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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

En annonce i 
Stoubybladet 

giver pote
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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. 72 20 23 31 
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: Kristian Bandholm  tlf. 22 32 24 42 
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 
_________________________________________________________________ 

 
Bladets redaktion forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i indsendte indlæg, og til at 
vurdere indlæggenes relevans og aktualitet, før vi sætter dem i bladet.  
Da bladets indtægter alene kommer fra annoncerne, er det disse indtægter der afgør, 
hvor mange sider bladet kan fylde. Derfor vil man som indlægssender kunne opleve, at 
ens indlæg er blevet forkortet. Redaktionen sørger naturligvis for, at indlæggets indhold 
ikke ændres ved evt. forkortelse. 
Får du ikke dit blad, kan du hente et eksemplar i Multihuset eller hos købmanden. Der kan du 
også tage et eksemplar, hvis det af en anden grund er smuttet for os at få afleveret et nummer 
til dig. Hvis du hører om nogen, som ikke har fået bladet leveret, kan du kontakte 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

Tlf.: 75 68 76 99

Husqvarna Automover
Salg, service og installation 
af Husqvarna Automower

(robotplæneklipper)

Autoriseret forhandler og
servicering af:
Husqvarna,

Honda og Echo

Mail: bornemann.kristensen@gmail.com

Gå til Line-dance og mød glade mennesker og hør musik 
man kun kan blive i godt humør af. Samtidig får man 
dejlig motion. Se vores hjemmeside: www.hoejbygaard-
linedance.dk

Mie Munk Mortensen
Hornumvej 18
8783 Hornsyld
Tlf. 75688145

Få designet og syet nyt tøj -     

eller det gamle repareret hos 

v/ Ingeborg Sejr, Vejlevej 118, 7140 Stouby.

 

Få dit tøj lagt op, ned, ud eller ind.

 

Svigter lynlåsen eller er sømmen skredet.

 

Ring på tlf. 75 89 77 50 og aftal en tid.

 

Ni-Design 
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Fodboldskole i Stouby 2017 
Årets fodboldskole i Stouby er vel overstået. Som sædvanligt var 
det i den første uge af skolernes sommerferie. Fodboldskolen 
blev arrangeret i samarbejde mellem fodboldafdelingen i Stouby 
GIF og DGI Sydøstjylland. Der deltog i alt 70 piger og drenge i 
alderen 5 – 15 år. 
 
Der blev trænet igennem fra kl. 9.00 til kl.15.00. Der var også særskilt pige- og 

målmandstræning. 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 Multicafé havde 
lavet til os. 
I år have vi lavet noget 

nyt på fodboldskole nemlig en mini skole for de 5 til 7-årige, som var fra mandag 
til onsdag fra kl. 9.00 til kl. 12.30. Det var en kæmpe succes, idet  der var 19 børn 
på miniskole.  
 
Onsdag have vi besøg af DGI, som lavede en reklamefilm om fodboldskolen. 
Vi havde også besøg af Mathias Nielsen og Jonas Thorsen fra AC-Horsens 
superligahold onsdag eftermiddag. De var der i en time, hvor de svarede på 
spørgsmål og gav autografer. 
Torsdag havde vi besøg af Fest Fart og Fodbold fra DGI med oppustelige 
fodboldbaner. Det var en populær aktivitet. 
Fredag gik vi ind i hallen og spillede indendørs turnering pga. vejret.   
 
Gennem hele uge fik børnene frugt 2 gange om dagen sponsoreret af følgende 
lokale firmaer:  
Batteribyen.dk, Dit lille Malerfirma v/ Sanne Friis, Frisørhjørnet v/Thuy Thi Truong, 
Hyrup maskinstation A/S, Anders Pedersen Maskin-& Specialfabrik v/Arild 
Pedersen, Kvik Auto v/ Hans Friis, Mobil byg v/ Jørgen Fisker Henriksen, Skou´s 
El & Marineservice, Stouby Multicafe. 
 
En stor tak til alle deltagere, til AC-Horsens for at sende to superligaspillere, til 
sponsorerne og ikke mindst til de 9 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 2018.  

/Fodboldskoleleder Thomas Riis Nielsen 
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Multihuset har fået ny cafe 
Stouby Multihus har fået Dan Bækgaard som ny halinspektør og forpagter af 
cafeen, og det kan ses næste gang du kommer op i Multihuset.  
Det første du møder er nogle nye farverige borde i Caféen. Dan synes det trængte 
til forandring, og har hentet inspiration 
fra et projekt, der hed JumpFood.  
 
Dan ønsker at udfordre den generelle 
opfattelse af mad og identitet i 
idrætslivet, og medtænke indretning og 
markedsføring. Det skal være en sport at 
lave og tilbyde ”go´ mad i idrætslivet”.  
 
Udover møbler hvor farve og 
siddestilling er i spil, vil maden også 
bære præg af nytænkning. Dan ønsker ikke at tage valg på brugernes vegne, men 
vil tilbyde både det sunde og det vi kender fra de gamle sportshaller. Derfor vil 
pomfritter stadig være på menukortet, men der vil også være mulighed for kunne 
købe sunde alternativer så som salat m.m.  
Dans motto er ”Valget er dit”.  Men uanset hvad du vælger, er det vigtigt for Dan 
og hans kone Monica som uddannet gastronom, at råvaren er valgt med omtanke.  
 
