Stouby Bladet
- i samarbejde med stouby.nu
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Nr. 134 - 25. årgang april 2010

Jens Gram Petersson
Entreprenør/
Aut. Kloakmester

Surmosevej 13, 7150 Barrit
Alt forefaldende
entreprenørarbejde udføres

A laCarte

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

Saugman Menu

Vælg op til 6 smagfulde retter
Pris fra kr. 235,-

Dagens 3-retters menu
Pris fra kr. 215,Alle dage fra kl. 17:30 til 21:30

Rådgivning
miljø
Jordforurening
EDB

Niels Mølgaard, Ingeniør m IDA
Bjerggårdsmarken 4, 7140 Stouby
Tlf. 7589 7654 Mob. 23724854

Se det aktuelle menukort på
www.hotelvejlefjord.dk/alacarte
Bordbestilling i receptionen på 7682 3380

Sanatorievej 26

|

7140 Stouby

|

Tlf. 7682 3380

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

IB CHRISTIANSEN APS
Bråskovvej 86
7140 Stouby
Tlf. dag 21797733
Tlf. aften 75897733

Murerarbejde udføres
Nybygning
Ombygning
Reparation

Ring og få et godt tilbud
Kvalitets arbejde til tiden



Stouby Bladets redaktion
Helene Fruelund
Bjørn Lorenzen
Bo Poulsen
Annonceansvarlig, Ingeborg Sejr

tlf. 21 82 96 22
tlf. 75 89 78 22
tlf. 20 84 41 41
tlf. 75 89 77 50

Indlæg til Stouby Bladet & stouby.nu kan sendes til
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
Næstfmd:
Linda Jill Peitersen
Kasserer:
Rune Stensdal
Sekretær:
Bjørn Lorenzen
Øvrige:
Helene Fruelund
Anker Jørgensen
Karen Hansen
Suppl.
Bo Poulsen

tlf. 75 89 75 46
tlf. 60 32 50 25
tlf. 75 89 70 15
tlf. 75 89 78 22
tlf. 21 82 96 22
tlf. 22 13 43 72
tlf. 21 71 60 66
tlf. 20 84 41 41

Bestyrelsen for Stouby GIF
Formand:
Erling Juul
Næstfmd:
H.P. Hansen
Kasserer:
Hans Jørn Sørensen
Sekretær:
Jan Pedersen
Best.medlem: Mette Lyse Pedersen
Gymnastik: Lisbeth R. Thomsen
Tennis:
Klaus Petersen
Badminton: Jørgen Gram
Motion:
Rune Stensdal
Bordtennis: Poul Erik Sørensen
Fodbold/RHS:Tommy Glyngfeldt

tlf. 75 69 14 72
tlf. 75 89 77 12
tlf. 27 31 53 03
tlf. 75 89 70 75
tlf. 75 89 77 35
tlf. 75 71 20 24
tlf. 75 89 77 71
tlf. 75 69 10 31
tlf. 75 89 70 15
tlf. 75 89 70 51
tlf. 51 75 57 01

_________________________________________________________________

Stouby Bladet forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i indsendte indlæg.
Vi gør opmærksom på at Stouby Bladet fremover kun afleveres i din postkasse, hvis
du har en postkasse ud til vejen – ligesom postvæsnet forlanger det. Får du ikke dit
blad er det måske fordi vi ikke kan finde din postkasse. Så kan du hente et eksemplar i
Multihuset eller hos SPAR. Der kan du også tage et eksemplar, hvis det af en anden
grund er smuttet for os at få afleveret et nummer til dig.


Stoubys Aktive Piger
Stoubys Aktive piger ER aktive. Her er de arrangementer, som afholdes i løbet af
foråret
31. marts: Besøg hos Gunilla i Hedensted. Spar 10% på tøj. Bare mød op kl.
19.
22. april: Generalforsamling i Multihuset kl. 19
25. maj: Udflugt - flere detaljer senere.
_________________________________________________________________

Spirekor
Har du lyst til at synge og lege med dine venner og lære Stouby Kirke at kende? Så
vær med i SPIREKORET - et synge - og legekor for børn i alderen fra 6 - 8 år.
Du lærer også lidt om Stouby Kirke, og hvad en gudstjeneste er for noget.
Vi mødes i Multihuset onsdag eller torsdag eftermiddag, og undervisningen er gratis.
Vi afslutter timen med lidt kage og saft.
Ring og hør nærmere hos organist og korleder Hanne Jessen på tlf. 75 62 16 62
_________________________________________________________________

Fastelavnsfesten
Der var rigtigt mange børn med til fastelavnsfesten søndag d. 14 februar.
Her og andre steder i bladet er der billeder fra arrangementet.



Stouby Multihus holder repræsentantskabsmøde/generalforsamling torsdag den
8. april kl. 19.00 i Stouby Multihus
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Beretning ved formanden.
4. Beretning og regnskabsaflæggelse ved kassereren.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af 2 suppleanter
8. 2 interne revisorer:
Repræsentantskabet er indkaldt ved skrivelse af 15. marts 2010.
/ Bestyrelsen for Stouby Multihus
_________________________________________________________________

Halfest 2010
Halfestudvalget vil hermed takke for en dejlig halfest, der var nr. 22 i rækken. Tak
til alle gæsterne, hjælperne, de 73 sponsorer og cafeteriet i multihuset for dejlig
mad.
Der blev i år et overskud på ca. 34.000,- kr. der vil blive delt mellem Stouby GIF
og Stouby Lokalråd.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag den 26. februar 2011. Så er vi klar med
Halfest nr. 23.
På vegne af halfestudvalget.
/ Ole Lyse



