdag 
eftermiddag. Han var der i et par timer, hvor han trænede med børnene, svarede 
på spørgsmål og gav autografer.

Gennem hele uge fik børnene frugt 2 gange om dagen sponsoreret af følgende 
lokale firmaer: Batteribyen.dk, Dit lille maler firma – Frisørhjørnet - Hyrup 
Maskinstation A/S – Hyrup Tømrer- & Snedkerforretning A/S – Kvik Auto A/S – 
Mobil Byg – Skou´s El & Marineservice - Stouby Multihus Café.

En stor tak til alle deltagere, til AC-Horsens for at sende en superligaspiller, til 
sponsorerne og ikke mindst til de 11 dygtige unge trænere, der har brugt en uge af 
deres sommerferie på fodboldskolen. Det har været en god og hyggelig uge. Jeg 
håber vi ses igen på fodboldskole i Stouby i 2017. 

/Fodboldskoleleder Niels Groth
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Priserne sænkes i Stouby GIF 
Hedensted Kommune har besluttet at idrætsforeningerne i kommunen ikke 
længere skal betale halleje, når de benytter kommunens haller. Det betyder, at 
Stouby GIF fremover ikke længere skal betale leje for de timer, hvor vi benytter 
hallen til idrætsaktiviteter. 
 
Bestyrelsen for Stouby GIF har derfor besluttet at nedsætte det kontingent, der 
betales for deltagelse i idrætsaktiviteter under Stouby GIF (gymnastik, fodbold, 
badminton, tennis m.m.) Samtidig ændrer vi strukturen i kontingentbetalingen. 
Aktiviteter under Stouby Motion (Motionslokale og Spinning). påvirkes ikke af 
ændringerne  
 
Konkret får det følgende betydning: 
For børn: Kontingenterne vil generelt blive nedsat. De gældende priser vil fremgå 
ved tilmelding til de enkelte hold. Tilmelding foregår som hidtil via hjemmesiden 
stoubygif.dk. 
 
For voksne: For de voksne bliver der tale om såvel en nedsættelse af kontingentet 
som en ændring af strukturen for kontingentbetaling. Man vil fremover kunne 
vælge at betale kontingent for deltagelse i en enkelt aktivitet eller som noget nyt at 
betale et årskontingent. Har man betalt et årskontingent, kan man frit deltage i alle 
aktiviteter, der direkte arrangeres af Stouby GIF (Aktiviteter under Stouby Motion 
og Kajakfællesskabet er ikke omfattet). 
 
Hvis man f.eks. blot ønsker at spille badminton og ikke har ønske om at deltage i 
andre aktiviteter, så kan man tilmelde sig til badminton og betale kontingentet 
udelukkende for denne aktivitet. Prisen for deltagelse i en enkelt aktivitet vil 
fremover være 400,- kroner. 
 
Har man en forventning om, at ville deltage i 2 eller flere aktiviteter i løbet af en 
sæson, så kan man som det nye vælge at betale et årskontingent på 750,- kroner. 
Årskontingentet dækker så deltagelse i et ubegrænset antal aktiviteter i det år, der 
er betalt for. Årskontingentet løber fra 1. august til 31. juli. 
Har man betalt årskontingent kan man således f.eks. spille badminton om vinteren 
og tennis om sommeren, samt deltage på et gymnastikhold. Alt dette for kun 750,- 
kroner om året. 
 
Betaling af kontingenter foregår som vanligt via vores hjemmeside stoubygif.dk. 
Når man har betalt skal man udskrive sin kvittering. Kvitteringen gælder som 
medlemskort og skal medbringes og fremvises på forlangende, når man deltager i 
en aktivitet. 

/Bestyrelsen i Stouby GIF 
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NYT --- Badminton --- NYT 
Som det fremgår andetsteds i Stouby Bladet, så ændres kontingentstrukturen i 
Stouby GIF fra og med sæsonstarten 1. september 2016. 
Dette får naturligvis også betydning for de, som ønsker at spille badminton i 
Stouby GIF. 
 