I takt med at området i Stouby også bliver turistområde, håber Dan og Monica, at 
Multihuset vil blive attraktivt at besøge, og dermed blive kendt med de dejlige 
lokaler vi har i byen. Rent markedsføringsmæssigt vil der da også ske noget for 
Multihuset. I juli var Dan således på charmeoffensiv på Horsens Marked, hvor han 
havde en stand. Formålet var at gøre Stouby Multihus kendt i området og man 
håber derigennem, at Multihuset bliver sat på kortet, når der skal messer, 
markeder, sportsarrangementer, koncerter, fester m.m. til området. 
I nær fremtid vil der også komme nogle skilte op ved hovedvejen, da meget få 
udover Stoubyborgere ved at Multihuset ligger, hvor det gør, og hvad huset kan 
tilbyde. 
Facebook bliver således også et led i markedsføringen af lokalerne og huset, der 
dog også vil blive brugt til f.eks. Caféens kampagne omkring ”stop madspild”, hvor 
der med kort varsel vil kunne hentes god mad til billige priser. Dan opfordrer da 
også alle borgere til at gå på Facebook og følge husets side, for selvom Stouby 
har en god og populær FB´side i dag, så handler det også om at gøre Multihuset 
kendt af andre, og ikke kun byen.   
 
Når sæsonen begynder vil Dan og Monica være vært ved en lille reception for at 
hilse på alle, der har lyst til at se de nye tiltag, samt møde Dan og Monica 
personligt. Ved redaktionens afslutning er det dog ikke planlagt en fast dato, men 
det vil kunne ses på Facebook samt på www.stoubymultihus.dk   
 
Dan kan altid kontaktes på 2966 7040 og cafe@stoubymultihus.dk . 

/Bjørn Lorenzen, Multihusbestyrelsen 



7

 7 

Siden sidst fra Stouby og Omegns Lokalråd  
Sommerfesten er gennemført med et flot fremmøde og alt klappede som 
sædvanligt. Der skal igen lyde en stor tak til sommerfestudvalget for jeres store 
indsats.  
  
Nye ældreboliger. Vi har tidligere nævnt, at vi har ansøgt om 5 nye ældreboliger 
på hjørnet af Rosenvoldvej og Borgergade i den nye udstykning. Jeg har rykket 
for et svar og har via mail fra kommunen fået oplyst, at udvalget for Social 
Omsorg har besluttet, at der ikke er behov for yderligere ældreboliger i Stouby. 
Efterfølgende har jeg anmodet om et skriftligt svar på vores ansøgning. 
Umiddelbart fremgår det ikke af udvalgets dagsordener, at der er behandlet en 
sag om tildeling af nye ældreboliger. Vi har endnu ikke modtaget et svar.  Vi 
fornemmer, at der er stor efterspørgsel efter nye og tidssvarende ældreboliger i 
Stouby.  
  
Fakkegrav Badehotel. Vi har den 20. juni rykket for en afgørelse hos 
Naturklagenævnet, og vi har fået oplyst, at sagen endnu ikke er tildelt en 
sagsbehandler. Det er utilfredsstillende, at sagsbehandlingstiden er så lang. Vi 
har tidligere fået oplyst, at man forventede en afgørelse medio april. Vi følger 
løbende op på sagen. 
  
Træskohage Fyr. Vi er nu gået i gang med restaureringen. Toppen er hejst ned 
og kørt til reparation, og tårnet er sandblæst.  Arbejdet ligger stille til først i august 
på grund af sommerferie. Vi forventer, at restaureringen af fyrtårnet er afsluttet 
sidst i september, og til den tid vil vi invitere til indvielsesfest. I forbindelse med 
restaureringen er stien ud til fyret blevet forstærket, således at det er muligt at 
køre derud med tunge køretøjer.  Når restaureringen er afsluttet vil stien blive 
istandsat, således at man kan komme tørskoet derud, ligesom det vil være muligt 
at komme derud med kørestol. 
  
Besigtigelse i byen. Sammen med en medarbejder fra Teknisk Forvaltning har vi 
været på en besigtigelsestur rundt i byen med følgende resultat: De få træer der 
er tilbage ved krydsene har det svært, idet det jordareal, de har til rådighed, er alt 
for lille, ligesom træernes rødder brækker alfalten på fortovene op. Teknisk 
Forvaltning foreslår, at træerne fjernes. Til gengæld vil forvaltningen tilbyde os 5 – 
6 ”store” træer, der kan plantes, hvor vi kan finde plads. Vi har sagt ja til at 
træerne må fjernes. Den røde asfalt trænger til udskiftning/reparation, og dette vil 
blive foretaget hen over efteråret.  
Skiltningen i byen er mangelfuld, og vi har gjort opmærksom på, at vi er 
kommet ind under lempeligere skiltningsregler, idet vi nu er udpeget som et 
turistområde. Der er nye regler på vej, og skiltningen vil blive ajourført, når 
lovgivningen er endeligt på plads.  
Branddammen blev drøftet og det aftaltes, at Teknisk Forvaltning skulle 
undersøge nærmere omkring ejerforholdet. Teknisk Forvaltning har senere oplyst, 
at der ikke er registreret nogen ejer af branddammen. Lokalrådet kan overtage 
den, men det er også muligt at tilskøde arealet til naboejendomme.  
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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

Her er 
plads til din 

annonce
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Borgerforeningen har for år tilbage ofret en del kræfter på branddammen, og der 
står fortsat en egepæl med udskæringer midt i dammen. Vi modtager gerne 
forslag til, hvad der skal ske med branddammen.  
  
Bålhytten. Hytten fungerer rigtig godt, og den benyttes flittigt af skolen. Der er 
nogle småting omkring afløbet, der skal rettes, og der er et ønske om, at der 
ophænges mobile afdækninger til sikring mod vinden, der suser lige gennem 
hytten.  
  
Badebro ved Rosenvold. Vi er næsten i mål med at få broen finansieret, idet vi 
har fået tilsagn om kr. 190.000 ud af de kr. 250.000 som broen løber op i. 
Kommunens landdistriktspulje bidrager med kr. 125.000 og Insero Fonden har 
givet tilsagn om kr. 50.000. Senere har Juelsminde Turistforening givet tilsagn om 
kr. 15.000. Vi skal i gang med at hjemsøge de sidste kr. 60.000, og vi forventer, at 
badebroen står klar i foråret 2018.  
  