Malerier

. Persiske tæpper . Unika keramik . Skulpturer

Åben alle dage kl. 10-17 undtagen fredag
- klik ind på www.belle-kunst.dk

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

MEDLEM AF BRANCHEFORENINGEN FOR ORINTALSKE TÆPPER

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



6

Bestyrelsen for Stouby Jagtforening :
Formand:
Ole Mikkelsen
Næstformand:
Erling Juul

tlf 23984193
tlf. 75691472

Kasserer:
Bo Skou
Sekretær:
Jørgen Gram Petersson
Flugtskydning: Ingolf Frederiksen

tlf. 23476190
tlf. 22680242
tlf. 75897029

Mail adresse:

bsr@rasmussen.mail.dk

Aktiviteter 2010
Lørdag den 03. april – Hjortebanen i Ulfborg
Instruktion - begrænset tilmelding til Ole
Lørdag den 24. Juli kl. 13.00 - Urlev Bakker

Pokalskydning

Torsdag den 09. sep. kl. 19.30 - Stouby Hallen
Generalforsamling
Lørdag den 09. okt., den 13. nov. og den 11. dec. kl. 10.00 Jagt i Præsteskoven.
Mødested: Gartneriet.
Tilmelding til Ole
_________________________________________________________________



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

TLF. 75 89 71 01 * MOBIL 40 92 71 01
BETYDER
GODT
HÅNDVÆRK





År 2010
Stouby Gymnastik &
Idrætsforening
Spil lige så tit du vil. En lang sæson. April - Oktober.
Er du i tvivl om tennis er noget for dig - så kom og spil gratis i 14
dage. Du kan gratis i prøvetiden låne ketsjere og evt. bolde.
Mangler du én at spille med - så prøver vi at hjælpe dig med dette.
Træning af børn og unge - hvis tilslutningen
er stor nok. Igangsætning af
nybegyndere.
Kontingent:

Rabat
fratrukket

Indtil 16 år
16 – 18 år
18 år og op

kr.275,00 kr 250,00
kr.400,00 kr 325,00
kr.500,00 kr 425,00

Familiekontingent (hele familien)
kr. 1125,00
kr. 975,00
Udenfor weekend, kun
mandag til fredag indtil kl. 16.00

Indtil 16 år
16 – 18 år
18 år og op

10

kr. 175,00 kr 150,00
kr. 225,00 kr 200,00
kr. 300,00 kr 275,00

Hurtig-tilmelding kan kun ske tirsdag d. 20.
april hos Klaus Petersen, Idrætsvej 4. kl. 19 20 og kun mod kontant betaling.

Banen åbnes i slutningen af
april.
Har du spørgsmål, så kontakt
Klaus Petersen. Tlf. 75 89 77 71

UDENDØRS FODBOLD – SÅ ER TRÆNINGEN I GANG
RHS Drenge U15
– en ny sæson står for døren.
Vi træner i Hornsyld
tirsdage og torsdage fra kl. 1730 til 1900

– såvel nye som gamle spillere er meget velkomne

Vi spiller igen i år med to hold i JBU turneringen, hvor vi primært vil møde lokale
hold. I spidsen for træningen står Per Sømod, Ulrik Pedersen, Carsten Bjørk og
Hans Henrik Bager
Du kan se mere på vores hjemmeside rhs-ungdomsfodbold.dk
Sportslig hilsen
U15 drengetrænerne i RHS
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Forår i Bjerre Herreds Havekreds
Udflugt til Beder gartnerskole
Tors. 20. maj kl. 14-20, Damgårds Alle 5, 8330 Beder
Gartnerskolen hedder i 2010 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus
(ww.ju.dk).
Kom til åbent hus. Vi kører sammen fra Bjerre Kro kl. 15.30 i bus eller egne
biler.
Se anlægsgartnernes svendeprøver, væksthusene, planteskolen og
blomsterbinderiet. Dørene åbnes kl. 14, men folk står i kø fra kl.13 for at købe
sommerblomster fra væksthusene. Gratis adgang.
Tilmelding: 23 68 96 58 eller km@hornsyldel.dk
Sommerudflugt
Rhododendron- og Snapserute til Viborg og Randers
Lørdag den 29.maj En velplanlagt udflugt i ”grønne” omgivelser til fem
udvalgte steder:
Vejrups have www.laden.dk, Viskum kryddersnapse www.overviskum.dk,
John Grinderslev, Romlund www.grinderslev.dk, Ninna og Ejvind Pedersen,
Ravnstrup www.lindegårdenshave.dk, og Rindsholm Kro i Viborg.
Afgang ca. kl. 8.00 med 3 påstigningssteder – hjemkomst ca. kl. 20.
Pris 410, - kr. Tilmelding: 23 68 96 58 eller km@hornsyldel.dk
Plantemarked i Engparken
Lørd. 12. juni kl. 10, Engparken, Søndergade 18, Hornsyld
Alle kan få en stand, hvorfra planter og andre haverelaterede ting kan sælges
/købes. Det du har i overskud, kan komme andre til gode. Medbring selv
borde, men havekredsen er behjælpelig med ekstra borde. Der er sildebord
kl. 12.
Mød bl.a. Madsen fra Vejle med stauder, Ruth Hedegård og Birgitta Hansen
med frostsikker keramik, Vera med store buksbom og fuschiaer, Grethe
Mosegård med blomstermalerier og dekorerede æg, danske frilandspalmer
fra Henrik Pedersen, Risskov, Flemming Willesen, Gjesing, med stauder og
buske, Knud Nielsen, Dagnæs, med orkideer, sommerblomster fra Brdr.
Nielsen, engelske- og landskabsroser fra Knud Pedersen, Harlev, HanneSko
fra Åstrup med lammeskindssko og et nystartet firma Organic House som er
hjemmeservice udi rengøringsmidler og tillavet mad, alt er økologisk og med
masser af smagsprøver.
Yderligere oplysninger på 75 89 77 70
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Generalforsamling i Stouby og Omegns Lokalråd
Stouby og Omegns Lokalråd holder ordinær generalforsamling tirsdag den 13. april
2010 kl. 19.00 i Stouby Multihus med følgende dagsorden
1.

