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Træskohage Fyr 2018

Stoubybladet
Biblioteket har udvidet deres tilbud på film og e-bøger pga Corona – 

læs mere side 13 
Sommerudflugt til Samsø v/Stoubys Aktive Piger – læs mere side 21

Nr. 194 - 35. årgang april 2020
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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: 
       Børge Pedersen - tlf. 51 24 44 20   
       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: box51253 
 
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: Michael Drost-Hansen   tlf. 22 58 56 79 
Best.medlem: Jimmi Brøndum   tlf. 25 65 88 13  
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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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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Siden sidst fra Stouby og Omegns Lokalråd 
  
Corona-virussen har godt og grundigt lukket samfundet ned, og der er forbud mod at samles i 
større grupper. På grund af dette forbud og udsigten til at viderebringe smitte, har stort set alle 
foreninger aflyst deres generalforsamlinger. Det gælder også lokalrådets generalforsamling, der 
var fastsat til den 29. april. Lad os håbe, at vi snart kommer tilbage til normale tilstande. 
  
Toiletbygningen ved Rosenvold. Efter et par års tovtrækkeri ser det ud til, at vi nu får udskiftet 
toiletbygningen. Vi har været i dialog med politikerne i Teknisk Udvalg, og vi har fået en fast 
sum penge til at opføre den nye toiletbygning for. Vi håber, at der ad denne vej gives mulighed 
for at få indlagt lys i toilettet, hvilket var sparet bort i det oprindelige forslag fra forvaltningen. 
  
P-pladsen ved Fakkegrav. Vi arbejder på at få genetableret P-pladsen ved Fakkegrav og stien 
fra P-pladsen, der går ned til fjorden. I den forbindelse har vi anmodet Teknisk Forvaltning om 
at vurdere området, der er beliggende i Natura 2000. Embedsmænd fra forvaltningen har 
godkendt projektet, men de er betænkelige ved nogle gamle jernbanesveller, der er lagt ud som 
trin på de stejleste skråninger på stien. 
Vi vil ansøge kommunens pulje ”Tilskud til Fælles Natur” til at indkøbe materialer til 
istandsættelsen. Arbejdet vil blive udført af lokale frivillige, ligesom Ungeafdelingen, Hedensted 
Kommune vil stille gratis arbejdskraft til rådighed. Hvis vi bliver tilgodeset med midler, får vi 
mulighed for at etablere 20 – 25 parkeringspladser, og renovere den fine sti ned til fjorden. På 
denne måde får vi åbnet op for et glemt, men flot strandområde neden for Fakkegrav 
Badehotel. 
  
Flydebro. Vi arbejder fortsat på at finde midler til en flydebro, der skal ligge ud for Jollelauget 
ved Rosenvold Strand. Vi har ansøgt midler hos kommunens kulturpulje, Isabellafonden og 
Nordea Fondens Lokalpulje. 
  
Afgræsning af arealet rundt om Træskohage Fyr. Naturstyrelsen har en målsætning om, at 
deres strandnære arealer skal afgræsses, og vi er lokalt blevet forespurgt om vi er interesseret i 
at varetage denne opgave ved et udsætte et par får eller en ko. Vi har meddelt, at vi ikke er 
interesseret i at påtage os opgaven, idet det kan blive vanskeligt med at skaffe rent vand, og 
arealet må ikke tilføres næringsstoffer/hø og andet foder. 
  
Halfesten.  Sidste år deltog der omkring 380 personer i halfesten og i år nåede vi kun op på 
240. Det hænger blandt andet sammen med, at der var sammenfald med andre arrangementer 
i vort område. Det blev heldigvis igen i år en halfest med en rigtig god stemning, og festen gav 
overskud. De sidste par år har vi brugt rigtig mange penge på levende musik i 2 x 50 min. og en 
fremragende disc jockey. Flere har tilkendegivet, at vi skal bruge flere penge på maden, og 
mindre på musikken. Vi arbejder på at afholde en halfest i 2021 med Firsertema, tre retters 
menu og en rigtig god disc jockey. Udover uddeling af Stoubyprisen og gaver til tilflytterne, 
bliver der sikkert også en form for underholdning. 
Tak for den store opbakning til halfesten. Det gælder vore trofaste sponsorer, alle hjælperne, 
Multihuset og ikke mindst tak til de ca. 25, der mødte op søndag formiddag og ryddede det hele 
op på en god time. 
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Stoubyprisen. Prisen gik i år til anlægsgartner Niels Sørensen, som en påskønnelse for Niels´ 
store lokale engagement i lokale bestyrelser gennem mange år og som initiativtager til 
etablering af Stouby Erhvervspark, hvor han har etableret Stouby Anlægsgartneri. Vi ønsker til 
lykke med den flotte og velfortjente pris. 
  