Konkret sker der følgende ændringer: 
Ønsker man at spille badminton onsdag aften i den kommende sæson, så har 
man 2 muligheder: 
 

a) Man kan vælge at betale udelukkende for at spille badminton og så betale 
400,- pr. deltager, pr. sæson. Man kan ikke som nu vælge at betale for en 
bane og så dele banen mellem f.eks. 6 personer. Hver person skal være 
tilmeldt og betale kontingent. 

b) Alternativt kan man vælge at betale for et årsabonnement på 750,- kroner. 
Med et betalt årsabonnement kan man deltage i et ubegrænset antal 
aktiviteter. Vil man f.eks. spille badminton onsdag aften og tirsdag formiddag 
kan man frit gøre dette med et årsabonnement. Skulle man også få lyst til at 
prøve tennis, så er dette også inkluderet i årsabonnementet.  

 
For den kommende sæson prøver vi som noget nyt - med fri deltagelse – altså 
uden fast bane. 
 
Det betyder, at man ikke som nu har en fast tid på en fast bane. Man kan komme 
og spille onsdage mellem 18.00 og 21.00. Som udgangspunkt må der kun spilles 
double på banerne. Spilles der double og der er nogen, der venter på at få en 
bane, så må man spille en kamp færdig og så stille sig i køen og vente på at 
næste bane bliver ledig. 
 
Er der ledige baner og er der ikke nogen, der venter på at få en bane – vil det 
undtagelsesvist være tilladt at spille single. Bliver der under afvikling af en 
singlekamp kø til banerne, så er det tilladt at spille sættet færdigt og herefter 
stoppe kampen. 
 
Vi håber at ovenstående system kommer til at fungere tilfredsstillende. Skulle det 
mod forventning vise sig, at det bliver et problem, at vi er for mange på samme tid, 
så må vi prøve at indføre et bane-booking system. 
 
Vi håber, vi ses til badminton ved sæsonstarten – onsdag den 7. september 2016. 

 
/Venlig hilsen Badmintonudvalget 
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Sommerfesten 2016. Børneløbet for de 0-6 årige skydes i gang. reenfoto.dk

Fodboldskolen med måltræning
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Stouby Multihus
Når Stouby Multihus slår dørene op til den nye sæson er det med nylakerede 
gulve. I sommerferien har hallens gulv fået den store tur og står nu flot og 
indbydende. I september kommer der nye huller til banderne. Et par stykker er 
allerede udskiftet.

Vi glæder os også til at få nyt tag, så vi igen kan holde regnen ude. Jørgen Fisker 
har samlet en flok, som med Anettes gode mad som betaling vil lægge det nye 
tag. Pladerne betaler Multihuset dog selv.

Anette var på banen, da De Samvirkende Idrætshaller, DSI, holdt årsmøde i 
Stouby Multihus d. 26. maj. Hun fortalte om Multihuset og Erik Laursen fortalte om 
bestyrelsesarbejdet og økonomien. Vi har fået en meget fyldig og rosende omtale 
i DSI Bladet.

Bestyrelsen fortsætter efter sommerferien med at få rettet økonomien op. Vi 
er godt på vej, men der er også store udgiftsposter i udsigt, så vi bliver ikke 
arbejdsløse foreløbig.

/Bjørn Lorenzen, bestyrelsen

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

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

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

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

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

SE ALLE ARRANGEMENTER PÅ 
www.hotelvejlefjord.dk/kalender

SKØNNE SPAOPLEVELSER

Oplev den 
 nye Thalasso Spa  

7682 3380
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Opstart efter sommerferien 
Onsdag den 17. august starter spejdermøderne op igen efter sommerferien. 
Bæverne kl. 15.30 til 17 – BEMÆRK NY TID !! 
Ulve, Junior, Trop og Senior kl. 17-19. 
Vi håber at se rigtig mange nye og gamle spejdere  
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. 
Spændende tur til Norge 
I uge 26 var Trop og Senior på tur til Hesså i Norge. Vi havde en 
spændende tur, hvor vi klatrede på klipper, rappellede 30 m ned ad 
klipperne med 10 m frit fald til sidst, raftede 6 km ned ad Mandal Elven 
og hikede i den flotte og barske norske natur. Det var en fantastisk tur 

med masser af oplevelser, hygge og vådt 
vejr. Se alle billederne på vores hjemmeside. 
Familiespejder 
Næste møde er d. 14/8 kl. 10-13 ved 
spejderhytten, hvor vi laver kartoffelfælder, insektsluger 
og leder efter insekter og smådyr. Har I lyst til at prøve 
familiespejderlivet, så kom og vær med… Vi mødes hver 
anden søndag. Programmet kan ses på hjemmesiden. 

