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Surmosevej 13, 7150 Barrit

69TLF. 75 69 12 
40 18 18 87MOBIL.  

Alt forefaldende
entreprenør-
arbejde udføres

Jens Gram Petersson
Entreprenør/
Aut. Kloakmester

DYRLÆGERNE
 

Eva Jørgensen 
Henrik Meyer 

Bjerrevej 375
8783 Hornsyld

Konsultation:
Mandag - tirsdag - fredag kl. 15.00 - 17.00

Torsdag kl. 17.00 - 19.00

I øvrigt efter aftale på tlf. 75 68 77 00
Tlf. tid fra kl. 7.00 - 9.00

Borgergade 52,          7140 Stouby
Tlf. 75 89 73 81

Åbningstider
Torsdag og fredag 10 - 17
Lørdag 10 - 13, samt efter aftale.

Vi har mere end 2000 forskellige
broderier i forretningen, samt stof, 
garn og tilbehør til broderi.

www.lenesbroderier.dk

IB CHRISTIANSEN APS
Bråskovvej 86
7140 Stouby

Tlf. dag   21797733
Tlf. aften 75897733

Murerarbejde udføres
Nybygning
Ombygning
Reparation

Ring og få et godt tilbud

Kvalitetsarbejde til tiden

 

Rådgivning
miljø

Jordforurening
EDB

Niels Mølgaard, Ingeniør m IDA
Bjerggårdsmarken 4, 7140 Stouby

Tlf. 7589 7654  Mob. 23724854
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Stouby Bladets redaktion 
Helene Fruelund   tlf. 21 82 96 22 
Bjørn Lorenzen   tlf. 75 89 78 22 
Bo Poulsen    tlf. 20 84 41 41 
Annonceansvarlig, Ingeborg Sejr  tlf. 75 89 77 50 
   
 

Indlæg til Stouby Bladet & stouby.nu kan sendes til 
 

Helene Fruelund  
Idrætsvej 10-12, 7140 Stouby 

redaktion@stouby.nu 
 

Henvendelse vedr. annoncer kan ske til annonceansvarlig på 
annoncer@stouby.nu, eller på telefon: 75 89 77 50 

 
 
Bestyrelsen for Stouby og Omegns Lokalråd 
Formand:      Kirsten Jørgensen  tlf. 75 89 75 46 
Næstformand: Linda Jill Peitersen  tlf. 60 32 50 25 
Kasserer:        Rune Stensdal                                      tlf. 75 89 70 15 
Sekretær:      Bjørn Lorenzen  tlf. 75 89 78 22 
Øvrige:      Helene Fruelund  tlf. 21 82 96 22 
                    Lotte Nørmark Johannesen  tlf. 20 68 56 25 
                  Anker Jørgensen  tlf. 22 13 43 72 
Suppl.      Bo Poulsen   tlf. 20 84 41 41 
     Karen Hansen  tlf. 21 71 60 66 
 
Bestyrelsen for Stouby GIF 
Formand: Erling Juul    tlf. 75 69 14 72 
Næstformand: H.P. Hansen   tlf. 75 89 77 12 
Kasserer: Mette Lyse Pedersen  tlf. 75 89 77 35 
Sekretær: Jan Pedersen    tlf. 75 89 70 75 
Bestyrelsesmedlem: Just Kristensen  tlf. 75 89 70 65 
Fodbold: Kian A. P. Frederiksen  tlf. 22 73 17 50 
Gymnastik: Lisbeth R. Thomsen  tlf. 75 71 20 24 
Tennis: Klaus Petersen   tlf. 75 89 77 71 
Badminton: Jørgen Gram   tlf. 75 69 10 31 
Motion: Rune Stensdal   tlf. 75 89 70 15 
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Nyt Fra Stouby Multihus 
 

Kalenderen er ved at være fyldt op for næste år med firmakursus, 
instruktørkursus for Fitness og DGI badminton, foredrag, hundeud-
stillinger, håndbold og fodboldstævner, fester og diverse møder 
med blandt andet ældresagen i Hedensted kommune. 
 
Og så kommer Frank Hvam. Ja, det er ham fra den populære ko-
medie serie ”Klovn” kendt fra TV2, med hans ”live ’09” stand up 
show. Blandt alle de største byer i vore kære land har han valgt at 
komme til Stouby onsdag den 11/11 2009. 
Showet starter kl.19:00. Der er stadig nogle få billetter tilbage, som 
kan erhverves enten i Stouby Multihus Cafeteria v/ Judit og Jette, 
ved vores lokale købmand Yding eller på internettet på 
www.billetlugen.dk . På hjemmesiden www.frankhvam.dk er der 
yderlige oplysninger om showet. Minimums alder 16 år.  
Bespisning: Det vil være muligt at bestille en buffet til kl.17:30 fra 
Stouby Multihus Cafeteria. Pris 100, -  
Bestillinger på tlf. 24 48 98 79/24 48 98 77. Senest man. d. 2/11.09. 
 
Fællesspisning i Multihuset vil igennem vinteren være den første 
torsdag i måneden kl. 18:30. Tilmelding enten telefonisk til 
LundRohde i Multihusets cafeteria tlf. 24 48 98 79/24 48 98 77, se-
nest 3 dage før dato eller på opslag i Multihuset og ved Købmand 
Yding.  
 
Tænker du på at holde fødselsdagsfest, bryllup, reception eller lig-
nende så kontakt LundRohde i Multihusets cafeteria og få et godt 
tilbud.  
 
Billede nr. 1 fra Multihuset. 
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Stouby Multihus er ved at stå færdig, den sidste frivillig-arbejdsdag 
med udenoms arealet er lørdag den 29/8 kl. 8:00 og derefter fæl-
lesspisning, for alle de frivillig der har hjulpet med at færdiggøre 
Stouby Multihus. Vi vil på forhånd sige ”tusind tak”! 
Jeg påtænker at arrangere en Messe lørdag d.24/10 for lokalområ-
des borgere, firmaer og hobbylister. Er du/I muligvis interesseret i at 
åbne en stand eller har kommentar/ideer, så kunne jeg godt tænke 
at høre fra dig/jer på e-mail: stoubyhallen@sport.dk 
 

Stouby Multihus, tlf.75897520/Palle Bonde. 
 
