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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:  Rasmus Hedelund (udenfor bestyrelsen) tlf. 30 22 73 87 
Best.medl.:  Anders Pedersen (repr. for skolen) tlf. 40 82 02 55 
Best.medl.: Lis Høgh   tlf. 30 57 99 12 
Best.medl.:  Vakant (repr. for GIF)  tlf.  
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

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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 Stouby GIF og DGI Sydøstjylland 
 Afholder fodboldskole i uge 27 i 2018 
  
 
Praktiske oplysninger:                                                                                   
Deltagere: Piger og drenge 5-14 år (Fra 0. til og med 7. klasse)  

Tid:  2. juli - 6. juli 2018, man.-tors. kl. 9-15 og fre. kl. 9-14  
Sted:  Stouby Multihus, Idrætsvej 10, 7140 Stouby.                           
Pris:   790 kr. pr. deltager, der bor i Hedensted Kommune inklusiv mad
 865 kr. pr. deltagere, der bor uden for kommunen inklusiv mad. 

Med i prisen er den viste tøjpakke. 
  

 Mini skole for de 5-6 årige. Prisen er 670 kr. inklusiv mad pr. deltager 
som bor i Hedensted kommune og 715 kr. inklusiv mad. pr. deltager for 
de som bor uden for kommunen. 
Med i prisen er den viste tøjpakke. 
Man-onsdag fra kl. 9-12.30. Se mere på DGI fodboldskole  
Mad leveret af Stouby Multicafé – se menu under tilmelding 
 

Tilmelding: Åbner 1. marts kl. 10.00. Senest 28.maj 2018 
 

Kontakt: Thomas Riis Nielsen, 22 85 95 40 – riisnyvang2@live.dk  
Husk at tilmelde i barnets navn og fødselsdato, samt at angive tøjstørrelse samt 

tlf. nummer på en voksen som 
vi kankontakte under skolen. 
Vi glæder os til at se dig til en 
spændene fodbolduge. Der vil 
være speciel pige – og 
målmandstræning, samt andre 
spændende træningspas.  
Tak til vores frugtsponsorer, 
som sørger for frisk 
økologisk frugt to gange hver 
dag:     
Batterribyen.dk, Hornsyld 
Købmandsgaard A/S, 
Frisørhjørnet, Hyrup 
Maskinstation A/S, Hornsyld 
Slagter, Anders Pedersen 
Maskin-& specialbrik, Kvik Auto 
A/S, Mobil Byg og Stouby 
Multicafé, Min Købmand v/ 
Johs Yding. 

/Thomas Riis 
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Vinder af børnekonkurrencen, december 2017 
 
I decemberudgaven af Stoubybladet var der 
en julekonkurrence.  
Den glade vinder Emilia Vedstesen 
fra Stouby.  
Emilia er 9 år og havde taget sin lillebror, 
Jeppe, med til præmieoverrækkelsen. 
Emilia havde talt, at der var 13 nisser i 
bladet.  
Emilia og hendes familie var meget glade 
for den flotte julekurv med slik og andre  
julegodter, som blev sponsoreret af  
Købmand Yding, og overrakt af  
Thomas.  
Tak til Min købmand, og tillykke til  
Emilia fra Redaktionen og Lokalrådet!  

  
 
 

 
 
Streg .. .  
 
 
Opstart ungdomsfodbold udendørs – og hjælp til de mindste 
De fleste ungdomshold holder sig i gang med indefodbold hen over vinteren. 
Men i løbet af marts og april starter vi op med udendørs fodbold igen, og trænere 
og holdledere er så småt i gang med at planlægge opstart. 
Følg med på www.stoubygif.dk – vi lægger oplysninger på hjemmesiden i takt 
med, at vi kender starttidspunkter for de enkelte årgange. 
 
Vi har fortsat et stort ønske om at kunne tilbyde fodbold til de yngste fra 4-6 år. Vi 
har bolde, udstyr og masser af plads på banerne og rutinerede kræfter, som kan 
hjælpe nye frivillige i gang. Så har du mod på at starte leg med bold op for de 
yngste, så er du velkommen til at kontakte mig. 

 /Torsten, fodboldudvalget 
 

 
Streg .. .  
 

 
Venstre 
Venstres vælgerforening holder generalforsamling i Multihuset den 27. februar kl. 
19.00.  

/Anders Udbye Pedersen   
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Opstart seniorfodbold tirsdag den 20. februar 2018  
Tirsdag den 20. februar kl. 19 – 20.30 starter vi træning for 
seniorfodbold i Stouby.
Vi er foreløbig ca. 20 spillere i alderen omkring 20 år i truppen og 
nogle få ældre.

Mathias stopper som træner pga. udlandsrejse, og vi byder derfor velkommen til 
Kenneth Ysøe som ny træner – det ser vi frem til. Morten Brinkløv og Peter Høgh 
assisterer med træning og holdledelse.

Træning foregår tirsdag og torsdag fra kl. 19 til 20.30 på Stouby stadion. 
Holdet er tilmeldt turneringen i serie 5.

Har du lyst til at være en del af holdet og fællesskabet, så mød op til træningsstart 
eller tag kontakt til Peter Høgh på telefon 5127 6970.

Vi holder et kort spillermøde efter første træning og tager en snak om vores fælles 
forventninger til træningsindsats, deltagelse i kampe og sociale arrangementer.

/Kenneth, Morten, Niels, og Peter, trænergruppen

Foredrag med Charlotte Bøving
Kræftens Bekæmpelse holder et spændende foredrag med læge Charlotte Bøving 
fra fjernsynsudsendelsen ”Lægen flytter ind” onsdag den 21. marts 2018 kl. 19 i 
Himmelrummet på Juelsminde skole. Følg med på opslag lokalt og i ugeavisen. 

/Kirsten Blume Schmidt Kræftens Bekæmpelse Juelsminde afd.
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Sanatorievej 26
7140 Stouby
Tlf. 7682 3380
receptionen@vejlefjord.dk

NU ALLE UGENS HVERDAGE
Morning Delight
Mandag, onsdag og fredag kl. 08:30 - 14:30

AftenSpa Deluxe
Tirsdag & onsdag kl. 17:30 - 22:30

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

MidnatsSpa / KæresteSpa
Fredage kl. 20:00 - 24:00

www.hotelvejlefjord.dk/kalender
Bestil SPA på 7682 3380

SPAARRANGEMENTER

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
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Multihusbestyrelsen kalder 
Stouby Multihus’ bestyrelse står over for en større udskiftning og derfor søger vi 
netop DIG til at træde ind i bestyrelsen, når der er generalforsamling i april. 
 