Aviser, reklamer, bøger og andet ”rent” papir og pap. 
HUSK vi bliver glade hvis I gemmer jeres aviser mm. til vi samler ind. Sæt det blot ud til 
vejen inden kl. 9 den dag vi samler ind - så henter vi dem. I må også gerne komme forbi 
spejderhuset med jeres aviser. Næste gange bliver lørdag den 27. august kl. 9-ca. 12. Vi 
mødes ved containeren på hjørnet af Rosenvoldvej og Borgergade. 
Indtægten herfra er en kæmpe stor hjælp til gruppen.  

Spejdermøder hver onsdag. 
Bæver (0.-1.kl.) –Kl. 15.30-17 BEMÆRK!! Ny tid - Karina, Cecilie, Maria, Nete og Cathrine 
Ulv (2.-3.kl.) – Klokken 17-19 – Karina, Klaus og Johnny. 
Junior (4.-5.kl.) – Klokken 17-19 – Vivi og Rene. 
Trop (6.-7.kl.) – Klokken 17-19 – Kim 
Senior (8.-9.kl.) – Klokken 17-19 - Kim 

 
Kontakt os: 
Kim R. Bengtsson kim.rex@hedensted.dk  24604680 
René Trust  rene.trust@gmail.com 24876919 
Vivi Stensdal stensdal@hotmail.com 61201001 
Karina D. Wagner karinadyrehave@me.com 25535713 
Klaus Bæk Pedersen smeden_stouby@yahoo.dk 60211975 
Dina Kjerkegaard  dina@kjerkegaard.dk 40983616 

Vigtige datoer 
Familiespejder  14. august 

Opstart   17. august 

Spejder for en dag 24. august 

Avisindsamling  27. august 

 

 

 

 

 

 

Følg os på 
www.stoubyspejder.dk 
eller Facebook ”KFUM 
Spejderne i Stouby”. 
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Menighedsrådsvalg 2016 
Menighedsrådet i Stouby-Hornum sogne er din lokale kirkes ledelse. Vi arbejder 
for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke i dit sogn. 
I år er der menighedsrådsvalg – og det er din chance for at få indflydelse på din 
kirke. Stil op som kandidat – eller kom og vær med til at vælge det ny 
menighedsråd. Menighedsrådet afholder: 
 

Orienterings- og opstillingsmøde 
tirsdag den 13. september kl. 19.30 

i Stouby Multihus 
 
Der vil blive orienteret om menighedsrådets arbejde siden 
sidste valg, og vi vil i fællesskab sammensætte en liste med 
kandidater til det ny menighedsråd. 
Alle folkekirkemedlemmer i Stouby og Hornum sogne kan 
deltage – og stille op. 
Mød op og gør din indflydelse gældende. 

/Stouby-Hornum menighedsråd 
 
Linje  
 
Stouby Jagtforenings efterårsprogram 
10. aug. kl. 18 Pokalskydning på flugtskydningsbanen i Urlev. 
1. sept. kl. 19 Generalforsamling i Multihuset. Husk evt. trofæer.  
10. sept. kl. 10 Riffelholdskydning i Urlev. 
8. okt. kl. 10 Jagt i Præsteskoven. 
12. nov. kl. 10 Jagt i Præsteskoven. 
10. dec. Kl. 10 Jagt i Præsteskoven. 
 
Stouby Jagtforenings bestyrelse: 
Ole Mikkelsen 23984193 - Erling Juul 23306072 - Ingolf Frederiksen 40217029 – 
Jørgen Gram 22680242 - Anton Bredvig 28184565. 

/Anton Bredvig  
Linje 
 
Nyt fra Ældre Sagen - “Fysisk træning for livet”  
Lektor Lis Puggaard holder foredrag om fysisk træning for ældre. 
Hun er en rigtig god fortæller, og hun har skrevet flere bøger om 
emnet. 
 
Foredraget afholdes i Stouby Multihus - onsdag den 31. august 2016 kl. 14.30 i 
samarbejde med Pensionisthøjskolen og ”Idræt i dagtimerne”. 
Alle er velkomne. Der er gratis adgang.   