Turistområdet ”Stouby – Vejlefjord”.  Vi har tidligere oplyst, at Stouby nu har 
status som et særskilt turistområde, og at vi har ansøgt om kr. 185.000 fra 
Erhvervsministeriets Landdistriktspulje til at markedsføre vores turistområde. For 
nylig modtog vi den dejlige besked om, at vi får det ansøgte beløb til vores projekt 
”Landsbyen som centrum for turisme”, og arbejdsgruppen skal nu i gang med at 
forberede markedsføringen. I arbejdsgruppen er blandt andet Løgballe Camping, 
Hotel Vejlefjord og Rosenvold Strand Camping repræsenteret.  Der var afsat kr. 
10 mill. til landsbyprojekter, og vi havde ansøgningsnummer 272. Derfor er vi 
selvfølgelig lidt stolte over, at vores projekt blev udvalgt.  
  
Stouby Savværk. Savværket har ligget i Stoubys centrum gennem rigtig mange 
år, og det er fortsat i drift med de gamle save. Nu er vi næsten færdige med 
restaureringen af Træskohage Fyr. Bevaringen af savværket i Stouby kunne blive 
et nyt spændende, men stort projekt – også set i forhold til turismen. Vi har haft 
kontakt med ejeren, og han er ikke afvisende overfor at sælge grunden med 
bygningerne. Vi er absolut i en meget indledende og forberedende fase, men det 
ville være rigtig træls, hvis savene m.v. blev flyttet til et museum et helt andet 
sted. Den ældste af savene har således skåret træ i Stouby i mere end 100 år.  
  
Bredbånd. Bredbåndsprojektet omfatter nu Bobækvej – Vandmøllevej – Stouby 
Skovvej – Rosenvoldvej – Fakkegravvej – Sanatorievej og Grundvej. Vi er oppe 
på en tilslutningsprocent på 95 og vores projekt er indsendt til Energistyrelsens 
portal, hvor udbyderne har mulighed for at byde ind på vores projekt. Vi håber 
selvfølgelig, at det lykkes at få bredbånd til Stoubys sydlige område.  
  
Landsbytræf. Lørdag den 23. september deltager vi i et landsbytræf i Favrskov 
Kommune i forbindelse med Århus som EU Kulturhovedstad 2017. Som den 
eneste landsby i Hedensted Kommune er vi udvalgt, og vi skal fortælle 
om bæredygtighed og sammenhold. 
 

fortæsttes på side 23
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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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Stoubyløbet 2017 
For 9. år i træk blev Stoubyløbet afviklet i forbindelse med årets sommerfest.  
92 børn og voksne løb med på de tre distancer, og det er lidt flere end sidste år. 
Der var flere skolebørn med i løbet i år. Stor tak til Stouby Skole, der har bakket 
godt op om løbet! 
 
Som noget nyt i år var der præmier til både 1. 2. og 3. pladsen til 0 – 8-årige og 9 
– 14-årige på alle tre distancer.  
 

 
 
Traditionen tro, skød en af årets vindere af Stoubyprisen (uddelt ved halfesten i 
februar) løbet i gang. I år var det Jens Otto Grabau. 
 
Der blev slået rekord i år på 3,3 km. 
Det var Søren H. Mikkelsen i tiden 11 minutter og 32 sekunder. Tillykke til Søren! 
 
Du kan se alle tider og rekorder på www.stoubygif.dk under Sommerfest i Stouby. 
 
Stoubyløbet 2018 afholdes den 16. juni 2018 – sæt kryds i kalenderen, og slå din 
rekord fra i år! 
 

 
 
Alt i alt en god oplevelse med glade mennesker, der fik dagens motion.  

/Stoubyløbet GIF, Helene Fruelund. 
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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



13

 13 

 
  



14
 14 

Sommerfestens sponsorer 
 

Murermester Ib Christiansen ApS Hyrup Tømrer og Snedkerforretning ApS 
E. J. Invest ApS, Erling Juul ITL A/S v/ Mette og Rud Frimoth  
Advokat Max Jepsen, Juelsminde JPS Rengøring  
AH Montage, Anders Holst JRS Tømrer- & Snedker, Jens R. Stel 
Anders Lage Jørgensen Just Windpower 
Batteribyen  Jysk Campingservice, Anker Jørgensen 
BE Haveservice, Bart Eisink KR-VVS Teknik ApS, Per 
Belle Art Gallery KVIK Auto A/S, Hans Friis 
Billedkunstner Marianne Dam Hansen Købmand Yding 
Bjerre El ApS Løgballe Camping, Anker Olsen 
Brdr. Kier, Jørn Poulsen  Middelfart Sparekasse, Vejle Afd.  
Cafè Rindbæk v/ Anette Christoffersen MobilByg v/ Jørgen Fisker 
CM Ejendomsservice Multifirmaet v/ Peder Lyse 
Dan Bækgaard, Multicafeen Nonnegaard Entreprise 
Dan Hill Plast, Johnny Reedtz OCK-Anlæg, Ole Kilstofte 
DanGrid, Jan Rosenmaj Pedersen Peter Bech 
David Superlight A/S Punkt 1, Laasby A/S 
Den Jyske Sparekasse, Juelsminde RID REVISION A/S, Karen Lyse Hansen 
Dit lille malerfirma, Sanne Friis Rosenvold Strand Camping 
DK Vine, Knud Olesen  Sannes Malerforretning A/S 
Enghøjs Auto  Skous El- & Marine 
Entreprenør Rasmus Wallentin SMILLAs Blomster  
Frisørhjørnet, Thuy Thi Truong Snullik Data , Mogens Sørensen 
FRØS Herreds Sparekasse, Vejle SPAR NORD, Vejle 
Henrik Pilegaard Stouby Anlægsgartneri, Niels Sørensen 
Henrik´s Skovservice  Stouby Entreprenørforretning ApS 
Hornsyld Købmandsgaard Vognmand Ingolf Frederiksen 
Hornsyld Slagter SYDBANK, Juelsminde 
Hostrup Tømrerforretning Thomas Ryder 
Hotel Vejlefjord Tømrermester Leif Johansen 
HTN Entreprenør, Henrik Vestergård I/S, Ole Lyse 
Hyrup Maskinstation A/S  
Hylles Murerforretning 

