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Træskohage Fyr 2018

Stoubybladet
MIN KØBMAND i Stouby er sat til salg – se side 7

Knæk Cancer gåtur i Palsgaard Slotspark – se side 15 
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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

 
  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. 
Bidrag til Lokalrådet: MobilePay til Lokalrådet: 49456 
 
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 (repr. for Hornum)  tlf. 30 57 99 12 
Best.medl.:  Kristian Bandholm  tlf. 22 32 24 42 
Best.medl.: Mogens Dam (repr. for Multihuset) tlf. 51 90 73 51 
Best.medl.:  Vakant (repr. for GIF)  tlf.  
Suppleant: Liselotte Dybkjær   tlf. 22 62 02 17 
Suppleant: Thomas Kaehne Ghiladi  tlf. 20 42 52 71 
  
Bestyrelsen for Stouby GIF  
Formand: Jan Rosenmaj Pedersen  tlf. 29 17 80 81 
Næstfmd: Kim Uldahl   tlf. 21 36 06 98 
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 
Suppleant:  Kristina Juul   tlf. 25 32 69 65 
______________________________________________________________________ 

 
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 
bliver forkortet. Redaktionen sørger 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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Siden sidst fra Stouby og Omegns Lokalråd 
  
Sommerfest. Igen i år skal der lyde en stor tak til Sommerfestudvalget for afviklingen af 
Sommerfesten. Alt klappede som sædvanligt, men vejrguderne drillede en del, men det 
forhindrede dog ikke, at borgerne mødte talstærkt op for at bakke op om festen. Jens 
Otto Grabau er blevet afløst som formand af Erling Nordtoft, og der skal lyde en stor tak 
til Jens Otto for hans store arbejde som formand gennem årene. Der har aldrig været 
tvivl om, at sommerfesterne skal fortsætte. 
  
Frugtpresser. Sidste år blev vores frugtpresser og den elektriske rasper udlånt ca. 30 
gange til foreninger og familier i Stouby, og vi udlåner igen i år apparaturet gratis til 
interesserede. Jeg modtager ønsker om reservationer, og så må I selv bringe udstyret 
rundt. 
  
Fornyelse/istandsættelse af kommunens rådne toiletbygning ved Rosenvold. Vi 
rettede i 2018 henvendelse til Teknisk Forvaltning med et ønske om at få toiletbygningen 
fornyet, og i den forbindelse fik vi lovning på, at dette ville ske i foråret 2019, idet der i 
budgettet var afsat et beløb til formålet. I skrivende stund er der ikke sket noget, og man 
kan frygte, at beløbet er gået til et andet formål, men vi rykker med jævne mellemrum 
kommunen. For øvrigt har en turist nævnt, at det er fornemt med et toilet, hvorfra man 
har ”havudsigt”. 
  
P-pladsen ved Fakkegrav. Som tidligere nævnt, så ligger der en ”halv-offentlig” 
parkeringsplads ved Fakkegrav Badehotel, hvorfra der er direkte adgang til den fine 
badestrand neden for ”hotellet”. Vi har været i dialog med ejeren og kommunen, der 
begge var positive omkring istandsættelse af P-pladsen. Det blev aftalt, at kommunen 
skulle istandsætte P-pladsen i foråret 2019, og at lokalrådet skulle efterse trappen ned til 
stranden. Der har været rigtig mange gæster ved stranden hen over sommeren, og 
bilerne har holdt på kryds og tværs, idet kommunen endnu ikke har været på stedet, 
som aftalt. 
  
Skilte for vore turistaktører. Lokalrådet har taget initiativ til at få opsat nogle 
tidssvarende vejviserskilte til vore turistaktører. Vi var i dialog med kommunen i marts og 
regnede med, at skiltene ville være på plads til den kommende turistsæson. Imidlertid er 
skiltene endnu ikke sat op. Måske skulle vi anmode kommunen om at overføre beløbene 
vedr. toiletbygningen, P-pladsen v. Fakkegrav og vejviserskiltene til vores konto. Så 
lover vi, at der straks kommer skred i sagerne. 
  
Frugthaven. Elever fra Stouby Skole har fremstillet flotte insekthoteller, der er opsat i 
vores fælles frugthave. Endvidere er der afskrællet nogle felter, hvor der er sået frø fra 
blomster, der tiltrækker sommerfugle. Projektet indgår i Stouby Skoles målsætning om at 
blive udpeget som ”Grøn Skole/grønt flag”. 
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Trafiksikkerhedsplan. Liselotte, Linda, Anders og jeg deltog i en af kommunen indkaldt 
workshop den 20. juni i Stouby Multihus vedrørende forslag til trafiksikkerheds-
planen. Alle lokalråd på Juelsmindehalvøen var indkaldt, og vi skulle i fællesskab 
prioritere ønsker om trafiksikkerhed. Vi fremkom blandt andet med ønsker om en cykelsti 
fra Stouby Skole til Bråskov, omlægning af parkeringsarealet ved Stouby Multihus i 
forbindelse med afsætning af skolebørn, fodgængerfelt i krydset Borgergade - Idrætsvej 
og etablering af en sti mellem Naturbørnehaven og Stouby skole. 
  
Almene boliger. I Lokalrådet har vi drøftet muligheden for at få almene boliger til 
Stouby. Vi er positive, og vi vil fremsende en ansøgning til Juelsmindehalvøens Almene 
boligselskab af 1946, idet vi mener, at der er et stort behov for flere lejeboliger. Vi har 
tidligere været i dialog med boligselskabet, og fik dengang at vide, at de næste par 
års projekter er bestemt for Juelsminde. 
  
Salatfadet. Jeg har nu kørt godt 30 ture med Salatfadet for skoleelever, ældre og 
turister, og jeg regner med at nå op på mere end 50 ture inden kørslen slutter hen på 
efteråret. Der har været flot omtale i TV-Syd og på det seneste i Horsens Folkeblad. 
  