Billede nr. 2 fra Stouby Multihus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DGI`s Landsstævne i Holbæk (og Stouby) 
 
Det var et rigtig flot Landstævne med strålende sol fra start til slut. 
Stouby GIF har jo igennem årene, på forskellig vis, været repræ-
senteret af nogle få deltagere, men det blev der lavet om på i år. 
Jeg tror aldrig, Stouby har været så talrigt repræsenteret på et 
Landsstævne som i år. 
På havnen møder vi en journalist fra Belle, som skulle dække begi-
venheden og på åbningsaftenen var en Stoubypige med i faneborg- 
en. 
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.Malerier  Persiske tæpper  Unika keramik  Skulpturer. .
Åben alle dage kl. 10-17 undtagen fredag

- klik ind på www.belle-kunst.dk

MEDLEM AF BRANCHEFORENINGEN FOR ORINTALSKE TÆPPER

Lad 40 års erfaring og faglig viden komme 
Dem til gode. Gavekort udstedes.

belle kunst
v/Hanne og Henning Munkholm
Vejlevej 145 - 7140 Stouby
Tlf. 7589 7370
Obs. Malerier renses og restaureres

STOUBY HJEMMESERVICE

v/ Helga Pedersen

RENGØRING OG HUSHOLDNINGSARBEJDE M.V.

Grundvej 3, 7140 Stouby

Tlf. 75 89 76 50

Skou's  El  & 
Marineservice 

Aut. El-Installatør

El-installationer i bolig, landbrug og 
erhverv

*

Suzuki & Mariner påhængsmotorer
Örnvik, Poca & Linder joller samt Quicksilver 

gummibåde

Udstyr til både – bundmaling – plejeprodukter – 
tovværk

Vi ses på
Vejlevej 107 B, 7140 Stouby

Tlf. 75 89 79 90

www.skous-marine.dk

Høstmarked/loppemarked
Søndag den 23. August 

kl. 10.00 – 16.00

Engbo Gårdbutik
Lundevej 21, Vrigsted

7140 Stouby
www.engbogaardbutik.dk

Vi tager ikke dankort.



7

 7 

Der var rigtig mange gymnaster fra Stouby, som deltog på DGI 
Sydøstjyllands hold, på et af Gedved IF gymnastikhold og på det 
store efterskolehold. Der var naturligvis også mange forældre med, 
og der var medlemmer af Stouby GIF`s gymnastikudvalg, og så 
kunne man møde 3 instruktører fra Stouby Motion. I DGI`s fitness-
center kunne man se de sidste nye træningsredskaber, og der var 
billeder fra Stouby Motionscenter. Man mødte også elever og lære-
re fra Vrigsted Efterskole, og en pistolskytte fra Stouby, som deltog i 
skydekonkurrencen. 
Godt gået Stouby og på gensyn om 4 år i Esbjerg! 

/Niels Henning Broch-Mikkelsen. 
 
 
 
 
To billeder fra landsstævnet  
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Vejlevej 109, Stouby- Tlf.76 75 90 07
Ring og bestil  så er maden klar når du kommer.

KVIK AUTO A/S
v/HANS FRIIS KURVEFORT 1 7140 STOUBY*  * 

BETYDER 
GODT 
HÅNDVÆRK

TLF. 75 89 71 01  MOBIL 40 92 71 01*

DE RINGER - VI BRINGER.
VARETUR ONSDAG OG FREDAG.

Åbningstider: 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
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Velkommen til Columna gymnastik  
 
Vi vil gerne kort præsentere vores forening. Columna gymnastik 
startede i 1997 som underafdeling af Stouby GIF. 
 
Vi var meget glade for den opbakning og støtte, vi fik fra Idrætsfor-
eningens side til opstart af et nyt gymnastiktilbud i Stouby. 
 
I 2001 skiltes vi i god forståelse fra Idrætsforeningen og dannede 
en selvstændig forening, som blev godkendt af den daværende Ju-
elsminde Kommune. Samtidig blev vi optaget som medlem hos DGI 
Horsensegnen. 
 
Columna Gymnastik er en sund, sjov og rygvenlig gymnastik, hvor 
man i alle øvelser har fokus på ryggens naturlige s-form. Gymna-
stikken tilbydes på flere niveauer, og alle kan deltage uanset alder 
og fysisk formåen. 
 
Grundprincipperne i gymnastikken er de samme som ved starten i 
1997.  
Alle Columna gymnastikinstruktører/hjælpeinstruktører har en grun-
dig uddannelse indenfor denne gymnastikform og er hvert år på 
kursus for at få udbygget deres viden, så gymnastikken kan være i 
stadig udvikling. 
 
Som noget nyt har vi endvidere de sidste par år haft et tilbud om 
træning på terapibolde. 
 
Vi har i den kommende vintersæson fået tildelt to timer i Stouby 
Hallen, hvilket vi er meget glade for, og vi håber at se rigtig mange 
gymnaster til Columna Gymnastik. 
 
På foreningens vegne, Conny Rasmussen & Eva Gamst 
 
Program for sæsonen 2009/10 (1/9 09 - 31/3 10):                                                     
Man. 18.30 – 19.30: Boldtræning - Stoubyhallen. 
Man. 19.30 – 20.30: Gymnastik i kvikt tempo - Stoubyhallen. 
Tirs. 09.00 – 10.00: Gymnastik i hensyntagende tempo - Hornsyld Idrætscenter. 
Tirs. 19.00 – 20.00: Gymnastik i moderat tempo - Hornsyld Idrætscenter. 
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 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
E-mail: o_kil@hotmail.com
www.ock-anlaeg.dk

Belægning �  Anlægning af græsplæner �  Træfældning
Plantning �  Ny anlæg �  Renovering �  Beskæring

Og vedligehold af såvel store som små anlæg.

