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Træskohage Fyr 2018

Stoubybladet
Halfest den 23. februar med Kim Larsen Jam - se side 14

Fastelavnsfest den 3. marts - se side 15

Nr. 187 - 34. årgang februar 2019



2

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

 
  Det lokale tilbud om  
  TV og bredbånd:  
   

Konkurrencedygtigt og fremtidssikret     

 Se hjemmesiden: stoubynet.dk 
 Kontaktperson er formanden: 
       Knud Olesen - tlf. 21 75 75 57   
       e-mail: formand@stoubynet.dk 
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Stoubybladets redaktion 
Helene Fruelund, tlf. 21 82 96 22 og Jane Leth, tlf. 23 68 51 46. 
   
Indlæg til Stoubybladet & stouby.nu sendes til: stoubynu@gmail.com   
Henvendelse vedr. annoncer kan ske til annonceansvarlig  
Rasmus Hedelund kasserer@stoubylokalraad@gmail.com , tlf. 30 22 73 87. 
 
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  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.:  Kim Boe   tlf. 61 26 28 61 
Best.medl.: Mogens Dam (repr. for Multihuset) tlf. 51 90 73 51 
Best.medl.:  Vakant (repr. for GIF)  tlf.  
Suppleant: Kristian Bandholm  tlf. 22 32 24 42 
Suppleant: Thomas Kaehne Ghiladi  tlf. 
  
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 Rasmus 
Hedelund, tlf. 30 22 73 87. 
Du kan også downloade bladet på www.stouby.nu.  
Stoubybladets oplag: 1.000 eksemplarer. 
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Tømmermester

Jørgen Fisker Henriksen
Aksel Nielsens Vej 5      7140 Stouby

mobilbyg@mobilbyg.dk

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
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Nyt fra Skovly og Stouby Skole 
 
Hvad er sket i tidsrummet fra afholdelse af borgermøde i efteråret 2017 og frem til 
i dag? Status på samarbejdet i det nye fællesskab mellem Skovly og Skole. 
I efteråret 2017 blev der afholdt et lokalt møde i Stouby Multicenter. Dagsorden for 
dette møde, som kom i stand på vegne af Lokalrådet havde som 
omdrejningspunkt et tema, der handlede om i hvilket omfang børnehaven og 
skolen kunne og ville forpligtige sig i et samarbejde. Til mødet deltog Stouby 
borgere, hvoraf de fleste var forældre til byens børn i alderen et-halvt år til tolv år, 
personale fra Skovly, ledelser og bestyrelsesmedlemmer fra begge institutioner og 
lederne af det kommunale område vedr. børn og læring bl.a. repræsenteret ved 
Marianne Berthelsen, Peter Hüttel og Lone Roesen. Desuden deltog Ole Vind 
som politiker og fmd. for udvalget for Læring. 
Det stod hurtigt klart under mødet, at ønsket var en daginstitution på egen 
matrikel – med naturen som omdrejningspunktet i skovkanten på Stouby Skovvej. 
I den videre snak var der en forespørgsel fra salen, der gik på om, der havde 
været tænkt på noget i retning af fælles ledelse og fælles bestyrelse. 
Det var tanker, som hverken børnehave eller skole havde gjort sig overvejelser 
omkring. 
Enden på denne drøftelse under mødet blev, at det gav god mening, og at det 
ville man så gå i gang med at kigge på. 
 
Vi er nu et år længere fremme i den proces. Resultatet endte ud med enighed om 
en fælles bestyrelse og en fælles ledelse. Anne Rosenmeyer startede op som 
institutionsleder i august med ansvaret for den daglige ledelse i Skovly og SFO. 
En af opgaverne har handlet om, at Skovlys personale, børn, forældre og Anne 
som ny leder har brugt tid på at lære hinanden at kende. 
Oveni har der været en opgave vedr. rammer og pladsforhold i Skovly, som til en 
start har krævet noget fokus. 
Denne proces er endt med en beslutning om, at der bliver bygget en ny vuggestue 
til Skovlys mindste, ligesom personalet får nogle længe efterspurgte nye 
personalefaciliteter. 
 
Der er indgået en aftale med en byggerådgiver, og her forventer vi at have 
tegninger og diverse tilladelser klar i slutningen af marts. I Skovly er der derfor nu 
håb om at have en udbygning på plads til næste vinter. 
Hele dette forløb - optakt, afvikling og videre proces - viser, at der er en god 
dynamik i Stouby og velvilje i det kommunale system til, at vi sammen finder de 
bedste løsninger. Der er en lyst til og et mod på at tage fat, og selvfølgelig skal 
man turde gøre det, ellers kommer man aldrig i udvikling. 
Udgangspunktet er, at vi er sat i verden for hjælpe, støtte og berige hinanden. 
I en travl tid med at få drøftet, udviklet og få noget af ovenstående til at falde på 
plads, er der samtidig også en hverdag, der skal spænde af på bedste vis - både i 
Skovly og på Stouby Skole samt SFO. 
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Her har skolen undtagelsesvist denne vinter åbnet døren for Skovlys ældste børn, 
sådan at et pladsproblem for alle børnene bliver afhjulpet. Dette ved at de ældste 
børnehavebørn flytter tidligere på skolen end normalt og sammen med to voksne 
fik stillet et eget lokale til rådighed allerede fra den 3 januar. 
De startede altså på skolen 3 måneder tidligere, end de normalt skulle have gjort. 
Ved at gøre det på den måde, fik Skovlys små tre-årige ny-startere i børnehaven 
samtidig lidt mere plads efter jul sammen med de treogtredive børn, som er 
tilbage i børnehaven-delen. 
Det lyder enkelt at stille et lokale til rådighed, men det betød faktisk, at der skulle 
rokeres på enkelte klasser for at sikre, at der blev skabt en god sammenhæng i 
såvel skole- som SFO- dagen. 
Det har skolen derfor brugt noget tid på i december måned. 
 