Stouby Vinduespolering, Tommy 
Glyngfeldt  

 

 
 

TAK FOR STØTTEN 
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Sommerfesten 2017 
Vejret var med os og når så mange mennesker bakker op om arrangementerne er 
det svært at få armene ned. Det giver ekstra mod på at komme igen næste år. 
Lad os her også benytte lejligheden til at takke alle vores meget trofaste 
sponsorer!! – uden jeres støtte var arrangementet ikke muligt! 
Det er umuligt at tælle deltagere gennem ugen; men det så ud som om, at der 
aldrig har været så mange som i år! Ikke alt gik perfekt. Der bør være mange flere 
med i sponsorløbet om onsdagen. Sommerfestudvalget, som for længst har 
afholdt evalueringsmøde, har forskellige ideer – yderligere er selvfølgelig 
velkomne. Steff, som tryllede lørdag formiddag, var faktisk rigtig dygtig og burde 
have haft langt flere tilskuere. 
Til gengæld var der over 180 betalende fredag aften i teltet – det er ny rekord. 
Næsten hele lørdagen var der ”sort” af mennesker i og omkring teltet. 
Nedenfor har jeg forsøgt at nævne alle, som aktivt igen har været med til at 
arrangere Sommerfesten på den ene eller anden måde. Der kommer 64 navne!! – 
tak til dem. Det er risikabelt at lave listen, fordi en eller to kunne være glemt. Hvis 
der er nogle ”glemte” beklages på forhånd. 
 
Bo Skov, Ole Lyse, Johnny Reedtz, Erling Juul, Jan Pedersen, Poul Skytt, Lars 
Pedersen, Per Klarup, Johnny Frederiksen, Ina Nonnegaard, Lis Høgh, Inger 
Hansen, Claus Hansen, Peter Høgh, Jette Sørensen, Anders Smidstrup, Anne 
Marie Nordbek, Lau Laursen, Jesper Isaksen, Janus Jorsal, Lars Hastrup, 
Thomas Holst, Peter Lyse, Anette Laxy, Jan Sørensen, Tommy Glyngfeldt, 
Thorsten Christiansen, Kaj Mortensen, Hans Friis, Kim Uldahl, Jimmy Laursen, 
Chresten Bruun, Nis Holst, Conrad Kofoed, Dennis Ladegård, Lisbeth Thomsen, 
Tina Vedstesen, Erik Pedersen, Tanja Laursen, Kim Boe, Katja Boe, Anders 
Udby, Linda Peitersen, Kristian Bandholm, Mona Nielsen, Magrete Tams, Jens 
Holst, Lars Løvendahl-Hansen, Lene Henriksen, Hanne Rosenmaj, Hanne 
Søndergård, Martin Kastrup, Jeanette Robak, Ole Mikkelsen, Søren Høgh, Dan 
Bækgaard, Helle Ravn, Mette Nordtoft og ”pigerne”. 
 
Sommerfestudvalget: Jørgen Fisker, Helene Fruelund, Lene Jorsal, Erling 
Nordtoft, Karen Hansen Lyse, Annemette Lage, Rene Ravn, Helene Ravn, Jens 
Otto Grabau. 

/Jens Otto Grabau, Sommerfestudvalget 
 
Linje  
 
Lerdueskydning på Løgballe Camping 
Lørdag d. 19. august kl. 10 – 14 er der 
FLUGTSKYDNING / LERDUESKYDNING 
i samarbejde med Urlev Stenderup Jagtforening. 
Prisen er kr. 100,- inkl. lån af gevær, instruktion, lerduer og ammunition. 
Stoubyborgere er velkomne. 
Se mange flere arrangementer på www.logballe.dk  

/Anker Olsen, Løgballe Camping 
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WWW.STOUBYMULTIHUS.DK 
Mail: cafe@stoubymul�hus.dk 

T: 2966 7040     

Ønsker du fleksibilitet  til din næste fest? 
Alt fra ”gør-det-selv” til ”All inclusive” 

Vores nye kok Vores nye Café 

Forsamlingshus - Møde & Selskabslokaler - Sportshal 

NU OGSÅ ”TAKE AWAY” 

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

Velkommen til

et hjørne af paradis

w
w

w.
ro

se
nv

ol
dc

am
pi

ng
.d

k

ROSEN    OLD
            Camping
ROSEN    OLD
            Camping

Snullik’s Data
Bellevej 8, 

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

Mail: mail@snulliksdata.dk 

Alt inden for tryksager.

Indbydelser, bordkort fremstilles 
efter dine ønsker.

Få dine digitale billeder forstørret 
op og printet på fotopapir op til 
A1
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GRILL-AFTEN I ”ROSENHAVEN” 
fredag den 11. august fra kl. 16.30 i Rosenhaven hos 

Ingelise og Herman Reedtz Overbyvej 6 As 7130 Juelsminde. 
 
Ingelise og Herman har i år sagt ja til, at Haveforeningens årlige grillaften afholdes 
i deres have. 

Mange har sikkert besøgt Rosenhaven i As, 
ellers er der en god anledning til at gøre det 
denne aften. 
Haven er fortrinsvis en rosenhave med over 300 
forskellige roser, som vokser i stativer, træer og 
blandt stauder og liljer, som der også er en 
masse af. 
Haven blev i 2015 udvidet med 500 m2, så nu er 
der 3500 m2. I haven er der også mange 
sjældne træer og buske, en gårdhave med 

engletrompeter, flere terrasser, stenbede, have-dam, pergola, hønsegård, 
højbede med køkkenhave og plantesalg, så husk pungen. Der er meget at se, så 
kom i god tid.  
 