Anløbsbro neden for Hotel Vejlefjord. Kommunen har givet sin tilladelse til at anlægge 
broen, og tilladelsen har været i høring hos 16 instanser. Vi kender endnu ikke resultatet 
af høringen, men vi forventer, at sagen vil blive behandlet på det første møde i Teknisk 
Udvalg efter sommerferien. Vi har ansøgt Friluftsrådet om kr. 500.000,- til projektet og 
forventer svar inden længe. 
  
Paddleboards og pontonbro. Som tidligere nævnt så fik vi tilsagn om godt kr. 150.000 
fra Nordea Fonden til indkøb af sauna, paddleboards og en pontonbro. Saunaen er for 
længst opstillet, og for nylig har vi indkøbt 8 paddleboards med redningsveste. Der skal 
lyde en tak til Citha for bistand ved at udvælge de rigtige boards og opstart af projektet. 
Boardene står hos Rosenvold Strand Camping og kan lånes de dage, hvor der er en 
lokal instruktør til stede. Udlån er gratis. Pontonbroen er lagt ud, og Nordea Fonden har 
bidraget med kr. 43.500. Det sidste beløb på kr. 87.500,-  er doneret af Isabellafonden. 
  
Højttaleranlæg. Lokalarkivet har fremsat et ønske om et højtaleranlæg til brug i 
forbindelse med foredrag med videre. Vi finder, at det er yderst relevant, og vi har 
ansøgt NRGIs Værdipulje om kr. 18.000,- til formålet, men har fået afslag. I stedet har vi 
ansøgt Insero, der også hører ind under Energiselskabet. I forbindelse med 
sommerfesten var det muligt at løbe eller cykle beløb ind til højttaleranlægget. 
  
Fortsat god sommer selv om dagene går på hæld.    
  

/ Ole Flemming Lyse, Formand 
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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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MIN KØBMAND STOUBY TIL SALG 
 
Mange rygter går, og mange har hørt…  
Og ja det er sandt - vi har sat butikken til salg. Dog p.t kun via vores egen kæde, 
og intet nyt endnu.  
 
Når tiden nærmer sig, og hvis ingen interesserede har henvendt sig, vil vi prøve 
andre kæder. COOP har før været interesseret, men da var vi ikke klar. Rema er 
Stouby nok for lille til, men det skal også prøves. Plus vi har et par andre 
muligheder, der skal undersøges. 
Vi har en god omsætning, som en familie sagtens kan leve af, men hvor findes 
der lige dem, der vil arbejde så mange timer ??? Vi har p.t åben 74 timer om 
ugen, hvilket sagtens kan udvides, men vi føler ikke at vi har 
overskuddet/helbredet til det. Vi har altid været glade for at drive butikken i 
Stouby, og det vil være ærgerligt for Stouby uden en butik. 
 
Vi har været ærlige over for vores personale og fortalt det i stedet for at ”putte” os 
ved møder. Og vi håber inderligt, at de bliver og hjælper os tiden ud. Selvfølgelig 
vil et evt. salg blive på betingelse af at personalet følger med, såfremt de selv 
ønsker det. 
Vi har en deadline der hedder 31.-10.2021, hvor vi har regnskabsafslutning. Da er 
vi henholdsvis 63 og 68 år, så tiden må være inde. 

 
/Venlig Hilsen Ulla & Johs. Yding 

 
 
 

Onsdagsklubben starter igen og vi ses! 
 
Onsdagsklubbens program efterår 2019: 

- 2/10 Bankospil. Husk en gevinst max 25 kr. Klubben giver kaffe & kage 
- 16/10 Jytte Kragh kommer og spiller klaver til fællessang 
- 30/10 Vi får besøg af Damernes Magasin  

 
Husk kop og kage - og kaffen koster 20 kr. 
 
Klubben er for områdets efterlønner og pensionister. Vi mødes i fælleshuset i 
Mølleparken kl. 14.00, hvis ikke andet er nævnt.    
       
      / Klub-rådet 



8

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

Se spa-arrangementer i kalenderen
www.hotelvejlefjord.dk/kalender Bestil SPA på 7682 3380

SPAFORKÆLELSE

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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Sommerfesten 2019 
 
Endnu en skøn sommerfest er vel overstået. Hvor er det dejligt at se og mærke 
opbakning, engagement og godt humør hos alle deltagere i vores dejlige landsby. 
Tak for det! Vejret var ikke med os i år, men vi har alligevel haft masser af 
besøgende. 
 
Hyggeligt sponsorløb onsdag aften med efterfølgende grillfest. Her kunne man 
vælge at støtte en af flg. tre gode formål:  

1. Lokalarkivet til et nyt lydanlæg til brug ved foredrag og lignende 
2. Skolens venner til en skaterrampe i skolegården 
3. Sommerfesten og dermed diverse foreninger. 
 

Der blev cyklet/løbet for knap 2.000,- til formål 1, ca. 8.000,- til formål 2 og godt 
11.000,- til formål nr. 3.Heldigvis blev løbet afviklet i nogenlunde tørvejr, men den 
efterfølgende gillfest og 5. klasses salg af lækre kager og desserter druknede 
desværre i regn. 
 

 
Torsdag gik med opsætning af telte og afvikling af bankospil med masser af flotte 
præmier.  
Fredag aften: lokalt fodboldopgør og den årlige fest i teltet med dejlig mad. 
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Det er svært at få opremset alle lørdagsaktiviteterne op. Desværre var der meget 
regn, specielt da Stoubyløbet blev afviklet. Men alligevel var der rigtig mange 
løbere, der konkurrerede om de mange gode præmier i et utrolig veltilrettelagt løb. 
Det var faktisk året med flest forhåndstilmeldte – 73 personer (90 tilmeldte i alt)! 
 

 
 
 
Det er umuligt at tælle deltagere gennem ugen, men det så ud som om, at der var 
rigtig mange.  
 
Sommerfestudvalget, som for længst har afholdt evalueringsmøde, har som altid 
forskellige ideer til små forbedringer til næste år – yderligere er selvfølgelig 
velkomne.  
 