På skolen er der i løbet af december blevet skiftet vinduer og døre ud mod 
Vejlevej. Et længe ventet ønske, der heldigvis blev hjulpet økonomisk på vej fra 
kommunalt hold, ligesom her er blevet investereret i nye gardiner til alle 
klasseværelser, og her op til jul bliver der leveret nye møbler til en del af 
klasseværelserne. 
Stouby Skole har en stærk tradition for at bryde den traditionelle undervisning op i 
perioder. Her var blandt andet ugen før skolernes efterårsferie i år planlagt og 
døbt navnet ”Høstby”. 
I denne fantastiske uge var alle børn delt ind på forskellige hold, og hvert hold 
havde sit eget værksted, hvor de skulle producere varer/ydelser under ledelse af 
deres ”chefer” (læs elever fra vores sjette klasse). 
Ugen kulminerede med et åbent marked, hvor forældre og andre interesserede 
kunne deltage. Opbakningen var overvældende og meget positiv. 
Flere hundrede borgere besøgte denne torsdag i oktober vores skole. Der var 
stemning, fuld gang i salget om det var på vores loppemarked eller i de mange 
boder – og masser af god snak rundt omkring på hele skolen. Det kalder bestemt 
på en gentagelse i en eller anden form. 
De fleste dage er helt almindelige skolehverdage. Dem er vi glade for, for de 
udgør den gode og trygge ramme, som alle kender og kan begå sig indenfor. Vi 
skal holde af hverdagene, for det er dem, der er flest af. Af og til skal en ramme 
brydes, og noget andet skal prøves af, for det ligger der en helt anden og (ligeså 
værdifuld) læring i. Tilværelsen består af 80% rugbrød og 20 %lagkage, og det er 
vigtigt at holde sig for øje. 
Vi har heldigvis rigtig mange gode såvel rugbrøds- som lagkagedage. 
Her på falderebet ser vi frem mod marts, hvor vi forventer at kunne være mere 
konkrete på byggeriet i Skovly. Vi ser ligeledes frem til og glæder os sammen med 
personalet og vores fælles bestyrelse til at sætte skub i et længe udtrykt ønske 
om at få skabt et fælles ståsted og en fælles grøn naturprofil – som er 
gennemgående for Skovly og Skolen – som en slags grøn linje. Her 
mødes vi alle til et fælles og helt sikkert spændende møde med en konsulent fra 
Friluftsrådet i slutningen af marts. 
 

/Valther Thorkild Petersen 
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Middelalder. 
Middelalderens hverdagsliv i Stouby og omegn har man ikke mange præsice oplysnin-
ger om. 

Derimod finder man mange interessante hændelser om områdets personer og steder, 
hvis der søges i retsdokumenter fra tiden. 

Det er ofte besværligt, at finde disse oplysninger, men nyuddandede cand. mag. i historie 
Louise Hauberg Lindgaard, som bor i Stouby, har skrevet opgave om emnet.  

”Voldsforbrydelser i Stouby og omegn i 1600-tallet” 

Louise skriver i opgaven om mange voldsomme hændelser i 1600 - tallet og om hvilke 
følger de fik for de personer, som var indblandet. Afgørelserne i de forskellige retssager 
fortæller om hvordan holdningen var til hverdagens problemer, ikke altid som man tænker 
i dag. 

Blandt stednavne finder vi Stouby, Hyrup 
og Ullerup, blandt mange forskellige al-
mindelige personnavne, både for mænd 
og kvinder, findes Fru Kirsten Munk til Bol-
ler (som dengang rådede over Rosen-
vold). 

Louise har indvilget i at fortælle om disse 
interessant historier i forbindelse med et 
arrangement i Lokalarkivet.  

Se nærmere om tidspunkt ved opslag hos 
købmanden.  

 

 

 

 

Stouby Lokalarkiv Lis Schrøder/Mogens Dam 
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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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Siden sidst fra Stouby og Omegns Lokalråd. 