Bestyrelsen har ansvaret for at hal og multihus drives, vedligeholdes og udvikles, 
så det er et aktiv for hele lokalområdet. 
 
Vi er en aktiv bestyrelse, som brænder for at alt fungerer for de forskellige 
foreninger, organisationer og private, som benytter huset. Vi har en halbestyrer 
ansat til at stå for driften og han er samtidig forpagter af cafeen. 
 
Økonomien er nu igen god og solid, så du kan være med til at få gennemført dine 
ideer. 
 
Hvis det lyder som noget du kunne tænke dig, så giv Bjørn Lorenzen et ring på 
6141 6519. 

/Bjørn Lorenzen, Stouby Multihus 
 
 
Streg .. .  
 
 
 
 
Valg til Repræsentantskabet i NRGi - stem lokalt 
Her i starten af februar er der valg til Repræsentantskabet i NRGi.  
 
Der er to lokale kandidater. Det er Poul Erik Søndergård-Petersen, Fakkegravvej 
54 og Jens Bak-Andersen, Vandmøllevej 2.  
 
Det er muligt at stemme på begge to. Begge kandidater ønsker at fremme 
overgangen til grønne energikilder.  
 
Læs nærmere om kandidaternes valgoplæg i det udsendte materiale fra selskabet 
eller se det her https://nrgi-valg.dk/kandidater/. 
Er du tilmeldt elektronisk post hos NRGi, så har du allerede modtaget en mail, 
hvor du kan stemme frem til 16. februar. 
 
Er du ikke tilmeldt elektronisk post, så får du et brev med valgmateriale ca. 1. 
februar og din stemme skal sendes med PostNord senest d. 5. februar 2018. 

/Jens Bak-Andersen 
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HENRIKS
SKOVSERVICE

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

Bil: 21 81 63 27

Plantning
Gødskning
Sprøjtning

Klipning og fældning 
af juletræer
Køb og salg af træer

 

 

 
 

 
 

 
 

Import og salg
Vin til fest og gaver

Idrætsvej 2
7140 Stouby

Tlf. 75897557
www.dkwine.dk

Åbningstid “når vi er hjemme”

- Vi gi’r dig et frisk pust

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

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

• TERRASSEVASK • ALGEBEHANDLING
• FACADEVASK • VINDUESPOLERING

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

TOTAL EJENDOMSSERVICE
– tilpasset dit behov
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Stoubys Aktive Piger.

Sang og musik aften med Christian Daugaard

onsdag den 21.2.2018 kl. 19.00 i Stouby Multihus.

Christian Daugaard er fuldtids festmusiker – begge dele med stort ”F”. Han møder 
altid op med sin hat og sin guitar. 

Han fortolker både danske og udenlandske klassikere fra 70’erne og frem til i dag. 
Der er altså al mulig grund til at komme og opleve Christian Daugaard, når han 
kommer til Stouby Multihus.

Pris 50 kr. for medlemmer. 100 kr. for ikke medlemmer. Der serveres kaffe og 
kage.

Tilmelding senest søndag den 18.2.2018
Hanne Nielsen tlf.: 40 87 58 76 eller mail: hannen@hafnet.dk



12

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

BESTIL ONLINE PÅ:
WWW.BJERRE-KOED.DK

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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Siden sidst fra Stouby og Omegns Lokalråd. 
Sædvanen tro hentede vi juletræet sidst i november i Grund Skov med mødested 
ved ”Den røde Lade”. Nu har vi lige restaureret fyrtårnet, og Den røde Lade er 
også et historisk sted, der bør bevares. Man kan frygte, at Naturstyrelsen ikke har 
afsat midler til vedligehold af laden. For at komme en evt. nedrivning i forkøbet, 
har vi gjort Naturstyrelsen bekendt med, at vi gerne indgår i et ”redningsprojekt”.  
 
Træskohage Fyr. Fyret er nu istandsat og åbnet for offentligheden. Mange har 
udtrykt stor beundring af restaureringen og rigtig mange har været ude ved fyret. 
Derudover har flere foreninger henvendt sig vedr. en guidet tur. Når vejret tillader 
det, skal den nederste del af fyret males, og så er restaureringen afsluttet. Da 
fyrtårnet blev indviet var der regn og rusk, og vi indkalder nok til en lille 
sammenkomst ved fyret, når aftenerne er lange og det er lunt i vejret, hvor vi kan 
hygge os med lidt musik, øl og vand og et par pølser.  
Styregruppen, Preben Hansen, Mogens Dam, Linda Peitersen og undertegnede, 
arbejder på at få dannet et ”Fyrmesterlaug”, der skal tage sig af det fremtidige 
arbejde med tilsyn og vedligehold af fyret. Mogens Dam har udarbejdet et udkast 
til laugets vedtægter, som vi skal have drøftet. Formanden for lauget får titel af 
”fyrmester” eller ”fyrmoster”, og der afholdes årsmøder.  
 
Kildebjerget. I forbindelse med kommunesammenlægningen og nedlæggelse af 
amterne blev Kildebjerget overdraget fra Vejle Amt til Hedensted Kommune, og 
Kildebjerget har levet et usikkert liv. Imidlertid har Hedensted Kommune nu 
besluttet, at man selv vil drive Kildebjerget, og det er vi rigtig tilfredse med. 
Lokalrådet var for nylig inviteret ud på Kildebjerget, hvor vi blev orienteret om 
stedets fremtidige virke. Kommunens voksenhandicapafdeling skal fremover 
administreres fra Kildebjergets hovedbygning, og de øvrige bygninger skal huse 
30 psykisk handicappede. Administrationen flytter ind snarest, og det forventes, at 
lejlighederne er klar omkring juni, hvorefter beboerne flytter ind.  
Der skal nyansættes 30 – 45 medarbejdere til administration og pleje af de 
handicappede. De handicappede er mænd og kvinder i alderen fra 18 – 55 år, og 
en del skal have fast bopæl på stedet, medens andre er i udredning, således at 
det kan afklares hvorvidt de fremadrettet skal i botilbud eller i egen bolig. 
Endvidere skal det afklares, om de handicappede skal tilbydes et 
beskæftigelsestilbud. Vi er rigtig glade for, at vi på et så tidligt tidspunkt er blevet 
orienteret, og vi ser gode muligheder for et godt samarbejde. Vi har blandt andet 
en hvilende, lokal støttekreds med godt 200 medlemmer.  
 