Lad os her også benytte lejligheden til at takke alle vores meget trofaste 
sponsorer!! Uden jeres støtte var arrangementet ikke muligt! 
 
Vel mødt til sommerfest i 2020: Som altid i uge 24  

 
/Helene Fruelund 

Sommerfestudvalget 
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Vigtige datoer: 
28. aug. 2019 Opstart efterår 
(familiespejder dog først d 15.sept.) 
31. aug. 2019 Avisindsamling  
2. nov.  2019 Avisindsamling                           

 
 
 
                                                                        
 
 
                                              

Sommerlejr 
I Kristi Himmelfartsferien, torsdag til søndag, var vi afsted på vores sommerlejr. I 
år gik turen til Trevæld Spejdercenter mellem Holstebro og Viborg. Der var ca. 
400 spejdere med på lejren, og Stouby bidrog med de 25 af dem. Torsdagen gik 
med at bygge lejren op, rejse telte og sætte hængekøjer op.  
 

Hver morgen var der fælles flaghejsning, hvorefter der var 
morgenmad og dagens aktiviteter kunne gå i gang. Det er 

utroligt så god 
afsætning der er på 
havregrød om 
morgenen på sådan en 
spejderlejr! 
 
 
 

 
Lejrens tema var ’Troldmandens Guldfest’. Spejderne skulle hjælpe den gode 
troldmand med at skaffe ingredienserne til at lave guld, som den onde troldmand 
havde stjålet til det første lejrbål om torsdagen. Det lykkedes heldigvis spejderne 
at hjælpe den gode troldmand, så der kunne laves guld til det afsluttende lejrbål 
om lørdagen.  
 
Lejren var en ”all-inklusive lejr”, så vi skulle kun 
sende en stafet afsted for at hente vores mad til 
måltiderne. 
Vi skulle dog selv lave aftensmaden, men om 
lørdagen var der fælles spisning. Om søndagen 
skulle lejren atter brydes ned, og en flok trætte 
spejdere blev hentet ved middagstid efter en rigtig 
god lejr.  
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Opstart 
Opstart på efterårssæsonen er onsdag d. 28. august kl. 17.00 for alle, dog med 
undtagelse af familiespejder, som starter den 15. september kl. 9.00.  
Man kan i Stouby starte som spejder uden far og mor, når man starter i 0. klasse. 
Hvis der er nogle børn, der har lyst til at snuse til spejderlivet, så er det bare med 
at møde op.  
 
Vi har følgende grupper: 

- Familiespejder:   0 – 6 år.  
- Bævere:   0.– 1. klasse 
- Ulve:       2. – 3. klasse 
- Junior:     4. – 5. klasse 
- Trop:        6. – 8. klasse 
- Senior:     9. - 10. klasse 

 
Man kan komme op til 3 spejdermøder, inden man skal meldes ind. 
Programmerne er næsten ved at være klar, og vi glæder os rigtig meget til at se 
gamle såvel som nye spejdere. Vel mødt  

 
/ Hans Henrik Vedstesen 

 
_________________________________________________________________ 

 
Badminton 

 
Nu starter den nye indendørssæson! Første gang er d. 4/9 
 
Ungdomsspillere spiller onsdage i tidsrummet 16.00 til 18.00 
og seniorspillerne fylder hallen i tidsrummet 18.00 - 21.00. 
Ungdomsspillerne deles op i et begynder/hyggehold, og et 
hold der gerne vil prøve kræfter med stævner/turnering. 
 
Kom og prøv, det koster ikke noget.  
 
Velkommen til endnu en super badmintonsæson! 
 

/Med venlig hilsen Stouby GIF  
Badmintonafdelingen / Erling Juul 
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Fodboldskole 2019 
 
Årets fodboldskole i Stouby er vel overstået. Som sædvanligt var der fodboldskole 
den første uge af skolernes sommerferie (uge 27). Fodboldskolen blev arrangeret 
i samarbejde mellem fodboldafdelingen i Stouby GIF og DGI Sydøstjylland. Der 
deltog i alt 54 piger og drenge i alderen 5 – 14 år. 
 
Der blev trænet igennem fra kl. 9.00 til kl.15.00 og særskilt målmands-træning. Vi 
havde i år en obligatorisk madordning leveret af Stouby Multihus Café, som stod 
frisk og nylavet klar kl. 12.00. Det var rigtigt god mad de havde lavet til os. 
I år havde vi igen minifodboldskole, som omfatter de 5 til 7 årige. De var fra 
mandag til onsdag fra kl. 9.00 til kl. 12.30. Der var 18 børn på miniskole. 
 
Tirsdag havde vi besøg fra AC Horsens - Kasper Junker og Mathias Madsen 
deltog i vores træning. Vi havde også ’Fest-Fart’ og fodbold med oppustelige 
fodboldbaner og fodtennis fra DGI. Det var en populær aktivitet som altid. 
 
Torsdag spillede vi fodboldturnering, og fredag lavede vi forskellige ting - f.eks. 
futsal inde i hallen og andre sjove aktiviteter. Vi havde også vandkamp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gennem hele uge fik børnene frugt 2 gange om dagen sponsoreret af følgende 
lokale firmaer:   
Batterribyen.dk, XL Byg Hornsyld, Frisørhjørnet, Hyrup maskinstation A/S, TH 
Automobiler, Anders Pedersen Maskin-& specialbrik, Kvik Auto A/S, Mobil Byg, 
Stouby Multihus Café, Min Købmand v/ Yding og Bjerre Kød. 
 
En stor tak til alle deltagere, til sponsorerne og ikke mindst til de 10 dygtige unge 
trænere, der har brugt en uge af deres sommerferie på fodboldskolen. Det har 
været en god og hyggelig uge. Jeg håber vi ses igen på fodboldskole i Stouby i 
2020.  

 
/Fodboldskoleleder Thomas Riis Nielsen 
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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
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ROSEN    OLD
            Camping
ROSEN    OLD
            Camping

Snullik’s Data
Bellevej 8, 

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

Mail: mail@snulliksdata.dk 

Alt inden for tryksager.