/Formand for Ældre Sagen i Juelsminde, Ole Flemming Lyse 
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Karen Hansen Lyse
Registreret Revisor og indehaver

Erhvervsvej 2
8721 Daugård

Tlf.: 7589 6066

WWW.R-I-D.DK

ER DIN NØGLE TIL
FORSTÅELIG RÅDGIVNING

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

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

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

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

Følg med i, hvad der sker  
globalt, nationalt 

og lokalt

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

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

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

Vestergaard I/S.
v. Ole Lyse

JØRGEN BOJSEN JENSEN

TØMRERMESTER
Kildevangen 16 8783 Hornsyld Tlf. 75 68 75 99

Værksted Hornumvej 4, Hornum 75 68 71 88

Snullik’s Data
Bellevej 8, 
Gammelby

7140 Stouby

Alt i digitaltryk og offsettryk
Dekorering af biler og vinduer

Fotoplot
Fotografering

Skilte                              Mobil: 27517078

VEJLEVEJ 59 * HYRUP * 7140 STOUBY

HYRUP
MASKINSTATION

TLF. 75 89 75 00

A
S

Alt entreprenør og landbrugsarbejde udføres

Her er plads til 
din annonce
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10-års jubilæum som ”forstander” på DGI’s fodboldskole
Niels Groth, som vi kender ham på fodboldskolen
Med styr på børn og bolde 
Fodboldskolen i Stouby er altid en begivenhed, 
som de fodboldaktive børn og unge ser frem. 

I år er det 10. gang, at Niels Groth har taget 
ansvaret for, og det store arbejde med, at 
planlægge og afvikle fodboldskolen i Stouby i 
samarbejde med DGI, unge og frivillige ledere.
Niels har gennem årene udviklet og 
forfinet det kendte ”set-up” med bl.a. lokale 
ungdomsinstruktører, sponsorer til frugtordning og 
mulighed for frokost hos Multihuset. Alt sammen 
forhold, som gør det sjovt og spændende, at være med hele ugen.
Efter de 10 år på posten, så har Niels valgt at træde lidt tilbage fra fodboldskolen 
og giver stafetten videre. Thomas Riis har været ”føl” hos Niels på årets 
fodboldskole, og vil forhåbentlig hjælpe Stouby GIF med at tilbyde fodboldskole 
igen næste år.
Fra Stouby GIF og særligt fodboldafdelingen, vil vi gerne sige Niels tak 
for den store indsats, som er leveret: 10 ugers sommerferier og masser af 
planlægningstimer gennem årene – det sætter vi stor pris på.
Vi håber, at vi stadig kan trække lidt på dig, og ikke mindst dine erfaringer.

/På fodboldudvalgets vegne, Torsten

Familietur til Hedensted
Reserver allerede nu datoen den 25. september 2016, hvor turen går til Put’n’Take 
søerne i Hedensted.
En familietur, hvor hyggen omkring fiskeri vil være i højsædet. Der vil være en lille 
præmie til den, der fanger den første fisk og den, der fanger den største fisk. 
Man behøver ikke at fiske for at tage med. 
Der er også plads til dem, der har lyst til 
en dag i den skønne danske natur, andres 
selskab og ikke mindst en kop kaffe 
Alle er velkomne, medlemmer, ikke 
medlemmer, bedsteforældre, fætre og 
kusiner m.fl. Tá så mange med som muligt, 
jo flere jo mere hyggeligt.
For flere oplysninger se opslaget, der vil 
blive hængt op de sædvanlige stedet samt 
på Facebook.

/ Med venlig hilsen Stouby´s Aktive Piger

Put'n Take
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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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STOUBY  

 
                                   
HORNUM                      

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

  7. 
14. 
21. 
28. 
  4. 
11. 
18. 
25. 
  2.  
  9. 
 
  

aug. 
aug. 
aug. 
aug. 
sept. 
sept. 
sept. 
sept. 
okt. 
okt. 

11. s.e. trin. 
12. s.e. trin. 
13. s.e. trin. 
14. s.e. trin. 
15. s.e. trin. 
16. s.e. trin. 
17. s.e. trin. 
18. s.e. trin. 
19. s.e. trin. 
20. s.e. trin. 

  9.00 
 
10.30 
 
  9.00 
 
10.30 
 
10.30 
 
 

Hessellund 
 
Bil 
 
Hessellund 
Sogneudflugt 
Høstg.- bil 
 
Bil 

       
16.00 
 
  9.00 
 
 
 
10.30 
 
10.30 

 
Fam.gudstj. 
 