Ved selvsyn eller via Facebook 
bemærkede sikkert mange, at der var 
tændt julelys i fyrtårnet i nogle dage op 
til Jul. Der kom rigtig mange positive 
reaktioner på dette initiativ, og der skal 
lyde en stor tak til Fyrmester Mogens 
Dam, der vovede ”pelsen”, og 
efterfølgende kom der da heller ikke 
reaktioner fra Fyr- og Vagervæsenet, 
Kystdirektoratet og andre styrelser.    

Fyrmesteren og Fyrmesterlauget 
arbejder i øjeblikket på at finde et egnet 
gelænder til den nederste trappe, idet 
flere har udtrykt et ønske om et 
gelænder.  

Turistområdet Stouby-Vejlefjord. 
Turistchefen i Hedensted Kommune 
har oplyst, at hun har opsagt sin stilling 
pr. 1. februar. Derfor skal der tages 
politisk stilling til, om der skal ansættes  
en turistchef, eller      Foto: Mogens Dam 
om det afsatte beløb til turistformål skal fordeles  
på en anden måde. I den forbindelse ønsker vi som særskilt turistområde at blive 
hørt. Vi har mange turistildsjæle i vort område, og vi har selv igangsat mange 
initiativer på turistområdet.  

Turistguide. Lokalrådet er medlem af Juelsminde Turistforening, og vi har 
indrykket en annonce i den kommende turistguide 2019, ligesom vi har fået 
mulighed for at skrive i guiden om Stouby og omegns  mange  tilbud til turister. 

Sauna. Vi har modtaget godt kr. 150.000,- fra Nordeafonden til indkøb af en 
udendørs sauna, 3 paddleboards og en ponton flydebro til udspring. Saunaen er 
opstillet, og en arbejdsgruppe, Lars Hylle, Linda Peitersen, Helene Fruelund og 
Mette Ullersted arbejder på at få dannet et fællesskab til at drifte saunaen. 
Lokalrådet stiller saunaen gratis til rådighed og campingpladsen har ført strøm 
over til saunaen uden beregning. Derfor burde et medlemskab kunne tilbydes til 
en overkommelig pris.  

Fakkegravgrunden. Ejeren af Fakkegravgrunden har fremsendt et nyt projekt, 
hvor ejerlejlighederne bygges på de eksisterende sokler. Kommunen har 
anbefalet projektet, men Kystdirektoratet har sagt nej.  Derfor er der fortsat ikke 
nogen afklaring vedrørende grunden. 
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Persontransportvognen: er bestilt på fabrikken, og forventes klar ca. 1. april. 

Anløbsbro til fjordsejlads. Vi har modtaget tilsagn om kr. 259.000 fra Hedensted 
Kommunes Landdisriktspulje til anløbsbroenbroen, og Vejlefjordfonden vil bidrage 
med kr. 100.000. Vi mangler fortsat svar fra Underværker, der er ansøgt om kr. 
600.000. Vi forventer, at Teknisk Udvalg vil anbefale ansøgningen, og 
efterfølgende skal sagen i høring hos Kystdirektoratet.  

Borgerbank. Kommunen har oprettet et ”Borgerbank” og alle borgere har 
mulighed for at tilmelde sig banken. Medlemmerne af borgerbanken skal anføre 
interesseområder og vil herefter blive inddraget i forskellige paneldebatter. Der er 
også mulighed for at sende forslag til politikerne.   

Affald i gaderne. Flere har oplyst, at der ligger en del affald rundt i Stoubys gader 
og anlæg. Hvis der er opbakning, vil lokalrådet gerne arrangere en 
affaldsindsamling en lørdag formiddag hen på foråret. Vi har to affaldscykler 
stående ved købmanden, og vi giver rundstykker og kaffe ved ”Torvet” samme 
sted. 

Halfest. Vi er gået i gang med at planlægge halfest nr. 31, med filmen  ”Midt om 
Natten”  som inspiration til udsmykningen af hallen. Vi håber, at rigtig mange vil 
møde op. Omtale findes andet sted i bladet.  

Stoubyprisen. I forbindelse med halfesten uddeler vi igen årets ”Stoubypris”, og i 
den forbindelse vil jeg gerne 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 bredt, idet det også kan være en 
virksomhed, forening eller lignende.  
Forslag til at modtage ”Stoubyprisen” fremsendes senest den 17. februar til 
sekretær i lokalrådet, Helene Fruelund, Lundbovej 7 eller via mail til 
helenefruelund@gmail.com.  

Tilflyttere: Hvis du er tilflytter og aldrig har deltaget i halfesten tidligere, får du 
som deltager overrakt en tilflyttergave, som er et gammelt kort over Stouby Sogn.  

Stoubybladet: Regningerne for annoncer i Stoubybladet er for kort tid siden sendt 
ud til vore annoncører, og jeg vil gerne sige tak for jeres støtte. Vi er en flok 
frivillige, der ulønnet bringer Stoubybladet ud til omkring 900 husstande i 
postnummer 7140 og Hornumområdet, og på den måde løber det rundt. 
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Bidrag til lokalrådet. Lokalrådet har gennem flere år hjemsøgt midler fra fonde 
m.v., og det er blevet til næsten 10. millioner til lokale formål, men vi kan ikke 
søge midler hjem til den daglige drift. Midlerne til den daglige drift får vi fra 
Sommerfesten, Halfesten og bidrag fra borgerne.  