Åbent hver onsdag 15—18 
eller efter aftale 
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GÅ – FOR LIVET med Kræftens Bekæmpelse 
 
Mandag den 26. august 2019 kl. 19 arrangerer Kræftens Bekæmpelse Juelsminde 
afd. igen vandretur. Turen starter denne sensommer aften fra parkeringspladsen 
ved tidligere købmand Erik Yding i Bråskov. Erik, som sammen med sin familie 
har haft købmandshandel i Bråskov gennem flere generationer, vil fortælle os om 
interessante mennesker og bygninger i Bråskov.  
 
Målet for turen er Brå Mølle, hvor Ulrich Schreiber bor med sin alsidige kunst, som 
han gerne vil vise og fortælle os om. Vi vil på turen også komme omkring den 
nylig genfundne gamle Brå Vandmølle. Kræftens Bekæmpelse er efter turen, 
sædvanen tro, værter med kaffe og kage, som vi vil afslutte aftenen med. 
Alle er hjertelig velkommen og det kræver ingen tilmelding, og det er gratis. Tag 
naboen under armen og få en hyggelig aften. Sæt allerede nu kryds i kalenderen! 

 
/Kræftens Bekæmpelse Juelsminde Lokalafdeling  

Formand Kirsten Blume Schmidt. 
 

Nyt tiltag! Ekstra Vandretur i Palsgård Slotspark 
 
Foreningen har i samarbejde med ”JUELSMINDE KNÆKKER CANCER” planlagt 
en ekstra vandretur i Palsgård Slotspark. 
 
Tirsdag den 10. september 2019 kl. 18.30 vil tidl. adm. direktør hos Palsgaard 
A/S, Birger Brix, vise rundt i den smukke slotspark og fortælle løst og fast om 
parken, slottet og virksomheden. Vi mødes ved parkeringspladsen kl. 18.30 og 
går rundt i parken ca. 1 time. 
Herefter er Kræftens Bekæmpelse, Juelsminde afdeling, vært med en kop kaffe 
og lidt brød. Arrangementet slutter kl. 20.00. 

Pris 75 kr. incl. Juelsminde Knækker Cancer 
pin. Betales ved indgang. Beløbet fra entreen 
går ubeskåret til Juelsminde Knækker Cancer, 
der har indgået et partneraftale med TV2 og 
Kræftens Bekæmpelse om Knæk Cancer. 
 
 
 

/Kræftens Bekæmpelse, Formand Kirsten Blume Schmidt &  
Thrine Nørgaard, Juelsminde Knækker Cancer 
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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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Fattiggården. 
 

    Så er endnu en af egnens interessante bygninger forsvundet. Denne gang er det 
Fattiggården, senere kendt som gartneriet Højbo, det handler om. En renovering ville 
blive voldsom dyr og besværlig og derfor traf ejerne dette valg og lod Glud museum 
opmåle og notere de ting, som var specielle ved dette hus. 

 
    Fattiggården blev opført i 1875 på sognets bekostning og grunden var skænket af 

greve Rantzau på Rosenvold. Selve bygningen med tilhørende udhuse viste, at der lå 
mange gode hensigter bag byggeriet. Man opførte et stateligt stuehus med mange 
smukke detaljer og hele anlægget var præget af en hensigtsmæssig planlægning. Med 
andre ord, mange gode tanker (se indskriften på pladen over hoveddøren). 

    Ser man derimod på placeringen, langt væk fra den øvrige befolkning, dybt inde i 
skoven, og især hvis man læser ordensreglementet, forstår man at beboerne i 
fattiggården var uønskede og blev opfattet som upålidelige. 

    Der må have været mange ulykkelige skæbner imellem dem, så ” hvis vægge kunne 
tale . . .”. 
I forbindelse med socialreformen i1933, blev fattiggården nedlagt og solgt til private. 
Det blev familien Mikkelsen, der overtog stedet i 1938 og efter nogle ændringer i 
bygningerne, blev stedet drevet som gartneri i flere generationer af denne familie, indtil 
2003. Stedet ejes i dag af tredje generation med familie. Mange beboere i Stouby 
benyttede sig af at købe de gode udplantningsplanter, dejlige bær og grønsager her, 
og man husker ”Højbo” som et dejligt sted at besøge og for gode produkter. 

 
    Nu er huset væk, men billederne fortæller. Det samme gør Gunner Mikkelsens 

erindringer og de få dokumenter som findes. Bogen med erindringerne er kilde til dette. 
 

Stouby Lokalarkiv Lis Schrøder/Mogens Dam 
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Stouby Jagtforening 

I august er der pokalskydning i Urlev, hvor vi i afslappet selskab viser vores 
kunnen. Vi kender endnu ikke den præcise dato for pokalskydningen, når den 
kendes kommer der mail rundt. 

12. september kl. 19.00 i Stouby Multihus afholdes den årlige 
generalforsamling. Dagsordenen er iht. vedtægterne. 

I september er der riffelhold-kapskydning i Urlev. Til dette arrangement kender vi 
heller ikke endnu den præcise dato. Der er tilmelding til Ole Mikkelsen. 

 

/ På bestyrelsens vegne, Erling Juul 

_________________________________________________________________ 

 
Få overblik over kørsel i kommunen 
 
Nu er al information om kørselsordninger og kollektiv trafik samlet ét sted på 
kommunens hjemmeside. Der er også lavet en ny selvbetjeningsløsning, hvor 
man kan ansøge om fx handicapkørsel og kørsel til læge. 
 
Få overblikket her: www.hedensted.dk/kørsel 
 
På siden kan du finde aktuel information om Flextur, Handicapkørsel, og 
kommunens gratis skolebusser. Du kan også finde telefonnummeret til 
Kørselskontoret, der svarer på spørgsmål om alt inden for kørsel i Hedensted 
Kommune. Under ”Kørselsordninger” finder du alle kommunens tilbud om kørsel 
samt en kort beskrivelse af, hvem der kan bruge dem og til hvad. Det er også her, 
man kan ansøge om at komme med i kørselsordningerne. 
 