Valg af dirigent.

2.

Beretning ved formanden.

3.

Beretning og regnskabsaflæggelse ved kassereren.

4.

Fastsættelse af kontingent.

5.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

6.

Behandling af indkomne forslag.

7.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

8.

Valg af 2 suppleanter.

9.

Valg af 2 revisorer.

10.

Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil Lokalrådet være vært ved et mindre traktement.
Vi håber, at rigtig mange af jer kommer til generalforsamlingen.
Formand for Stouby og Omegns Lokalråd
Kirsten Jørgensen
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Nyt fra Stouby og Omegns Lokalråd
Kære Stouby borgere
Stoubys fremtidige udvikling
I samarbejde med familien Pilegård arbejdes der fortsat på udarbejdelse af en lokalplan, sådan at der kan blive udstykket byggegrunde herunder også storparceller i
Stouby.
Vi afventer i øjeblikket materialet fra Teknisk Forvaltning til brug herfor.
Halfesten
Vi havde en forrygende 22. Halfest i Stouby.
Lokalrådet overrakte gaver til tilflytterne, og uddelte Årets Pris.
Årets pris
I år gik Årets Pris til Susanne og Tommy Glyngfeldt Hansen med følgende begrundelser
”Prisen skal gå til Susanne og Tommy for deres engagement og ihærdighed for en hel
masse forskellige mennesker: Børn, unge, ældre, store og små (indre forskønnelse)
gennem snart mange år i Stouby og lokalområdet.
Tommy
* har i flere år været instruktør for en flok svømmeglade børn i Hornsyld Idætscenter.
* er med i bestyrelsen i Stouby Motion, hvor han også er instruktør og teen-fitness-instruktør.
* deltager i planlægningen og afviklingen af sommerfester og halfester i Stouby.
* er med i RHS-ungdom’s bestyrelse, hvor han yder en kæmpe indsats og er fodboldtræner for en flok fodboldglade børn, er kampfordeler osv. osv.
Susanne
* har været formand for forældrebestyrelsen i børnehaven.
* har været med til at planlægge og afvikle fastelavnsfester.
* har trænet små glade fodbolddrenge gennem en del år.
* og ikke mindst så har Susanne også et kæmpe logistikarbejde, med at holde styr
på alle Tommys bedrifter.”
Endnu en gang hjertelig til lykke Susanne og Tommy!
Det har været bestyrelsen en stor glæde at tildele jer prisen!
Konkurrence i februarnummeret af Stouby Bladet om hvad Lokalrådet egentlig laver,
blev vundet af Connie Smidstrup, som desværre ikke selv kunne modtage gevinsten
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- en købmandskurv - for de rigtige svar ved Halfesten - men det tog hendes mand sig
af.
Nye projekter i Stouby
Den 1. og 23. februar havde Lokalrådet indbudt alle interesserede til Fundraisingmøder. Et resume af møderne samt indbydelse til et nyt møde den 23. marts, er sendt
ud og offentliggjort ved opslag ved Yding.
Indbydelsen til 23. marts har følgende ordlyd
“På et møde den 23. februar, hvor vi skulle prioritere, hvilket projekt vi ville arbejde
videre med,
* Klubtilbud til børn og unge
* Havkajak og badebro m.v. ved Rosenvold strand
* Multibane - udearealer ved Stouby Skole
konstaterede vi, at vi ikke kunne vælge et af projekterne. De var alle lige relevante for
Stouby og omegn.
Vi konkluderede, at vi på en eller anden måde kunne sammenskrive en projektbeskrivelse, der dækker alle 3 projekter.
Derfor nedsatte vi 3 arbejdsgrupper, som skulle arbejde videre på projekterne. Vi aftalte også, at vi skulle mødes igen
Tirsdag den 23. marts 2010 kl. 19.00 i Stouby Multihus
uanset hvor langt de enkelte grupper var kommet med deres projekt”
Vi vil løbende holde jer orienteret om projekternes udvikling.
Stouby og Omegsn Lokalråd
Kirsten Jørgensen
Formand
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HYRUP TØMRER- &
SOLID ERFARING, LOKALT KENDSKAB
OG
TILLID
SNEDKERFORRETNING A/S
ARING, LOKALT
KENDSKAB
OG TILLID
- KAN GØRE
FORSKELLEN
- KAN
E FORSKELLEN
KANGØRE
GØREFORSKELLEN
FORSKELLEN
v/ Mads & Nikolaj Lyse Hansen
Mød
os
i
Mød os i

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

Spar Nord Vejle

KAN GØRE FORSKELLEN
Mød os i
Tommy
par Nord Vejle

Tim

Fakkegravvej 23 . 7140 Stouby

Tlf. 75 89 70 72

Niels

Mads mobil: 22 38 34 44
Nikolaj mobil: 22 55 49 49
På gensyn i:
Spar Nord Vejle
Havneparken 4, tlf. 76 41 41 00
www.sparnord.dk/vejle