Vi skal bruge midler til afholdelse af møder, vedligeholdelse af flagalle, drift af 
hjemmeside, køb af juletræ 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 i at det løber 
rundt. Derfor skal jeg opfordre til, at I hvert år indbetaler et bidrag til lokalrådet – 
kr. 100,- pr. husstand og kr. 50,- for pensionister. Beløb kan overføres til vores 
konto i Sydbank 7030 1602101 eller via mobile pay nr. 49456. 

     /Ole Flemming Lyse, formand. 

 
Streg 
 
Aktiviteter ved Stouby Jagtforening 
 
 21. februar kl. 19.00 i Stouby Multihus afholder vi lodtrækning til 

bukkejagten i Præsteskoven, ved samme arrangement kommer Peter Bülow 
Hansen fra Naturstyrelsen og John Ravn fra Rårup Jagtforening og fortæller 
om arbejdet med mårhundebekæmpelse. Husk der er kontant afregning i 
forbindelse med lodtrækningen til bukkejagten. 

 14. marts kl. 19.00 i Barrit Sognegård afholder vi, i samarbejde med de 
øvrige jagtforeninger i området, fællesarrangement. Emnerne for årets 
arrangement kendes endnu ikke, men invitation følger snarest. 

 18. april i tidsrummet kl. 9.00 - 11.00 har du mulighed for, at komme til 
Vingsted skydecenter og træne/indskyde din riffel til den kommende 
bukkejagt. tilmelding er ikke nødvendig, men vi arrangerer fælleskørsel fra 
Stouby Multihus kl. 8.30. Henvendelse til Ole Mikkelsen 

 Flere arrangementer følger i aprilnummeret af Stoubybladet 
 

Alle arrangementer, undtagen jagterne i Præsteskoven, er åben for alle jægere, 
også selvom du endnu ikke er medlem af Stouby Jagtforening.  

På bestyrelsens vegne, Erling Juul. 
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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” 

  

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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GÅ IKKE  
GLIP AF  
DENNE 

DAG 

GÅ IKKE  
GLIP AF  
DENNE 

DAG 

Arrangementer med Stoubys Aktive Piger 
 
 
Foredrag ved Lillian Andersen torsdag den 
21.2.2019 kl. 19.00 i Stouby Multihus. 
 
Lillian fortæller om livet fra tyskerbarn til seniorråd.  
  
Der serveres kaffe og brød. 

Pris for medlemmer 25 kr.  
Pris for ikke medlemmer 50 kr. 

Tilmelding senest søndag den 17.2.2019 
Mona Nielsen tlf.: 51 18 40 88 eller mail: 

 conrad-mona@hotmail.com 
 
 
 
 

 
Vi besøger Butik Skovgaarden, Farimagsvej 6, Enner,8700 Horsens - En 
livsstilsbutik på landet onsdag d. 27 marts 2019.  
 

Fælleskørsel fra Stouby kl. 13.00 – forventet hjemkomst 
ca. 17.30. Der betales 30 kr. til chaufføren.  
På Skovgaarden får vi kaffe/ brød. 
 
Der er blomster og mange ting af fransk, svensk og dansk 
landstil at kigge på og købe – alt er til salg. 

Der bliver mulighed for at lære at lave en blomsterdekoration, du kan evt. selv 
have en skål med. 
 
Tilmelding senest 18.3. til Jytte tlf. 61 34 33 44 eller 
jyttev398@gmail.com  
Ved tilmelding oplys venligst om du kører selv og evt. 
hvor mange du kan have med, og om du ønsker at lave 
dekoration.  
PRIS: MEDLEMMER:  50,-  Kr.    Ikke MEDLEMMER: 
75,- Kr. 
Derudover koster det 100,- kr. at lave dekoration.-- (50, - 
kr.) hvis du selv har skål med. 

 
 

/Anne Marie Nordbek, Stoubys Aktive Piger. 
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Indbydelse til halfest 2019  
Lørdag den 23. februar 2019 kl. 18.00  

I Stouby Multihus. 
 

I år laver vi lidt om, så temaet er fra filmen  

 
Musikken bliver Kim Larsen Jam og DJ Peter som har 

spillet sammen med Jørgen De Mylius. 
 

MENUEN ER SURPRISE 
 

Indgangspris er 300 kr. og unge under 25 år 150 kr.  
KUN ADGANG FOR SPISENDE GÆSTER. 

 
Tilmelding skal ske til:  
Ole Lyse tlf. 20 61 55 00 eller Annemette Jørgensen tlf. 22 53 
52 50 senest den 17. februar 2019.  
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FASTELAVNSFEST 

 
 
 

SØNDAG DEN 3. marts 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 25. februar til: 
 

stoubyskolesvenner@gmail.com 
 

Eller SMS tlf.: 41 72 73 67 
 
 

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

 STOUBY  

FASTELAVNSFEST 

 14 

 
 
 

Indbydelse til halfest 2019  
Lørdag den 23. februar 2019 kl. 18.00  

I Stouby Multihus. 
 