Hvis du har brug for en fysisk udgave af overblikket over kørsel i kommunen, kan 
du bestille hæftet ”Kørselsordninger og kollektiv trafik” ved at sende en mail med 
navn, adresse og ønsket antal til lotte.kristiansen@hedensted.dk eller ved at ringe 
til Lotte på 29 13 74 02. 
 

/ Med venlig hilsen 
Kørselskontoret i Hedensted Kommune 
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”ANDEN bringer ud” 
Stouby Multihus Søndag den 3. nov. kl. 19.00 

 
Vi får besøg af en af den største 
inden for stand-up og en af de 
sjoveste i Danmark … nemlig 
Anders Matthesen, der er bedre 
kendt som Anden.  
Det er klassisk stand-up, når det 
er bedst, og der venter os en 
forrygende morsom aften. 
 
Billetter koster 395 kr. incl. 
billetgebyr. De kan købes lokalt 
hos købmanden, i Stouby 

Multihus, af arrangør Poul Erik Sørensen eller på billetsalg.dk. Med 350 solgte 
eller reserverede billetter på nuværende tidspunkt, så forventer vi, at der bliver 
udsolgt den aften.  
Der arrangeres spisning i Stouby Multihus før showet. 
 
_________________________________________________________________ 

 
Trompetisten Per Nielsen kommer til Stouby Kirke 

Søndag den 10. nov. kl. 15.00 
 
Det bliver en flot koncert med populære toner, når Per 
Nielsen kommer til Stouby. Han er nok den mest kendte 
trompetist i Danmark, og han har solgt over 300.000 CD-er.   
 
Til koncerten optræder han med Alexandru Radu på violin 
og Carl Ulrik Munk-Andersen på keyboard. Med den 
fantastiske akustik, som vi har i Stouby Kirke, så bliver det 
helt sikkert en koncert, som vi kan glæde os til. 
 
Billetterne koster 215 kr. incl. billetgebyr. De kan købes på 
ticketmaster.dk eller tlf. 7015 6565.  Hvis der er ledige 
pladser, så kan der også købes billetter ved indgangen.   
 

/Poul Erik Sørensen 
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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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Stoubys Aktive Piger 

 
Onsdag den 14. august 2019 

Besøger vi Geografisk Have, Christian 4 Vej 23, 6000 Kolding 
 

Fælleskørsel fra Stouby Multihal kl. 12.00 – forventet hjemkomst ca. 17.00 
 
Vi mødes kl. 13 ved indgangen til Geografisk Have. Herefter får vi 1,5 times 
rundvisning af en af havens gartnere. Der bliver udleveret et kort over haven. 
Man kan også vælge selv at gå rundt. Kolding Miniby holder til i Geografisk Have 
og er også et besøg værd. Kl. 15 er der kaffe ad libitum og et stk. kage i 
Væksthuset. 
 
Tilmelding senest torsdag den 8.8. til Birgitte på tlf:30 57 69 98 eller 
gitte30576998@gmail.com. Ved tilmelding oplys venligst om du kører selv og 
evt. hvor mange du kan have med. Pris medlemmer 125,- kr. ikke medlemmer 
175,-kr. Der betales 30,- kr. til chaufføren.  
Man kan denne dag betale sit medlemskontingent på 175,-kr for det nye år. 
 
Alle er velkommen. 
 

Efterårshygge med Sue’s thai mad  
Onsdag den 11. september 2019 kl.18.00 på Stouby Skole. 

 
Vi nyder Sue’s gode thai mad og synger 
efterårssange. Mænd er velkommen. Pris for 
medlemmer 100 kr. – 150 kr. for ikke medlemmer. 
 
Tilmelding senest torsdag den 5. september til 
Mona Nielsen 51 18 40 88 /  
Mail: conrad-mona@hotmail.com 
 

 
/Anne Marie Nordbek 

 

 

GÅ IKKE  
GLIP AF  
DISSE 
DAGE 
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Foredrag om gaming og eSport 
Find ud af hvorfor dit barn bruger så meget tid på Fortnite, Counter Strike eller 
andre spil. Hvorfor er det så fedt? Og hvad går spillene ud på? 
Nikolaj Primdal, sportscollegeleder på Campus Vejle, vil også fortælle om hvilke 
kompetencer e-sport kan give de unge mennesker.  
Oliver Enevoldsen vil fortælle lidt om, hvordan det er at spille professionelt. 
Bagefter er der mulighed for at stille spørgsmål. 
Gratis billetter 
Hedensted Bibliotek  
Tirsdag den 10. september kl. 19-20.30 
 
Fra misbrug og kaos - til et nyt liv! 
Levende og livsbekræftende foredrag. Frank Clifforth, der er tidligere misbruger 
og kriminel, kan fortælle om en barsk opvækst med vold, sprut og stoffer. Han 
kommer dog også med et budskab om, at man med tro, håb og vilje kan ændre sit 
liv.  
Frank Clifforth er kendt for sin deltagelse i X-Factor i 2016 og vil underholde med 
sange, som han selv har lavet over sit eget liv. 
Billetpris: 50 kr. 
Juelsminde Bibliotek 
Mandag den 16. september kl. 19-21 
 
Nerf Battle - For drenge og piger fra 3. - 9. klasse.     
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. Vi garanterer grin, spænding og sved på panden!  
Gratis billetter 
Hedensted Bibliotek 
Fredag den 6. september kl. 17-18.30 
Hornsyld Bibliotek  
Mandag den 16. september kl. 16-17.30 
 
Bestil billetter på www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller på biblioteket i den 
betjente åbningstid.  
Følg med i hvad der sker på bibliotekerne, vær med i konkurrencer, få inspiration 
til læsning m.m. på www.facebook.com/Hedenstedbibliotekerne. I kan også se 
arrangementer m.m. på www.hedenstedbib.dk.  
I er selvfølgelig også velkomne til at hente arrangementsfolderen på biblioteket. 