)nEHV¡JDIYRUHV
DVVXUDQG¡ULRPUnGHW
WLOHQXIRUSOLJWHQGH
JHQQHPJDQJDIGLQH
IRUVLNULQJHU

-HVSHU0

1LHOVHQ

+HGHQVWHGDIGHOLQJVWHUEURJDGH$+HGHQVWHG
7HOHIRQI\Q#I\QDVGNZZZIRUVLNULQJI\QGN
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Drukneulykke på Vejle Fjord 1907
Af Bjørn Købsted, Stouby Lokalarkiv
Mandag den 15. juli 1907 bragte Vejle Amts Folkeblad en artikel under overskriften:
ULYKKE PÅ VEJLE FJORD
5-6 mennesker druknede.
Oplysningen havde folkebladet fra privattelegram fra ”København”. Artiklen begynder
med: en fisker Jepsen fra Trelde optog i går morges i Vejle Fjord en dæksbåd hvori
fandtes liget af en ubekendt mand. Liget sad i opreist stilling. Det var en yngre, middelhøj mand med blondt hår og skæg. I båden fandtes desuden to cykler, den ene af
disse tilhørte en hotelkarl i Fredericia, Julius Nielsen, der havde udlånt cyklen til sin
broder, der ligger som soldat i byen.
Man mener, at broderen der havde nattegn til kl. 2 sammen med den ubekendte
mandsperson har villet sejle til Fakkegrav for derfra at foretage en cykletur.
Oplysninger fra Horsens til Vejle Amts Folkeblad. De to soldater der var i båden, hed
Grøn og Hansen. Desuden var der i båden en bødker Nielsen og tre smedesvende.
Liget af den fundne mand var bødker Nielsen. De 3 smedesvende arbejdede hos
smedemester Jensen i Stouby. Den ene hed Jens Carl Hansen og var fra Randersegnen og 27 år. Den anden Ole P. Olesen var fra Juelsminde og 20 år gammel,
og den tredje Hans Jensen var fra Daugaard og ca. 18 år gammel.
De 3 smedesvende sejlede fra Stouby lørdag aften og skulle hente de to soldater
på Treldenæs. Foruden de 3 svende og de 2 soldater var der en sjette mand i
båden, nemlig bådens ejer bødker Nielsen fra Stouby. De to soldater der begge hed
Hansen, var fra Fredericia. Alle de forulykkede var unge ugifte mænd.
Oplysninger fra Fredericia til Vejle Amts Folkeblad. Natten mellem lørdag og søndag
er der forlist en båd ud for Trelde Sand, i båden befandt sig 5-6 personer, der formentlig alle er druknede. Båden fandtes i går stående sunken i et Rødspættegarn.
Blandt de forulykkede menes at være to rekrutter fra 10. Batl. De øvrige var fra
Stouby i Bjerre Herred. Der vides endnu intet om, hvorledes ulykken er sket. Kuldsejling er det ikke, efter som sejlene fandtes beslåede. Forhør optages i dag.
Tirsdag den 16. juli 1907. Vejle Amts Folkeblad:
ULYKKEN PAA FJORDEN.
Hvordan er det sket?
Selvfølgelig har ulykken på Vejle Fjord gjort et dybt indtryk på egnens befolkning.
En og anden kendte jo de unge mennesker eller deres forældre, og selv helt udenforstående kunne ikke andet end deltage i sorgen over den ulykkelige sejlads. De
unge mennesker stod jo nu i deres bedste alder. Netop nu skulle de have taget fat på
deres livsgerning. Og da blev de så uventet, og så sørgeligt revet bort.
Ulykken var gårsdagens samtaleemne. Men atter og atter spurgte man sig selv:
”Hvordan kan det være gået til?” Efter telegrammerne at dømme, skulde båden jo
ikke være kuldsejlet, og hvordan er man så kommen så galt af sted? Sandsynligvis
vil det aldrig lykkes at få fuld klarhed over spørgsmålet. De der var med, er jo desværre borte alle sammen, og ingen har således været vidne til katastrofen. Så meget
kan man dog slutte: At båden må være kuldsejlet. Det var en almindelig dæksbåd.
Ballastenhavde man taget bort, og sejlet var gjort fast. En kastevind har da haft let
ved at vippe
- fortsættes s. 19
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Få designet og syet nyt tøj eller det gamle repareret hos

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.hornumlinedance.dk
Mie Munk Mortensen
Hornumvej 18
8783 Hornsyld
Tlf. 75688145

Ni-Design
v

/ Ingeborg Sejr, Vejlevej 118, 7140 Stouby.
Få dit tøj lagt op, ned, ud eller ind.
Svigter lynlåsen eller er sømmen skredet.
Ring på tlf. 75 89 77 50 og aftal en tid.