Turistområdet. Vi har for nylig fået tilsagn om kr. 150.000 ex. moms fra 
Erhvervsministeriets Landdistriktspulje til forsøgsprojektet ”Landsbyen som 
centrum for turisme”. Som tidligere nævnt så er Stouby/Vejlefjord udpeget som et 
særskilt turistområde, og beløbet skal benyttes til at fremstille et stort, lokalt kort 
med seværdigheder, hotel, spisesteder, campingpladser, overnatningsmuligheder, 
gang- og cykelruter og lokale handlende. Derudover skal vi have oprettet links og 
videosekvenser med beskrivelse af vores område. 
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Bredbånd. Der er nedsat en arbejdsgruppe med Jens Bak Andersen, Jan Volmer, 
Gert Hansen og undertegnede. Gert Hansen er tovholder på projektet, og først i 
december modtog vi tilsagn fra Energistyrelsen om støtte på kr. 6,2 millioner til 
projektet. Vores projekt er et af de største med 124 husstande, og Energistyrelsen 
støtter os med kr. 50.000,- pr. husstand. Den overordnede plan for udrulning er 1. 
– 2. kvartal information og planlægning, 2. – 3. kvartal gravearbejde og 
infrastruktur, 3. – 4. kvartal tilslutning og igangsætning. Arbejdet forventes afsluttet 
med udgangen af året.  
Der planlægges informationsmøde i Multihuset den 8. marts.  
 
Boliger ved hjørnet Borgergade – Rosenvoldvej. På det seneste er der 
foretaget arkæologiske udgravninger, hvor Aksel Nielsens gård har ligget, og flere 
har spurgt til, hvad der skal ske med grunden. Grunden er solgt, og jeg har haft 
kontakt til køberen, M. H. Handel, Aps. Vejle v. Mick Hansen. Alt efter vejret går 
han snarest i gang med at opføre 8 lejeboliger a 115 m2 indrettet med 2 
badeværelser, soveværelse og 2 børneværelser.  
 
Kommuneplanen i høring. Forslag til den nye kommuneplan for Hedensted 
Kommune gældende for 12 år (2017 – 2029) kommer i høring i perioden fra den 
1. februar til den 29. marts 2018. Jeg skal opfordre til, at I går ind på kommunens 
hjemmeside og læser planen. Udover kommuneplanen er der også en del bilag. I 
kan finde forslag til kommuneplanen på  ”kommuneplan2017.hedensted.dk”. 
Lokalrådet har også indsendt bemærkninger til planen – blandt andet, at vi ønsker 
Træskohage Fyr får status som bevaringsværdigt, og at området ved fyret 
udpeges til et kulturmiljø. Et kulturmiljø kan ikke fjernes uden byrådets tilladelse. 
 
Fakkegrav Badehotel: Vi har flere gange haft kontakt til Naturklagenævnet og 
senest fået oplyst, at sagen er tæt på en afgørelse. Afgørelsen offentliggøres på 
”Nævnenes Hus – Afgørelsesportal”. 
 
Badebroen ved Rosenvold. Vi håber fortsat på, at vi kan få badebroen ud til 
foråret. Vi mangler stadig kr. 60.000 og vi har ansøgt Friluftsrådet og Veluxfonden 
om de sidste midler. 
 
Branddammen. Vi har tidligere efterlyst forslag til udnyttelse af 
branddamsarealet, men har endnu ikke modtaget forslag. Kommunen har oplyst, 
at man ikke har registreret en ejer af arealet, så lokalrådet kan disponere over 
arealet. Vi efterlyser en arbejdsgruppe med gode ideer. 
 
Frugthaven: Stouby deltog som den eneste lokale landsby i Gentænk 
Landsbyen/Århus som EU-kulturhovedstad, og vi modtog kr. 35.000,- for at være 
med i projektet. Beløbet skulle benyttes til udbygning af frugthaver, og Gammelby 
har modtaget kr. 15.000 til indkøb af frugttræer til deres fællesgrund. Udover flere 
frugttræer har vi indkøbt en stor el-rasper til at findele æbler og anden frugt og en 
stor vandpresser, der kan fremstille op til 40 liter most pr.  presning. Hen over 
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sensommeren vil vi, afholde ”mostdage”, hvor I får mulighed for at komme med 
jeres æbler og få most med hjem. 
 
Skilte ved legepladsen. Som tidligere nævnt, så modtog vi ikke LAG-tilskud fra 
Erhvervs- og Vækstministeriet til etablering af vores legeplads ved skolen på 
grund af en ubetydelig konteringsfejl, og det er faldet flere for brystet, at der er 
opsat skilte, der oplyser, at der er tale om et LAG-projekt. Vi er helt enige i, at 
skiltene bør fjernes, og det foretages snarest af skolens pedel, Lars Pedersen. 
 
Halfest. Vi er gået i gang med at planlægge halfest nr. 30, der skal afholdes som 
Multihusets 10 års jubilæumsfest. Omtale af halfesten findes på side 17 ibladet. Vi 
håber på, at rigtig mange vil bakke op om festen. Da multihuset blev indviet var 
der 425 med til festen. 
 
Stoubyprisen. I forbindelse med halfesten uddeler vi igen årets ”Stoubypris”, og i 
den forbindelse vil jeg genopfriske kriterierne for at komme i betragtning til at 
modtage prisen: 
En person, der har bidraget til den udvendige forskønnelse af Stouby i form af 
renovering af huse, anlæg af haver eller lignende – eller en person, som har 
bidraget til den indre forskønnelse – eksempelvis ved at gøre en særlig indsats 
over for andre medborgere – unge som ældre. 
I den forbindelse skal ”person” opfattes ret bredt, idet det også kan være en 
virksomhed, forening eller lignende. 
Forslag til at modtage Stoubyprisen fremsendes senest den 18. februar til 
lokalrådets næstformand Linda Peitersen, Aksel Nielsens Vej 16 eller via mail til 
lip@teknologisk.dk 
Tilflyttere. Hvis du er tilflytter og aldrig har deltaget i halfesten tidligere, får du 
som deltager en tilflyttergave, som er et gammelt kort over Stouby Sogn. 
 
