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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.hoejbygaard-
linedance.dk

Mie Munk Mortensen
Hornumvej 18
8783 Hornsyld
Tlf. 75688145

Få designet og syet nyt tøj -     

eller det gamle repareret hos 

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.

 

Ni-Design 
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.hoejbygaard-
linedance.dk

Mie Munk Mortensen
Hornumvej 18
8783 Hornsyld
Tlf. 75688145

Få designet og syet nyt tøj -     

eller det gamle repareret hos 

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.

 

Ni-Design 
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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

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.hoejbygaard-
linedance.dk

Mie Munk Mortensen
Hornumvej 18
8783 Hornsyld
Tlf. 75688145

Få designet og syet nyt tøj -     

eller det gamle repareret hos 

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.

 

Ni-Design 
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.hoejbygaard-
linedance.dk

Mie Munk Mortensen
Hornumvej 18
8783 Hornsyld
Tlf. 75688145

Få designet og syet nyt tøj -     

eller det gamle repareret hos 

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.

 

Ni-Design 

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
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Stouby Bladets redaktion 
Helene Fruelund   tlf. 21 82 96 22 
Bjørn Lorenzen   tlf. 61 41 65 19 
Annonceansvarlig, Ingeborg Sejr  tlf. 75 89 77 50 
   
Indlæg til Stouby Bladet & stouby.nu sendes til: redaktion@stouby.nu  

 
Henvendelse vedr. annoncer kan ske til annonceansvarlig Ingeborg Sejr  
på telefon: 75 89 77 50 
 
Bestyrelsen for Stouby og Omegns Lokalråd 
Formand:  Ole Lyse   tlf. 20 61 55 00 
Næstfmd.:  Linda Peitersen   tlf. 60 32 50 25 
Sekretær:  Helene Fruelund   tlf. 21 82 96 22 
Kasserer:  Kirsten Jørgensen (udenfor best.) tlf. 22 90 95 06 
Best.medl.:  Niels Sørensen (repr. for Stouby Skole) tlf. 60 48 93 22 
Best.medl.:  Per Klarup   tlf. 30 54 98 44 
Best.medl.:  Anders Pedersen   tlf. 40 82 02 55 
Best.medl.:  Maria Sahl Nedergaard (repr. for GIF) tlf. 23 20 37 39 
Suppleant:  Mette Lyse   tlf. 40 28 91 11 
Suppleant: Lene Jorsal   tlf. 21 15 84 82 
  
Bestyrelsen for Stouby GIF  
Formand: Jan Rosenmaj Pedersen  tlf. 75 89 70 75 
Næstfmd: H.P. Hansen   tlf. 60 32 50 25 
Kasserer: Hans Jørn Sørensen  tlf. 27 31 53 03 
Sekretær: Maria Sahl Nedergaard  tlf. 23 20 37 39 
Best.medlem: Mette Tønnesen   tlf. 75 69 12 86 
Fodbold: Torsten B. Christiansen  tlf. 20 78 36 66 
Gymnastik: Lisbeth R. Thomsen  tlf. 75 71 20 24 
Tennis: Klaus Petersen   tlf. 75 89 77 71 
Bordtennis:  Poul Erik Sørensen  tlf. 75 89 70 51 
Badminton: Erling Juul   tlf. 23 30 60 72 
Motion: Klaus Holgersen   tlf. 75 89 79 75 
_________________________________________________________________ 

 
Stouby Bladet forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i indsendte indlæg. Da bladets 
indtægter alene kommer fra annoncerne, er det disse indtægter der afgør, hvor mange 
sider bladet kan fylde. Derfor vil man som indlægssender kunne opleve, at ens indlæg er 
blevet forkortet. Redaktionen sørger naturligvis for, at indlæggets indhold ikke ændres 
ved evt. forkortelse. 
Bladet leveres i en plastpose ved din adresse. Hvis man bor indenfor byskiltet i Stouby, bliver 
bladet leveret i postkassen. Får du ikke dit blad, 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. Hvis du hører om nogen, som ikke har fået bladet leveret, kan du 
kontakte Kjeld Jørgensen på telefon: 40 78 76 46 eller på mail: kjeld.jorgensen@hafnet.dk  
Du kan også downloade bladet på www.stouby.nu.  
Stouby Bladets oplag: 975 expl. 
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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*

Tømmermester

Jørgen Fisker Henriksen
Aksel Nielsens Vej 5      7140 Stouby

mobilbyg@mobilbyg.dk
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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*

KRANARBEJDE UDFØRES

Container
udlejes

Vognmand
Johnny P. Frederiksen

30 702030
75 897251

Levering af Sand  -  Ral  -  Muld  -  Flis
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Velkommen til nye forpagtere af Rosenvold Strand Camping! 

Karen Bentley og Brian Petersen har indgået en 
aftale med Annalene om forpagtning af 
Rosenvold Strand Camping fra den 1. januar 
2013, og glæder sig til at føre Rosenvold Strand 
Camping videre de næste mange år. 