HENRIKS
SKOVSERVICE

Import og salg
Vin til fest og gaver

Åbningstid “når vi er hjemme”
Idrætsvej 2
7140 Stouby
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Tlf. 75897557
www.dkwine.dk

TLF: 75 89 78 27 - Bil: 21 81 63 27
Henriksskovservice@gmail.com

Plantning
Gødskning
Sprøjtning

Klipning og fældning
af juletræer
Køb og salg af træer

båden rundt. Den er så senere af strømmen ført over i
rødspættegarnet, hvor den blev fundet.
Bødker Nielsen, der ejede båden var en god sejlsportsmand, men en lille smule
forvoven. Fra forskellig side blev der i går talt om, at bødkeren havde villet sejle om
kap med en mand fra Sanatoriet. Men herom kan der slet ikke være tale. Det hele
indskrænker sig til, at den her omtalte bådejer, Samuel Jørgensen havde været ovre
ved Rands Fjord. Her traf han de to soldater som stod og ventede på bødkerens båd.
Da denne endnu ikke var mødt, kom de foreløbig med Jørgensen, og da man senere
ude på fjorden mødte bødkeren og smedesvendene kom soldaterne over i deres båd.
Jørgensen skal derefter have spurgt for spøg, om de skulle se hvem der kom først
over til den anden side. Hertil har bødkeren svaret benægtende. Nogen kapsejlads har
det ikke været. De skulle jo næppe samme vej. Bødkeren plejede at lægge til ved
Rosenvold, og den anden styrede efter Sanatoriet.
To der ikke kom med.
Det kan undertiden være ganske ubetydelige begivenheder, som redder et menneske
fra ulykken, således også her.
En yngre smedesvend skulle ligeledes have været med, men hans cykel punkterede,
og så måtte han blive hjemme. Endelig var der en tjenestekarl, som blev for sent
færdig med høbjergningen, så han nåede heller ikke at komme med. Han og
smedesvenden måtte som sagt blive hjemme, heldigt, ellers havde de rimeligvis ligget
ude i fjorden sammen med de andre.
I Stouby har den sørgelige begivenhed sat sindene i stærk bevægelse. Man kender jo
alle de unge mennesker, der er gået bort. En af vore medarbejdere aflagde i aftes
besøg i byen, navnlig for at få ordentlig rede på de druknedes navne (Ritzautelegrammerne i gårsavisen siger snart et og snart et andet).
Der hviler en egen tung stilhed over byen fortæller han. I den lune sommeraften
samles beboerne i småklynger omkring ved husene for at drøfte ulykken. Et enkelt
sted vejer Dannebrog på halv stang, der er sorg over egnen.
Flinke unge mennesker
Vi taler med smed Jensen, der så pludselig har mistet tre af sine dygtigste folk. I hans
stue sidder faderen til den ene smedesvend, konduktør P. Olesen, Juelsminde. Den
stakkels mand er selvfølgelig dybt nedbøjet, og han gentager atter og atter: ”Nej der er
nok intet håb om at de skulle være i live endnu” det er som om han, trods alt, alligevel
ikke vover at slippe håbet. Også på smed Jensen har ulykken sat sine spor. Han
kendte jo de tre svende så godt som nogen. ”Og det var flinke unge mennesker” siger
han. ”Det var den slags folk man var tjent med at have. Jeg ville nødig have været af
med dem.”
De forulykkedes navne.
Da der var en del fejl i gårsavisens telegrammer, meddeler vi her navnene på de
forulykkede og deres hjemsted: Smedesvend Jens Carl Hansen, søn af husmand Jens
Friis Hansen Stenbergholt, Gjesing sogn. Smedesvend Ole P. Olesen, søn af
konduktør Olesen, Juelsminde. Smedesvend Hans Jensen, søn af husmand Jørgen
Jensen, Daugård. Bødker Nielsens forældre kender man ikke, men han var fra
Odenseegnen. De to soldater var mejerist O.B. Hansen, søn af O.P. Hansen, Hostrup
pr. Daugård, og skrædder Hans Hansen, plejesøn af murer Rasmussen, Fredericia.
Bødkeren har for nogen tid siden overtaget en forretning i Stouby, og skulle om nogle
måneder have været gift, hans kæreste er fra Rimmerslund
fortsættes s. 21

- fortsat fra s. 17
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Belægning  Anlægning af græsplæner  Træfældning
Plantning  Ny anlæg  Renovering  Beskæring
Og vedligeholdelse af boligforeninger og erhverv
Ring for uforbindende tilbud ...

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

Telefon 75 69 14 15
www.rosenvoldcamping.dk

HYLLE’S
MURERFORRETNING
LARS CHRISTIAN HYLLE
Hyrupvej 7 . 7140 Stouby . Mobil 21 66 65 76

Alt murerarbejde
udføres:
!Fliser
!Tag
!Reparationer
!Tilbygninger
!Nybyggeri

HYRUP

MASKINSTATION AS
TLF. 75 89 75 00
*

*

Landbrugets partner hele året
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- fortsa fra s. 19