Branddammen. Vi har ansøgt kommunens Landdistriktspulje om tilskud til et nyt hegn ud mod 
Borgergade og en bænk. Vi har modtaget tilsagn om kr. 7.500,-  og Teknisk Forvaltning vil 
bidrage med et tilsvarende beløb. Ungeafdelingen, Hedensted Kommune har givet tilsagn om at 
bidrage med ulønnet arbejde. 
Branddammen har tidligere været et stort aktiv for den nu nedlagte Stouby Borgerforening 
(erstattet af Stouby og Omegns Lokalråd), men tilsyneladende er borgernes interesse dalet. Jeg 
var for nylig til et orienteringsmøde hos Onsdagsklubben, hvor omkring 25 lokale ældre var 
samlet. I den forbindelse spurgte jeg dem om deres interesse for at forskønne branddammen, 
og jeg fik et enstemmigt svar – ”fyld den op”. 
  
  

Ole Flemming Lyse/formand. 
  
 

 
 
 
 
 

Vi havde en rigtig god fastelavnsfest med 132 
deltagere! 

 
Mvh Stouby Skoles Venner 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Onsdagsklubben program forår 2020 
 
Arrangementerne d. 1/4 og d. 15/4 er aflyst.  
Nærmere information om udflugt følger. 
 
Klubben er for områdets efterlønner og pensionister. Vi mødes i fælleshuset i 
Mølleparken kl. 14.00, hvis ikke andet er nævnt  
 
Vi ønsker alle en god sommer  

/Onsdagsklubben 
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Sommerfest 2020  
 
Vi er i gang med at planlægge sommerfesten i uge 24 som vi plejer - med banko, 
sponsorløb, fest i teltet, Stoubyløb og alt det andet. Vi håber på, at det kan lade 
sig gøre. Men viser det sig, at vi ikke kan få lov til afholde sommerfesten der, vil vi 
se, om vi kan holde det i august i stedet, for vi trænger alle til en fest efter denne 
kedelige og svære tid.  
 
Håber at alle sponsorer og deltagere vil støtte op om dette. 
 

/ Sommerfestudvalget 
 
 

Stoubyløbet 2020 - bliver det til noget? 
 
I mange år har vi nu haft Stoubyløbet om lørdagen ved sommerfesten, og det har 
rigtig mange mennesker sat pris på. Vi har plejet at have tre ruter: 3,3 km. 6,7 km. 
og 10 km.  
I år er der ingen tovholder på løbet ... endnu. Derfor må man meget gerne melde 
sig, hvis man har mod på at forsøge sig, og gerne vil være sikker på, at løbet 
bliver afholdt igen i år. 
Der er masser af hjælpende hænder. Vi mangler bare lige den, der vil påtage sig 
rollen som organisator.  
 
Vil du? 
 
Kontakt Helene Fruelund på 21 28 96 22, hvis du har spørgsmål. 
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Sanatorievej 26
7140 Stouby
Tlf. 7682 3380
receptionen@vejlefjord.dk

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

SPAOPLEVELSER

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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Vigtige datoer: 

 21.-24. maj 2020 sommerlejr  
 6. juni 2020 Avisindsamling 
 
  

   
 
 
Forældremøde 
Vi afholdte forældremøde midt i februar. Her var der information om livet i 
spejdergruppen og arbejdet i grupperådet. Vi fik en ny lederassistent og et nyt 
ansigt i grupperådet, så tak til Brian Rønn og Ivan Tegllund. Vi havde også hårdt 
brug for en ny kasserer, for uden en kasserer kan spejdergruppen ikke fungere. Vi 
fik ikke en ny på dagen, men efterfølgende har Dina Kjerkegaard meldt sig under 
fanen. Så en stor tak herfra! 
 
 
Indbrud i spejderhytten 
Bagsiden af Corona-nedlukningen er, at der ikke er aktivitet i spejderhytten. Så 
mellem den 20. marts og 24. marts har vi desværre haft indbrud i hytten. 
Der er bl.a. blevet stjålet en router, lamineringsmaskiner og dolke. Dolkene kunne 
ærgerligvis også bruges til at skære diverse kabler og ledninger over, bl.a. på 
kaffemaskinen og mikrobølgeovnen og nogle oppe på loftet. Så hvis der er nogen, 
der evt. skulle have set eller hørt noget, så tager vi gerne imod tips.  
 
 
Familiespejderne 
Familiespejderne mødes hver 3. søndag – normalvis kl. 9-12 ved Spejderhytten. 
Nye familier er altid velkomne – se program mv på vores Facebook-gruppe 
”Familie Spejder i Stouby”. Næste gang vi mødes er den 26.april forudsat at 
COVID-19 har sluppet sit tag i DK.OBS – denne gang mødes vi ved Købmanden. 
 
 
Salg af lodsedler 
Onsdag den 26. februar 2020 var vi rundt og sælge 
lodsedler, og vi blev taget rigtig godt imod. Vi vil gerne 
sige mange tak for støtten. Vi har dog stadig lidt tilbage, 
så hvis du skulle have lyst til at købe og få chancen for at 
vinde fine gevinster, så tag kontakt til enten Karina på tlf. 
25535713 eller til Hans på tlf. 61341619, så aftaler vi 
nærmere med betaling og levering. Salget er dog sat i 
bero som minimum indtil d. 17. april pga. Corona.  
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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” 

Snullik’s Data
Bellevej 8, 

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

Mail: mail@snulliksdata.dk 

Alt inden for tryksager.