Stoubybladet. Regningerne for annoncer i Stoubybladet er for kort tid siden sendt 
ud til annoncørerne, og vi vil gerne sige tak for jeres støtte. Vi er en flok frivillige, 
der ulønnet bringer Stoubybladene ud til omkring 900 husstande, og på den måde 
løber det rundt. 
 
Bidrag til lokalrådet. Lokalrådet har gennem flere år hjemsøgt midler fra fonde 
m.v., og det er blevet til mange millioner kroner. Frugthave, kajakfællesskab, 
bålhytte, fyrtårn, bredbånd, turistmarkedsføring m.v., men vi kan ikke søge midler 
hjem til den daglige drift. Midlerne til driften får vi via Sommerfesten, Halfesten og 
bidrag fra borgerne. Vi skal bruge midler til afholdelse af møder, vedligeholdelse 
af flagalle, drift af hjemmeside m.v., ligesom det direkte er nævnt i vores 
formålserklæring, at vi skal sikre driften af lokalarkivet. Vi har en god 
kassebeholdning, men vi mangler årligt nogle få tusinde kroner for at det løber 
rundt. Derfor skal jeg opfordre til, at I indbetaler et bidrag til lokalrådet – kr. 100,- 
pr. husstand og kr. 50,- for pensionister. Beløb kan overføres til vores konto i 
Sydbank 7030 1602101. 

/Ole Flemming Lyse, formand 



16

 

       
FASTELAVNSFEST 

 
 
 

SØNDAG DEN 11. februar KL. 14.00 – 16.30 I STOUBY HALLEN. 
 
Kom og vær med til at slå katten af tønden. Hvem bliver årets 
kattekonge og kattedronning? Der er præmie til de bedst udklædte børn 
og voksne. HUSK: Udklædte voksne kan også slå katten af tønden. 
 
 ”Fastelavn er mit navn 
 Boller i min mave, 
 Hvis jeg ingen boller får, 
 så laver jeg ballade” 
 
Entre: Børn 25 kr. / voksne 50 kr. 
 
Prisen er inklusive en fastelavnsbolle, saftevand og kaffe/the. 
 

Husk tilmelding senest den 6. februar til: 
 

stoubyskolesvenner@gmail.com 
 

Eller SMS tlf.: 41 72 73 67 
 
 

Ingen tilmelding = ingen fastelavnsbolle!!! 
 
Arrangører: Stouby Skoles Venner  
  STOUBY  

 

FASTELAVNSFEST 
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Indbydelse til halfest 2018 og 10 års jubilæum for 
Multihuset 

lørdag den 24. februar 2018 kl. 18.00-01.30  
i Stouby Multihus. 

 
 
Maden leveres i år fra Stouby Multicafe v/Dan Bækgaard  
 

Tarteletter  
Oksekød, kylling med flødekartofler, smørstegte kartofler 
2 slags salat og brød 
Is med frisk frugt  

 
Musikken bliver blinkende lygter og skøn musik leveret af  

 
SHOWDOWN. 

 
Indgangspris er 250 kr. og unge under 25 år 125 kr.  
Alt inkluderet undtagen drikkevarer, der købes i baren. 
 
Der vil være lokal underholdning, gaver til tilflytterne og overrækkelse af 
Stoubyprisen.  
 
Vi modtager MobilePay og kontanter til festen (ingen dankort). 
 
Tilmelding til Ole Lyse tlf. 20 61 55 00 eller Annemette Jørgensen tlf. 22 
53 52 50 senest den 17. februar 2018. 
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Livsglæde i med- og modgang!

Foredrag med multikunstner og forfatter Trine Alvilda Jensen, Vejle

Onsdag den 14. marts 2018 kl. 19.00 i Stouby Multihus.

De fleste menneskers liv er en fortælling værd – det er Trine Alvilda Jensens 
liv så afgjort også!  Hun er kendt for sine humoristiske, tankevækkende og 
inspirerende foredrag om livets mange overgange. Trine fortæller om sin egen 
farverige livshistorie, som danser, foredragsholder, hospitalsklovn, forfatter og 
billedkunstner. 

Pris 100 kr. for medlemmer. 150 kr. for ikke medlemmer. Der serveres kaffe og 
brød.

Tilmelding senest søndag den 11.3.2018
Anne Marie Nordbek tlf.: 50 40 67 82 Mail: nordbek@hafnet.dk
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                   *** Les Lanciers *** 
 
Kom nu op af sofaen og vær med til denne festlige dans. 
 
Alle er velkomne, både begyndere, øvede, enlige og par. 
 
Vi danser i: Aulaen på STOUBY SKOLE 
                    Følgende MANDAGE: 

                       Mandag den   9. april 2018 
                       Mandag den  16. april 2018 
                       Mandag den  23. april 2018 
 
                             Fra kl. 19.00 til 21.00 

 
Husk at tage kaffe med – og naboen! 
Tilmelding på telefon: 75 89 72 39 / 20 41 54 84 
 
 
               Venlig hilsen Birte Stisen 
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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
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nv

ol
dc
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pi

ng
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k

ROSEN    OLD
            Camping
ROSEN    OLD
            Camping

Snullik’s Data
Bellevej 8, 

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

Mail: mail@snulliksdata.dk 

Alt inden for tryksager.

Indbydelser, bordkort fremstilles 
efter dine ønsker.

Få dine digitale billeder forstørret 
op og printet på fotopapir op til 
A1
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Koncert med Michael Learns To Rock 
Fredag den 6. april kl. 20.00 i Stouby Multihus. 

Danmarks mest succesrige poptrio Michael Learns To Rock har turneret over det 
meste af verden og er 
det bedst sælgende 
band i flere lande i 
Asien. De har opnået 
kultstatus i Østen, hvor 
de optræder på fyldte 
stadions med 10.000-
vis af tilhørere. Også 
herhjemme er trioen 
ekstremt populær. 
Glæd jer til at opleve 
dem i Stouby Multihus. 
 