Grillen er varm fra kl. 17.30, eller når du er færdig med at se haven. Medbring 
selv, det du vil spise/grille. Vi har tallerkener, bestik, borde og stole. Bestyrelsen 
sælger billige drikkevarer og bager en kage til kaffen. Huset giver kaffe og the. 
Entré denne aften er en plante eller andet haverelateret til vores amerikanske 
lotteri. HUSK gevinsterne skal være i potter eller kasser, det drysser meget. Lav 
dem evt. i god tid, da det kan være tørt i august  
 
Alle er velkomne. 

/Kirsten Mortensen, Haveforeningen 
 

linje 
 

Billeder fra Sommerfesten 
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Invitation til 1. spadestik på cykelstien til Bråskov 
Stouby og Omegns Lokalråd arrangerer 1. spadestik til cykelstien Stouby-Bråskov 
d. 16. august 2017 kl. 19.00 i Stouby, hvor Bråskovvej begynder. 
 
Det første spadestik er en ceremoni, der fejrer starten af konstruktionen af en 
bygning eller andet anlæg. Det er ofte ledende politikere eller forretningsfolk som 
foretager handlingen. Der er tale om en invitation til alle borgere i Stouby og 
hvem, der ellers kunne tænkes at ville benytte cykelstien. 
 
I 2009 fik Stouby lukket overbygningen på Stouby Skole, da den blev flyttet til 
nabobyen Hornsyld.  
Der er en afstand på 6 km fra Stouby til Bråskov uden cykelsti, og vejen er af politi 
og kommune erklæret ”trafikfarlig”, hvorfor der kører skolebus til og fra. 
 
En cykelsti til Bråskov er vigtig af flere grunde: Det bliver mere attraktivt at 
bosætte sig i Stouby, hvis man kan komme til og fra - også på cykel; vores børn 
vil kunne cykle til SIM og endelig kan turister fra Vejle Fjord Hotel, Rosenvold 
Camping m.fl. og stoubyboerne cykle til Hornsyld og herfra til enten til Juelsminde 
eller Horsens, på hvilke strækninger, der i forvejen er etableret cykelsti. 
 
Vi ønsker desuden at skolebørn og 
Stoubyborgere i al almindelighed kan 
cykle trygt mellem de to byer, for ”Børn 
cykler da”, og vi har søgt penge fra 
Vejdirektoratets Cykelstipulje 3 gange 
siden 2009. 
Da der imidlertid kræves opbakning fra 
Hedensted Kommune, som Stouby 
tilhører, er stien endnu ikke blevet til 
noget. Vi vil derfor gøre noget 
ekstraordinært, for at få cykelstien på 
dagsordenen.  
 
Hedensted Kommune har i anden 
anledning udbudt et ”borgerbudget” på 
kr. 50.000,- til mindre landsbyer, som vi 
i lokalsamfundet har stemt om, 
hvordan skulle anvendes. Der var 5 
forslag at stemme om, og de kr. 
50.000,- er blevet fordelt på de 3 
forslag, der fik flest stemmer. 
 
Et af forslagene var at lave en event: At få udarbejdet og udført et byggepladsskilt, 
som opstilles, der hvor cykelstien til Bråskov skal begynde ved Stouby, og i øvrigt 
arrangere et 1. spadestik, som mediedækkes. 
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Ved afstemningen på borgermødet d. 27. april 2017 var der 47 stemmer for 
eventen, som derfor blev tildelt kr. 10.000,- fra borgerbudgettet. 
 
Pengene skal bruges til påbegyndelsen af cykelstien i Stouby ved Bråskovvej. Der 
skal graves ud til vejkasse og etableres bærelag med stabilgrus på en strækning 
på 1-2 m. 
Snullik har udført byggepladsskiltet, som opsættes til orientering for 
forbipasserende.  

/Linda Peitersen, Lokalrådet for Stouby og Omegn 
 
 
Linje 
 
 
Historiefortælling for de mindste i Skovly 
Omkring 1. maj startede vi et fælles projekt for vuggestuen (Larverne) og de 3-
årige (Svalerne). Projektet er et ”Story Line” forløb, som vi i fællesskab har 
arbejdet med frem til sommerferien. Historien handler om bondemanden Jens og 
hans kone Jonna. Historien skildrer livet på en bondegård, som det så ud i gamle 
dage, hvor der er forskellige dyr og gøremål. Der er bl.a. 2 heste, 3 grise, 4 køer, 
1 høne med kyllinger og hunden Julius. Jens har også en traktor, som han er 
meget glad for. I løbet af historien kommer børnene ind i et univers af forskellige 
aktiviteter, hvor de både er medfortællere og aktive deltagere: Der har været 
værksteder, musik, drama, medier og natur. 
 
Den 27. juni besøgte vi børnebondegården i Serridslev. Vi tog afsted med en flok 
forventningsfulde børn, som havde glædet sig til at komme ud og køre med bus, 
og til at se nogle bondegårdsdyr. Vi ankom til stedet og blev modtaget af Emil, en 
sød ung mand, som arbejder på stedet. Da vi havde fået lidt formiddagsmad viste 
han os rundt på gården. Vi startede med at hilse på kørerne, de lå godt tilpasse i 
en åben stald, hvor det var nemt for børnene at kigge på dem. Vi hilste også på 
de små kalve, som stak deres små hoveder ud så børnene kunne røre dem. 
Derefter gik vi videre rundt til de andre dyr. Vi hilste på to sjove grise med sorte 
pletter og krølle på halen. Vi så kaniner, geder, marsvin, får og heste. Kaninerne 
og gederne var det muligt at komme helt tæt på, børnene fik lov til at komme ind i 
deres indhegning og klappe dyrene. Man kunne mærke, at dyrene var vant til at få 
besøg af børn, de var børnevenlige og nemme at snakke med. Da vi havde set 
alle dyrene, spiste vi vores medbragte madpakker, men det var lidt svært for 
børnene at sidde stille og spise, for der stod en masse børnetraktorer lige ved 
siden af. Så dem var vi også lige nødt til at prøve inden turen gik tilbage til Skovly. 
Et rigtigt dejligt bondegårdsbesøg, som afslutning på vores ”Story Line” projekt.  