Her er plads til 
din annonce
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Kære medlemmer og borger i Stouby 
Hold op, hvor vi savner alle vores medlemmer på vores hold og i motionslokalet. 
Det smerter os, at vi ikke kan holde åbnet for jer, men grundet den alvorlige 
situation, følger vi selvfølgeligt myndighedernes anbefalinger.  
 
Lukket på grund af Covid-19 
Vi holder lukket, og starter så snart det igen er muligt.  
  
Automatisk forlængelse af dit medlemskab 
Dit medlemskab forlænges automatisk med de antal dage, vi holder lukket på 
grund af Covid-19 virus. De medlemmer der vælger at stoppe deres abonnement 
inden for perioden, hvor vi holder lukket, vil dog ikke få godtgjort de tabte 
træningsdage. 
 
Når vi åbner igen, kan vi tilbyde: 
 
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 – 10:00.
       
Indoor Cycling 
Indoor cycling er også kendt som spinning i daglig tale. Vi tilbyder flere forskellige 
hold i løbet af ugen. 
Vi er utroligt stolte af vores nye Tomahawk ic7 cykler med watt måling. Det er dog 
stadig muligt at benytte vores klassiske Bodybikes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Instruktionstime 
Alle nye medlemmer skal have en 
instruktionstime.  
Instruktionstimen er gratis, der kan bookes tid 
online via vores hjemmeside:  
https://stoubygif.dk/motion/ 
 
Instruktørerne er uddannet af DGI. 
 

 
Stouby Motion står bag etableringen 
af Kløverstierne i byen. 
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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

 

  

 

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

Her er plads til 
din annonce
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Corona-lukning 
Bibliotekerne har i skrivende stund lukket til og med d. 13/4 – men om det bliver 
forlænget endnu en gang er svært at spå om. Imens bibliotekerne er lukket, vil vi 
gerne forkæle jer .  I skal ikke mangle læsestof og lydbøger, mens bibliotekerne 
har lukket. Derfor har vi øget antallet af lån på eReolen fra 3 til 20 om måneden. 
Hvis du ikke har adgang til eReolen, kan du få adgang via vores hjemmeside. 
Læs mere og se hvordan på www.hedenstedbib.dk/e-materialer 
 

I skal da heller ikke mangle en god film. Eller 10 ... 
På Filmstriben kan man låne film til både børn, unge 
og voksne. 
Mens Hedensted Bibliotekerne er lukket, har vi øget 
antallet af lån på Filmstriben fra 3 til 10. Rigtig god 
fornøjelse. 
Du kan finde mere info om Filmstriben 
her: https://www.hedenstedbib.dk/e-
materialer/filmstriben. Hvis du ikke allerede er 

oprettet som låner - kan du blive det her: https://www.hedenstedbib.dk/registration 
Vi lægger løbende informationer, læseinspiration m.m. på Facebook, Instagram 
og vores hjemmeside.  

Obs! Alle arrangementer er aflyst i april. 

 

AFLYST 
 

*** Les  Lanciers *** 
 

Kom op af sofaen og vær med til denne festlige dans. 
Alle er velkomne, både begyndere, øvede, enlige og par. 

 
Mandag den 20. april 2020 
Mandag den 27. april 2020 
Mandag den 4. maj 2020 

 
/Birte Stisen 
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Stouby GIF og DGI Sydøstjylland afholder fodboldskole i uge 32 i 2020 

Link www.dgi.dk/202010406008 
Link miniskole www.dgi.dk/202010406030 

 
Praktiske oplysninger:                                                                                   
Deltagere:  Piger og drenge i alderen 5-13 år  
Tid:   3 august - 7 august, man.-tors. kl. 9-15 og Fre. kl. 9-14  
Sted:   Stouby Multihus, Idrætsvej 12, 7140 Stouby.                           
Pris:    840 kr. pr. deltager, der bor i Hedensted Kommune (inkl mad)
  915 kr. pr. deltager, der bor uden for kommune (inklusiv mad) 

Med i prisen er også den viste tøjpakke  
 

Mini-skole (for de 5-6 årige): 
Tid:  Man-onsdag fra kl. 9-12.30 
Pris:  715 kr. pr. deltager som bor i Hedensted kommune (inklusiv mad) 

840 kr. pr. deltager som bor uden for kommune (inklusiv mad) 
Med i prisen er også den viste tøjpakke   

 
OBS Efter d. 2 juni stiger prisen med 100 kr. 
 
Tilmelding åbner d. 2 marts kl. 10. Seneste 
tilmelding er den 14. juni 2020 
 
Kontakt: Thomas Riis Nielsen 
22 85 95 40 / riisnyvang2@live.dk  
 
Husk at tilmelde i barnets navn og fødselsdato, 
at angive tøjstørrelse samt tlf. nummer på en 
voksen, som vi kan kontakte under skolen. Vi 
glæder os til at se dig til en spændene 
fodbolduge.  
 