Så snart man hørte om ulykken,
tog nogle mænd fra Stouby over til Trelde. Den mand der fandtes i båden, genkendte
man straks som smedesvend Jens Carl Hansen, ikke Bødker Nielsen. Det så ud, som
om den forulykkede havde svømmet omkring nogen tid, inden han måtte give tabt. 2
hatte og en vest var drevet i land. Vesten var Hans Jensens og hattene tilhørte
henholdsvis bødkeren og mestersvenden. I går og i dag blev der søgt efter ligene.
En anden forklaring.
En af vore meddelere fra egnen sydøst for Vejle fortæller, at det er fisker Marius
Jensen fra Holk, som har sejlet de to soldater ud til den forulykkede båd. Man forstår
ikke, hvordan båden har kunnet kæntre, da det bestemt hævdes, at storsejlet har
været beslået – altså surret omkring masten. Kun klyveren og fokken var oppe. Som
sagt, meningerne er delte, og man får aldrig fuld besked om, hvordan ulykken er sket.
Den fundne smedesvend er lagt i kiste og ført til fattiggården i Vejlby.
Den 19. juli 1907 bragte Vejle Amts Folkeblad:
ULYKKEN PÅ VEJLE FJORD.
”Fredericia Dagblad” har spurgt en med bådsejlads særlig kyndig mand om hans
mening angående den sørgelige ulykke på Vejle Fjord, hvorved 6 mennesker mistede
livet. Hans svar lød således: ”Det er ikke sansynligt, at båden er kuldsejlet eller gået
rundt, thi så ville den næppe være kommen på ret køl igen. Det uforklarlige ligger i, at
storsejlet er blevet fastgjort til masten, og at det ombordværende lig fandtes ikke
liggende, men siddende i båden.
På grundlag af de i bladene fremkomne oplysninger, kan der fremsættes to gisninger:
Det må antages, at båden, da ulykken skete, har befundet sig meget langt fra land,
måske nærmest Bjerre Herreds-kysten. Ellers var det mærkeligt, at ikke en eneste af
de ombordværende har kunnet svømme i land. Under en byge eller kastevind er
båden blevet sejlet fuld af vand. Den er da begyndt at synke ret ned, hvoraf de 5 af de
ombordværende er flydt bort fra den, og har forsøgt at svømme mod land. Den 6te er
enten blevet indviklet i noget tovværk eller har krampagtig klamret sig fast til båden. Da
båden, som ikke kan have synderlig megen ballast, er bleven lettet for de 5 mænds
vægt, er den atter kommen op i linje med overfladen, og den 6te, der blev i båden, må
da være kommen så meget til sig selv igen, og været blevet klar over situationen, at
han har fået storsejlet fastgjort til masten, som rigtigt var. Fokken, som hang og
daskede, har han ikke kunnet komme ud til, da forenden ikke har kunnet bære ham.
Derefter har han muligvis forsøgt at lænse noget af vandet ud, men er blevet træt, og
har sat sig for at hvile. Anstrengelsen og skrækken har imidlertid taget så stærkt på
ham, at han er død. Båden har så måttet passe sig selv og er til sidst endt i
bundgarnet.
Den anden gisning, der kan have sandsynlighed for sig, går ligeledes ud på, at båden
ikke er kuldsejlet, men sejlet omtrent fuld af vand. Man har da skyndt sig at gøre
storsejlet fast, men under dette arbejde af ukyndige og ikke tilstrækkelig forsigtige folk,
er båden krænget over, og den er blevet helt fyldt med vand og er begyndt at synke.
De senere tildragelser har da været omtrent som foran nævnt, og der er ligeledes
grund til at formode, at smedesvend Jens Carl Hansen har været i live efter
katastrofen.
- fortsættes s. 23
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Frisørhjørnet
v/ Thuy Thi Truong

Vi sparer dig for meget
Vi er sponsor for
Stouby GIF

Borgergade 21
7140 Stouby
Tlf. 75897730

Taxi- og firmakørsel
Handicapkørsel
Pakke- og kurerservice
Nu også……Juelsminde Minibusser
v. Kim Eriksen, Stouby Kirkevej 7140 Stouby

HENRIKS
SKOVSERVICE

TLF: 75 89 78 27 - Bil: 21 81 63 27
Henriksskovservice@gmail.com

e”

Plantning
Gødskning
Sprøjtning

97557
ne.dk

Klipning og fældning
af juletræer
Køb og salg af træer

HENRIKS
Registreret Revisor
Aksel NielsensSKOVSERVICE
Vej 1

Karen Hansen

Import og salg
Vin til fest og gaver

Åbningstid “når vi er hjemme”
Idrætsvej 2
7140 Stouby

22

Tlf. 75897557
www.dkwine.dk

7140 TLF:
Stouby
75 89 78 27 - Bil: 21 81 63 27

Henriksskovservice@gmail.com

Gl. Vejlevej 21
8721 Daugård
Tlf. 7589 6066

Klipning og fældning
Plantning
af juletræer
Gødskning
www.r-i-d.dk
Køb og salg af træer
Sprøjtning

- fortsat fra s. 21

Det kunne vistnok tjene til at kaste et skær af lys over den sørgelige hændelse, om det
ved obduktion af Hansens lig kunne konstateres, hvorvidt hans død skyldes drukning
eller en anden årsag.
Tirsdag den 30. juli 1907. Vejle Amts Folkeblad:
FUNDET LIG.
En af de 6? Er det bødkeren?
To unge københavnske turister, der i denne tid foretager fodture i forskellige af landets
egne, var i går ude i den del af Bjerre Herred, der støder op til Vejle Fjord. På vejen til
Rosenvold fandt de ved strandbredden, en halv fjerdingvej på den anden side af
landgangsbroen, liget af en middelhøj mandsperson. Liget var iført en blåstribet skjorte
og havde vandstøvle på det ene ben.
Da turisterne måtte skynde sig for at nå dampbåden, bar de liget et lille stykke op på
land og meldte i dag det passerede til det herværende politi, som straks lod
meddelelsen gå videre til Bjerre Herreds politi, der lader fornøden undersøgelse
foretage.
Meget taler for, at det er liget af bødker Nielsen. Det var, som det vil huskes, i hans
båd, de 6 forulykkede tog ud på fjorden. Den ene af turisterne er en student Lucas.
Den anden hedder Vibe Hastrup, søn af en bekendt københavnsk fabrikant.
Den 15.august 1907 Vejle Amts Folkeblad:
ULYKKEN PÅ VEJLE FJORD.
I går eftermiddags har man i farvandet mellem Rosenvold og Fakkegrav fundet liget af
en af de ved kæntringen på Vejle Fjord den 14.juli forulykkede. Man mener, at det er
den anden af de druknede soldater mejerist Hansen fra Hostrup.
Fra Vejle Amts Folkeblad:
ENDNU EN ULYKKE PÅ FJORDEN.
2 unge mennesker druknet.
Få dage efter at de 6 mænd drukner, går det galt igen, en dæksbåd fra Vejle, synker
midt ude mellem Brejning og Daugård i stærk storm. Kaptajnen og en 13 års dreng der
ellers var med for sin fornøjelse drukner. Drengen Rasmus Hast fra Holmen i Vejle,
bliver fundet den 29. August og begravet på Stouby kirkegård den 1.september 1907.
Efterskrift
Vejle fjord som vi alle kender som mild og rolig kan også vise sig som et uhyre.
De to ulykker er for længst gået i glemmebogen, der er ikke fundet eller hørt noget
andet, og det er underligt at så tragisk en ulykke ikke har sat sine spor på en eller
anden måde. Bemærk hvordan avisen har det lidt svært med navnene og datoer.
Kilde: Avis artikler i Vejle Amts Folkeblad og Stouby kirkebog 1907.
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Foreningen Stouby Skoles Venner afholder