Billetpris: 295 kr. + 20 
kr. i gebyr  
Billetter købes hos 
købmanden i Stouby, i 
Stouby Multihus, på 
www.billetlugen.dk 
eller af arrangør Poul 
Erik Sørensen. 

Mulighed for spisning 
kl. 17.45 inden koncerten - den lækre MLTR-menu til 169 kr. består af: 

Forret:  
Tunmousse på salatbund, pyntet med citron. Serveres med dressing og 
hjemmebagt brød 

Hovedret: 
Pestomarineret unghanebryst 
Helstegt oksefilet i ovn 
Cremede og lækre flødekartofler 
Ovnbagte kartofler med urter 
Lækker cremet svampesauce 
Rødvinssauce 
Blandet salat med cremefraiche dressing 

Dessert: 
Gammeldags æblekage med flødeskum og makronrasp 

MLTR-menuen bestilles og betales forud til halinspektør Dan Bækgaard - 
mobilepay til 26281133. Der er et begrænset antal pladser til spisningen. 
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Stouby Jagtforening - aktiviteter i 2018  
Stouby Jagtforening inviterer til følgende arrangementer i løbet af 
2018. Notér allerede nu, datoerne i din kalender, såfremt et eller 
flere af arrangementerne har din interesse.

Torsdag den 8. februar kl. 19.00 er der besøg hos Steen Breith. Vi 
skal beundre hans enorme trofæsamling og skyde med simulator. 
Tilmelding til Ole Mikkelsen på tlf. 2398 4193, senest den 03. 
februar.

Torsdag den 08. marts kl. 19.00 afvikler de samvirkende jagtforeninger 
fællesarrangement i Barrit Sognegård, endelig invitation fremsendes, når det 
foreligger. Alle er velkomne.

Skærtorsdag den 29. marts kl. 9.00 - 11.00 er der træning og indskydning af riffel. 
Det foregår i Vingstedcentret og der kan skydes på 100 m baner, 200 m baner og 
til løbende vildt. Tilmelding ikke nødvendig, bare mød op. 

I august afholdes pokalskydning på flugtskydningsbanen i Urlev. Den endelige dato 
fremsendes til medlemmerne når den foreligger, tilmelding ikke nødvendig.

I september afholdes holdkapskydning med riffel på skydebanen i Urlev. Den 
endelige dato fremsendes til medlemmerne når den foreligger. Tilmelding til Ole 
Mikkelsen på tlf. 2398 4193.

Torsdag den 13. september kl. 19.00 afholder Stouby Jagtforening 
generalforsamling i Stouby Multihus.

13. oktober, 10. november og 08. december er der jagt i Præsteskoven. Vi mødes 
ved vendepladsen kl. 10.00. Bindende tilmelding til Ole Mikkelsen på tlf. 2398 
4193.

/Erling Juul

StoubyNet
Generalforsamlingen i Stoubynet er torsdag den 8. marts 2018 kl.19.00 i 
Multihuset.
 
Ved generalforsamlingen vil bestyrelsen redegøre for den nye aftale med YouSee 
som internetudbyder fra den 1. maj 2018. Aftalen imødekommer den fremtidige 
efterspørgsel på højere hastigheder, idet opgraderingen af kabel-tv-nettet giver 
muligheder for bredbånd med hastigheder op til 1.000 Mbit med mere stabile 
forbindelser og højere billedkvalitet på tv.

/Preben Jalving
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Plejecenter Kildevældet, en oase midt i Hornsyld 
Jeg kommer næsten dagligt på Kildevældet - både 
som pårørende og som frivillig. I september 2016 
flyttede min ægtefælle Karl ind på Kildevældet, og 
det var selvfølgelig med stor bekymring fra min 
side, at den beslutning blev taget. Bekymringen 
blev imidlertid hurtigt gjort til skamme, da 
Kildevældet er et virkelig godt tilbud, hvis man 
behøver lidt ekstra omsorg og pleje. De fysiske 
rammer er hyggelige og indbydende, og personalet 
er utroligt imødekommende og omsorgsfuldt.  
Jeg kommer også på Kildevældet som en af 
mange frivillige, der hjælper ved de forskellige 
aktiviteter og arrangementer. At bo på et 
plejecenter er ikke ensbetydende med, at 
hverdagen er kedelig. På Kildevældet er 
dagligdagen fyldt med oplevelser, musik, dans, spil, gymnastik, hygge og fest. At 
få lov til at hjælpe som frivillig ved disse aktiviteter, er en stor glæde og meget 
givende. 
Alt i alt må man sige, at får man brug for at flytte ind på Kildevældet, så har man 
mulighed for at få et liv fyldt med omsorg og en meningsfyldt dagligdag.  

/Eva Gamst-Jensen 
 
 
Streg .. .  
 
 
Nødråb –  Kildevældet søger musikant 
Sidder der en derude, som kan spille musik og som kunne have lyst til at hjælpe 

os på Plejecenter Kildevældet i 
Hornsyld? Vores faste spillemand 
gennem mange år er ”gået på 
pension”. 
 
Vi synger med. Vi vil rigtig gerne 
synge gamle sange - men er 
meget modtagelige for nye input.  
Vi mangler en som kan komme en 
tirsdag formiddag fra kl 10.30 til 
11.30 en gang om måneden.  
 
Har du lyst til at vide mere så 
kontakt Eventen, på tlf. 24971958. 

/Annabel 
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Bibliotekerne i Juelsminde og Hedensted har hele 3 ting på programmet for børn i 
vinterferien. 
 