Karen og Brian er kendte ansigter på 
campingpladsen, da de har været fastliggere de 
sidste 7 år.  
For de der ikke kender Karen og Brian kan vi 
fortælle, at Brian stammer fra Nordjylland og er bageruddannet på Hjallerup 
Bageri, men har kørt som lastbilchauffør gennem mange år. Karen er englænder 
og kom til Danmark som ung pige i huset i 1980. Hun har gennem de sidste 15 år 
arbejdet i IT branchen, de seneste år med åbning af butikker i hele Europa og 
kører nu som systemkonsulent. 

Brian vil være på pladsen fuld tid, mens Karen vil være der alle weekender og i 
sommerferien. De i alt 8 børn (med påhæng) og 6 børnebørn vil hjælpe til i 
perioder, så der vil være flere nye ansigter på pladsen.  

Det er Karen og Brians planer at føre Rosenvold Strand Camping videre i samme 
ånd som nu, hvor naturen er i højsædet og roen til at nyde den er til stede. 

 

 
Grundlovsmøde på Rohden Gods 
 
Grundlovsdag onsdag den 5. juni afholdes der 
grundlovsmøde i parken på Rohden Gods.  
Mødet begynder kl. 13.00, og vi har været så 
heldige at få Søren Pind til at komme at tale.  
KL. ca. 14.00 vil Stouby GIFs juniorhold lave 
en lille gymnastikopvisning. 
Det er jo 2 år siden, vi sidst havde 
grundlovsmøde på Rohden. Dengang var man 
midt i den store renovering og ombygning, som 
nu er tilendebragt.  
Det bliver spændende at se det færdige resultat. Husk at medbring Kaffe, stol eller 
et tæppe. 
I tilfælde af dårligt vejr afholdes mødet indendørs. 
 
Alle er velkomne! 
 

/Stouby-Hornum Venstre, Niels Henning Broch-Mikkelsen 
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Nyt fra ”halmutter” 
 
Tak til Maria fra Vrigsted, for tallerkener! 
  
Alt glemt tøj og ting gives bort 1. juli, så der er en måned til at hente, hvis du har 
glemt noget i Multihuset. 
  
Sundere: Som man nok har set i avisen, så arbejder Hedensted kommune på 
sundere mad i sportshaller m.m. 
Den er jeg med på!  
Så friture ryger ud ca.1. august, og der kommer en ovn ind i stedet for. Det er så 
min opgave at finde de produkter, som har den samme smag, som i friture, men 
som bare er meget sundere. Det kan fint la sig gøre! 
Så nu er det jo på til jer, at tage godt imod forandringen.  
 
I kan se cafemenu på vores hjemmeside. Menuen starter op 1. september.  
  
Fællesspisning 29/8 kl. 18.00: Farsbrød m/kartofler fra ny ovn, sovs, salat og 
groft brød. 50 kr. per/pers. Børn u. 4 år gratis. Tilmelding senest 28/8 kl. 12.00. 
  
Aftensmad: Jeg har forespørgsler ang. aftensmad, både i hallen og ud af huset.  
Fra 1/9 vil det være en mulighed tirsdag og torsdag. Menu vil komme på 
hjemmesiden. Prisen vil være 45 kr. ud af huset og 50 kr. i cafeen. 
  
Uge 28-håndværkere i huset: Cafeen og salen skal lakeres. Der kommer opslag 
ang. åbning og adgang til motion ved Spar og på skydedøren til Multihuset.  
 
Jeg holder ferie fra 12. - 29/7. Der er ferieafløser på.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tusind tak, kære nabo, for det 
smukke billede!  
Det gør en forskel i cafeen. 
Malet af Elias Nielsen.  

 
/Med Venlig Hilsen Halmutter 
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Stoubyløbet 2013 – 5. gang! 
Se også www.stouby.nu  

 
Stoubyløbet - nu for 5. gang! 

 
Så stil op med eller uden barnevogn, bedstemor, tømmermænd og hund! 
 
Slå din egen tid fra sidste år – se resultatlisten fra 2012 (samt 2009, 2010 og 2011) på www.stouby.nu under Stoubyløbet. 
Eller slå rekorden på den lange rute: 37.07 (10 km.)  
 
Hvornår:  Lørdag den 15. juni 2013 klokken 1030 (sommerfestlørdagen1, du ved) 
 
Program: 
Kl. 09.00-10.00 Eftertilmelding. Uddeling af startnumre 
Kl. 10.15 Fælles opvarmning 
Kl. 10.30 Løbet skydes i gang for alle tre distancer 
Kl. 11.45 ca.  Præmieoverrækkelse ved start/mål-plads. Lodtrækning om præmier (kun blandt  
 forhåndstilmeldte deltagere) 
Kl. 12.00-12.30 Mulighed for at få lavet diplom ved start/mål-plads*  
 
 *kun for forhåndstilmeldte deltagere i aldersgruppen 0-8 og 9-14 år. Øvrige deltagere kan efter løbet printe diplom fra 
 www.stouby.nu under Stoubyløbet og selv udfylde. 
 