 
/Hedensted Bibliotek 
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GRILL- AFTEN og havehygge 
 

Fredag den 16. august fra kl. 16.30 hos 
Ellen Margrethe Jacobsen, Frederikslystvej 51,  

Eriknauer, 8723 Løsning 
 

 
I år har Ellen Margrethe og Kaj været så 
venlige at tilbyde, at vi kan holde vores 
grill-aften i deres (nok mest Ellen 
Margrethes) pragtfulde landbohave. 
 
De bor på den gamle Frederikslyst Kro - 
som tidligere har været ramme om alt fra 
kongelig elskov (deraf navnet) til Speedway 
- inde i en lille skov. 
 
 

Ellen Margrethe bruger stort set alt sin tid i haven, bortset fra på børnebørnene, 
som har et rent slaraffenland hos hende. De har en ”bilpark” med alt muligt, dejlig 
legeplads og hver især et træ, der er blevet plantet, da de blev født. 
 
Haven er kæmpe stor, og delt op i flere afdelinger. Der er georginer, roser, 
stauder, en sø, rhododendron og et stort stykke hvor Ellen Margrethe har 
opstammet træer og ryddet skovbunden.  Det er en have, hvor der er rigtig meget 
at se, så kom i god tid. 
 
Bestyrelsen har grillen klar ca. 17.30 og sørger for kaffe og kage dertil. 
Medbring selv det du vil grille + tilbehør samt drikkevarer.  
 
Entré denne aften er som sædvanlig en plante eller andet haverelateret til vores 
Amrk.lotteri. 
 
 

/Haveselskabet Bjerre Herred  
v. Kirsten Mortensen 
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Havens Dag 2019 - Søndag den 8. september 
”Liv i haven – Lev i haven” 

 
Værn om livet i haven 
Når du skaber liv i din have, er det en 
langt større oplevelse at leve i haven. 
Hvorfor ikke sove i din have? En 
middagslur eller hele natten under 
stjernerne? Lyt til fuglene og dyrene, der 
pusler i hækken. Mærk den kølige vind 
på din kind, oplev duftene, når duggen 
falder og lad havens planter pakke sig 
om dig som en dejlig dyne.  
 
På Havlykke Planteskole vil Ulla, Carl Magnus og deres dygtige personale gøre 
en ekstra indsats på Havens Dag for at hjælpe os med at kickstarte 
plantesæsonen – det er her i september og de følgende efterårsmåneder, at det 
er rigtig godt at plante haven til med flere træer, buske, stauder, roser, frugtbuske, 
frugttræer og stedsegrønne planter. Planterne er eminente opholdssteder for 
havens vilde dyr og insekter – og bare rolig, dyrene angriber ikke, men er netop 
med til at gøre din have til en oase af planter og dyr, der lever i en symbiose, så 
du ikke får udfordringer med luseangreb i planterne.  
 
Du kan med fordel etablere pindsvinehuse og hjælpe fuglene med mad og 
redekasser, når det bliver vinter. 
 
Flere planter i haven øger diversiteten og skaber liv i haven – liv, som man med 
god samvittighed kan leve med. Træerne lagrer CO2, bierne bestøver fremtidens 
afgrøder, blomstrende buske sikrer overlevelsen af sommerfugle, og vand i haven 
er nyttig for både fugle og mange insekter. 
 
Lev livet i din have, hvor familien kan samles omkring bålet og børnebørnene kan 
overnatte i shelter eller hængekøje. Nærvær og samvær og tiden godt brugt 
tanker oplevelseskontoen op og bidrager til næste generationers ansvar overfor 
naturen. 
Vi fra havekredsen, er som vanlig at finde i kaffe/kage afdelingen, hvor vi er klar til 
en havesludder om de erfaringer, vi har gjort os, det kan jo være vi kan give en 
idé videre. 

 
/Haveselskabet Bjerre Herred v. Kirsten Mortensen 
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Betonkursus 
 

Lørdag den 7. september kl. 09.30-17.00 
Klejs Skovvej 16, Klejs, 7130 Juelsminde 

 
"Har i lyst til en beton-hygge dag?" Så tilbyder vi igen i år betonkursus det må 
blive 6. gang. Vi har en masse spændende ideer klar, og der vil på dagen være 

muligheder for både den øvede betonmager men 
også for nybegynderen.  
 
Medbring selv: godt humør, madpakke, praktisk tøj 
og arbejdshandsker. evt. forme, nylonstrømper, er 
meget anvendelige til nisser, 
græskar og meget andet, kun 
fantasien sætter grænserne.  
 
Vi har et lager i kan låne af: 
køkkenskåle, krus, spande, 
kirkegårdsvaser, form 
til havebænk, forme 
til havetrug, støvler samt 
mange andre forme. 
Vi sørger desuden for pensler, olie, sand og beton. 

 
Sæt søndag formiddag af til at tage ud af formene, hvis du har lavet større ting. 
 
Hyggelig og produktiv dag, hvor man virkelig kan få sjove og flotte ting med hjem 
til haven. 
Hele herligheden koster 500 kr. (ikke medlemmer 550 kr.) Prisen dækker den 
mængde beton du kan nå at lave, 
undervisning, kaffe/te, rundstykker og kage.  
 
Tilmelding: mail 
bjerreherred@haveselskabet.dk eller   
telefon 23689658.  
 
Info.: Ellen K. 51803948 (Se mere på 
https://haveselskabet.dk/bjerreherred ) 
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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

Karen Hansen Lyse og  
Anette Dam Jacobsen 
 

Godkendte revisorer 
 

Erhvervsvej 2 
8721 Daugård 
 

Tlf.: 7589 6066 

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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Planternes Dag 
 

Glud Museum, Museumsvej 44,  
7130 Juelsminde 

Søndag d. 22. september kl. 10.00 – 15.00 
 

 
Plantemarked i skønne, historiske 
omgivelser! 
 
Blandt gamle bindingsværksbygninger og 
frodige museumshaver, finder du et af årets 
skønneste plantemarkeder. Gå på opdagelse i de mange markedsboder, hvor du 
finder et stort udvalg af planter, frø og pynt til haven og få samtidig en hyggelig og 
stemningsfuld tur på museum. 
 