Ring for uforbindende tilbud ...

**

HYRUP 
MASKINSTATION AS

TLF. 75 89 75 00

Landbrugets partner hele året

Telefon 75 69 14 15
www.rosenvoldcamping.dk
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Stouby Gruppe 
www.stoubyspejder.dk 
  
 

Stouby Gruppe 
www.stoubyspejder.dk 
  
 

  
 
 
  
 
 
Nyt fra spejderne: 
Så er forårssæsonen slut og det har været et godt forår for spej-
derne. 
Vi har mange glade spejderbørn og er også blevet forstærket med 
en ekstra leder. Vi håber mange fortsætter efter ferien og at der 
kommer både nye børn og voksne i næste sæson. 
Vi håber på at vi kan få et hold af de ældste børn med på den store 
korpslejr i 2010. 
Sommerlejr: 
I Pinsen var 17 bævere og ulve fra Stouby på Terp Spejdercenter.  
Vi oplevede at være 
med i et fantastisk 
eventyr som foregik 
på slottet Klarossel. 
Der var både en prins, 
en prinsesse, en ond 
fyrste, en konge, en 
dronning og mange 
flere. 
Efter ferien: 
Da vi nu har et hold 
Juniorspejdere (4.–5. 
klasse), har vi valgt at lave lidt om på tiderne, så vi starter op 19. 
august med: 
Bævere 0. og 1. Klasse onsdage 17:00 – 18:30 
Ulve 2. og 3. Klasse onsdage 17:00 – 18:30 
Junior 4. og 5. Klasse onsdage 19:00 – 20:30 
Hvis du har lyst til at prøve og se om du vil være spejder, er du 
meget velkommen til at besøge os en onsdag ved spejderhuset på 
Stouby Skovvej 7c (over for børnehaven) se vores hjemmeside for 
program. 
 
Kontakt os: 
Heini Guttesen  spejder@svangut.dk   76759096/41329337 
Dina Kjerkegaard  kjerkegaard@pc.dk   76759009/40983616 
René Trust  rene.trust@gmail.com 75688702/24876919 
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HENRIKS
SKOVSERVICE

TLF: 75 89 78 27
Bil: 21 81 63 27

Plantning
Gødskning
Sprøjtning

Klipning og fældning 
af juletræer
Køb og salg af træer

Snullik’s Data
Bellevej 8, Gammelby

7140 Stouby
Tlf 75897078

Digitaltrykkeri - Alt i tryksager

 
 

 
 

Import og salg
Vin til fest og gaver

Idrætsvej 2
7140 Stouby

Tlf. 75897557
www.dkwine.dk

Åbningstid “når vi er hjemme”
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Fotografen har været oppe at flyve. Se nye billeder på www.vejlefjord.dk,  
 
Vejlefjord frister…  
Vi har i år oplevet en sommer med langt flere gæster, end vi har 
kunnet håbe på i disse finanskrisetider. Dejligt. Nu nærmer vi os 
sensommerens sidste varme dage, og Vejlefjord indbyder stadig til 
hygge både på Panoramaterrassen og indenfor, hvis vejret ikke lige 
arter sig. Fristelserne er f.eks. grillaften hver torsdag i august eller… 
 
Søndagskaffe – som i de gode gamle dage 
Vejlefjord har genoptaget den gamle søndagstradition og serverer 
hver søndag kaffe og Kagebord a la Vejlefjord. Pris: kr. 85,- pr. per-
son. 
 
Klippekort til nydelse 
Wellness-fans kan få rabat ved køb af klippekort med 5 klip til ter-
merne (man til tors) eller 10 klip alle dage til infrarød sauna og 
SpaActive-timer. Tjek rabatten på www.hotelvejlefjord.dk/kurogspa. 
 
Gør onsdage til plus-dage 
Vejlefjord indbyder atter til forårets succes, Onsdags DeLuxe, som 
består af velkomstdrink, lækker 2-retters menu samt adgang til De 
Termiske Bade krydret med saunagus og massage. Alt sammen for 
kun kr. 499,-. Onsdagene afholdes 5. august, 2. og 16. september, 
7. og 21. oktober, 4. og 18. november samt 2. december. Booking: 
Vejlefjord Kur & Spa, tlf. 76 82 33 14. 
 
HUSK: Rabat til 7140-borgere 
Vejlefjord giver 10 % rabat til Stouby-borgere på menuer og småret-
ter alle ugens dage samt på adgang til De Termiske Bade fra man-
dag til torsdag. Husk derfor dokumentation for din 7140-bopæl ved 
betalingen. 
 
Vejlefjord glæder sig til at byde dig velkommen! 
 

Lone Yding, kommunikationsansvarlig 
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Vejlefjord tilbyder så meget mere …
Kontakt os for reservation på 7682 3380

Sanatorievej 26
7140 Stouby
Tel. 7682 3380

HOTEL & KONFERENCE
receptionen@vejlefjord.dk

 www.hotelvejlefjord.dk

n Lette retter og a la carte i Brasseriet
n Grillaften hver torsdag
n Rabat til Stouby-borgere

n Drinks, kaffe og socialt samvær i Baren
n Søndagskaffe med kagebord a la Vejlefjord
n Klippekort til spa og De Termiske Bade

Annonce Stoubybladet august 09.indd   1 27-07-2009   10:50:17
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Annonce fra Vejle Fjord  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bogbilen kommer til Stouby ved købmanden 
 
TIRSDAG kl. 14 -15.30 i ULIGE UGER 
 
Ring til Juelsminde Bibliotek tlf. 75 69 37 33, 
hvis du ønsker at bestille materialer – så har vi 
dem med næste gang – eller så hurtigt de kan 
skaffes frem. 
 