Hvor:  Start/mål på sommerfestpladsen bag Multihuset. Mulighed for omklædning og bad i Multihuset 
 
Distancer:  3,3 kilometer på asfalt 
 6,7 kilometer på asfalt/grus – vanddepot efter ca. 4 km. 
 10 kilometer på asfalt og skovstier – vanddepot ca. halvvejs 
 Du kan se kort over ruterne på www.stouby.nu under Stoubyløbet. Ruterne er skiltede 
 Husk: der løbes på eget ansvar. Der er ikke lukket for almindelig trafik mens løbet afvikles 
 
Forplejning:  Frugt og vand i målområdet, samt væskedepot ved 5 kilometer på den lange distance, og ca. 4 km. på den 

mellemste distance 
 
Resultater:  Du kan se resultatlisterne på www.stouby.nu under Stoubyløbet. 
 
Præmier og aldersgrupper:  
Alder(køn) → 
Distance ↓ 

0-8 (♀ og ♂) 9-14 ♀ 9-14 ♂ 15 og op ♀ 15 og op ♂ 

3,3 km 150,- 200,- 200,- 200,- 200,- 
6,7 km. 150,- 200,- 200,- 200,- 200,- 
10 km. 150,- 300,- 300,- 300,- 300,- 
Præmierne består af gavekort til Sportigan 
 
Tilmelding og betaling:  Senest 9. juni på www.stoubygif.dk  

 Eftertilmelding på løbsdagen frem til klokken 10. Kom i god tid – gebyr + 10 kroner.  
 Personlig henvendelse og kontant afregning ved eftertilmelding 

 
Startgebyr:  Voksne (fra 15 år og op): 50 kroner. Børn: 25 kroner 
Flere oplysninger om Stoubyløbet: Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com, tlf.: 21 82 96 22.  

                                                
1 Her kan du snarest læse mere om sommerfesten: www.stouby.nu  



8

Er du på udkig efter 
en bank, der arbejder 
lige så hårdt for dig, 
som du arbejder for 
dine penge? Så er 
det på tide at tage en 
snak med os i Spar 
Nord Vejle.

Kontakt os på 
7641 4100.

Tommy Laursen
Niels J. Hansen

 tættere på

Prøv en bank 
der leverer

                           
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

Dyrlægen i Stouby
Dyrlæge Bjørn Lorenzen

Lindevangen 6 • 7140 Stouby
info@dyrlaegenistouby.dk

Tlf.: 61 41 65 19

Behandling af hunde og katte
Konsultation efter aftale

Jeg kommer også gerne ud til dig og dine dyr

VEJLEVEJ 59 * HYRUP * 7140 STOUBY

HYRUP
MASKINSTATION

TLF. 75 89 75 00

A
S

Alt entreprenør og landbrugsarbejde udføres
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Siden sidst fra Stouby og Omegns Lokalråd 
  

I skrivende stund siler regnen ned - en rigtig god dag til at skrive et lille indlæg til 
Stoubybladet. Ellers har vi de seneste par dage haft en rigtig god forsmag på den 
kommende sommer.  
Skoven, hegn og hække står nu frodigt og tæt og en god pinse er lige overstået. 
Så håber vi bare, at vejret arter sig godt til sommerfesten, der står lige for døren.  
Se mere om sommerfesten på side 7, 16, 17 og 18 her i bladet.   
  
Træskohage Fyr 
Som det sikkert er mange bekendt, trænger 
Træskohage Fyr til en kærlig hånd. Det er et 
yndet udflugtsmål for mange, og vi har haft 
kontakt til naturstyrelsen v. naturvejleder Gert 
Hougaard Rasmussen for at påpege fyrets 
forfald. Naturstyrelsen har netop i år afsat 
midler til en gennemgribende restaurering af 
fyret, men naturstyrelsen er meget interesseret i 
et fremtidigt samarbejde med lokalrådet om 
vedligehold, tilsyn m.v.  
  
Skulptur ved Yding 
Inden for de seneste uger har "Save Niels" 
arbejdet ihærdigt på en træskulptur ved torvet 
hos Yding. Der var stor spænding om "motivet", 
og det endte med en abe i en palme. Et rigtig 
flot stykke træskærearbejde! 
Spøgefugle har allerede udtalt, at man ikke skal 
gå for tæt på skulpturen, for så springer 
aben over på skulderen. 
Der skal lyde en tak til Ulla Yding, der tog 
initiativ til torvets udsmykning! 
Lokalrådet har søgt midler fra kommunens 
landdistriktspulje, og skærearbejdet vil i stor 
udtrækning blive finansieret via 
landdistriktsmidler. 
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Generalforsamling 

Omkring 25 borgere deltog i generalforsamlingen, der forløb stille og roligt. Der 
udspandt sig dog en heftig debat omkring et nyt logo. Det blev aftalt, at lokalrådet 
arbejder videre med et forslag til et nyt logo, gerne med en kombination af det 
gamle og et nyt.  
Der var genvalg over hele linjen, og ved den efterfølgende konstituering blev der 
ingen ændringer. Lokalrådet har et ønske om at knytte tættere forbindelser til 
Hornum og foreslog, at lokalrådet fik mulighed for at supplere sig med en person 
fra Hornum Sogn. Foreslået og valgt blev Lis Høgh.  
Referat fra generalforsamling og formandsberetning findes på www.stouby.nu   
  
Asfaltering af Idrætsvej 
Idrætsvej er i en meget dårlig forfatning og det har vi påpeget over for Teknisk 
forvaltning. Der er kun afsat kr. 9 millioner til asfaltering i kommunen i år, men 
forvaltningen har efter en besigtigelse og moderat pres besluttet af Idrætsvej skal 
have en tur i år. Forvaltningen vil også se på se på de manglende kantsten på 
strækningen med videre. 
  