Der vil være speciel pige – og målmands 
træning, samt andre spændende træningspas. 
 

Mad leveres af Stouby Multihus Café – se menu under tilmelding 
  
Tak til vores frugtsponsorer som sørger for frisk økologisk frugt to gange 
hver dag:     
Batterribyen.dk, Hornsyld slagter, Frisørhjørnet, Hyrup maskinstation A/S, TH 
Automobiler, Anders Pedersen Maskin-& specialbrik, Kvik Auto A/S, Mobil Byg og 
Stouby Multihus Café, Min Købmand v/ Yding. 

/Thomas Riis 
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Kræftens Bekæmpelse Juelsminde Lokalforening 
 
 
Vi minder om vores arrangement omkring alternativ behandling, hvor projektleder 
Susan Hovmand Lysdal fra Kræftens Bekæmpelse vil gøre os klogere på emner, 
som blandt andet er:  
 

 Hvordan arbejder Kræftens Bekæmpelse med alternativ behandling?  
 Hvilke overvejelser skal du gøre dig før du går i gang. 

Susan vil også komme ind på emnet: Canabis til medicinsk brug. 
 
Arrangementet foregår i Stouby Multihus onsdag den 15. april kl. 19. Foredraget 
er gratis, men det kræver tilmelding til Karen Nielsen på tlf. 2859 5769 senest den 
12 april.  

 
 
 

Vandretur GÅ FOR LIVET 
 Mød op mandag den 11. maj kl. 19  

v/ True North Efterskole, Havnevej 11, Snaptun 
 
Ta´ med på en godt 2 km lang vandretur i Snaptun og få fortællinger fra byens og 
havnens historie. 
 
Jens Kjær fra Glud Museum leder rundt og beretter om folk og liv fra de ældste 
tider til i dag på dette skønne sted mellem hav og fjord. 
 
Enestående fund fra sten- og jernalder viser, at folk før os har sat pris på Snaptun 
og omegn. Stolte sejlskibe har hentet hjælp fra lodsen eller besøg af tolderen, når 
de passerede Snaptun på vej ind til Horsens. Og var skibene fjendtlige, har 
kanonerne stået skudklare på skanserne. Selve byen Snaptun er ung-opstået 
omkring pakhuset og anløbsbroen i midten af 1800 tallet- i dag stadig med 
færgested, erhvervs- og lystbådehavn. 
 
Efter vandreturen serveres kaffe og kage og alle er velkommen. 
 
Vi glæder os til at se dig/jer.                                                

/Kirsten Blume Schmidt/formand 
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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 Autoværksted
Vi værner om det gode tillidsforhold til vores kunder

• Online booking
• Privat- og erhvervsbiler

• Lav timepris
• Højt serviceniveau

Tlf. 75 68 73 18
enghojsauto.dk

Enghøjs
Autoværksted
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Havefestival 2020 

Du kan glæde dig til at besøge mange åbne haver i hele landet ved årets Havefestival i 
weekenden 30. og 31. maj 2020 
Ved årets Havefestival vil flere hundrede af Haveselskabets medlemmer traditionen 
tro invitere alle, der har lyst, inden for havelågen til en weekend med masser af haveglæde og 
inspiration til alle, der elsker deres have.  

Alle er velkomne 
Uanset om du er nybegynder eller erfaren udi havearbejdet, er det oplagt at benytte chancen til 
at komme på besøg i spændende haver i dit lokalområde. Her kan du opleve, hvor forskelligt 
haver kan se ud i august. Havefestivalen flytter hvert år til en ny weekend. 

 
Åbne haver i hele landet 
De åbne haver fordeler sig over hele 
landet – og der er mange forskellige 
typer af haver: Fra den lille byhave til 
den store landbohave, fra smukke 
prydhaven med roser og stauder, store 
køkkenhave med selvforsyning og til 
forskellige specielle haver som fx 
haver i japansk stil eller med sjældne 
træer, buske eller stenbedsplanter 

Se alle festivalhaver her: https://haveselskabet.dk/aabne-haver-kort. Eller hent Haveselskabets 
app helt gratis til din telefon. Her kan du bl.a. se alle åbne haver. Find app'en til iPhone i App 
Store og til Android i Google Play. Søg efter “Haveselskabet”. 

Plantemarked på Agersbøl Gods (gårdspladsen) lørdag d 9 maj kl. 10-13 
 

Agersbølvej 25, Lindved, 7100 Vejle 
 

For tolvte gang afholdes der Plantemarked på Agersbøl Gods. Der er i år kommet ny bestyrer 
på Agersbøl, som velvilligt har givet tilladelse til, at vi kan fortsætte med markedet.  
Planter, løg, knolde og frø samt alle andre haverelaterede ting kan omsættes ved køb, salg eller 
bytte. Inden åbningen kl. 10.00 skal standene være opstillet. 
 