Eller bestil selv via internet på www.hedenstedbib.dk eller 
www.bibliotek.dk 
 



15

 15 

Nyt fra Stouby motion 
 
Vi er ved at gøre klar til efterårssæsonen, og i dette nummer af 
Stouby Bladet kan du læse om de planer, vi har for de kommende 
måneder. 
 
Indoor Cycling starter op igen allerede den 8. august. Nu tilbyder vi 
holdtræning om lørdagen. Tirsdagshold opstartes i september og 
torsdagshold i oktober. På vores hjemmeside www.stoubymotion.dk 
kan du læse mere om holdene og se hvordan du tilmelder dig. 
 
Fitnessinstruktørerne tager på kursus i løbet af september, så vi er 
helt klar til at vejlede medlemmerne bedst muligt. Husk at du som 
medlem altid kan aftale tid til en gratis instruktionstime. 
 
Vi udvider motionslokalet med ca. 20 m2 i forbindelse med at vi får 
opført en skillevæg på reposen oven for trappen til motionslokalet. 
Mobilbyg, som er en af vore sponsorer, laver arbejdet for os. 
 
Bestyrelsen for Multihuset har godkendt, at vi installerer et ventilati-
onsanlæg i det lokale vi benytter til Indoor Cycling. Sammen med 
folkene i Multihuset er vi i gang med den endelige udvælgelse af le-
verandør, og når det er på plads vil arbejdet gå i gang. 
 
Fra den 1. oktober forenkler vi kontingentstrukturen, så medlem-
skaber herefter tegnes for 12 måneder ad gangen. I slutningen af 
august udsender vi indbetalingskort til alle medlemmer for perioden 
frem til 30/9 2010. Vi har besluttet at fastholde prisen for et med-
lemskab på kun 1.400 kr. for et år. 
 
Endelig vil vi gerne slå et slag for et par af de øvrige motionstilbud 
som frivillige ildsjæle har sparket i gang i lokalsamfundet: Løbehol-
dene starter fra Multihuset hver tirsdag kl. 17:00.  Mountainbike-
folket mødes hver søndag kl. 8:00 på p-pladsen ved Købmand 
Yding. Alle er velkomne til at deltage. Find løbesko eller cykel frem 
og mød op til en god gang fællestræning. 
 
Fortsat god sommer og god træning! 

/Instruktørerne og Idrætsudvalget 
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Sommerfesten 2009 
 
Billede nr. 1 fra sommerfesten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Når man i dagene lige efter sommerfesten tænker tilbage på den er 
det lidt svært ”at få armene ned”. 
Det var ikke alt der klappede 100 %; men det var tæt på. 
Vejret var, bortset fra enkelte byger fredag og en lille lørdag, helt 
perfekt – ikke for varmt og ikke for koldt.  
 
Opbakningen fra mange, mange lokale, sponsorer og hjælpere var 
kolossal – når flere giver hånd lørdag eftermiddag og siger: ”Tak for 
en god sommerfest” – kan det ikke være helt galt!! 
 
Billede nr. 2 fra sommerfesten 
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Sommerfesten 2009 
 
Billede nr. 1 fra sommerfesten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Når man i dagene lige efter sommerfesten tænker tilbage på den er 
det lidt svært ”at få armene ned”. 
Det var ikke alt der klappede 100 %; men det var tæt på. 
Vejret var, bortset fra enkelte byger fredag og en lille lørdag, helt 
perfekt – ikke for varmt og ikke for koldt.  
 
Opbakningen fra mange, mange lokale, sponsorer og hjælpere var 
kolossal – når flere giver hånd lørdag eftermiddag og siger: ”Tak for 
en god sommerfest” – kan det ikke være helt galt!! 
 
Billede nr. 2 fra sommerfesten 
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 Stoubyløbet blev taget op igen af Helene Fruelund, og med 
over 100 deltagere var det en kæmpe succes (se hele resultat-
listen på www.stouby.nu – under Nyheder). 

 Med Klaus Petersen som primus motor blev der solgt Uno-x 
kort – til glæde for Stouby GIF, som får procenter af benzin-
salget. 

 Strand Grillparty foregik i år ved Vejlefjord med 60-70 deltage-
re. 

 Der var ca. 130 personer, som ”kæmpede” om de mange, flot-
te sponserede gevinster til bankospillet torsdag aften. 

 Peter Bech havde sponseret to grise til fredag aften, hvor der 
var 135 spisende gæster, samt mange der kom senere. 

 Batteribyen og Sannes Malerforretning afholdt ”firmafest” i tel-
tet, hvor også Borgergade holdt gadefest. 

 Til morgenkaffen lørdag morgen blev 180 sponserede rund-
stykker spist. 

 Sildebordet lørdag middag var også særdeles velbesøgt, så 
ekstra sild måtte indkøbes. 

 I det hele taget var der rigtig mange mennesker til Sommerfest 
i løbet af lørdagen.  

 Koklatarrangementet lod sig dårligt gennemføre, da det viste 
sig umuligt at skaffe en tam ko. I elvte time lykkedes det at fin-
de en shetlandspony, som heldigvis kunne ”det fornødne”, så 
Niels Juul kunne vinde 500 kr. 

 Cykelringridningen blev vundet af Rasmus Hansen. 
 I gadefodbold, som i år havde deltagelse af 8 hold, blev vin-

derne for 3. år i træk Hornum. 
 Niels Sørensen blev vinder af skydningen.  

 
Billede nr. 3 fra sommerfesten 
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Hestevognskørsel blev desværre droppet i år på grund af alder. 
Hvis nogen i området kunne tage denne aktivitet op til næste år, er 
de meget velkomne. 
Pengekassen er endnu ikke talt op; men når kassereren er optimist 
kunne det måske betyde ny rekord til glæde for Lokalrådet, spej-
derne, Stoubys Aktive Piger og Stouby GIF. 
 
Sommerfestudvalget er gået i gang med planlægningen 
af Sommerfest 2010, som igen vil foregå i uge 25. 
 

Helle R., Helene og Rene, Anette og Carsten, Lars F., 
Kurt, Tommy, Helene F., Jørgen F. og Jens Otto. 