Detektivmysteriet 
Hjælp bibliotekaren Bella Bladrerup med at finde værdifulde bøger, som en skurk 
har gemt. For at finde dem, skal du løse gåder og klare udfordringer.  
For børn i alderen ca. 5-10 år med en voksen hjælper. Som tak for hjælpen får 
man et diplom og en overraskelse.   
Juelsminde Bibliotek & Hedensted Bibliotek 
Lørdag d. 10. februar - lørdag d. 17. februar i den betjente tid 
 
Pandekagehygge  
Guf en pandekage og hør en historie! Du kan også 
være med i en konkurrence. Bare mød op!  
Juelsminde Bibliotek & Hedensted Bibliotek 
Tirsdag d. 13. februar kl. 13-15 
 
MGP - den store børnefest!  
Kom og lav bannere, stemmesedler og en masse 
andet lir til at gøre MGP-stemningen ekstra god!  
Gratis billetter 
Juelsminde Bibliotek & Hedensted Bibliotek 
Lørdag den 17. februar kl. 13-15 
 
Jesper Stein - fra kriminalreporter til kriminalforfatter 
Foredraget tager afsæt i Jesper Stein Larsens forfatterskab - blandt andet serien 
om kriminalkommissæren Axel Steen. Det er rå københavnerkrimier om en mand, 
der ønsker retfærdighed for ofrene – koste, hvad det vil. Romanerne er blevet rost 

af anmelderne og det tredje bind, Aisha, 
vandt De Gyldne Laurbær i 2015. 
Jesper Stein fortæller om at gå fra at 
arbejde som kriminalreporter til at skrive 
fiktive romaner med inspiration fra miljøet. 
Oplev et spændingsfyldt og 
tankevækkende foredrag om litteratur med 
en engageret og populær forfatter. 
Billetpris: 100 kr.  
Hedensted Bibliotek  
Tirsdag 27. februar kl. 19-21 
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Onsdagsklubben i Mølleparken 
Program for tiden 1. januar til 30. april 2018 

 
7.febr Kjørmes kl. 12.00. 
21. febr. All Voss kommer og spiller og synger. 40,00 kr.  
7. marts Hanne Krogh kommer og læser et H.C. Andersen eventyr  
21. marts Vigand Rasmussen kommer og fortæller om gamle broer og viser 
 billeder 
4. april Ole lyse kommer og fortæller om hvad der er sket og hvad der sker 
 fremover 
18.april afslutning og pakkespil. Husk en pakke max 25 kr. 
 
Husk kop og kage. Kaffe koster 20,00 kr. 
Klubben er for områdets pensionister og efterlønnere. Vi mødes i fælleshuset i 
Mølleparken kl. 14.00, hvis andet ikke er nævnt. 

/Bodil Hansen 
  
 
Linje 
 
Mountainbikebane ved Stouby skole 
En gruppe mountainbikere med Jimmi 
Brøndum i spidsen har anlagt en 500 meter 
lang mountainbikebane omkring Stouby skole. 
Den indvies til foråret. 
 
Det er er en teknisk bane, hvor man kan 
afprøve forskellige teknikker, man kan bruge i 
naturen. Bl. a. er der et pump track med små 
hop og en rock garden med store sten som 
man skal køre over. 
 
Banen har fået 18.000 i støtte fra Lokalrådet. 
 
15 – 20 frivillige personer har brugt flere 
weekender på projektet. En enkelt Andreas 
havde taget både morfar og far med, samt 
sikret at mor bagte kage til alle. En af de unge 
MTB-ryttere Viktor, vil hellere lave spor end 
med familien i Legoland. 

 Mere end 180 kubikmeter grus er flyttet 
 Anette Christoffersen sørgede for drikkevarer 
 Hornsyldslagteren sørgede for pølser 
 HTN Entreprenør sørgede for maskiner 
 Hyrup maskinstation kørte gratis15 læs grus. 

/Bjørn Lorenzen 



26

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
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Opstart efter jul 
Vi starter forårssæsonen den 31. januar, så hvis du har lyst til at gå til spejder er 
det et godt tidspunkt at starte på nu. 
 
Lodsedler  
Onsdag den 7.marts 2018 kommer vi rundt i Stouby og sælger lodsedler til KFUM 
Spejdernes Landslotteri. Et lod koster 20 kr. Vi håber, I vil tage godt imod vores 
spejdere og støtte gruppen ved at købe en masse lodder. 
 
Familiespejder 
Kom og bliv familiespejder. Vi skal lave mange spændende aktiviteter i løbet af 
foråret. Hold øje med kalenderen på vores hjemmeside hvor mødetidspunkterne vil 
fremgå – de første to møder er den 4/2 og 18/2.  
Hvis I har spørgsmål, så kontakt Ivan Tegllund på mobil 26285809. 

 
Aviser, reklamer og andet ”rent” papir og pap. 
HUSK vi bliver glade, hvis I gemmer jeres aviser, reklamer 
og andet rent papir og pap til vi samler ind. Sæt det blot ud 
til vejen inden kl. 9 den dag vi samler ind - så henter vi det. 
I må også gerne komme forbi spejderhuset med jeres 
aviser. Næste gange bliver lørdag den 24. februar  
kl. 9 - ca. 12. 
Datoer i resten af 2018: 
2. juni + 25. aug. + 3. nov.  
Indtægten herfra er en stor hjælp til gruppen.  
Spejdermøder onsdag kl. 17-19. 

Bæver (0.-1.kl.): Hans, Karina og Klaus 
Ulv (2.-3.kl.): Carina, Jette og René 
Junior (4.-5.kl.) : Carina, Jette og René 
Trop (6.-7.-8.kl): Kim 
Senior (9.-10. kl): Kim 
Familiespejder (børnehave): Ivan  

En stor tak til alle jer der deltog i fakkeloptog og tænding af lyset på Stoubys 
juletræ den 3.12. 

Vigtige datoer 
Familiespejder  4. februar 

Forældremøde  21. februar 

Avisindsamling  24. februar 

Salg af lodsedler  7. marts 

 

 

 

 

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

i Stouby”. 
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STOUBY  

 
HORNUM                      

Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Onsdag den 
Torsdag den 
Fredag den 
Søndag den 
Onsdag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den  
Søndag den 

  7. 
14. 
21. 
24. 
25. 
26. 
28. 
31. 
  4. 
11. 
18. 
25. 
  1. 
  8. 
15. 
22. 
   