Roser til konfirmanderne 
Som noget nyt havde lokalrådet i år valgt at indkøbe en stor rose til alle 31 
konfirmander, der blev konfirmeret i Hornum og Stouby Kirker. Vi ønsker til lykke! 
 
Kildebjerget 
Regionens embedsmænd har indstillet, at Kildebjerget skal lukke ved udgangen af 
indeværende skoleår. Det er Hedensted Kommune, der ejer bygningerne, men 
regionen har en lejeaftale der løber frem til 31/12-14. Kommunen har ingen 
aktuelle planer for Kildebjerget, så derfor 
er forslag og initiativer vedr. 
Kildebjergets fremtid meget velkomne.  
  
Kommuneplanen  
Kommuneplanen er nu sendt i høring til 
31/7-13. Der er mulighed for at 
fremkomme med bemærkninger og 
forslag i høringsperioden. Kommunen 
afholder ét fællesmøde vedr. 
kommuneplanen 10/6-13 kl. 1900 i 
Ørum-Daugård Multicenter. Vi afholder 
et lokalt kommuneplanmøde i Multihuset 
i juni, hvor en medarbejder fra Teknisk 
forvaltning gennemgår de væsentligste 
ændringer i planen og besvarer 
spørgsmål. Se på www.stouby.nu, 
opslag hos Spar, Multihus m.v. 
 



11

Lokal Stoubybus 
Sammen med Stouby Skole undersøger vi i øjeblikket mulighederne for, at 
skolens bus kan indgå i et landsbysamarbejde, hvor bussen, udover skolebørn, 
kan betjene f.eks. ældre og idrætsudøvere i de timer, hvor den ikke benyttes af 
skolen. Der bliver tale om et forsøgsprojekt, idet man ikke uden videre kan gå ind 
og foretage "bus- og taxakørsel".  
I den forbindelse kan det måske blive nødvendigt at tilknytte en "landsbypedel". 
 
 
Mølleparken 
Vi har afholdt et møde med omsorgsklubben 
og beboerne i Mølleparken. De ældre er meget 
tilfredse med forholdene, men de kunne godt tænke 
sig en pavillon til at forlænge sommeren. Desuden 
efterlyser de bedre busforbindelser. Vi undersøger. 
  
 
Cykelstiprojektet/Bråskovvej  
Vi kom ikke i betragtning ved 
kommunens prioritering af cykelstier i forbindelse 
med cykelstipuljen. Vi har dog selv indsendt en 
ansøgning direkte til Vejdirektoratet. Efterfølgende 
har Linda haft kontakt til Dansk Cyklistforbund Vejle-
Hedensted. De finder vort projekt spændende og vil 
gerne medvirke til, at projektet kan gennemføres. 
  
 
Fonden for grønne ildsjæle 
Vi har ansøgt Miljøministeriet om kr. 60.000,00 til indkøb af 2 gode cykler, trailer, 
affaldsspande m.v. Det er meningen, at cyklerne med trailer skal udlånes til 
miljøbevidste borgere, der vil køre en tur rundt i 
sognet og samle øldåser og andet affald op fra 
gader og vejgrøfter. Der bliver tale om meget 
synlige cykler og trailer med logoer, så at man 
ikke er i tvivl om, at "her kommer en 
miljøbevidst borger". Dette tiltag vil sikkert også 
have en afsmittende adfærd på andre borgere, 
der forhåbentlig lige tænker sig om, inden man 
kaster affald fra sig.  
 
  
 
Mød op og støt de lokale arrangementer! 
God sommerferie! 

/Ole Flemming Lyse/formand. 
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JORDARBEJDE

KLOAKARBEJDE

STØBEARBEJDE

BELÆGNING
Bråskovvej 94 • 7140 Stouby • Tlf. 2082 6402

www.htn-entreprenør.dk

Frisørhjørnet

Borgergade 21
7140 Stouby
Tlf. 75897730

v/ Thuy Thi Truong

 

  

 

Anlæg af indkørsler m.v.
Jord og beton arbejde.
Kloakering
samt byggearbejder.