 
 
Billede nr. 4 fra sommerfesten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sommerfesten – glemte sager 
Der er glemt 4 jakker til Sommerfesten – de er hængt ind i Multihu-
set – lige inden for døren. 
                                                                     /Sommerfestudvalget 
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Hestevognskørsel blev desværre droppet i år på grund af alder. 
Hvis nogen i området kunne tage denne aktivitet op til næste år, er 
de meget velkomne. 
Pengekassen er endnu ikke talt op; men når kassereren er optimist 
kunne det måske betyde ny rekord til glæde for Lokalrådet, spej-
derne, Stoubys Aktive Piger og Stouby GIF. 
 
Sommerfestudvalget er gået i gang med planlægningen 
af Sommerfest 2010, som igen vil foregå i uge 25. 
 

Helle R., Helene og Rene, Anette og Carsten, Lars F., 
Kurt, Tommy, Helene F., Jørgen F. og Jens Otto. 

 
 
Billede nr. 4 fra sommerfesten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sommerfesten – glemte sager 
Der er glemt 4 jakker til Sommerfesten – de er hængt ind i Multihu-
set – lige inden for døren. 
                                                                     /Sommerfestudvalget 
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Mere om sommerfesten 2009… 
 
Billede nr. 5 fra sommerfesten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sponsorer til Sommerfesten 2009 
 
Murermester Ib Christiansen, E. J. Invest, Hyrup Kro, Kvik Auto 
A/S, Hostrup Smede og Maskinforretning, Hyrup Glashytte, Syd-
bank i Hornsyld, Hornsyld Købmandsgaard A/S, Lene’s Broderi, 
Gethes Malerservice, Årup Mølle Dambrug, Vognmand Johnny 
Frederiksen, Vognmand Ingolf Frederiksen, Stouby Tropeplanter, 
EKL-Byg, Tine’s Pølsevogn, Henrik’s Skovservice, Snullik Data, 
Tømrerfirmaet Benny Friis, DK Vine v/ Knud Olesen, Brdr. Kier, 
Bjerre El, Daugård Dataservice, Utoft’s Entreprenørforretning, 
Stouby Entreprenørforretning, Multihuskøkkenet, Hyrup Maskinsta-
tion, Mobilbyg v/ Jørgen Fisker, Multifirmaet v/ Peter Lyse 
Hyrup Tømrer- & Snedkerforretning, Hylles Murerforretning, A-H 
Montage v/ Anders Holst, OCK-Anlæg v/ Ole Kilstofte, Revisions-
kontoret i Daugård, Stouby Anlægsgartneri v/ Niels Sørensen, San-
ne’s Malerforretning, Cenger Scandinavia og Yding. 
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Sparer dig for meget
Vi er sponsor for

Stouby GIF

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 38 49 49

NYBYGNING
OM- & TILBYGNING
RENOVERING
VINDUER & DØRE
ALT I TAGARBEJDE

Frisørhjørnet
Borgergade 21
7140 Stouby
Tlf. 75897730

v/ Thuy Thi Truong

38
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Hurra! Ny annonceansvarlig 
 
Stouby bladet har fået en annonceansvarlig, der fremover vil tage 
sig af kontakten med vores annoncører.  
 
Det er Ingeborg Sejr, telefon 75 89 77 50, som vil stille sin kompe-
tence til rådighed. 
 
Vi er glade for endnu en hjælpende hånd, og ønsker Ingeborg vel-
kommen! 
 
Så kære annoncør, eller kommende annoncør, tag venligst kontakt 
til Ingeborg, hvis du vil vide mere om annoncer, priser osv. 
 

/redaktionen 
 
Billede af Ingeborg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/redaktionen
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Nyt fra Stouby og Omegns Lokalråd 
Kære Stouby borgere 
 
Stoubys fremtidige udvikling 
Lokalrådet har nu modtaget lokalplanen. 
Den 8., 14. og 15. september bliver der messer omkring planen, 
hvor I kan komme og høre nærmere. Der vil være forskellige tema 
er på de forskellige møder, som bliver afholdt 3 forskellige steder i 
kommunen - de endelige aftaler er ikke helt på plads.  
 
Når det er endelig afgjort, hvor messerne bliver holdt vil vi sørge for 
opslag hos købmanden, frisøren, skolen og børnehaven. 
Det er vigtigt, at I deltager i debatten, så vi får det bedst mulige 
værktøj til at planlægge vores fremtidige udvikling. 
 
Slutdato for offentliggørelsesperiode: d. 30. september 2009. 
I kan hente planen på nettet på: 
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/11_1175722_PROPOSAL_12
46010232045.pdf 
De som ikke kan hente planen på nettet, kan rette henvendelse til 
bestyrelsen, som vil være jer behjælpelig hermed.   
 
Lokalrådets bestyrelses telefonnumre står forrest i dette blad. 
 

 

Indvielse af torvet 

Lørdag den 13. juni kl. 10.00 holdt vi indvielsesfest af torvet hos 
købmand Yding. 

Stor tak fordi så mange mødte op, og var med til at give os en god 
formiddag! 
Vejret var også med os. Det havde været et lidt kedeligt sommer-
vejr det meste af ugen, men lørdag strålede solen, og flagene blaf-
rede i vinden. Rigtig dansk sommer. 
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Ole Lyse indviede torvet med en positiv, glad og fremadrettet tale, i 
hvilken han gav udtryk for sin aldrig svigtende interesse og omhu 
for Stouby. Det vil vi meget gerne sige dig tak for. 