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

2. s. i advent 
3. s. i advent 
4. s. i advent 
Juleaften 
Juledag 
2. Juledag 
Julesøndag 
Nytårsaften 
Hellig 3 konger 
1. s.e.h. 3 k. 
2. s.e.h. 3 k. 
S. s.e.h. 3 k. 
Septuagesima 
Seksagesima 
Fastelavn 
1. s. i fasten 

Ingen 
10.30 
Ingen 
13.00 
Ingen 
Ingen 
 
16.00 
Ingen 
10.30 
Ingen 
19.30 
Ingen 
Ingen 
  9.00 
Ingen 

  
Bil 
 
og 16.00  
 
 
Fællesgudstj. 
Champagne 
 
 
 
 
 
 
Fin Petersen 

  14.00 
    Ingen 
     10.30 
     14.30 
     10.30 
     Ingen 

 
      Ingen 
      10.30 
      Ingen 
      10.30 
      Ingen 
      10.30 
       Ingen 
       Ingen 
       10.30 

 Famgudstj 
 

Bil, R. Mai  
 
Bil   
 
Fællesg. 

Konfirmander  
Der er undervisning i Multihuset den 3. dec. – men derefter er der pause indtil den 18. 
feb. 2015. Når der ikke er konfirmandundervisning, så er der almindelig undervisning på 
SIM, hvor I skal med bussen kl. 8 fra Stouby Skole. 
 
Kirkebilen slutter med udgangen af dette år 
Fra nytår kører der ikke længere kirkebil til Stouby og Hornum Kirke.  

 
Julekoncert i Stouby Kirke  -  torsdag den 
4. dec. kl. 20.00 
 
Otte sangere og otte musikere byder på en 
stemningsfuld opførelse af kor- og 
orkestersatserne fra Messias. Sangerne er 
bl.a. medlemmer af Vox Jutlandica og 
Horsens Klosterkirkes Vokalensemble, og 
musikerne er sammensat af professionelle 
musikere og dygtige amatører fra Østjylland 
med Severin Thorsen som dirigent. 

Messias er et engelsk oratorium i tre dele, som er komponeret af barokkomponisten 
Georg Friedrich Händel (1685-1759).  
Værket blev komponeret på rekordtid - kun 24 hektiske dage - i 1741 og uropført i Dublin 
april 1742. Händels Messias blev året efter opført i London og senere over hele Europa 
og verden.  
Koncerten varer ca. 55 min, og der er gratis adgang. 
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STOUBY  

 
                                       
HORNUM                      

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

  4. 
11. 
18. 
25. 
  4. 
11. 
18. 
25. 
29. 
30. 
  1. 
  2. 
  8. 
15. 
22. 
27. 
29. 
 

feb. 
feb. 
feb. 
feb. 
marts 
marts 
marts 
marts 
marts 
marts 
april 
april 
april 
april 
april 
april 
april 

Seksagesima 
Fastelavn 
1. s. i fasten 
2. s. i fasten 
3. s. i fasten 
Midfaste 
M. Bebudelse 
Palmesøndag 
Skærtorsdag 
Langfredag 
Påskedag 
2. påskedag 
1. s. e. påske 
2. s. e. påske 
3. s. e. påske 
Bededag 
4. s. e. påske 

Ingen 
10.30 
Ingen 
  9.00 
Ingen 
10.30 
Ingen 
10.30 
Ingen 
14.00 
10.30 
Ingen 
Ingen 
10.30 
Ingen 
10.30 
Ingen 

 
Bil 
 
L. Motzfeldt 
 
Bil 
 
Bil 
 
Liturgisk 
Bil 
 
 
Bil 
 
Bil 

10.30 
Ingen 
9.00 

Ingen 
10.30 
Ingen 
10.30 
Ingen 
10.30 
Ingen 
Ingen 
10.30 
9.00 

Ingen 
10.30 
Ingen 
10.30 

 

 
 
Hessellund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hessellund 

Kirkebil 
Kirkebilen (Juelsminde Bilen) kører til Stouby Kirke ad følgende rute, når der er guds-
tjeneste kl. 10.30: 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.            
Det er gratis at køre med kirkebilen. 
 

Koncert i Stouby Kirke 
Onsdag den 7. marts kl. 19:30 er der kon-
cert i Stouby Kirke med Mads Granum kvin-
tet.  
Mads Granum er uddannet organist/pianist og 
laver ny rytmisk kirkemusik. Koncerten marke-
rer også hans seneste nyudgivelse. 
Mads Granum er organist i Lindevang Kirke 
på Frederiksberg, fast pianist for Thomas Eje 
og keyboardspiller for Linie 3 i Jan Glæsels 
Orkester. Optrådt med Ria Jones, Maria Lu-
cia, Per Nielsen, Louise Fribo, Marie Carmen 
Koppel, Julie Berthelsen, Cæcilie Norby, Bo-
bo Moreno, Trine Gadeberg, Alberte, Stig 
Rossen, Kim Sjøgren, Tivolis Promenadeor-
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STOUBY  

 
HORNUM                      

Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Onsdag den 
Torsdag den 
Fredag den 
Søndag den 
Onsdag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den  
Søndag den 

  7. 
14. 
21. 
24. 
25. 
26. 
28. 
31. 
  4. 
11. 
18. 
25. 
  1. 
  8. 
15. 
22. 
   

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

2. s. i advent 
3. s. i advent 
4. s. i advent 
Juleaften 
Juledag 
2. Juledag 
Julesøndag 
Nytårsaften 
Hellig 3 konger 
1. s.e.h. 3 k. 
2. s.e.h. 3 k. 
S. s.e.h. 3 k. 
Septuagesima 
Seksagesima 
Fastelavn 
1. s. i fasten 

Ingen 
10.30 
Ingen 
13.00 
Ingen 
Ingen 
 
16.00 
Ingen 
10.30 
Ingen 
19.30 
Ingen 
Ingen 
  9.00 
Ingen 

  
Bil 
 
og 16.00  
 
 
Fællesgudstj. 
Champagne 
 
 
 
 
 
 
Fin Petersen 

  14.00 
    Ingen 
     10.30 
     14.30 
     10.30 
     Ingen 

 
      Ingen 
      10.30 
      Ingen 
      10.30 
      Ingen 
      10.30 
       Ingen 
       Ingen 
       10.30 

 Famgudstj 
 

Bil, R. Mai  
 
Bil   
 
Fællesg. 

Konfirmander  
Der er undervisning i Multihuset den 3. dec. – men derefter er der pause indtil den 18. 
feb. 2015. Når der ikke er konfirmandundervisning, så er der almindelig undervisning på 
SIM, hvor I skal med bussen kl. 8 fra Stouby Skole. 
 
Kirkebilen slutter med udgangen af dette år 
Fra nytår kører der ikke længere kirkebil til Stouby og Hornum Kirke.  