I år laver vi lidt om, så temaet er fra filmen  

 
Musikken bliver Kim Larsen Jam og DJ Peter som har 

spillet sammen med Jørgen De Mylius. 
 

MENUEN ER SURPRISE 
 

Indgangspris er 300 kr. og unge under 25 år 150 kr.  
KUN ADGANG FOR SPISENDE GÆSTER. 

 
Tilmelding skal ske til:  
Ole Lyse tlf. 20 61 55 00 eller Annemette Jørgensen tlf. 22 53 
52 50 senest den 17. februar 2019.  
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HENRIKS
SKOVSERVICE

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

Bil: 21 81 63 27

Plantning
Gødskning
Sprøjtning

Klipning og fældning 
af juletræer
Køb og salg af træer

 

 

 
 

 
 

 
 

Import og salg
Vin til fest og gaver

Idrætsvej 2
7140 Stouby

Tlf. 75897557
www.dkwine.dk

Åbningstid “når vi er hjemme”

- Vi gi’r dig et frisk pust

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

• TERRASSEVASK • ALGEBEHANDLING
• FACADEVASK • VINDUESPOLERING

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

TOTAL EJENDOMSSERVICE
– tilpasset dit behov

Enghøjs AutoværkstedEnghøjs Autoværksted

Tlf. 75 68 73 18
enghojsauto.dk

Vi værner om det gode tillidsforhold til vores kunder

 Online booking
 Privat- og erhvervsbiler

 Lav timepris
 Højt serviceniveau
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Vigtige datoer: 
20. feb. 2019 salg af lodsedler   
23. feb. 2019 avisindsamling 
1. juni 2019 avisindsamling 

                                                                       
     
Opstart på forårssæsonen  
Vi starter forårssæsonen onsdag den 30. januar 2019 kl. 17 – 19 for grupperne: 
Bævere 0. – 1. klasse  
Ulve  2. – 3. klasse 
Junior 4. – 5. klasse 
Trop 6. - 7. og 8. klasse 
Senior 9. – 10. klasse 
Søndag den 3. februar 2019 starter familiespejder. Familiespejder henvender sig 
til børn under 6 år – og deres forældre samt evt. søskende.  
Vi glæder og os til at få de gamle spejdere tilbage, men vi vil også rigtig gerne 
byde nye spejdere velkommen.  
 
Salg af lodsedler  
Den 20. februar 2019 kommer spejderne 
rundt i byen for at sælge lodsedler, hvor der 
bl.a. er mulighed for at vinde ophold i 
Lalandia, rygsække mm. Lodsedlerne 
koster 25 pr. stk., og der kan både betales 
kontant eller med MobilePay. Overskuddet 
af salget af lodsedler går til gruppens 
spejderarbejde. Vi håber, at I vil tage godt 
imod spejderne.  
 
Leje af spejderhytten 
Stouby Spejderne udlejer hytten. Hytten kan 
bruges bl.a. bruges til mindre fester, 
konfirmationer og lign. Der kan findes 
informationer omkring udlejning og bookning 
mm. på vores hjemmeside 
www.stoubyspejder.dk/hytten  
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Tanja K. Laursen, mobil 29 85 47 00, kan også kontaktes for nærmere info om 
hytteudlejning. 
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Spejdere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Streg 
 
      *** Les Lanciers *** 
 
Kom 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 TORSDAGE: 
  
 
                       Mandag den   4. april 2019 
                       Mandag den  11. april 2019 
                       Mandag den  25. april 2019 
                                         

Fra kl. 19.00 til 21.00 
 

Husk at tage kaffe med – og naboen! 
Tilmelding på telefon:  20 41 54 84 
 
           Venlig hilsen Birte Stisen                         
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Onsdagsklubben program forår 2019 

 
Klubben er for områdets efterlønner og pensionister. Vi mødes i fælleshuset i 
Mølleparken kl. 14.00, hvis ikke andet er nævnt 
 
6/2 Fællesspisning kl. 12.00: Stegt flæsk og persillesovs - nærmere 
 information følger 
20/2 Kirsten Madsen kommer og fortæller om en rejse 
 
6/3 Poul Bargmand kommer og fortæller om sit liv bl. a. som kok i 
 Kongehuset og på Kongeskibet.  
20/3 Vi får besøg af All Voss     Pris kr.50,00 incl kaffe 
27/3 Vi besøger lokalarkivet - nærmere information følger 
 
10/4 Vi får besøg af Ole Lyse der fortæller om hvad der er sket i Stouby det 
 sidste år og hvad der sker i fremtiden 
17/4 Pakkespil og husk en gave max 25 kr 
 
1/5 Vi får besøg af Poul Erik Sørensen og vil fortælle om at søge med 
 detektor. 
 