Billede nr. 1 fra indvielse af torvet 

Billede nr. 2 fra indvielse af torvet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Freddy Herbst sørgede for rigtig torvehygge med sit harmonikaspil.  
Stor tak til dig Freddy! Der er mange at sige tak til for deres indsats 
i forbindelse med etableringen af torvet. Ole Kilstofte som har fore-
stået selve etableringen af torvet. Stor tak til dig Ole. Også stor tak 
Ulla og Johs. Yding, som har givet os arealet, og dermed mulighe-
den for at kunne etablere et torv midt i byen. Det er dejligt, at vi nu 
har fået en torv, hvor vi kan modes og hygge os 
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Gå til Line-dance og mød glade mennesker og hør musik 
man kun kan blive i godt humør af. Samtidig får man dejlig 
motion. Se vores hjemmeside: www.hornum-linedance.dk

Mie Munk Mortensen
Hornumvej 18
8783 Hornsyld
Tlf. 75688145

Nu kan du få nyt tøj i Stouby

- eller repareret det gamle

vHos NI-Design /Ingeborg Sejr, Vejlevej 118, 
7140 Stouby, kan du få skræddersyet tøj.

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

Svigter lynlåsen eller er sømmen 

skredet, så ring på

 tlf. 75 89 77 50 og aftal en tid!

OK BENZIN

Apotekerbakken 1

8783 Hornsyld

Tlf. 75 68 72 55

NETTOPRISER

BILVASK

FYRINGSOLIE

KIOSK

Stouby.nu
Frugt fra Banken Frugtplantage, Stouby

Bestil plukket frugt eller kom selv og pluk!
August-september: Sommeræbler og Victoria-blommer.

Senere kommer de højt elskede gammeldags æblesorter.
Alt usprøjtet og økologisk og til rimelige priser 

Henvendelse: Tlf: 6120 4675
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Frede Ravn - Kære Frede   

Billede af Frede Ravn 

 

 

 

 

Du har fået din helt egen overskrift, fordi vi i Lokalrådet har så me-
get at sige dig tak for. Du sørger for at vi får flaget, når der sker no-
get i Stouby - konfirmation, sommerfest, besøg af dronningen, ind-
vielse af torvet osv.   Og da vi lige pludselig fandt ud af, at i forbin-
delse med etableringen af torvet, er der altså også noget, der hed-
der ukrudt, så tog du  resolut fat, gjorde bedene rene, lagde strøel-
se ud og vips var ukrudtet væk, og torvet var flot igen. 

Vi håber, at du også i årene fremover vil hjælpe os, når vi er i nød. 

Tusind tak Frede!   

Stouby og Omegns Lokalråd, pbv. Kirsten Jørgensen/formand 

 
 

 

Nyt fra Stoubys Aktive Piger (tidl. Stouby Husholdningsforening) 
 
På et møde blev det klart at ingen af os ønskede at være formand i 
foreningen, efter at Inger Hansen er udtrådt af bestyrelsen. 
Derefter blev vi enige om, at Konny Jensen skulle være kontaktper-
son (telefon 75 89 73 18). 
 
Onsdag den 2/9 kl.14 er der havebesøg hos Sine og Ove Frost-
Jensen, Munkhøjvej 15 i Horsens. Der annonceres senere.  
 

/Venlig Hilsen bestyrelsen for Stoubys Aktive Piger 
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Nyt om gammelt fra Lokalarkivet
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Nyt om gammelt fra Lokalarkivet (billede fra Lokalarkivet) 
 
 
 
 
 
 
 
  
Lokalarkivets 25 års jubilæumsudstilling den 25 -26. april i år, som 
blev åbnet af udvalgsformand Kirsten Terkilsen, var en meget stor 
succes, hvis man skal tage efter besøgstallet, som var på mellem 
200 og 300 - selvom der skulle "konkurreres" med flere andre ar-
rangementer og "alt for godt vejr". 
  
Begge dage var der en jævn strøm af besøgende, som vi fik en god 
snak med, ligesom mange også havde medbragt gaver - dels i form 
af naturalier og dels i form af arkivalier til arkivet. 
  
Også udstillingerne hos de lokale handlende blev godt modtaget. 
  
Som noget nyt i arkivet, var der "biograf", idet vi havde lånt Ung-
domsklubbens filmlokale. 
Her blev der vist film (overspillet video til DVD) bl. a fra Ida og Ej-
vind Sørensens Stouby Bageri fra 1991, købmand Ydings 50 års 
forretningsjubilæum i 1992, Stouby Postekspeditions lukning med 
Dorit og Knud Forsberg fra 1993, sjægtebyg på skolen og ikke 
mindst Ingeborg og Peter Høgh i den gamle gård i Borgergade. 
Det var en meget stor succes, som mange var begejstrede for. 
  
Vi betragter den store interesse for udstillingen som et skulderklap 
til de personer, der på frivillig basis, sørger for at holde gang i arki-
vet nu og fremover, og vi takker alle som bidrog med besøg, gaver, 
og interesse for arkivets virke. 
  
På arkivfolkenes vegne/Mogens Dam 
  
PS.: Kig ind på Arkivets egen hjemmeside, som er under opbygning 
med Henrik Wiingreen som primus motor:www.stouby-lokalarkiv.dk 
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Sæsonen er i fuld gang, men vi kunne fortsat ønske os 
flere medlemmer. Vi har en rigtig god bane, og der 
er plads til mange flere. 
 
Husk! - du kan spille gratis på prøve i 14 dage, hvis du er i tvivl om 
tennis er noget for dig. Vi kan også låne dig en ketcher. 
 
Vi er også så langt henne i sæsonen, at vi kan tilbyde et stærkt re-
duceret kontingent. 
 
Sæsonen slutter først en gang til oktober. 
OBS! Har du aldrig spillet tennis før, vil vi hjælpe dig i gang med 
dette.                       . 
Har du ingen at spille med, kan vi måske finde én til dig. 
Så har du interessen, er der ingen undskyldning for ikke at gå igang. 
Vil du høre nærmere, kontakt Klaus Petersen, tlf. 75897771 / 
61287771 

Med venlig hilsen Tennisudvalget. 
 
 
 
Nyt fra Bjerre Herred Havekreds – arrangementer 
(læs mere om arrangementerne og bestyrelsen på www.stouby.nu) 
 
Grillaften 
Torsdag den 6. august kl. 17.30, Holstdalsvej 30, Klejs, 7130 Ju-
elsminde. Alle er velkomne. Pris 40,- kr. 
 