Stouby Entreprenørforretning ApS
Bellevej 20 - 7140 Stouby
Tlf. 75 89 77 77 - Fax 75 89 77 98

Vestergaard I/S.
v. Ole Lyse

JØRGEN BOJSEN JENSEN

TØMRERMESTER
Kildevangen 16 8783 Hornsyld Tlf. 75 68 75 99

Værksted Hornumvej 4, Hornum 75 68 71 88

Snullik’s Data
Bellevej 8, 
Gammelby

7140 Stouby

Alt i digitaltryk og offsettryk
Dekorering af biler og vinduer

Fotoplot
Fotografering

Skilte                              Mobil: 27517078

Åbningstider: 
Mand. kl. 9-19 . 
Tirs., ons., tors. 

kl. 9-17.30
Fred. kl. 9-19 . 
Lørdag lukket

Bråskovvej 63 - 8783 Hornsyld - Tlf. 75 68 74 55

Inden du køber 
radio/TV og 
hårde hvidevarer

Vi kan tilbyde…Vi kan tilbyde…Bosch 
Induktionskomfur

Inden du køber 
radio/TV og 
hårde hvidevarer

PRØV OS
• God service
• Gode afh. priser
• Gode priser på levering  
 og montering. Vi fjerner  
 selvfølgelig pap og gamle  
 maskiner
• Gode parkeringsforhold
• Stort udvalg

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
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BYVANDRING i STOUBY
 
Kender du din by og kender du dens fortid?
I løbet af sensommeren planlægger STOUBY LOKALARKIV en rundvisning i byen 
med fortællinger om husene, forretningerne og deres tidligere formål.

 
Borgergade 44, 1908. Der hvor Brugsen holdt til

Ligger du inde med billeder, fortællinger, anekdoter el. andet godt om husene og 
deres beboere samt forretninger, da kom og deltag.

 

             Stouby Handelsplads 1910. Borgergade

Tidspunktet, som endnu ikke er helt fastlagt, bliver i løbet af eftersommeren.
 Se i øvrigt opslag herom senere i Stouby bladet og hos købmand Yding.
 På gensyn og god sommer til alle.
 Vh/   STOUBY LOKALARKIV, Vejlevej 91, 7140 Stouby  / Hanne Krogh
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~~~  STRAND ~~~~~~  STRAND ~~~
Tlf. 75 69 14 15
7140 Stouby

Velkommen til

et hjørne af paradis
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ROSEN    OLD
            Camping
ROSEN    OLD
            Camping

 
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

Stouby GIF og DGI Sydøstjylland
afholder fodboldskole i uge 27.

Sidste chance for tilmelding årets fodboldskole på
www.dgi.dk/201310406012

Praktiske oplysninger:
Deltagere:  Piger og drenge 7-14 år 
Tid:  1. - 5. juli 2013
  man. -  tors. kl. 9-15 og fredag kl. 9-14
Sted:  Stouby Multihus
Pris:   600 kr. pr. deltager, der bor i Hedensted Kommune – 
  675 kr. pr. deltager, der bor uden for kommunen
Tilmelding: Senest 13 juni 2013
Kontakt: Niels Groth, 40 87 77 50 – ni.groth@mail.tele.dk

Med i deltagerprisen er frugt udleveret 2 gange dagligt, samt tøjpakke fra Hummel 
indeholdende: 1 stk. Hummel spilletrøje, 1 par Hummel spilleshorts, 1 par Hum-
mel strømper, 1 stk. Hummel fodbold og 1 stk. drikkedunk.
Husk at tilmelde i barnets navn og fødselsdato, samt at angive tøj-størrelse!
Frugtsponsorer: Dit lille malerfirma - Hyrup Maskinstation A/S - Kvik Auto A/S -  
Hyrup Tømrer- & snedkerforretning A/S - Mobil Byg - Sportigan Hedensted - 
Spar i Stouby
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Nyt fra Stouby kajakfællesskab  

 

Stouby kajakfællesskab har brugt 
vinteren til forskellige spændende 
arrangementer, herunder foredrag 
og kajakøvelser i svømmehallen. 

 

Sæsonen er gået i gang og der har 
været afholdt en kajaktur på 
Gudenåen i Kristi 
Himmelfartsferien, ligesom vi havde standerhejsning den 7. maj, hvor vore 2 nye 
bord/bænkesæt, sponseret af Tuborgfondet, også blev indviet.  

Der er klubaften hver tirsdag, hvor kajakinteresserede også har mulighed for at 
møde op og høre om mulighederne for at komme med ud at ro en tur sammen 
med klubbens friroede medlemmer.  

Se mere om alle vore aktiviteter på www.stouby.nu under fanebladet Kajak.  

Du er altid velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen og høre mere om Stouby 
Kajakfællesskab. 

/Karen Hansen Lyse (formand) 
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Program for sommerfest 2013 
 
Kom til Stouby hyggelige, festlige 
og årlige sommerfest! 
Vi plejer at være rigtig mange og 
have det rigtig sjovt.  
Vejret er altid med os. 
I hvert fald inde i teltet. 
Overskuddet fra sommerfesten 
deles mellem foreningerne: Stouby 
Skoles Venner, Stoubys Aktive 
Piger, Spejderne, Stouby og 
Omegns Lokalråd samt Stouby GIF 
 
8/6 til 15/6 Salg af lodsedler                                      
 
Ons. 12/6 Kl. 18.30 Grillparty på Torvet v/SPAR: Salg af pølser, kage, øl & vand  
 
Tors. 13/6: Kl. 16.00:Telte opstilles: Frivillige hjælpere er meget velkomne! 
Kl. 19.00                    Bankospil i Multihuset – der sælges grillpølser i pausen 
                 