Kage og kaffe koster 20 kr.  Husk kop   
 
      /Klubrådet 
Streg 
 
Vinder af børnekonkurrencen, december 2018 
 
I decemberudgaven af Stoubybladet var der en 
julekonkurrence for børn.  
Den glade vinder blev Ida Drost Hansen 
fra Hostrup.  
Ida er 6 år, og havde talt, at der var 13 nisser i 
bladet i december. 
Ida og hendes familie var meget glade for den 
flotte julekurv med slik og andre  
julegodter, som blev sponsoreret af  
Købmand Yding, og overrakt af  
Ulla.  
Tak til Min købmand, og tillykke til  
Ida fra Redaktionen og Lokalrådet!  
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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

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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Prøvetime 
Få en gratis prøvetime og 
se om det er noget for dig. 

 

 

 

 

Fitness 
Fitnesstræning forgår i motionslokalet, hvor der både er mulighed for kredsløbs- og styrketræning. 
Alle personer over 15 år er velkomne til fitnesstræning, og kan vælge mellem forskellige abonnements. 

 
Forældre/barn træning 
Er du fyldt 12 år eller går i 6. klasse er du også velkommen til fitnesstræning.  
Dette skal ske i følgeskab med dine forældre eller bedsteforældre.  
 
Seniorfitness 
Vi tilbyder fælles seniortræning alle tirsdage og torsdage mellem kl. 9:00 – 11:00.                
 
Indoor Cycling 
Indoor cycling er også kendt som spinning i daglig tale og vi byder på forskellig 
hold i løbet af ugen. 
Vi har flere nye Tomahawk ic7 cykler med watt måling samt Body Bike cykler 
 
Instruktionstime 
Alle nye medlemmer skal have en instruktionstime.  
Instruktionstimen er gratis. I forbindelse med indmeldelsen aftales der tid med instruktørerne. 
 
Der vil være frivillige instruktører til rådighed i motionslokalet i henhold til en ophængt instruktørplan. 
Instruktørerne er uddannet af DGI. 
 

 
Motionslokalet er åbent for medlemmer alle ugens 7 dage, fra kl. 05:00 til kl. 23:00.       
 
 

 
 
 
 
 

Stouby Motion står bag etableringen af Kløverstierne i byen. 
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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

Jørgen Bojsen Tømrerforretning ApS
Kildevangen 16, 8783 Hornsyld

Jørgen 20295885 - Kasper 20145885

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

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

leveret af os.

www.teamhjemmeplejen.dk • maria@teamhjemmeplejen.dk

Kontakt os på tlf.: 51 34 00 67
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Arrangementer ved Kræftens Bekæmpelse 
 
Mad som medicin, vitaminer og blodtypekost 

- Foredrag med speciallæge Knut Flytlie onsdag 
den 27. februar kl. 19 i Himmelrummet – 
Juelsminde skole:  

Hvordan vores krop og vores stofskifte fungerer, og 
hvordan kosten har en  
afgørende indvirkning på adfærd og humør - også 
hos børn.  
Knut Flytlie giver gode råd om, hvordan du ved hjælp af blodtypekosten kan  
øge dit fysiske velvære, få mere energi og slanke dig uden at spise mindre.  
Pris: 50 kroner. 
Både medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne.  
Tilmelding senest den 25. februar til Karen Mærkedahl: 24 66 65 50 
 
Vandretur til foråret: Den 13. maj vil foreningen igen arrangere vandretur. Sæt 
allerede nu kryds i kalenderen. 
 
Streg 
 
Nyt fra bibliotekerne 
 
Endnu lettere at komme ind på biblioteket 
Nu behøver man ikke en pinkode for at komme ind på Hedensted Bibliotekerne. 
Man behøver heller ikke at være registreret som låner. Man skal bare sætte sit 
sundhedskort i boksen uden for døren - uden at taste en pinkode. Hvis man vil 
låne noget med hjem, skal man stadig være registreret som låner - og bruge både 
sundhedskort og pinkode.  
Man kan blive registreret som låner på hjemmesiden www.hedenstedbib.dk eller 
ved at komme på biblioteket i den betjente tid. 
 
Nerf Battle - For drenge og piger fra 4. - 9. klasse: 25. februar i Hornsyld   
Vi forvandler biblioteket til en arena, hvor I kan kæmpe med og mod hinanden. 
Medbring din Nerf gun og sikkerhedsbriller – vi sørger for standard Nerf-pile og 
noget at drikke. Bestil gratis billetter på www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller 
hos bibliotekets personale.  
 
Slank, sund og stærk – foredrag med Anne Hjernøe: 1. april 
i Hornsyld  
Et personligt og underholdende foredrag om, hvordan Anne 
Hjernøe slap af med de overflødige kilo. Goodiebag fra Dagli’ 
Brugsen Glud-Nørby 
– se mere på hedenstedbib.dk 
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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 
Torsdag den 
Fredag den 
Søndag den 
Mandag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 

  3. 
10. 
17. 
24. 
  3. 
10. 
17. 
24. 
31. 
  7. 
14. 
18. 
19. 
21. 
22. 
28. 
  5. 
12. 