Havens dag 
Søndag den 13. september kl. 9-16, Havlykke Plante-
skole, Pærgårdsvej 9, Sønderby. 
Temaet for Havens Dag 2009 er ” Haven som åndehul” 
  
Fugle 
Tirsdag den 20. oktober kl. 19.00, Hornsyld Skole, Nørregade 4, 
Hornsyld.  
Entre, kaffe og æblekage 50,- kr. (ikke medl. 70,-) 



28

 

 

 

HYRUP MODEBUTIK

Udvalgte Spring og High Summer 
varer 2009, nedsættes markant. 
Kom først, og få del i de gode 
tilbud!

Åbent hver torsdag fra 18.00 - 21.00

Glæder mig til at se dig!

Hyrup Modebutik
V/ Betina Bohn Pedersen

Lysegårdsvej 24
7140 Stouby

Tlf.: 60 47 90 96

www.green-house.com/hyrup

På gensyn i:
Spar Nord Vejle
Havneparken 4, tlf. 76 41 41 00
www.sparnord.dk/vejle

SOLID ERFARING, LOKALT KENDSKAB OG TILLID
- KAN GØRE FORSKELLEN
Mød os i 
Spar Nord Vejle Tim

Niels

Tommy
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Karen Hansen
Registreret Revisor
Aksel Nielsens Vej 1
7140 Stouby

Gl. Vejlevej 21
8721 Daugård 
Tlf. 7589 6066

www.r-i-d.dk

Stouby.nu
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STOUBY HORNUM

Søndag den 2. aug. 08. s.e. trin.............
Søndag den 9. aug. 09. s.e. trin.............
Søndag den 16. aug. 10. s.e. trin............
Søndag den 23. aug. 11. s.e. trin............
Søndag den 30. aug. 12. s.e. trin............
Søndag den 6. sep. 13. s.e. trin............
Søndag den 13. sep. 14. s.e. trin............
Søndag den 20. sep. 15. s.e. trin............
Søndag den 27. sep. 16. s.e. trin............
Søndag den 4. okt. 17.. s.e. trin............
Søndag den 11. okt. 18  s.e. trin............
Søndag den 18. okt. 19. s.e. trin...........
Søndag den 25. okt. 20.. s.e. trin............
Søndag den 1. nov. Alle helgens Dag
Søndag den 8. nov. 22. s.e. trin............

Ingen
10.30 BIL
Ingen
10.30 BIL
Ingen
09.00 Fin Petersen
10.30 BIL Høstgudstj.
Ingen
10.30 BIL
Ingen
09.00 Fin Petersen
Ingen
Ingen
10.30 BIL
Ingen

10.30
Ingen
10.30
Ingen
10.30
Ingen
Ingen
10.30 Høstgudstj. Frokost
Ingen
10.30
Ingen
Ingen
10.30

9.00
10.30

Russisk kossakkor synger i Stouby Kirke - tirsdag den 1. sept. kl. 19.30 
Vi får besøg af det verdensberømte kor ”The Black Sea Don Cossacks”, der er på en omfattende 
Europaturné. Der venter os en koroplevelse i særklasse med russisk kirke- og folkemusik. 
Billetter á 120 kr. kan købes på Juelsminde Turistkontor og hos Spar i Stouby – og evt. ikke 
solgte billetter kan købes ved indgangen. Børn under 15 år er gratis. 
Konfirmander 2009/2010
Under visningen begynder onsdag den 9. sept. kl. 8.00  i Stouby Multihus. Menighedsrådet 
sørger for bustransport til skolen i Hornsyld, når undervisningen er forbi. Onsdagene før den 9. 
sept. og efter konfirmationen den 2. maj 2010 – sørger forældrene selv for transporten til skolen 
til kl. 10.00. 
Høstgudstjenester
Søndag den 13. sept. kl. 10.30 i Stouby Kirke og søndag den 20. sept. kl. 10.30 i Hornum 
Kirke. I Hornum er der efter gudstjenesten frokost  i Træhuset, hvor Hornum Menighedsråd er 
vært. Ved begge gudstjenester bliver der indsamling til høstofferet, der går til Kirkens Korshær
Foredrag i Stouby Multihus - onsdag den 30. september kl. 19.30 
Stouby Lokalarkiv i samarbejde med Stouby Menighedsråd et foredrag med Steff Eilertsen fra 
Slagelse. Han er tidligere ”Kildebjergdreng” og pensioneret forstander for Faarevejle Fri- og 
Efterskole. Vi skal høre foredraget "Om at blive ældre". Der er kaffe á 30 kr. Se nærmere 
omtale i Kirkebladet.
Familieforestilling i Hornum Kirke - lørdag d. 24. oktober kl. 15.00
Historiefortæller, antropolog og eventyrdanser Anette Wilhjelm Jahn optræder i en dramatiseret 
musik-fortælle-forestilling for børn og voksne sammen med musikeren Morten Musicus. 
Forestillingen hedder "Skabelsen" og handler om Noahs Ark med alle dyrene og den første 
skabelsesberetning. Forestillingen involverer publikum, der synger med og laver bevægelser 
siddende på kirkebænkene. Se mere på  og i kirkebladet. Gratis 
entrè.

www.anettewilhjelmjahn.dk
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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



31

Foreninger og organisationer i Stouby området 
 

Navn Formand/leder Adresse Telefon  
Bjerre Herreds Havekreds Kirsten Mortensen Klejs Skovvej 16, 7130 Juelsminde  7568 7755  
Bjerre Herreds Rideklup Ida-Lis Overbyvej 18, 7130 Juelsminde  3067 4094  
Bjerre Herreds Svømmeklub Grethe Riber Dam Bråskovvej 59, 8783 Hornsyld 2127 8134  
Columna Gymnastikforening Eva Gamst Jensen Møllevænget 7 M, 7140 Stouby 7589 7003  
     