/Gitte Juul Pedersen, Skovly 
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Effektiv og afvekslende fitness holdtræning i en hyggelig atmosfære! 
Kigger man ind forbi i multisalen på en mandag aften mellem kl 18 og 19.30 i 
sæsonen, vil man se en flok kvinder give den fuld gas til god musik. Der er gang i 
alt indenfor både styrke- og konditions-træning. Den står på cirkeltræning, dans, 
løb, step, og der bruges bolde, elastikker, vægte og selv karklude! Der er aldrig to 
træningstimer, der er ens. 

Det er vores erfarne og knald dygtige lokale 
instruktør, Ann-Britt Nordby, der står for 
undervisningen og ryster øvelserne ud af 
ærmet, koreografien sidder på rygraden, og 
der er altid et stort smil på. Ann-Britt har læst 
idræt på universitetet og arbejder til daglig som 
instruktør på Vejle Idrætshøjskole. At hun 
brænder for idræt og holdfitness, skinner klart igennem og 
smitter af på hele holdet.Alle kan være med uanset form og 
alder, da øvelserne kan varieres efter evne, og man kan selv 
styre, hvor mange kræfter, der ligges i og hvilket tempo, der 

vælges. 
I sidste sæson bestod holdet af en god gruppe 40+ kvinder og en mindre gruppe 
17 – 18-årige. Før og efter træningen går snakken lystigt, og der hygges. Der er 
plads til flere, og vi vil rigtig gerne have flere med, så kom endelig og prøv, om det 
er noget for dig! 
Sæsonen blev forlænget med sommertræning frem til først i juni, og de sidste 2 
træningsgange rykkede vi træningen ud på skolens legeplads, hvor forskellige 
redskaber blev inddraget i træningen i det skønne vejr. På billedet ses Ann-Britt 
og Lene på vej til tops. 

/ Lene Jorsal 
½ Annonce - Vejlefjord  

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

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

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

De-stress Spa
Torsdag kl. 10:00 - 16:00

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

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

SKØNNE SPAOPLEVELSER

www.hotelvejlefjord.dk/kalender
Bestil på 7682 3380
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”Hyrup Tekniske Museum” 
I en lade hos Ole Sørensen i Hyrup, er der indrettet en slags ”Lokalteknisk Museum”, 
hvor der er en meget fin samling af gamle traktorer og mange andre gamle tekniske 
ting. 
Museet blev startet i 2005, og hver mandag samles Ole, Hans, Henning og Peter til 
møde og arbejde i ”bestyrelsen”. 
Mange gamle traktorer og andet mekanik, er blevet restaureret på fornem vis gennem 
tiden, så de næsten står som nye. 
Der arbejdes hårdt, men der er også tid til hygge og snak om teknikken m. m. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Stouby lokalarkiv  / Mogens Dam 
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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

Jørgen Bojsen Tømrerforretning ApS
Kildevangen 16, 8783 Hornsyld

Jørgen 20295885 - Kasper 20145885

Karen Hansen Lyse
Registreret Revisor og indehaver
Erhvervsvej 2
8721 Daugård

Tlf.: 7589 6066

WWW.R-I-D.DK

RID REVISION - DET PROFESSIONELLE LOKALE ALTERNATIV 
• Vore faglige kompetencer kan du stole på.
• Vor personlige service og engagement kan du opleve.
• Samarbejde med os bygger på gensidig tillid.
• Vi kommunikerer i et forståeligt sprog.

PÅ HJEMMESIDEN KAN DU LÆSE KUNDEUDTALELSER OM SAMARBEJDET MED OS.
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fortsat fra side 9 
Visionsplanen. I forbindelse med at visionsplanen var i høring indkom der 
indsigelser, der primært drejede sig om den foreslåede omfartsvej vest om Stouby 
og kommende udstykninger syd for Bjerggårdsmarken. Vi afholdt et opfølgende 
møde den 20. juni, hvor de fremmødte fik mulighed for at uddybe deres 
synspunkter. Visionsplanen vil nu blive tilrettet, hvorefter den på ny vil blive fremlagt, 
inden den endelig godkendes.  
  
Flytning af børnehaven. I forbindelse med en debat for snart længe siden luftede 
Henrik Balle Nielsen muligheden for at flytte børnehaven Skovly til Stouby Skole, og 
det gav anledning til en heftig debat. Mange har senere udtrykt, at de finder 
forslaget interessant, og at det bør undersøges nærmere. Vi har i lokalrådet 
besluttet at afholde et borgermøde over dette emne i Multihuset torsdag den 28. 
september kl. 19.00. Mødet er omtalt andet steds i bladet.  
  
I ønskes alle en fortsat god sommer.   

/Ole Flemming Lyse, formand 
 
Linje 
 
 
Onsdagsklubben program for efteråret 2017 
 
4.oktober  Jytte Kragh: Fællessang og gættelege m.v. 
 
18. oktober Bankospil og valg til klubråd. Der serveres kaffe og 

kage og husk en gave til max. 25 kr. 
 
1. november Salg af tøj fra Damernes Butik 
 

Venlig hilsen Bodil Hansen, Klubrådet 
 
 
Linje 
 
 
Skal børnehaven “Skovly” flyttes til Stouby Skole? 
Oplæg ved Henrik Balle Nielsen. 
Vi håber, at rigtig mange vil møde op og deltage 
i debatten. 
 
Mødet afholdes torsdag den 28. september kl. 19.00 
i Multihuset.   
  

/Stouby og Omegns Lokalråd 
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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 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
 

  6. 
13. 
20. 
273
. 
10. 
17. 
24. 
1. 
8. 
15. 
22. 
29. 
 

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

  8. s.e. trin. 
  9. s.e. trin. 
10. s.e. trin. 
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 
Ingen 
10.30 
Ingen 
 
10.30 
Ingen 
10.30 
Ingen 
10.30 
Ingen 
Ingen 
10.30 

Hessellund 
 
Bil 
 
Sognetur 
Bil 
 
Bil. høstg. 
 