Igen i år har Haveselskabet en bod – med tombola, kartoffelkanon m.m.  
I de mange boder finder du inspiration til haven og kan få gode råd af de mange 
fremmødte haveentusiaster. I boderne finder du f.eks. tulipanløg, buske, hosta, 
liljer, krydderurter, roser, spændende stauder, smukke buketter, havekunst, 
honning og hjemmelavet marmelade. Mød bl.a. Dansk Pelargonie Selskab, 
Vindalgaard Stauder, private haveentusiaster, biavlere, træmænd og mange 
andre, der står klar med flotte planter og fine produkter til fordelagtige priser. 
 
Rundt omkring i de historiske bygninger vil der være arbejdende værksteder, hvor 
du kan se de mange smukke håndarbejder såsom orkis, knipling og broderi. I den 
gamle herregårdssmedje laver smeden metalarbejde, og på gården Badensminde 
kan du komme ind i værkstedet til trædrejeren og væveren. I Historiens køkken 
serveres smagsprøver på retter fra de gamle kogebøger med grønt fra de 
historiske haver. Der er mulighed for at købe kaffe i museets hyggelige kaffestue 
eller et stykke brød i cafételtet. 
 
Har du overskud af planter i haven, stiklinger eller andet haverelateret, som du 
ønsker at sælge til andre haveinteresserede, kan du sende en mail til 
formidlingsinspektør Anne Ditte Rüsz på adr@gludmuseum.dk eller ringe på tlf. 75 
68 30 82 og høre om muligheden for at få en stand. 
 

 
 
 
 
 
 
 

/Haveselskabet Bjerre Herred v. Kirsten Mortensen 
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Nyt fra Hornsyld Bridgeklub 
 

Efter en rigtig god sæson, holder vi en 
velfortjent sommerferie. I den forgangne 
sæson har vi prøvet at arrangere et 
weekendophold for både spillere og 
påhæng. Der blevet spillet kort, danset, 
snakket og spist god mad, og det blev en 
så stor succes, at vi er ved at planlægge en 
ny weekend.  Vi har også haft fødselsdags- 
og klubmesterturneringer, og i den 

forbindelse vil gerne sige rigtig mange tak til vores sponsorer i gennem året.  
 
Hornsyld Bridgeklub vil gerne udvikle sig, så nu tilbyder vi en ny spilledag nemlig 
Torsdag eftermiddag. Så er du øvet spiller og har du /i lyst til at spille bridge og have 
noget social samvær, hører vi meget gerne fra jer. I er meget velkommen til at kontakte 
undertegnede på tlf. 40530715 eller en anden fra klubben. (Kontakt-oplysninger findes 
på vores hjemmeside hornsyldbridgeklub.dk.) Vi spiller også Mandag eftermiddag og 
Tirsdag aften, men det er kun tirsdag aften vi har få ledige pladser. Har du lyst til at lære 
at spille bridge, så er der også mulighed for det. Undervisningen tager Gert Friis sig af, 
og han får god hjælp af Bente Cassøe. Gert kan træffes på tlf. 40161031. 
 
Med disse ord vil jeg gerne ønske alle nuværende medlemmer og alle andre en rigtig 
god sommer,og jeg glæder mig til vi ses til en ny Bridgesæson . 

/Anders Bloch 
 

Linedance i Daugård – er det noget for dig? 
 

Kom og vær med, det kræver ingen partner. 
God musik og bevægelse, lige til at blive glad af. 

 
Vi skal ikke gennemgå en masse danse, som vi ikke kan huske alligevel. Vi 
danser mest til countrymusik og gentager gerne dansen en ekstra gang, så alle 
kan være med. Dansene er tilpasset begyndere og let øvede. 
 
Tidspunkt: Hver mandag kl. 19-20.30 (undt. i skoleferierne). 1.gang d. 19.08.19 
Sted:          SFO – lokalet på Daugård skole. 
Pris:           750 kr. for hele sæsonen (fra d 19.08.19 - 01.05. 20) 
Du er velkommen til at deltage de 2 første gange gratis, så du kan se, om det er 
noget for dig. 
 

Kontaktpersoner 
Hanne Poulsen 27438667 & Gunvor Skjernaa 20235489  
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STOUBY  

 
                                       
HORNUM                      

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

  4. 
11. 
18. 
25. 
  1. 
  8. 
15. 
22. 
29. 
  6. 
13. 
20. 
27. 
  3. 

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

  7. s.e. trin. 
  8. s.e. trin. 
  9. s.e. trin. 
10. s.e. trin. 
11. s.e. trin. 
12. s.e. trin. 
13. s.e. trin. 
14. s.e. trin. 
15. s.e. trin. 
16. s.e. trin. 
17. s.e. trin. 
18. s.e. trin. 
19. s.e. trin. 
Alle helgen 
 

Ingen 
14.00 
Ingen 
10.30 
Ingen 
Ingen 
10.30 
Ingen 
10.30 
Ingen 
10.30 
Ingen 
10.30 
10.30 
 

 
Motzfeldt 
 
 
 
Udflugt 
Høstgudstj. 

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

Ingen 
9.00 

 

Glerup 
 
 
 
 
Udflugt 
 
Høstgudstj. 
 
 
 
Hessellund 
 
 
 

Sommerferie 
På grund af sommerferie er gudstjenestelisten uregelmæssig. Fra mandag den 22/7 til og med 
søndag den 4/8 passes embedet af Helle Glerup i Hornsyld. Fra mandag den 5/8 til og med 
søndag den 11/8 passes embedet af Michael Hessellund i Rårup. Alle ønskes en god sommer.  
 