Græsset må ikke beskadiges, så derfor ingen parkering i alléen op til gården. Der kan være 
meget blød bund. Der vil være folk til at lede trafikken og anvise P-plads for at udnytte pladsen 
optimalt. 
 
Der vil være tombola og mulighed for at købe kaffe/the. 
Standpladser anvises ved ankomst og koster en gave til tombolaen. 
Tilmelding er ikke nødvendig. 
Evt. spørgsmål ang. Plantemarkedet rettes til Erik Mørk Hansen tlf. 75732419 mail:  
emoerk@stofanet.dk 
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Fortryllende forårsaften 

 
 

Palsgaard Slotspark, tirsdag d. 5. maj kl. 19.00, Palsgaardvej 26, 7130 
Juelsminde.  

(parkering ved p-pladsen ovenfor parken) 
 
 
Endelig lykkedes det at få en guidet rundtur ved tidligere adm. direktør hos 
Palsgaard A/S Birger Brix. Han er en fabelagtig god fortæller, og denne 
forårsaften fortæller han i en god times tid om parken, skulpturerne i parken og 
stedets historie. Parken er med sine 38 tønderland en af landets største. Hør bl.a. 
om det nyeste tiltag Woodland Walk med Rododendron og den specielle Herolds 
bøg. 
 
I parken ligger det smukke hvide slot med volde og voldgrav. Vi skal høre 
historien om svanehuset og den brolagte slotssø, hvor man lod hestene trave 
igennem så deres ben blev rene. Vi skal se det ”gule hav” og det ”lilla hav” som er 
henholdsvis 200.000 påskeliljer og selvsået engkarse i plænerne. 
 
Havekredsen giver kaffe og kage. Gæsterne tager selv en kop og et tæppe med. 
Kaffen bliver for en gang skyld under åben himmel siddende på tæpper. Vi håber 
dog på at få lukket en port op i tilfælde af regnvejr. I godt vejr skal vi prøve at 
sidde i det ”lilla engkarse hav”.  

 
Værd at køre efter – værd at gå tur i – værd at smide sig i – hvis man nænner det. 
 
 
Arrangementet er uden tilmelding. Pris 50 kr. (for ikke-medlemmer 75 kr.)  
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Stoubys Aktive Piger 

Generalforsamling i Multihusets mødelokale 
onsdag den 29. april 2020 kl. 19.00 

 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af stemmetæller. 
3. Årsberetning ved Anne Marie Nordbek. 
4. Fremlæggelse af regnskab ved Hanne Nielsen. 
5. Behandling af indkomne forslag.   Indkomne forslag skal være bestyrelsen i 

hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
6. Forslag til program 2020-2021 
7. Valg af bestyrelse. 

På valg er: 
Karen Mærkedahl modtager genvalg 
Margret Nielsen modtager genvalg. 
Anne Marie Nordbek modtager genvalg. 
Valg af bestyrelsessuppleanter. 
Jytte V. Petersen modtager genvalg. 
Birgitte Rasmussen modtager genvalg. 

8. Eventuelt 

 
Venlig hilsen bestyrelsen i Stoubys Aktive piger 

Med forbehold at Coronavirus tillader at vi mødes i offentligt rum. 
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STOUBYS AKTIVE PIGER 
  

Sommerudflugt til Samsø tirsdag d. 26. maj 2020 
 
Vi kører fra Multihuset i Stouby kl. 7.30 med bus, og kører mod Hou. 
 
I bussen vil der blive serveret kaffe/ te og et rundstykke.  Kl. 9.30 sejler vi med 
færgen fra Hou mod Samsø, hvor vi ankommer10.30. 
 
Her står der en lokal guide på bussen, som vil vise os rundt og fortælle om øen. 
Der bliver gjort holdt ved et par butikker og vi spiser middag i "Dokken" hvor der 
serveres flæskesteg og dessert. 
 
Efter en forhåbentlig god dag med masser af oplevelser sejler vi hjemad kl. 15.45 
- og regner med at være tilbage i Stouby ca. 18.00.  
 

PRIS for Medlemmer: 300,- kr. og IKKE Medlemmer: 450,- kr. 
 

Tilmelding senest 17. maj til Jyttev398@gmail.com eller hannen@hafnet.dk 
 

Vil man se mere om Samsø, kan man gå ind på: www.visitsamsoe.dk 
 

Med forbehold at Coronavirus tillader vi mødes i offentligt rum. 
 

 
  

GÅ IKKE  
GLIP AF  
DENNE 

DAG 
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Skønne  Stouby-billeder taget af Susanne Møller
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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 

Her er plads til 
din annonce
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Kildevældets Venner 
 
Kildevældets Venner har afholdt generalforsamling d. 3. marts 2020. Det foregik i 
Eventen og som sædvanlig deltog mange, ca. 45 var mødt op. 
 
Da Kildevældet har fået ny leder, Karin Emig, var hun inviteret til at komme og 
hilse på inden generalforsamlingen begyndte. Hun præsenterede sig og fortalte 
om sine tanker omkring det fremtidige arbejde. Samtidig udtrykte hun glæde over, 
at der var så mange aktive frivillige og så frem til samarbejdet med dem. 
 