H. Glerup 
 
 
 
Høstgudstj. 
 
 

Kirkebilen  
Kirkebilen (Juelsminde Bilen) kører til Stouby Kirke, når der er gudstjeneste kl. 10.30. Det er 
gratis at køre med kirkebilen, der kører ad følgende rute:  
kl. 10.00 Uno-X i Stouby - Ællingegade - Vestergade - Borgergade – Stouby Møllevej - 
Mølleparken - Stouby Møllevej - Borgergade - Vejlevej - kl. 10.10 Hyrup Kro - Vejlevej - 
Bråskovvej - Kalmarvej - Stouby Kirkevej - Stouby Kirke. 
Kirkekaffe 
Efter gudstjenester kl. 9.00 er der kirkekaffe i våbenhuset. 
 
Familiegudstjeneste i Hornum Kirke med spaghetti 
Søndag den 14. aug. kl. 16.00 er der familiegudstjeneste i Hornum. Det er en kort 
gudstjeneste, der foregår i gulvhøjde, hvor der tages særligt hensyn til de mindste. Efter 
gudstjenesten bliver der serveret spaghetti med kødsovs i Træhuset. Det er gratis at være med 
både i kirken og til spisningen bagefter, hvor menighedsrådet er vært. Alle er velkommen.  
 

 
 
Sogneudflugt - søndag den 11. sept.  
Der er afgang fra Stouby Multihus kl. 7.30. Vi kører til Christianskirken i Sønderborg, hvor der er 
gudstjeneste kl. 10.00 v/Fin Petersen, der tidl. var præst i vore nabosogne. Efter gudstjenesten 
er der frokost i Christiansgården ved siden af kirken, inden vi kører til Sønderborg Slot, hvor Fin 
Petersen vil være vores guide. På hjemvejen finder vi et hyggeligt sted, hvor vi kan drikke kaffe. 
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Der er forventet hjemkomst omkring kl. 17.00. Der tages forbehold for mindre ændringer. 
Pris for deltagelsen: 150 kr. – for bus, frokost, drikkevarer, entré til Sønderborg Slot, kaffe og 
kage.  
Tilmelding senest torsdag den 8. sept. til Poul Erik Sørensen på 75897051 eller mail til 
peas@km.dk  
 
Orienterings- og opstillingsmøde til Menighedsrådet 
Tirsdag den 13. sept. kl. 19.30 i Stouby Multihus. Se omtale andet steds i bladet. 
 
Høstgudstjenester 
Søndag den 18. sept. kl. 10.30 er der høstgudstjeneste i Stouby Kirke med frokost i Stouby 
Multihus efter gudstjenesten. Søndag den 25. sept. kl. 10.30 er der høstgudstjeneste i Hornum 
Kirke med frokost i Træhuset efter gudstjenesten. Der bliver indsamling til Kirkens Korshær ved 
begge gudstjenester. 
 
Konfirmander 
Undervisningen af det nye hold konfirmander begynder onsdag den 28. sept. kl. 8.00 i Stouby 
Multihus. Konfirmanderne medbringer deres dåbsattest eller evt. deres fødsels- og navneattest. 
Der bliver konfirmation i Stouby Kirke søndag den 7. maj 2017 kl. 10.30. 
 
Set og sket fra 21/5 2016 – 22/7 2016 
 
Døbte i Stouby Kirke: 
22/5 Nela Frederiksen Jul Mouritzen 
19/6 Adrian Jatta Petersson 
 
Velsignede i Stouby Kirke: 
  5/6 Jimmi Brøndum & Charlotte Christina Brøndum 
 
Døde og/eller begravede i Stouby Sogn: 
22/5 Svend Erik Dam Nielsen 
11/7 Karl Emil Sohn Christensen 
 
Adresseliste:  
Sognepræst: Poul Erik Sørensen, Kalmarvej 15, 7140 Stouby, 7589 7051 eller peas@km.dk  
Organist: Uffe Kristiansen, Nørremarksvej 6, 8721 Daugård, 7589 5387 eller 
hoejvang@adslhome.dk 
 
Stouby Kirke:  
Graverkontoret ved kirken: 7589 7435 – bedst mellem 12.00 og 12.30 
Kirkeværge: Preben Laursen, Løgballevej 18, 7140 Stouby, 2258 9013 
 