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

4. s.e.h. 3 k. 
S. s.e.h. 3 k.  
Septuagesima 
Seksagesima 
Fastelavn 
1. s. i fasten 
2. s. i fasten 
3. s. i fasten 
Midfasten 
M. bebudelse 
Palmesøndag 
Skærtorsdag 
Langfredag 
Påskedag 
2. Påskedag 
1. s.e. påske 
2. s.e. påske 
3. s.e. påske 

Ingen 
  9.00 
Ingen 
10.30 
Ingen 
10.30 
Ingen 
  9.00 
Ingen 
10.30 
Ingen 
10.30 
Ingen 
10.30 
Ingen 
  9.00 
10.30 
Ingen 
 

 
Hessellund 
 
 
 
 
 
Hessellund 
 
 
 
 
 
 
 
Hessellund 
Konfirmation 

10.30 
Ingen 
10.30 
Ingen 
10.30 
Ingen 
9.00 

Ingen 
10.30 
Ingen 
10.30 
Ingen 
16.00 
Ingen 
10.30 
Ingen 
Ingen 
10.30 

 

 
 
 
 
 
 
Hessellund 
 
 
 
 
 
Liturgisk 

Fællesspisning for enlige 
Fredag den 1. feb. kl. 18.00 arrangerer menighedsrådet fællesspisning i Stouby Multihus for 
enlige i vore sogne. Det koster kun 40 kr. for mad, kaffe/te og kage.  
Der er tilmelding til Poul Erik på 7589 7051 eller 2162 1257 eller på mail til peas@km.dk senest 
onsdag den 30. jan. 
Fredag den 1. marts kl. 18.00 – med tilmelding senest onsdag den 27. feb.  
Fredag den 5. april kl. 18.00 – med tilmelding senest onsdag den 3. april. 
Fredag den 10. maj kl. 18.00 – med tilmelding senest onsdag den 8. maj. 
 
Kirkekaffe 
Efter gudstjenester kl. 9.00 i vore kirker er der kirkekaffe i våbenhuset. 
 
Ferie 
Fra fredag den 7/2 til og med torsdag den 14/2 holder jeg vinterferie, hvor embedet passes af 
sognepræst Helle Glerup i Hornsyld. Desuden holder jeg fri fra lørdag den 16/3 til og med søn-
dag den 24/3, hvor embedet passes af sognepræst Michael Hessellund Larsen i Rårup. 
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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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Luthers Nøgle … for konfirmander                                                                                         
Det er lørdag den 30. marts. Hvad er Luthers Nøgle? Luthers Nøgle er et frit fortolket rollespil, 
der giver indsigt i tiden omkring reformationen i Danmark. Rollespillet er en formidlingsform, der 
taler til både krop og hoved. Luthers Nøgle giver deltagerne en både sjov og lærerig oplevelse. 
Martin Luther er højaktuel, da vi sidste år fejrede 500-året for reformationen i Europa.            
Det foregår på Hellebjerg i Juelsminde, og der medvirker over 500 konfirmander fra Hedensted 
Provsti. Konfirmanderne bliver klædt ud som pilgrimme og deltager i et spændende rollespil, 
hvor der også medvirker over 100 statister.  
Der er busafgang fra Stouby Multihus kl. 8.45 og hjemkomst kl. 12.20. Da det er en del af konfir-
mandundervisningen, så er deltagelsen obligatorisk for konfirmanderne.  
 
Liturgisk gudstjeneste 
Fredag den 19. april kl. 16.00 er der liturgisk gudstjeneste i Hornum kirke. Det er en gudstjene-
ste, hvor vi i stedet for prædiken hører noget af lidelseshistorien og synger nogle af de salmer, 
der hører til langfredag. Der planlægges musikalske indslag ved denne gudstjeneste.  
 
Påskedag og 2. Påskedag 
Der samles til KFUM og KFUM, der er en bred folkekirkelig børne- og ungdomsorganisation, der 
er med at løfte den store opgave, det er at give børn og unge kendskab til kristendommen.. 
 
Konfirmation 
Søndag den 5. maj kl. 10.30 er der konfirmation i Stouby Kirke. Der er i år 18 konfirmander, 11 
drenge og 7 piger, der bekræfter deres dåbspagt. Listen med årets konfirmander kommer med 
næste gang.   
 
Børn, Bøn og Burger i Hornum 
Torsdag den 23. maj kl. 17.00 er der en kort familiegudstjeneste i Hornum Kirke. Bagefter er 
der fællesspisning i Træhuset ved kirken, hvor børnene laver burgere, så de selv bestemmer, 
hvad der kommer i dem. Det er menighedsrådet, der står for arrangementet, hvor alle er vel-
kommen. 
 