Derefter begyndte generalforsamlingen:  
Kirsten blev valgt som dirigent, og formandens beretning om årets gang blev 
godkendt med ros for de gode arrangementer for beboerene og de frivillige. 
Regnskabet, som var godkendt af revisorerne, blev fremlagt skriftligt og 
fremkaldte ingen spørgsmål. Næste punkt var valg til diverse poster, dette var 
hurtigt overstået, alle som var på valg modtog genvalg uden modforslag. 
Da der ikke var indkommet skriftlige forslag til dagsordenen, gik man hurtigt over 
til kaffen, som blev nydt i godt humør, og derefter sluttede aftenen med bankospil, 
som vi plejer. 
 
 
 
Menighedsrådsvalg 2020 
 
I forbindelse med at der skal være valg til Menighedsrådet for Stouby og Hornum 
Sogne i 2020, afholdes der orienteringsmøde tirsdag, den 12. maj 2020 kl. 19.00 
i Multihuset, Idrætsvej 12, 7140 Stouby 

Dagsorden for orienteringsmødet: 

1. Velkomst ved menighedsrådet. 
2. Valg af dirigent. 
3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om 

det kommende menighedsråds opgaver. 
4. Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved 

menighedsrådet og debat. 
5. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget. 
6. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, og 

orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg. 
7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet. 
8. Foreløbigt overblik over, hvem der eventuelt er interesserede i at opstille 

som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i september.  

Mødet er åbent for alle interesserede.  



24

                           

     
 
STOUBY  

 
                                       
HORNUM                      

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

  5. 
  9. 
10. 
12. 
13. 
19. 
26. 
  3. 
  8. 
10. 
17. 
21. 
24. 
31. 
  1. 
  7. 
14. 
21. 
28.  

april 
april 
april 
april 
april 
april 
april 
maj 
maj 
maj 
maj 
maj 
maj 
maj 
juni 
juni 
juni 
juni 
juni 

Palmesøndag 
Skærtorsdag 
Langfredag 
Påskedag 
2. Påskedag 
1. s.e. påske 
2. s.e. påske 
3. s.e. påske 
Bededag 
4. s.e. påske 
5. s.e. påske 
Kr. Himmelfart 
6. s.e. påske 
Pinsedag 
2. pinsedag 
Trinitatis 
1. s.e. trin. 
2. s.e. trin. 
3. s.e. trin. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helle Glerup 
 
 
 
 
 
Hessellund 

Ingen 
Ingen 
Ingen 
Ingen 
Ingen 
Ingen 
10.30 
Ingen 
9.00 

Ingen 
10.30 
Ingen 
10.30 
Ingen 
9.00 

Ingen 
9.00 

Ingen 
10.30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
H. Glerup 
 
 
 
 
 
Hessellund 
 
H. Glerup 

Covid-19 
Gudstjenesterne er indtil videre aflyst til og med 2. påskedag, og på nuværende tidspunkt ved 
jeg ikke, hvornår vi igen kan samles til gudstjenester i vore kirker. Det er første gang i 1000 år, 
at der ikke er mulighed for at fejre påsken, der har så stor betydning for vores kristne tro ... ikke 
mindst i mørke tider.   
Der er store begrænsninger i forbindelse med begravelser og bisættelser, hvor der kun må væ-
re omkring 30 deltagere i Stouby Kirke. I Hornum Kirke vil det være betydeligt færre – omkring 
12 personer.  
Det er meget ubehageligt for pårørende at skulle vælge fra og til mht. hvem, der må være til ste-
de i kirken, når vi tager afsked med vore kære. Lad os håbe og bede til, at den epidemi snart 
må være overstået. 
Selvom der ingen gudstjenester er, så betyder det ikke, at præsten holder fri. Skulle du have 
brug for en samtale – et ord – en bøn – mulig hjælp i en svær situation, så er jeg her stadigvæk. 
Bare ring – eller skriv en SMS – en mail – så kan vi mødes på den måde. Jeg må ikke komme 
på besøg, da jeg ligesom alle andre ”udefra” kan være ”smittebærer”. Men jeg kan lytte og 
snakke – bede en bøn – og hjælpe der, hvor jeg kan. 
Vi holder sammen ved at holde afstand. Men ord, samtaler, gode beskeder bringer os sammen 
igen – også dine.  
 
Konfirmation flyttes til efter sommerferien 
Desværre har det været nødvendigt at flytte konfirmationen den søndag den 3. maj kl. 10.30 til 
søndag den 23. aug. kl. 10.30 i Stouby Kirke. 

                           

     
 
STOUBY  

 
                                   
HORNUM                      

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

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

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

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

10.30 
 
10.30 
 
  9.00 
 
10.30 
  9.00 
 
  9.00 
10.30 
 
10.30 
 
10.30 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hessellund 

Sogneindsamlingen 
Der blev samlet 7.041 kr. ind til Folkekirkens Nødhjælp den 13. marts. Der skal lyde en 
stor tak til alle dem, der deltog og brugte noget af deres tid denne søndag eftermiddag 
på at hjælpe nogle af verdens fattigste kvinder og børn. Der skal naturligvis også lyde en 
tak til alle jer, som gav et bidrag til indsamlingen.    
 