Fre. 14/6 :Kl. 17.00:  Skydetelt/Sømblok   
Kl. 17.00  Salg af pølser 
Kl. 17.00-02.00 Bar/slik/isbod i teltet                                 
Kl. 18.00-02.00       Festaften: Menu: Helstegt gris med hjemmelavet 

kartoffelsalat, salat og hjemmelavede flutes. Musik i teltet           
 
Lør. 15/6  
Kl. 9.00  Gratis kaffe og rundstykker 
Kl. 9.00 - 15.00        Spejdere på pladsen – salg af pandekager m.m. 
Kl. 9.00 - 15.30         Bar og slikbod i teltet er åben  
Kl. 9.00 -?            Hestepærer-arrangement 
Kl. 10.00 - 14.00       Markedsdag – henvendelse René Ravn tlf.: 2266 9277  
Kl. 10.00 -?               Salg af pølser 
Kl. 10.00 - 13.00       Ansigtsmaling                                            
Kl. 10.00 - 15.00       Skydetelt/sømblok  
Kl. 10.30 -??          Stoubyløbet – se mere på side 7 
Kl. 11.30 – 14.30     Kajakfællesskabet er på pladsen                                                    
Kl. 11.00 - 15.00       Hoppepude                                                                                     
Kl. 12.00 - 13.00       Gratis Sildebord  
Kl. 12.00                   Sponsorarrangement – se mere på side 17 
Kl. 13.00  7-kamp 
Kl. 14.15                   Gadefodbold – se mere på side 17                                       
Kl. 15.00                   Finaleskydning 
 
Se flere billeder fra sommerfesten 2012 på side 18 
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Gadefodbold lørdag 15/6 kl. 14.15 
 
Lige som sidste år bliver der arrangeret gadefodbold til Sommerfesten.  
      
Reglerne er: 
a) Der spilles på en håndboldbane 
b) Kamptid 10 min. 
c) 4 spillere på banen ad gangen – ubegrænset udskiftning 
d) Der skal være mindst 2 damer eller børn under 12 år på banen hele tiden 
e) Kun børn og damer må score mål. 
 
Meningen er, som det fremgår af reglerne, at skabe fodboldhygge for hele 
familien. Der er præmier til nr. 1 og nr. 2 i turneringen, og det koster kr. 50,- pr. 
hold at deltage. 
 
Tilmelding: Tommy Hansen tlf. 7589 7290 eller Lars Pedersen tlf. 4094 2811. 
 
Så: der er ingen tid at spilde! – se at få fat i naboen og stil et gadefodboldhold. 
Der har i ”gamle dage” været op til 16 tilmeldte hold! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sponsorarrangement ved sommerfesten 
 
Vi inviterer igen i år vore sponsorer på en øl og snaps sammen med sildebordet 
lørdag middag. Hver enkelt sponsor bliver inviteret skriftligt. 
Sker der af en eller anden grund en fejl, så du som sponsor ikke bliver inviteret, så 
kommer du alligevel! 
 
Tovholder på arrangementet er Jens Otto 
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Billeder fra sommerfest 2012 
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Intego Licens Cykelløbet 6. april 2013 
 
På en af året varmeste dage og i strålende solskin 
lagde Stouby igen veje til Hedensted Cykel Klubs 
årlige Licens cykelløb.  
 
”Det er 2. gang vi bruger ruten omkring Rosenvold. 
Sidste år fik vi meget ros for ruten, som bevæger 
sig rundt i noget af det flotteste natur i Danmark og 
samtidig er ret udfordrende for cykelrytterne.  I år 
havde vi samlet stort set hele A-feltet, som udgør 
den danske elite, med OL guldvinderen Lasse 
Norman Hansen i spidsen, og det skyldes ikke 
mindst ruten og omgivelserne” udtaler Hedensted 
Cykel Klubs formand René Spangsberg. 
 
I alt 714 ryttere, fra Danmark, Norge, Sverige og 
Tyskland, deltog i de forskellige klasser fra de yngste i U11 til de voksne drenge i 
H60. Og der var igen i år masser af roser for arrangementet, og ruten, som efter 2 
år allerede nævnes som mulig DM rute, af såvel ryttere, sportsdirektører og 
DCU´s kommissærer. 
 
”Det er dejligt at Stouby, med lokalrådet i spidsen, byder os velkommen til at 
”indtage” byen for en dag. Vi møder masser af smil og hjælp, specielt fra 
beboerne på Borgergade, hvor vi har målstregen/opløbet. Vi er utrolig glade for 
den opbakning vi får og det er med til, at vi kan lave så stort et arrangement, hvor 
vi kan være med til at sætte Stouby på landkortet”, siger René Spangsberg. 
 
Hedensted Cykel Klubs egne ryttere klarede sig også godt ved løbet: Lærke 
Elstrøm Jensen vandt i U13 piger. I U15 havde klubben 3 ryttere i præmierækken, 
ligesom der blev leveret gode resultater i U13, U17, Herre D og H60. 
 