Påske-BANKO
Torsdag d. 8 april kl. 18.30-20.30.
Bankospillet der er for både børn og voksne,
afholdes på skolen. Der vil være masser af fine
præmier til både børn og voksne. Stouby Skoles
Venner vil stå for salg af kage, kaffe, vand o. lign..
Pris pr. plade kr. 20,00 og 3 for kr. 50,00
VEL MØDT!

STØT BØRNENE - STOUBY´S FREMTID
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Oversigt over gudstjenester i Stouby og Hornum sogne - marts - maj 2010
Søndag den 28. marts Palmesøndag
Torsdag den 1. april Skærtorsdag
Fredag den 2. april Langfredag
Søndag den 4. april Påskedag

Mandag den 5. april 2. Påskedag
Søndag den 11. april 1. s. e. påske
Søndag den 18. april 2. s. e. påske
Søndag den 25. april 3. s. e. påske
Fredag den 30. april Bededag
Søndag den 2. maj 4. s. e. påske
Søndag den 9. maj 5. s. e. påske
Torsdag den 13. maj Kristi himmelfart
Søndag den16. maj 6. s. e. påske
Søndag den 23. maj Pinsedag
Mandag den 24. maj 2. Pinsedag
Søndag den 30. maj Trinitatis søndag

STOUBY
10. BIL
Ingen
14.00 Liturgisk
10.30 BIL

Ingen

19.30 Fin Petersen
Ingen
10.30 BIL
Ingen
10.30 Konfirmation
Ingen
10.30 BIL
Ingen
10.30 BIL
Ingen
10.30 BIL

HORNUM
Ingen
10.30
Ingen
9.00

10.30

Ingen
10.30
Ingen
10.30
9.00 Konfirmation
19.30
Ingen
10.30
9.00
10.30
Ingen

_________________________________________________________________________
Liturgisk gudstjeneste i Stouby Kirke Langfredag den 2. april kl. 14.00. Det er en kort
gudstjeneste uden prædiken og altergang, hvor vi i stedet hører tekster, den sidste del af
lidelseshistorien og synger de salmer, der hører til denne specielle dag.
Indsamling Påskedag
Vi samler ind til KFUM og KFUK ved gudstjenesterne påskedag i begge kirker. De gør et stort og
godt stykke arbejde for at formidle det kristne budskab ud til børn og unge i Danmark på en
tidssvarende måde og i et sprog, som børnene og de unge har en chance for at forstå.
Sogneaften - tirsdag den 13. april kl. 19.30 i Stouby Multihus.
Det bliver en aften med Jeppe Aakjær Causeri – af John S. Madsen fra Snaptun og pianisten Steen
Mørcholdt fra Klakring. Gennem fortælling, sang og oplæsning af udvalgte tekster belyses forskellige
og til tider mere ukendte sider af Aakjærs litterære og politiske virke. Causeriet vil veksle mellem
oplæsning, fællessang, fremførelser og præsentationer i anekdotisk form. Der er kaffe á 30 kr.
Konfirmation
Søndag den 2. maj er der (om alt går vel) 5 konfirmander i Hornum Kirke kl. 9 – og 19 konfirmander i
Stouby Kirke kl. 10.30. Navnelisten vil kunne ses hos Købmand Yding i Stouby i ugerne op til den 2.
maj.
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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

JØRGEN BOJSEN JENSEN
TØMRERMESTER
Kildevangen 16 8783 Hornsyld Tlf. 75 68 75 99
Værksted Hornumvej 4, Hornum 75 68 71 88

Vestergaard I/S.
v. Ole Lyse

Alt i digitaltryk og offsettryk
Dekorering af biler og vinduer
Fotoplot
Fotografering
Skilte
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Snullik’s Data
Bellevej 8,
Gammelby
7140 Stouby
Tlf. 75897078

Foreninger og organisationer i Stoubyområdet
Navn:

Formand/leder

Adresse

Telefon nr.