Bil 
 
 
Bil 
 

Ingen 
10.30 
Ingen 
10.30 

 
Ingen 
10.30 
Ingen 
10.30 
Ingen 
9.00 

Ingen 
Ingen 

 
 

 
 
 
 
Sognetur 
 
Høstgudstj. 
 
 
 
Hessellund 

Sommerferie og efterårsferie 
På grund af ferier er gudstjenestelisten uregelmæssig. Jeg holder sommerferie fra 
mandag den 24. juli til og med søndag den 6. august, hvor embedet i den første uge 
passes af Helle Glerup fra Hornsyld og i den følgende uge af Michael Hessellund fra 
Rårup. Jeg holder efterårsferie fra mandag den 9. okt. til søndag den 22. okt. Embedet 
passes i den første uge af Michael Hessellund og den følgende uge af Helle Glerup. 
  

 
 
Sogneudflugt - søndag den 3. sept. 
Der er afgang fra Stouby Multihus kl. 8.30. Vi kører med bus til Bogense, hvor der er 
gudstjeneste i Sankt Nikolaj kirke kl. 10.30. Efter frokosten i Menighedshuset Teglgården 
skal vi på en tur med guide rundt i Bogense. Så går turen til Kærsgaard gods med det 
nye Morten Korch Museum i Fyllested Vandmølle, hvor der også en af Danmarks største 
samlinger af gamle hestekøretøjer og gamle danske landbrugsredskaber. Vi får kaffe og 
kage i Ejby Præstegård, inden turen går hjemover. Forventet hjemkomst ca. 17.30.  
Pris for deltagelse: 150 kr. incl. bus, entreer, guide, frokost, drikkevarer, kaffe og kage. 
Der kan komme mindre ændringer i programmet.  
Tilmelding senest torsdag den 31. aug. til Poul Erik Sørensen på tlf. 7589 7051 eller mail til 
peas@km.dk 

                           

     
 
STOUBY  

 
                                   
HORNUM                      

Søndag den 
Mandag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Fredag den 
Søndag den 
Søndag den 
Torsdag den 
Søndag den 
Søndag den 
Mandag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 

27.   
28. 
3. 
10. 
17. 
22. 
24. 
  1. 
  5. 
  8. 
15. 
16. 
22. 
29. 
  5. 
12. 
  

mar. 
mar. 
april 
april 
april 
april 
april 
maj 
maj 
maj 
maj 
maj 
maj 
maj 
juni 
juni 

Påskedag 
2. Påskedag 
1. s.e. påske 
2. s.e. påske 
3. s.e. påske 
Bededag 
4. s.e. påske 
5. s.e. påske 
K. himmelfart 
6. s.e. påske 
Pinsedag 
2. Pinsedag 
Trinitatis  
1. s.e. trin. 
2. s.e. trin. 
3. s.e. trin. 

10.30 
 
10.30 
 
  9.00 
 
10.30 
  9.00 
 
  9.00 
10.30 
 
10.30 
 
10.30 
 

Bil 
 
 
 
Helle Glerup 
 
Bil 
og 10.30 
 
L. Motzfeldt 
Bil 
 
Bil 
 
Bil 

      
1   10.30 
 
     10.30     
      
10 10.30 
 
 
10 10.30      
10  
       
     10.30 
14  
     14.00 
 
10 10.30  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hessellund 

Sogneindsamlingen 
Der blev samlet 7.041 kr. ind til Folkekirkens Nødhjælp den 13. marts. Der skal lyde en 
stor tak til alle dem, der deltog og brugte noget af deres tid denne søndag eftermiddag 
på at hjælpe nogle af verdens fattigste kvinder og børn. Der skal naturligvis også lyde en 
tak til alle jer, som gav et bidrag til indsamlingen.    
 
Påskeindsamling 
Påskedag og 2. Påskedag er der indsamling i vore kirker med mulighed for at støtte 
KFUM og KFUM’s arbejde i Danmark. KFUM og KFUK er en kirkelig børne- og 
ungdomsbevægelse, der tilbyder børn og unge aktiviteter lokalt, lejre og festivaler over 
hele landet og et globalt fællesskab gennem YMCA og YWCA. De er med til at styrke 
børn og unges livsmod og handlemuligheder i forhold til både trosliv og samfundsliv. 
 
Kirkebilen  
Kirkebilen (Juelsminde Bilen) kører til Stouby Kirke, når der er gudstjeneste kl. 10.30. 
Det er gratis at køre med kirkebilen, og den 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. 
 
Der er 10 konfirmander den 1. maj kl. 9.00 i Stouby Kirke: 
Agnes Aaby Lohmann   Jens Holm Kjær Poulsen 
Anne Kirkegaard Madsen   Mathias Gaarn Hansen 
Bastian Reinholt Madsen   Mathilde Gaarn Hansen 
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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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Høstgudstjenester  
Søndag den 17. sept. kl. 10.30 er der høstgudstjeneste i Hornum Kirke med en dejlig og 
hyggelig frokost i Træhuset efter gudstjenesten. Alle er velkommen.  
Søndag den 24. sept. kl. 10.30 er der høstgudstjeneste i Stouby Kirke med en frokost-
buffet i Stouby Multihus efter gudstjenesten, hvor menighedsrådet er vært.  
Der bliver indsamling til Kirkens Korshær ved begge gudstjenester, så vi kan være med til at 
støtte det store arbejde, som de gør for de svagest stillede.  
 
Nye konfirmander  
Undervisningen af det nye hold konfirmander begynder onsdag den 27. sept. kl. 8.00-9.30 
i Stouby Multihus. Det gælder både dem, der går på SIM og dem fra Vejlefjord Skolen.  
Konfirmanderne medbringer deres dåbsattest eller evt. deres fødsels- og navneattest. Der 
bliver konfirmation i Stouby Kirke søndag den 6. maj 2018. 
 