Se video optaget af Campus Vejle og billeder taget af Torben Jespersen 
http://www.youtube.com/watch?v=A6aWgqUw7PA&feature=youtu.be 
https://plus.google.com/photos/101630729467261699676/albums/5864366666921808481?auth
key=CKyE2Z73qJSA8AE Husk kilde angivelse! 

 



20

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

Snullik’s Data
Bellevej 8, 

Gammelby, 7140 Stouby
Tlf.: 27 51 70 78 . Mail: mhs@city.dk 

www.snulliksdata.dk

.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

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

 
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

Alt inden for tryksager.
F.eks.

Visitkort - Brevpapir - Kuverter
Brochurer - Foldere - Foreningsblade
Banner
Skilte
Dekoreringer af biler eller andet med 
udskåret folie/print
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NYT FRA STOUBY MULTIHUS 
 
Anette er heldigvis kommet godt i gang, og er ved at have dannet sig et overblik 
over de daglige udfordringer.  
På vores blog http://stoubymultihus.blogspot.dk/ har hun lagt forskellige menuer 
ind med priser som kan bruges til inspiration. 
 
Fra august måned vil alle kommende referater fra vores bestyrelsesmøder blive 
lagt ud på bloggen. På den måde kan dem, der er interesserede, følge med i hvad 
vi arbejder med. 
 
Så er datoen for vores inspirationsaften blevet fastlagt. Det kommer til at foregå 
torsdag d. 22. august kl. 18.00. Alle foreninger i Stouby vil blive inviteret til at 
deltage. Invitation sendes ud i slutningen af juli måned. 
Håber alle får en god og lang sommer! 

 
/Med venlig hilsen Bestyrelsen for Stouby Multihus 

 
 
 
Brobyggerne byder tilflytterne velkommen 
 
 
 
  
Brobyggerne er et korps af 
ildsjæle, som skal hjælpe 
tilflyttere med at få en god 
start i deres nye 
lokalsamfund. 
  
En Brobyggers opgave er at opsøge tilflyttere og hilse på.  
Ved samme lejlighed udleveres et velkomstkit, som bl.a. indeholder information 
om byens forskellige fritidstilbud, en kalender over årets aktiviteter samt et 
visitkort med kontaktoplysninger på Brobyggeren. 
  
Tanken er, at der skal være mindst én Brobygger i hvert lokalområde og gerne 
flere.  
 
Har du lyst til at være Brobygger i Stoubyområdet, skal du blot henvende dig til 
Maria Sahl Nedergaard enten på mail: msahlnedergaard@live.dk  
eller på telefonnummer: 23203739, og så vil du blive inviteret til et opstartsmøde 
på den anden side af sommerferien. 
  
Gør en forskel – bliv Brobygger! 
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www.bjerre-koed.dk  *  Tlf.: 75 68 15 11

Din virksomhed er unik - derfor skal du serviceres af din egen revisor. Vi tager 
udgangspunkt i dig og din virksomheds behov.

Hos Revisionskontoret i Daugaard A/S er vi seks uddannede revisorer, der er klar 
til at levere gode revisorydelser i et forståeligt sprog.

Vort faglige niveau skal du stole på - vor personlige service kan du opleve.

Vi kan tåle at blive målt på det vi gør og ikke kun på det, vi siger. På vor hjemme-
side kan du læse, hvad nogle af vore kunder udtaler om samarbejdet med os.

Karen Hansen Lyse
Registreret Revisor og indehaver

Erhvervsvej 2
8721 Daugård

Tlf.: 7589 6066

K

REVISIONSKONTORET
I DAUGAARD

WWW.R-I-D.DK

ER DIN NØGLE TIL
FORSTÅELIG RÅDGIVNING

ALT I ELASTISKE FUGER UDFØRES I HØJ KVALITET 

døre  |  vinduer  |  gulv  |  facader  |  betonelementer  |  brandfuger  |  vådrum
klinker  |  bordplader  |  sokler  |  vask  |  toilet  |  isætning af ekspanderende fugebånd 

|  Gratis eftersyn af gummifuger  |

JYSK FUGE KOMPAGNI APS
Bellevej 24, Belle – 7140 Stouby  |  +45 4084 1944  |  jyskfugekompagni.dk

USYNLIG FINISH
Jysk Fuge Kompagni er specialister i alle slags elastiske fuger  

– fra fugning af sanitet til udtagning af PCB-fuger.

Der bruges kun godkendte produkter efter FSO-standarden. Materialerne er  

som udgangspunkt fri for phthalat, isocyanater og opløsningsmidler.