Fodboldklubben RHS Flemming Fredskilde Kirkedalsvej 31, 7130 Juelsminde 7568 5715  
Hornum Menighedsråd              Christina Pedersen      Hornumvej 12, 8783 Hornsyld             7568 8780  
Håndboldklubben HSR Peter Jakob Jensen Søndergade 49, 8783 Hornsyld 7568 7160  
Indre Mission - Stouby Laurids Madsen Vejlevej 80, 7140 Stouby 7589 7264  
  
KFUM-Spejderne i Stouby Dina Kjerkegaard Hyrupvej 8, 7140 Stouby 7675 9009  
Kildebjerget Kostskole Sten Muff Sanatorievej 1, 7140 Stouby 7589 7455  
Lokalhistorisk Arkiv Ole Hald Bøgevej 19, 8783 Hornsyld 7589 7070  
     
Naturbørnehaven Tove Paaske Stouby Skovvej 2, 7140 Stouby 7589 7868  
Rosenvold Havns Bådelaug Ove Henriksen Lilleeje 14, 8722 Hedensted 7589 0027  
Stouby Aktivitetsklub Vagn Jacobsen Idrætsvej 5, 7140 Stouby 7589 7011  
Stouby Bladet  redaktion@stouby.nu   
     
Stouby Børneklub Benny Friis Kalmarvej 19, 7140 Stouby  7589 7886  
Stouby Erhvervsforening Peter Rossel Aksel Nielsens vej 6, 7140 Stouby 7589 7901  
Stouby G.I.F.  Erling Juul Løgballevej 24, 7140 Stouby 7569 1472  
     
Stoubys Aktive Piger                  Konny Jensen                 (kontaktperson)                                   7589 7318  
Stouby Jagtforening Ole Mikkelsen Mølletoften 2, 7140 Stouby  7589 7897  
Stouby Menighedsråd                Jens Juul                        Grundvej 15, 7140 Stouby                   7589 7261  
Stouby Multihus                         Just Kristensen               Sanatorievej 8, 7140 Stouby                2275 1985  
     
Stouby Motion Rune Stensdal Aksel Nielsens Vej 10, 7140 Stouby 7589 7015  
Stouby Net Knud Olesen Idrætsvej 2, 7140 Stouby 7589 7557  
Stouby Pensionistforening Søren P. Simonsen Stouby Kirkevej 18, 7140 Stouby 7589 7164  
Stouby Skakklub Jens Otto Grabau Kalmarvej 12, 7140 Stouby 7589 7210  
     
Stouby Skole Viceinspektør       Frank Petersen               Vejlevej 93, 7140 Stouby                     7589 7511   
Stouby Skolebestyrelse             Marianne Kristensen Sanatorievej 8, 7140 Stouby                7589 7065  
Stouby Skoles Venner               Erling Nordtoft,                Mikkelsvej 11, 7140 Stouby                 7569 1286 
Stouby og Omegns Lokalråd Kirsten Jørgensen Borgergade 15, 7140 Stouby 7589 7546  
Stouby Ungdomsklub Janni Andersen Vejlevej 103, 7140 Stouby 2916 2977  
     
Stouby Vandværk                      Ib Christiansen                Bråskovvej 86, 7140 Stouby                2179 7733  
Vejlefjord Centret Stig Thomasen Sanatorievej, 7140 Stouby 7682 3333  
Venstre-Stouby N. H. Broch Mikkelsen Bellevej 19, 7140 Stouby 7589 7241  
Ældre-Sagen  Ove Lauridsen Rosenvænget 20, 7130 Juelsminde 7569 3318  
     

 
HUSK! Tjek, at det er de korrekte oplysninger, der står her om jeres forening 
eller organisation!  
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Aktivitetsliste  
 
August 
5. Onsdags-DeLuxe på Vejlefjord, se side 13 
6. Grillaften med Bjerre Herred Havekreds, se side 27 
8. Opstart, Indoor-cycling, se side 15 
9. Kammerkor ved gudstjeneste i Stouby Kirke 
11. og 25. Bogbilen ved købmanden, se side 14 
19. Spejderopstart efter sommerferien, se side 11 
23. Kammerkor ved gudstjeneste i Stouby Kirke 
29. Sidste frivilligheds-arbejdsdag, Mulithuset, se side 5 
 

September 
1. Russisk kosakkor i Stouby Kirke, se side 29 
2. og 16. Onsdags-DeLuxe på Vejlefjord, se side 13 
2. Havebesøg hos Sine og Ove Frost-Jensen, se side 25 
8. 14. og 15. Messe omkring lokalplanen, se side 22 
8. og 22. Bogbilen ved købmanden, se side 14 
9. Opstart for undervisning af nye konfirmander, se side 29 
10. Generalforsamling i Stouby Jagtforening, kontaktinfo, se side 31 
13. Havens dag, se side 27 
13. Høstgudstjeneste i Stouby Kirke, se side 29 
20. Høstgudstjeneste i Hornum Kirke, se side 29 
30. Foredrag i Multihuset, se side 29 
 

Oktober 
6. og 20. Bogbilen ved købmanden, se side 14 
7. og 21. Onsdags-DeLuxe på Vejlefjord, se side 13 
20. Temadag om fugle, se side 27 
24. Messe for lokalområdet, se side 5 
24. Familieforestilling i Hornum Kirke, se side 29 
 

November 
3. og 17. Bogbilen ved købmanden, se side 14 
4. og 18. Onsdags-DeLuxe på Vejlefjord, se side 13 
11. Frank Hvam i Multihuset. Husk spisning, se side 4 
 

Næste nummer (nr. 131) 
af Stouby Bladet udkommer i starten af oktober 2009. 
Deadline for materiale til bladet er den 25. september 2009 
Se her hvornår de følgende numre udgives: 
Nr. 132 i starten af december (uge 49) 

Tryk: Snullik’s Data, tlf. 75897078