Bjerre Herred Havekreds
Bjerre Herred Rideklub
Bjerre Herred Svømmeklub
Columna Gymnastikforening

Kirsten Mortensen
Ida-Lis
Grethe Riber Dam
Eva Gamst Jensen

Klejs Skovvej 16, 7130 Juelsminde
Overbyvej 18, 7130 Juelsminde
Bråskovvej 59, 8783 Hornsyld
Møllevænget 7 M, 7140 Stouby

7568 7755
3067 4094
2127 8134
7589 7003

Fodboldklubben RHS
Hornum Menighedsråd
Håndboldklubben HSR
Indre Mission-Stouby

Flemming Fredskilde
Christina Pedersen
Peter Jakob Jensen
Laurids Madsen

Kirkedalsvej 31, 7130 Juelsminde
Hornumvej 12, 8783 Hornsyld
Søndergade 49, 8783 Hornsyld
Vejlevej 80, 7140 Stouby

7568 5715
7568 8780
7568 7160
7589 7264

KFUM-Spejderne i Stouby
Kildebjerget Kostskole
Lokalhistorisk Arkiv
Multihusets Café

Dina Kjerkegaard
Sten Muff
Ole Hald
Judit Lund

Hyrupvej 8, 7140 Stouby
Sanatorievej 1, 7140 Stouby
Bøgevej19, 8783 Hornsyld
Idrætsvej

7675 9009
7589 7455
7589 7070
2548 9879

Naturbørnehaven
Rosenvold Havns Bådelaug
SIM, Skolen I Midten
SIM Skolebestyrelse

Tove Paaske
Ove Henriksen
Claus Pape
Bjørn Lorenzen

Stouby Skovvej 2, 7140 Stouby
Lilleeje 14, 8722 Hedensted
Nørremarksvej 3, 8783 Hornsyld
Lindevangen 6, 7140 Stouby

7589 7868
7589 0027
7983 3101
7589 7822

Stouby Aktivitetsklub
Stouby Bladet
Stouby Børneklub

Vagn Jacobsen
Helene Fruelund
Benny Friis

Idrætsvej 5, 7140 Stouby
redaktion@stouby.nu
Kalmarvej 19, 7140 Stouby

7589 7011
2182 9622
7589 7886

Stouby Erhvervsforening
Stouby GIF
Stouby Jagtforening

Peter Rossel
Erling Juul
Ole Mikkelsen

Aksel Nielsens vej 6, 7140 Stouby
Løgballevej 24, 7140 Stouby
Mølletoften 2, 7140 Stouby

7589 7901
7569 1472
2398 4193

Stouby Menighedsråd
Stouby Motion
Stouby Multihus, best.formand
Stouby Mulithus, halbestyrer

Jens Juul
Rune Stensdal
Just Kristensen
Palle Bonde

Grundvej 15, 7140 Stouby
Aksel Nielsens Vej 10, 7140 Stouby
Sanatorievej 8, 7140 Stouby

7589 7261
7589 7015
2275 1985
7589 7520

Stouby Net
Stouby Pensionistforening
Stouby Skakklub
Stouby Skole

Knud Olesen
Søren P.Simonsen
Jens Otto Grabau
Frank L.. Petersen

Idrætsvej 2, 7140 Stouby
Stouby Kirkevej 18, 7140 Stouby
Kalmarvej 12, 7140 Stouby
Vejlevej 93, 7140 Stouby

7589 7557
7589 7164
7589 7210
7589 7511

Stouby Skolebestyrelse
Stouby Skoles Venner
Stouby og Omegns Lokalråd
Stouby Vandværk

Marianne Kristensen
Erling Nordtoft
Kirsten Jørgensen
Ib Christiansen

Sanatorievej 8, 7140 Stouby
Mikkelsvej 11, 7140 Stouby
Borgergade 15, 7140 Stouby
Bråskovvej 86, 7140 Stouby

7589 7065
7569 1286
7589 7546
2179 7733

Stoubys Aktive Piger
Vejlefjord Centret
Venstre-Stouby
Ældre-Sagen

Kontaktperson Konny Jensen
Stig Thomasen
N. H. Borch Mikkelsen
Ove Lauridsen

Bjerggårdsmarken 11 A, 7140 Stouby
Sanatorievej, 7140 Stouby
Bellevej 19, 7140 Stouby
Rosenvænget 20, 7130 Juelsminde

2536 4811
7682 3333
7589 7241
7569 3318

HUSK! Tjek, at det er de rigtige oplysninger, der står her om jeres forening eller organisation. Henvend dig venligst til redaktionen, hvis
du har ændringer.
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AKTIVITETSLISTE

Alle onsdage og torsdage: Dagens ret i Multihusets Café kl. 17
Alle torsdage: Bordtennis, Multihuset kl. 18, gratis
Alle søndage: Mountainbike-tur, P-plads v/købmand kl. 08 – bare mød op!
Tirsdage ulige uger kl. 14 - 15.30 kommer Bogbilen til SPAR
Torsdage i ulige uger kl. 19.30 – 21.30 er Lokalarkivet åbent
Marts
31. Kl. 19. Besøg hos Gunilla i Hedensted. 10% på tøj. Bare mød op. Stoubys Aktive
Piger.
April
8. Generalforsamling og repræsentantskabsmøde for og i Multihuset. Se s. 5
8. Påskebanko 18.30 – 20.30. Stouby Skoles Venner. Se s. 24
12 kl. 19: Generalforsamling i Stouby og Omegns Lokalråd. Se s. 13
13. Sogneaften om Jeppe Aakjær kl. 19.30 i Stouby Multihus. Se side 25
15 + 29 kl. 19.30 – 21.30. Lokalarkivet åbent
22. Generalforsamling i Multihuset kl. 19 for Stoubys Aktive Piger
Maj
25. Udflugt arrangeret af Stoubys Aktive Piger
29. Spejderne avisindsamling. Se side 9
Juni
26 Kl. 10.30: Stoubyløbet i forbindelse med Sommerfesten
Næste nummer (nr. 135)
af Stouby Bladet udkommer i starten af juni 2010.
Deadline for materiale til bladet er den 28. maj 2010
De følgende numre udgives:
I starten af august, i starten af oktober og i starten af december 2010.

28

Tryk: Snullik’s Data, tlf. 75897078