 
Julekoncert i Stouby Kirke  -  torsdag den 
4. dec. kl. 20.00 
 
Otte sangere og otte musikere byder på en 
stemningsfuld opførelse af kor- og 
orkestersatserne fra Messias. Sangerne er 
bl.a. medlemmer af Vox Jutlandica og 
Horsens Klosterkirkes Vokalensemble, og 
musikerne er sammensat af professionelle 
musikere og dygtige amatører fra Østjylland 
med Severin Thorsen som dirigent. 

Messias er et engelsk oratorium i tre dele, som er komponeret af barokkomponisten 
Georg Friedrich Händel (1685-1759).  
Værket blev komponeret på rekordtid - kun 24 hektiske dage - i 1741 og uropført i Dublin 
april 1742. Händels Messias blev året efter opført i London og senere over hele Europa 
og verden.  
Koncerten varer ca. 55 min, og der er gratis adgang. 
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kester, Radioens Underholdningsorkester, Sønderjyllands Symfoniorkester, Odense 
Symfoniorkester, samt korleder for det rytmiske kor Vocalicious. Desuden givet 
orgelkoncert i bl.a. Københavns Domkirke med rytmisk kirkemusik.  Entré: 100 kr.   
 
Sogneindsamling - søndag den 11. marts 
Gør en verden til forskel. Bliv indsamler for mennesker i nød. Det tager kun tre timer af 
din for-årssøndag at samle ind – men det gør en verden til forskel for mennesker, der 
intet har i dag. Når du går en rute, kan Folkekirkens Nødhjælp give: 
5 familier en køkkenhave, der sikrer mad og indtægt eller 25 mennesker midlertidigt hus-
ly efter en katastrofe eller 30 flygtningebørn næringsrig mad i en måned.  
Har du lyst til at deltage i sogneindsamlingen 2018, så kontakt Poul Erik Sørensen på 
7589 7051 eller send en mail til peas@km.dk  

Vi mødes ved Stouby Multi-
hus kl.12.30, hvor der udleve-
res diverse materialer, og ru-
terne fordeles.  
 
Jeg håber, at indsamlerne og-
så i år vil blive godt modtaget 
i vore sogne.  
 

Liturgisk gudstjeneste 
Fredag den 30. marts kl. 14.00 er der liturgisk gudstjeneste i Stouby Kirke. Det betyder 
en gudstjeneste uden prædiken, hvor vi bl.a. hører Jesu lidelseshistorie og synger nogle 
af de salmer, der hører til denne dag. 
 
Set og sket fra 25/11 2017 – 19/1 2018 
 
Døbte i Stouby Kirke: 
17/12 Ea Elisa Christensen 
17/12 Leonora Marie Norn Greisen  
  
Døde og/eller begravede i Hornum Sogn: 
28/12 Sonja Irene Kristensen 
  
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  
hoejvang8721@gmail.com 
 
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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Kursus/temadage i brug af slægtsforsknings-programmer 
på Lokalarkivet 

 
Lokalarkivet har afholdt den første kursus/temadag i ovennævnte, tirsdag den 
23. januar i Lokalarkivet. 
 
11 interesserede personer deltog i kurset, og der var stor spørgelyst, og på grund 
af VELUX fondens donationer af udstyr, var det muligt for deltagerne selv at følge 
med på PC’erne.  
 
Vi kom langt omkring i mulighederne for at søge oplysninger om vores forhistorie 
og slægt. 
 
Vi fortsætter onsdag den 14. februar kl. 14-16 med at gå nærmere ind i diverse 
muligheder, og der er mulighed for at deltage her, selvom man ikke var med første 
gang. Medbring evt. selv kaffe. 
 

 
/Med venlig hilsen Mogens Dam og Hanne Krogh, Stouby Lokalarkiv 
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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 Mogens Dam  web: stouby-lokalarkiv.dk   5190 7351 
 
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 mail: 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  
 

Et bump på den nye Mountainbikebane ved skolen. 
Glæd dig til indvielsen i foråret.  
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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: Run7140 på Facebook
Mountainbike: se træningstider på Facebook: mtb7140
Lokalarkivet: torsdage kl. 19.30-21.30 (minus skoleferier). Ellers efter aftale.

Februar
8. kl. 19. Jagtforeningen Steen Breith. Trofæsamling og simulator. Se s. 22 
11. kl. 14.Fastelavnsfest. Multihuset. Se s. 16
Uge 7: Detektiver, pandekager og MGP på bibliotekerne. Se s. 24
14. kl. 14-16: Slægtsforskning. Lokalarkivet. Se s. 30
20. februar kl. 19 – 20.30 Seniorfodbold starter. Se s. 7
21. kl. 19. Christian Daugaard i Multihuset. Stoubys Aktive Piger. Se s. 11
24. kl. 18: HALFEST. Se s.17
27. kl. 19. Generalforsamling i Venstres vælgerforening. Multihuset

Marts
1. Tilmelding til Fodboldskole åbner. Se s. 5
7. kl. 19:30 Koncert i Stouby Kirke med Mads Granum kvintet. Se s. 28
8. kl.19. Generalforsamlingen i Stoubynet. Multihuset. Se s. 22
8. kl. 19. Jagtforeningen. Fællesarrangement. Barrit Sognegård Se s. 22
14. kl. 19. Foredrag v. Trine Alvilda Jensen i Multihuset. Aktive Piger. Se s. 18
31. kl. 19. Charlotte Bøving. Kræftens Bekæmpelse. Himmelrummet. Se s. 7
29. kl. 9 - 11. Jagtforeningen. Vingsted. Træning og indskydning af riffel. Se s. 22 

April
6. kl. 20. Michael Learns To Rock. Et brag af en koncert i Multihuset. Se s. 21
9. kl. 19. Les Lanciers. Skolen. Se s. 19
25. kl. 19. Generalforsamling i Stoubys Aktive Piger. Multihuset

Næste nummer af bladet (nr. 182) udkommer i starten af april 2018. 
Deadline for materiale til bladet er fredag den 23. marts. 
Stoubybladet udkommer 6 gange om året (i starten af hver lige måned) 
Deadline for materiale til de efterfølgende numre er henholdsvis: 
og 25. maj og 27. juli 2018.