Hornum Kirke:  
Graver og kirketjener: Kirsten Schrøder, Neder Bjerrevej 7, 8783 Hornsyld, 2179 9350.  
Kirkeværge: Gert Ballegaard Hansen, Bråskovvej 78, 8783 Hornsyld, 4077 9640.  
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Billeddokumentation af gamle bygninger

Skovhavegård inden nedrivningen i 2011

De fleste borgere i Stouby husker nok dette hyggelige hjørne, Rosenvoldvej – 
Borgergade.
Det var stuehuset til ”Skovhavegård”, hvor ejeren, Aksel Nielsen, boede til sin død i 
juni 2010, 104 år gammel.
Aksel Nielsen fik skøde på Skovhavegård i 1946 og drev gården med traditionelt 
landbrug. De sidste mange år kun med planteavl. Aksel Nielsen var en respekteret 
og afholdt person. Han havde siddet i sognerådet, og var kendt for sine humoristiske 
bemærkninger.

Skovhavegård var mindst 400 år gammel, stuehuset i bindingsværk var opført i 1870 
og løbende renoveret. De øvrige bygninger havde meget forskellig alder, ældst var 
laden fra 1790, som dog også var renoveret. 

Gennem tingbøger og folketællinger ved vi, hvem der har ejet gården, og hvem der 
har boet der. Oprindelig var den fæstegård under Rosenvold, senere fra 1901 til 1937 
blev den ejet af Mikkel Nielsen, som stammede fra Hyrup.

Nu er alle bygningerne revet ned og resterne fjernet. Jorden er udstykket til 
byggegrunde og storparceller.

Vejnavne i udstykningen, Aksels Nielsensvej og Mikkelsvej henviser til gårdens ejere.

/Stouby Lokalarkiv Lis Schrøder og Mogens Dam
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Foreninger og organisationer i Stoubyområdet 
 
 
Navn:  Formand/leder  Adresse   Telefon nr. 
 
Bjerre Herred Havekreds Ellen Kristine Kyed Jørgensen web: bjerreherred.haven.dk   7589 7770 
Bjerre Herred Rideklub Kirsten Due  Gramrodevej 15, 7130 Juelsminde 7568 5098 
Bjerre Herred Svømmeklub Rina Damsgaard web: bhsklub.dk   2197 2563 
Columna Gymnastikforening Eva Gamst-Jensen Møllevænget 7 M, 7140 Stouby  2026 0573 
 
Den integrerede inst. Skovly Tove Paaske  Stouby Skovvej, 2, 7140 Stouby  7589 7868 
Forældrebestyrelse Skovly  Rikke Kristensen mail: fbskovly@gmail.com    5161 4709 
Hornsyld Bridgeklub Anders Bloch  web: hornsyldbridgeklub.dk   4053 0715 
 
Håndboldklubben HSR Søren Østergaard web: hsr-haandbold.dk   2323 3722 
Indre Mission-Stouby Laurids Madsen  Vejlevej 80, 7140 Stouby  2034 8573 
KFUM-spejderne i Stouby Dina Kjerkegaard mail: kjerkegaard@pc.dk  4098 3616 
Oldermanden for Stouby Sogn Poul Skytt  mail: skytt@hafnet.dk   2062 9916  
 
Lægevagt: 7011 3131: OBS: får man brug for hjertestarteren i Multihuset, når der er låst, må man knuse glasdøren! 
 
Onsdagsklubben Bodil Hansen  Vejlevej 119, 7140 Stouby  7589 7369 
Rosenvold Havns Bådelaug Ove Henriksen  Lilleeje 14, 8722 Hedensted  7589 0027 
SIM, Skolen I Midten Claus Pape  Nørremarksvej 3, 8783 Hornsyld  7983 3101 
SIM Skolebestyrelse Henrik Aage Olesen mail: hol@privat.dk  2024 4959 
 
Stoubybladet/www.stouby.nu Helene Fruelund mail: stoubynu@gmail.com   2182 9622 
Stouby Aktivitetsklub Vagn Jacobsen  Idrætsvej 5, 7140 Stouby   7589 7011 
Stouby Børneklub Anna Majbritt Due Overbyvej 21, 7130 Juelsminde  4128 0446 
Stouby Erhvervsforening Peter Rossel  mail: pro@apcoa.dk  2142 6655 
 