Set og sket fra 24/11 2018 – 18/1 2019 
 
Døbte i Hornum Kirke 
  9/12   Nora Frederiksen Jul Mouritzen 
 
Døde og/eller begravede i Stouby 
  2/12  Jørn Kloster 
  3/1    Ingeborg Sejr Groth 
15/1    Vivi Jensen  
 
Adresseliste:  
Sognepræst: Poul Erik Aandstad Sørensen, Kalmarvej 15, 7140 Stouby, 7589 7051 eller 
peas@km.dk  
Organist: Anne-Mette Villadsen, Illervej 17, 8620 Kjellerup quinua.annemette@gmail.com 
 
Stouby Kirke:  
Graverkontoret ved kirken: 7589 7435 – 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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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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Rosenvold Strand Camping har sæsonstart den 29. marts.  

I den forbindelse åbner alle 
aktiviteter på 
campingpladsen. Vi har 
arbejdet på mange ting i 
løbet af vinteren, bl.a. en 
minigolfbane. Alle skal 
være velkommen til at 
komme og spille minigolf. 
Prisen er skiltet på hegnet 
og står til 25,- pr. person. 

Vi drømmer om en kanon 
sommer som sidste sæson, 
men den sommer er nok 
svært at gentage. 
Badebroen blev flittig brugt 
sidste år og vi arbejder på 
en flyde Panton man kan 
svømme ud til for at gøre 
det endnu bedre. Når vejret 
er ekstra godt, er der pres 
på Rosenvoldvej, både 
campingvogn, autocamper 
og dagsbesøgende til 
området. Vil vi gerne bede 
alle om at benytte 
parkeringspladsen ved 
havnen, da parkering langs 
vejkanten gav nogle farlige situationer og trafikale problemer sidste sommer. 

Vi skyder sæsonen i gang med et åbent hus-arrangement. Alle er velkommen til at 
kom ned og se på campingpladsen og, hvis vejret tillader, prøve minigolfbanen. 
Det løber over 2 dage, så kan man ikke den ene dag, kan man måske den næste.  
 

Åbent hver onsdag 15—18 
eller efter aftale 
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Foreninger og organisationer i Stoubyområdet 
 
 
Navn:  Formand/leder  Adresse   Telefon nr. 
 
Bjerre Herred Havekreds Ellen Kristine Kyed Jørgensen web: bjerreherred.haven.dk   5180 3948 
Bjerre Herred 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 Anne Rosenmeyer Stouby Skovvej, 2, 7140 Stouby  7589 7868 
Fællesbestyrelse Skovly/Skole Anne Thøgersen    6126 1459 
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 Morten Seeberg Nielsen ledere@stoubyspejder.dk  26219883 
Oldermanden for Stouby Sogn Poul Skytt  mail: skytt@hafnet.dk   2062 9916  
 
Lægevagt: 7011 3131:  Hjertestarter findes ved indgangen til Multihuset 
 
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, formand Marianne K. Kristensen mail: mkjerkegaard@gmail.com   4027 7155 
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   Valther Th. Petersen Vejlevej 93, 7140 Stouby  7974 1260 
Fællesbestyrelse Skovly/Skole Anne Thøgersen    6126 1459 
 
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  
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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
 

Mountainbike: se træningstider på Facebook: mtb7140
Lokalarkivet: hver anden torsdag (lige uger) kl. 19.30-21.30 (minus skoleferier). 
altid efter aftale.
Onsdagsklubben: arrangementer for efterlønnere og pensionister  - side 19

Februar
19. Generalforsamling/orkidéaften. Se Facebookside for BjerreHerred Havekreds
20. Spejderne sælger lodsedler – se side 17
21. Foredrag med Lillian Andersen: Fra tyskerbarn til seniorråd – se side 13
21. Lodtrækning til bukkejagten i Præsteskoven. Multihuset kl. 19 – se side 11
23. Halfest med Kim Larsen Jam og DJ Peter. Multihuset kl. 18 – se side 14
27. Foredrag med Knut Flytlie v/Kræftens Bekæmpelse – se side 23

Marts
1. Fællesspisning for enlige. Multihuset kl. 18 – se side 24
2. og 3. Åbent hus på Rosenvold Strand Camping – se side 26
3. Fastelavnsfest i hallen kl. 14 v/Stouby Skoles Venner – se side 15
14. Fællesarrangement ved Stouby Jagtforening. Alle er velkomne – se side 11
27. Inspirationstur til Skovgaarden ved Enner. Stoubys Aktive Piger – se side 13
30. Rollespillet ”Luthers nøgle” på Hellebjerg ved Juelsminde – se side 25

April
4. Forårs- og påskeinspirationstur. Se Facebookside for BjerreHerred Havekreds
4. 11. og 25.: Les Lanciers på Stouby Skole kl. 19-21 – se side 18
5. Fællesspisning for enlige. Multihuset kl. 18 – se side 24
30. Generalforsamling i Stoubys Aktive Piger – mere info i aprilnummeret af bladet

Næste nummer af bladet (nr. 188) udkommer i starten af april 2019. 
Deadline for materiale til bladet er fredag den 29. marts
Stoubybladet udkommer 6 gange om året (i starten af hver lige måned) 
Deadline for materiale til de efterfølgende numre er henholdsvis: 24. maj, 26. juli, 
27. september og 22. november 2019.