 
 
Sogneudflugt søndag den 8. september … med ændringer 
Årets sogneudflugt går til Aarhus. Der er afgang med bus fra Stouby Multihus kl. 8.00, og vi del-
tager i gudstjenesten i Vor Frue Kirke kl. 10.00 v/Marianne Frank Larsen. Bagefter er der frokost 
i Munkestuen, der er et af de ældste rum i Vor Frue Kloster. Rummets historie rækker 750 år 
tilbage.  
Efter frokosten besøger vi Den Gamle By, og på hjemvejen er der kaffe, te og kage i haven i 
Gammelby Præstegård. Der er forventet hjemkomst kl. 17.00. Pris for deltagelse er 150 kr. Der 
er tilmelding til Poul Erik senest torsdag den 5. sept. på tlf. 7589 7051 eller 2162 1257 eller mail 
til peas@km.dk  
 
Høstgudstjenester med frokost 
Søndag den 15. sept. kl. 10.30 er der høstgudstjeneste i Stouby kirke med høstfrokost i 
Stouby Multihus bagefter. Menighedsrådet er værter ved frokosten. 
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Søndag den 22. sept. kl. 10.30 er der høstgudstjeneste Hornum Kirke med høstfrokost i 
Træhuset bagefter, hvor menighedsrådet er værter. Ved begge høstgudstjenester bliver der 
indsamling til Kirkens Korshær. 
 
Fællesspisning for enlige 
Efter en sommerpause er der igen fællesspisning i Stouby Multihus for enlige kl. 18.00 følgende 
fredage: 4. okt. og 1. nov. og 6. dec. Pris for mad, kaffe og kage er 40 kr. Det er menighedsrå-
det, der står for fællesspisningen, og der er tilmelding senest onsdagen før arrangementet til 
Poul Erik på 7589 7051 eller 2162 1257 eller mail til peas@km.dk 
 
 

Alle Helgens Dag 
Denne dag mindes vi dem, som vi har mistet i årets 
løb. Dem, der er døde og/eller begravet i sognet si-
den sidste Alle Helgen, vil blive læst op med navn, 
dødsdag og alder ved gudstjenesterne i Hornum Kir-
ke kl. 9.00 og Stouby Kirke kl. 10.30.   
 
Koncert i Stouby Kirke 
Søndag den 10. november kl. 15.00 er der koncert 
med Per Nielsen på trompet, Alexandru Radu på vio-
lin og Carl Ulrik Munk-Andersen på keyboard.  
Billetprisen er 215 kr. incl. billetgebyr, og de købes på 
www.ticketmaster.dk eller tlf. 7015 6565 eller ved ind-
gangen, hvis der ikke er udsolgt.  
 
Set og sket fra 26/5 2019 – 21/7 2019 
 
Døbte i Stouby Kirke 
  2/6 Alberte Jatta Petersson 
10/6 Nellie Fryland Nordbek 
21/6 Ida Jessien Østergaard 
 
Døde og/eller begravede i Stouby 
31/5 Henning Schnoor 
  3/6 Piotr Marcin Siwiuk 
29/6 Knud Skindhøj 
  9/7 Knud Forsberg 
 

 
Adresseliste:  
Sognepræst: Poul Erik Aandstad Sørensen, Kalmarvej 15, 7140 Stouby, 7589 7051 eller 
peas@km.dk  
Organist: Ledig. Der bruges vikarer indtil videre. 
 
Stouby Kirke:  
Graverkontoret ved kirken: 7589 7435 – eller Stouby-kirke@hotmail.com 
Kirkeværge: Preben Laursen, Løgballevej 18, 7140 Stouby, 2258 9013 
Graver og kirketjener: Sten L. Thomsen 
 
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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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, på Hotel Vejlefjord, Rosenvold Havn og Løgballe Camping.  
 
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: torsdage i lige uger kl. 19.30-21.30 (minus skoleferier). Ellers efter aftale.
StoubyGIF: Hold øje med facebook & stoubygif.dk for information om holdopstart
 

August
14. kl. 12-17 Udflugt til Geografisk Have v/Stoubys Aktive Piger – se side 21
16. fra kl. 16.30 Grillaften & Havehygge v/Haveforeningen - se side 23
19. kl. 19 Opstart Linedance, SFO-lokalet Daugård Skole – se side 28
26. kl. 19 Gå For Livet v/ Kræftens Bekæmpelse – se side 15
28. kl. 17 Opstart spejder v/ Spejderhytten – se side 12
31. kl. 9 Avisindsamling – se side 11
 

September
4. fra kl. 16. Opstart Badminton i Multihuset – se side 12
6. kl. 17-18.30 Nerf Battle på Hedensted Bibliotek – se side 22
7. kl. 09.30-17.00 Betonkursus v/Haveforeningen – se side 25
8. kl. 8 Sogneudflugt til Aarhus – se side 29
8. fra kl. 10 Havens dag, v/ Haveforeningen & Havlykke Planteskole –se side 24
10. kl. 18.30-20 Knæk Cancer gåtur i Palsgaard Slotspark – se side 15
10. kl. 19-20.30 Foredrag om gaming & E-sport, Hedensted Bibliotek – se side 22
11. kl. 18.00 Efterårshygge med Sue´s thai mad v/Stouby Aktive Piger – se side 21
12. kl. 19.00 Generalforsamling i Stouby Jagtforening i Multihuset – se side 18
15. kl. 9.00-12.30 Familiespejder v/ Spejderhytten- side 12
15. kl. 10.30 Høstgudstjeneste med frokost, Stouby Kirke – se side 29
16. kl. 19-21 Foredrag ”Fra Misbrug og kaos - til et nyt liv” Juelsminde Bib – se side 22
16. kl. 16-17.30 Nerf Battle på Hornsyld bibliotek – se side 22
22. kl. 10.00 – 15.00 Planternes Dag, Glud Museum – se side 27
22. kl. 10.30 Høstgudstjeneste med frokost, Hornum Kirke – se side 30
 
Næste nummer af bladet (nr. 191) udkommer i starten af oktober 2019. 
Deadline for materiale til bladet er fredag den 27. september.
Stoubybladet udkommer 6 gange om året (i starten af hver lige måned) 
Deadline for materiale til de efterfølgende numre er henholdsvis: 22. november 2019, 31. 
januar og 27. marts 2020.