Stouby GIF  Jan Rosenmaj Pedersen web: stoubygif.dk   2917 8081 
Stouby Jagtforening Ole Mikkelsen  Mølletoften 2, 7140 Stouby  2398 4193 
Stouby Kajakfællesskab Trine Fick  mail: trinefick@gmail.com   2257 3773 
Stouby Lokalarkiv Bjørn Købsted  web: stouby-lokalarkiv.dk   2990 7499 
 
Stouby-Hornum Menighedsråd Laurids Madsen  Vejlevej 80, 7140 Stouby  2034 8573 
Stouby Motion  Klaus Holgersen Lindevangen 7, 7140 Stouby  5364 5335 
Stouby Multihus, best.formand Erik K. Laursen  mail: erik@kirkedal.dk   7589 7510 
Stouby Multihus, halbest./Café Anette Christoffersen web: stoubymultihus.dk    2966 7040 
 
Stouby Net  Knud Olesen  Idrætsvej 2, 7140 Stouby  7589 7557 
Stouby Skakklub Jens Otto Grabau Kalmarvej 12, 7140 Stouby  7589 7210 
Stouby Skole   Frank Petersen  Vejlevej 93, 7140 Stouby  7974 1260 
Stouby Skolebestyrelse Jesper M. Nielsen Højkildevej 5, Ørum, 8721 Daugaard 5334 4227 
 
Stouby Skoles Venner Erling Nordtoft  Mikkelsvej 11, 7140 Stouby  7569 1286 
Stouby og Omegns Lokalråd Ole Lyse  web: stouby.nu     2061 5500 
Stouby Vandværk Ib Christiansen  Bråskovvej 86, 7140 Stouby  2179 7733 
Stoubys Aktive Piger Anne Marie Nordbek mail: nordbek@hafnet.dk  5040 6782  
 
Vejlefjord Centret Jan Møller Iversen Sanatorievej, 7140 Stouby  7682 3333 
Venstre-Stouby   Erling Juul  Løgballevej 24, 7140 Stouby  2330 6072 
Vrigsted Efterskole Kirsten Weile  Overvej 12, 7140 Stouby  7568 7212 
Ældre-Sagen  Ole Lyse  mail: ole.lyse@outlook.dk  2061 5500 
 
På vores hjemmeside, www.stouby.nu kan du finde mange af disse foreningers mailadresser. 
 
Redaktionen hører meget gerne fra dig, hvis du har opdateringer af kontaktinformationen herover. Mail: stoubynu@gmail.com  
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Finder du ikke hvad du søger, ring til os på tlf. 75 89 72 00 - Køb online på www.batteribyen.dk

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

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

AKTIVITETSLISTE
 
LøbMedSelskab -tirsdage kl. 17 /Røde Lade, Grund Skov: Run7140 på FB

Mountainbike – se træningstider på Facebook: mtb7140
Junior-mountainbike – se træningstider (oftest torsdage) på FB: Stouby eller 
juniorMTB7130+
Stouby Lokalarkiv har åbent hver torsdag kl. 19.30-21.30, undtagen i
skoleferierne. Herudover åbnet efter aftale.

August
14. kl. 16. Spaghettigudstjeneste i Hornum Kirke. Se s. 28
15. kl. 19. Mads Bo i Multihuset. Se s. 11
17. kl. 12.30. Havebesøg i Haldrup. Mødes ved Multihuset. Se s. 7
23. kl. 19. Kløverstierne indvies v. Multihuset
27/8 kl. 9.30. Fri træning i Motion. Se s. 11
31. kl. 14.30. Fysisk træning for livet. Multihuset. Se s. 25

September
7. Badminton starter i Multihuset. Se s. 21
11. kl. 7.30. Sogneudflugt. Se s. 28
13. kl. 19.30. Opstilling til menighedsrådsvalg. Se s. 25
18 og 25 kl. 10.30. Høstgudstjeneste. Se s. 29
25. Put’n Take med Aktive Piger. Se s. 27
28. Konfirmandundervisning starter. Se s. 29

Oktober
29. Gammel Elev-fest. Se s. 5

Næste nummer (nr. 173) af Stouby Bladet udkommer i starten af oktober 2016.
Deadline for materiale til bladet er fredag den 23. september.
Stoubybladet udkommer 6 gange om året (i starten af hver lige måned)
Deadline for materiale til de efterfølgende numre er henholdsvis:
18. november 2016 og 20. januar 2017