Undervisning af konfirmander og konfirmation i 7. klasse 
I Stouby og Hornum Sogne fastholder vi undervisningen af konfirmanderne på 7. klasse-trin, 
da der er flertal for det blandt præsterne her i den tidligere Juelsminde Kommune. Det 
gælder også konfirmanderne fra Vejlefjord Skolen.  
Så i vore sognene vil der også i de kommende år være konfirmation i 7. klasse og det bliver 
som hidtil den 1. søndag i maj. 
 
Set og sket fra 19/5 2017 – 22/7 2017 
 
Døbte i Stouby Kirke: 
  4/6 Johan Leth Bandholm 
25/6 Sebastian Nohr Krogstrup 
 
Viede i Stouby Kirke: 
24/6 Poul Nielsen & Vibeke Brogaard Hansen 
 
Døde og/eller begravede i Stouby Sogn: 
16/7 Anna Andreasen 
22/7 Mette Kathrine Andreasen 
   
Adresseliste:  
Sognepræst: Poul Erik Aandstad 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 eller Stouby-
kirke@hotmail.com 
Kirkeværge: Preben Laursen, Løgballevej 18, 7140 Stouby, 2258 9013 
 
Hornum Kirke:  
Graver og kirketjener: Kirsten Heide Laursen, Stensvej 10, 8300 Odder, 2130 6120 eller 
hornumgraverkontor@gmail.com 
Kirkeværge: Michael Brund, Hornumvej 22, Hornum, 8783 Hornsyld, 2233 0669 

/ 
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Limfjords Cup i Lemvig 
Sidste skoledag betød også første dag i Lemvig til Limfjords Cup i fodbold. 76 
spillere fra HSR-samarbejdet deltog i weekendstævnet. Fredag aften blev brugt 

på hygge og opladning 
til de kommende to 
dages mange 
fodboldkampe. 
Spillerne som deltog 
var fra 8 til 16 år. 
 
Der blev spillet masser 
af flotte kampe, og 
kampgejsten var i top. 
Nogle af holdene 
klarede sig rigtig flot 
med finalesejr til slut, 
mens det for andre 
hold blev til færre 
sejre. Fælles for alle 
holdene var dog, at der 

blev kæmpet efter bedste evne, og at stemningen var i top gennem hele stævnet. 
 
Alt i alt et godt fodboldstævne, hvor der blev hygget på tværs af alder og 
moderklub. 

/Kim Uldahl, fodbold 
 
 
Linje 
 
 
Stoubys Aktive Piger holder hyggeaften hos Matas 

 
Hyggeaften hos Matas i Hedensted onsdag den 23.8.2017 kl. 18.30 
 
Vi får information om: Helse og Hudpleje. 
 
Samkørsel fra Stouby Multihus kl. 18.00 
 
Kaffe med lidt sødt. 
 
Gratis deltagelse for medlemmer. Max 32 deltagere. 
 
Tilmelding senest onsdag 16.8.2017 til:  
 
Mona Nielsen tlf.: 75 89 72 11 Mobil: 51184088 

/Anne Marie Nordbek, Stouby Aktive Piger  
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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 Kim R. Bengtsson mail: kim.rex@hedensted.dk  2460 4680 
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 Troels Brogaard Andersen mail: skolenimidten@hedensted.dk  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  web: stoubygif.dk  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, konst. formand Christina Vistrup christinavistrup@yahoo.dk  2972 8996 
Stouby Multihus, halbest./Café Dan Bækgaard  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 Jimmi Brøndum  mail: jb@zelectedfoods.dk   2565 8813 
Stouby og Omegns Lokalråd Ole Lyse  web: stouby.nu     2061 5500 
Stouby Vandværk Ib Christiansen  Bråskovvej 86, 7140 Stouby  2179 7733 
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  
 

 Fra Sommerfesten 2017  



28  Snullik’s Data, tlf. 27517078

Finder du ikke hvad du søger, ring til os på tlf. 75 89 72 00 - Køb online på www.batteribyen.dk

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

Strømforsyninger/Ladere til!
Bærbar PC - Telefon - Kamera - Navigation m.m. 
LED Belysning
Miljøvenlige og besparende Industribelysning - Spots - Pærer - Strips 
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AKTIVITETSLISTE 
 
LøbMedSelskab: se facebookgruppen Run7140 
Mountainbike: se træningstider på facebookgruppen mtb7140 
Junior-mtb.: se træningstider (oftest torsdage) på Stoubys facebookside. 
Lokalarkivet: torsdage kl. 19.30-21.30 (minus skoleferier). Ellers efter aftale. 
 
August 
11. kl. 16.30 i Rosenhaven Haveforeningen. Se side 17 
16. kl. 19.00 i Stouby, hvor Bråskovvej begynder påbegyndes cykelstien. Se s. 18 
19. kl. 10 Flugtskydning på Løgballe Camping. Se s. 15 
23. kl. 18 Aktive Piger tager til Matas se s. 26 
 
September 
3. kl. 8.30 Sogneudflugt. Se s. 24. 
17. kl. 10.30. Høstgudstjeneste i Hornum. Se s. 25 
24. kl. 10.30. Høstgudstjeneste i Stouby. Se s. 25 
27. kl. 8. Nye hold konfirmander begynder Multihuset. Se s. 25 
27. kl. 19. Knut Flytlie i Multihuset om kost. Aktive piger. Se s. 13 
28. kl. 19.00 debat i Multihuset om børnehavens placering. Se s. 23 
 
Næste nummer af bladet (nr. 179) udkommer i starten af oktober 2017.  
Deadline for materiale til bladet er fredag den 29. september. 
 
Stoubybladet udkommer 6 gange om året (i starten af hver lige måned)  
Deadline for materiale til de efterfølgende numre er henholdsvis: 24. november 
2017 og 26. januar 2018.  
 
¼ annonce (Batteribyen) 
 