Påskeindsamling 
Påskedag og 2. Påskedag er der indsamling i vore kirker med mulighed for at støtte 
KFUM og KFUM’s arbejde i Danmark. KFUM og KFUK er en kirkelig børne- og 
ungdomsbevægelse, der tilbyder børn og unge aktiviteter lokalt, lejre og festivaler over 
hele landet og et globalt fællesskab gennem YMCA og YWCA. De er med til at styrke 
børn og unges livsmod og handlemuligheder i forhold til både trosliv og samfundsliv. 
 
Kirkebilen  
Kirkebilen (Juelsminde Bilen) kører til Stouby Kirke, når der er gudstjeneste kl. 10.30. 
Det er gratis at køre med kirkebilen, og den kører ad følgende rute:  
kl. 10.00 Uno-X i Stouby - Ællingegade - Vestergade - Borgergade – Stouby Møllevej - 
Mølleparken - Stouby Møllevej - Borgergade - Vejlevej - kl. 10.10 Hyrup Kro - Vejlevej - 
Bråskovvej - Kalmarvej - Stouby Kirkevej - Stouby Kirke. 
 
Der er 10 konfirmander den 1. maj kl. 9.00 i Stouby Kirke: 
Agnes Aaby Lohmann   Jens Holm Kjær Poulsen 
Anne Kirkegaard Madsen   Mathias Gaarn Hansen 
Bastian Reinholt Madsen   Mathilde Gaarn Hansen 
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    STOUBY  HORNUM 
Mandag den   1. april 2. påskedag   9.00 Fin Petersen Ingen  Søndag den   7. april 1. s.e. påske Ingen  10.30  Søndag den 14. april 2. s.e. påske 14.00 Konfirmandgudstj. Ingen  Søndag den 21. april 3. s.e. påske Ingen  10.30  Fredag den 26. april Bededag 10.30 Bil, Kirkefrokost Ingen  Søndag den 28. april 4. s.e. påske Ingen  10.30  Søndag den   5. maj 5. s.e. påske 10.30 Konfirmation   9.00 Konfirm. 
Torsdag den   9. maj Kristi Himmelf. Ingen  10.30  Søndag den 12. maj 6. s.e. påske   9.00 Kirkekaffe Ingen  Søndag den 19. maj Pinsedag 10.30 Kirkebil   9.00 Kirkekaffe 
Mandag den 20. maj 2. Pinsedag Ingen  10.30  Søndag den 26. maj Trinitatis 10.30 Kirkebil Ingen  Søndag den   2. juni 1. s.e. trin. Ingen  10.30  Søndag den   9. juni 2. s.e. trin.  10.30 Kirkebil Ingen   
Sammenlægning af menighedsrådene 
Der har været afholdt sognemøde både i Hornum og i Stouby med en orientering om en mulig 
sammenlægning af menighedsrådene i vore 2 sogne. På begge møder, var der en afstemning, 
hvor der var et klart flertal for sammenlægningen. Så det arbejdes der nu videre på. 
 
Foredrag med Helge Lund 
Tirsdag den 9. april kl. 19.30 kommer pensioneret skibsfører Helge Lund fra Rødbyhavn til 
Stouby Multihus og fortæller om Vejlefjord, hvor hans far var ansat fra 1926 til 1957, fra 1938 til 
1955 som inspektør. Det er Stouby Lokalarkiv og Stouby Menighedsråd, der står for dette 
arrangement, hvor der er kaffe á 30 kr. 
 
Konfirmandgudstjeneste i Stouby Kirke 
Søndag den 14. april kl. 14.00 medvirker mange af årets konfirmander og sætter deres præg 
på denne gudstjeneste. Bagefter er der sodavand, kaffe og kage i våbenhuset.  
 
Sangeftermiddag 
Torsdag den 18. april kl. 14.00-16.00 er der igen sangeftermiddag i Stouby Multihus, hvor 
organist Uffe Kristiansen spiller. Alle er velkommen til en hyggelig eftermiddag med sang og 
musik. Der er kaffe á 20 kr.  
 
Gudstjeneste med kirkefrokost – ”Gud og sild” 
Efter gudstjenesten i Stouby Kirke fredag den 26. april kl. 10.30 er der kirkefrokost i Stouby 
Multihus, hvor der serveres sild, fiskefilet m.m. Alle er velkomne. 
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Koncert i Stouby Kirke 
Vi håber, at koncerten i Stouby Kirke søndag den 24. maj kl. 15.00 med ”ME AND MARIA” kan 
gennemføres ... Musikken kan betegnes som håbefuld melankoli, der inviterer til fordybelse og 
indre ro. Duoen består af Maria Anna Rosenberg på vokal og keyboard og Johannes Pehrson 
på bas og vokal. De to sangskrivere kommer fra vidt forskellige steder i musikken – Maria med 
baggrund i musicalen og Johannes i rocken. 
Johannes Pehrson er bassist, sanger, sangskriver og producer. Før musikken tog over, har 
Johannes været elitekajakroer, på U18 og U23 landsholdet.  
Maria Anna Rosenberg er udannet på Den Danske Scenekunstskole samt Sjællands Kirke-
musikskole. Maria har rejst rundt i store dele af verden med musicals på turneer og teatre og 
været en fast del af Roskilde Domkirkes natkirke. Der er gratis entré. 
 

 
 
Set og sket fra 1/2 2020 – 29/3 2020 
 
Døbte i Stouby Kirke 
  8/3   Nellie Hovalt Locht 
 
Døbte i Hornum Kirke 
  1/2   Olivia Struve Bleiken 
 
Velsignede i Hornum Kirke 
  1/2   Christian Bleiken og Mia Struve Bleiken  
 
Døde og/eller begravede i Stouby 
28/3   Birgit Juul Aagaard 
 
Adresseliste:  
Sognepræst: Poul Erik Aandstad Sørensen, Kalmarvej 15, 7140 Stouby, 7589 7051 eller 
peas@km.dk  
Organist: 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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Mindeværdige hændelser i lokalområdet.   1940 – 1945. 
 
Forår 2020 rummer mange historiske datoer i landets historie, flere af dem har Arkivet 
længe haft planer om at markere dette forår. 
Som Storm P. sagde: ”Det er svært at spå om fremtiden”. 
Vores planer om sammenkomster og udstillinger i Multihuset og Arkivet er sat på 
pause, men vi har dog fortællingerne, bl.a. på plancher, af de ting, vi har fået 
oplysninger om. 
Det er, som mange ved: 
De nedstyrtede allierede fly og hændelserne der fulgte efterfølgende. 
Nedkastningsstedet i Rosenvold Skov, Hamlet. 
Den tyske soldat, som var franskmand, desserterede og blev holdt skjult og hjulpet 
gennem vinteren 44-45 i Rohden Skov. 
Forfatteren, som også var modstandsmand, og var i behandling og skjul på Sanatoriet. 
Forskolen, der i nogle dage i krigens slutning, var besat af tyske soldater. 
 

De Hvide busser, som hentede KZ-fanger ud af 
krigszonen i krigens slutning. 
Det projekt havde to aktive deltagere fra 
Stouby, dels fra selve turen, og dels fra første 
stop i Møgelkær, inden turen gik videre til 
Sverrig. 
Her bl a ”Børge Rutebil” 

 
 
Skulle nogen have flere beretninger 
fra denne periode, små eller større, vil 
arkivet meget gerne høre dem og føje 
dem til det, vi ved i forvejen.  
Ønsker man oplysningerne 
hemmeligholdt i en årrække, kan de 
båndlægges i mange år. 
 
 
 
 
Stouby Lokalarkiv Lis Schrøder tekst / Mogens Dam foto 
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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 web: www.stouby-skole.aula.dk  7974 1666 
Fællesbestyrelse Skovly/Skole Anne Thøgersen mail: annaschouboe@gmail.com  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 mail: 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  Stouby Møllevej 12 C, 7140 Stouby 2460 7410 
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 
Stoubynet  Børge Pedersen Borgergade 5, 7140 Stouby  5124 4420 
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 Skakklub Jens Otto Grabau Kirkevænget 336, 8310 Tranbjerg 8755 4141 
Stouby Skole   Valther Th. Petersen www.stouby-skole.aula.dk   7974 1265 
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.

Pga COVID-19 er mange arrangementer aflyst. Følg med på arrangørens 
hjemmeside eller Facebook-side for at få de seneste opdateringer.

April
15. Foredrag om alternativ behandling v/ Kræftens Bekæmpelse. Læs mere side 15
26. Familiespejderne mødes v/købmanden. Læs mere side 9
29. Generalforsamling v/ Stoubys Aktive Piger. Læs mere side 19 

Maj
5. Guidet rundtur i Palsgaard Slotspark v/Haveselskabet. Læs mere side 18
9. Plantemarked på Agersbøl Gods v/Haveselskabet. Læs mere side 17
11. Vandretur ’Gå For Livet’ v/Kræftens Bekæmpelse. Læs mere side 15
12. Orientering forud for Valg til Menighedsrådet. Læs mere side 23
25. Koncert i Stouby Kirke. Læs mere side 25
26. Sommerudflugt til Samsø v/Stoubys aktive Piger. Læs mere side 21
30-31. Havefestival v/Haveselskabet. Læs mere side 17.

Næste nummer af bladet (nr. 195) udkommer i starten af juni 2020. 
Deadline for materiale til bladet er fredag den 22. maj 2020.
Stoubybladet udkommer 6 gange om året (i starten af hver lige måned) 
Deadline for materiale til de efterfølgende numre er henholdsvis: 
31. juli, 25. september og 20. november 2020. Ret til ændringer forbeholdes.