VI VIL FORDI VI KAN
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JYSK FUGEKOMPAGNI ApS 
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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

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”

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
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Nyt fra spejderne:  

I St. Bededagsferien var vi af sted på 
årets sommerlejr på Hjarnø. Vi var 
over 30 spejdere og ledere i alle aldre 
af sted. 
Vi slog lejr på øens campingplads, og 
oplevede en masse. Vi lavede mad 
over bål, var på traktortur øen rundt, 
ved stranden og meget andet. 
Sommerfest 
Som sædvanlig vil vi stille op med en bod til sommerfesten, hvor man 
blandt andet kan lave pandekager over bål. 
Familiespejd 

Familiespejd mødes ved hytten den 2/6 og den 16/6 samt afslutning 
ved Rosenvold den 30/6. Vi starter op igen den 25/8 kl. 9.30-11.30. 
Familiespejd er for børn i førskolealderen, som har lyst til at prøve 
spejderlivet sammen med deres familie. Hvis du gerne vil vide mere om 
dette, så kontakt Dina på 40983616. 

Aviser 
Næste gang bliver lørdag den 31 august. Vi bliver glade hvis I gemmer 
jeres gamle aviser til os. Vi ”lever” af de penge vi får ind fra 
avisindsamlingen, så det betyder meget for os at i gemmer dem til os.  
Du er velkommen 
Som altid er alle velkomne til at kigge ud i  
spejderhuset på Stouby Skovvej 7C til vores møder om onsdagen. 
Fra 17:00 – 18:30 er det 0. – 3. klasse  
og fra 19:00 – 20:30 er det 4. – 7. klasse. 
Kontakt os: 
Heini Guttesen  heini@juulguttesen.dk   41329337 
Dina Kjerkegaard  kjerkegaard@pc.dk   40983616 
René Trust  rene.trust@gmail.com 24876919 
Leif Pedersen  leifped@email.dk  41972650 
Michel Christensen realcowboy@mail-online.dk  21476043 

Vores ulvebande som vandt en 2. plads til 
distriktsturneringen 28. april 

Vigtige Datoer  
Sommerafslutning 12. juni 
Sommerfest  15. juni 
Opstart  21. august 
Avisindsamling  31. august 
 

 
 
 

 

Traktortur øen rundt på Hjarnø 
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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

Salg af LED
pærer og lysbånd
www.aaplus.dk
tlf.: 369 87658

info@aaplus.dk

Enghøjs Autoværksted

Bråvej 24 B l 8783  Hornsyld l Tlf. 75 68 73 18 l www.enghojsauto.dk

-  Servicering af person- og varebiler  
 op til 3.500 kg.
-  Fejlsøgning m/nyeste testudstyr
-  Klargøring til syn
-  Forsikringsskade/karrosseriarbejde

Vi tilbyder:
-  Undervognsbehandling
-  Salg af dæk og fælge
-  Vikingdæk med 3 års garanti
-  Kundebil
-  Lav timepris

Et professionelt team af dygtige og erfarne mekanikere!
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Stouby Tennis 
 

 Gemmer der sig en Wozniacki eller 
Fetterlein i dig? 

 Har du prøvet at spille tennis? 
 

Ellers kom og find ud af det!  
 
Vi er en lille afdeling under Stouby 
GIF med en rigtig god og velholdt tennisbane. Vi synes tennis er en dejlig sport! 
 
Vi vil meget gerne have flere til at spille Tennis, så kom og prøv - vi kan låne dig 
ketcher, bolde og bane, samt evt. en makker eller træningspartner og mulighed for 
lidt instruktion, så du kan komme godt i gang. 
 
Tennis giver en masse frisk luft og en masse god motion for hele kroppen i 
hele perioden fra april til oktober. 
 
Du må spille ligeså tit du har lyst og energi. 
(se i øvrigt aprilnummeret af Stoubybladet, f.eks. på www.stouby.nu) 
Kontakt formand for tennisudvalget Klaus Petersen - tlf. 7589 7771. 
 

/Med sportslig hilsen Stouby Tennis 
 
 
 
Så er årets bukkejagt gået i gang! 

 
 
STOUBY 
JAGTFORENING er 
stiftet i 1933 og er i 
dag en forening med 
ca. 100 medlemmer. 
Som medlem får 

man mulighed for at deltage på årets 3 
efterårsjagter i Præsteskoven. Man får 
også mulighed for at komme på 
bukkejagt i Præsteskoven. 
  
HUSK Generalforsamling 29/9 kl. 19  
i Multihuset, hvor der vil være tilmelding 
til efterårets jagter og tilmelding og lodtrækning om de kommende bukkejagter. 
 

/Med jægerlig hilsen Stouby Jagtforening. 

Torsdag d. 16. maj var disse fine bukke på 
parade ved jagthytten på Rosenvoldvej. 
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feeling good

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

GRILLafteneR
med udsIGt 
Køkkenchefen frister med  
et udvalg af kolde forretter, 
sæsonens grønt og salater, 
suppleret med fire slags  
lækkerier fra grillen.

n Tirsdage og torsdage 
fra 25. juni til og med  
8. august 2013

n Pris pr. person   Kr. 235,-  
Børn under 12 år halv pris

www.hotelvejlefjord.dk/grill

Bestil 
bord til grill på
Tlf. 7682 3380
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Arrangementer med Bjerre Herred Havekreds 
 
Søndag 9/6 kl. 13.00-17.00: Åbne haver i Haldrup, Søvind og Hansted 
Åbne haver til denne kør-selv-havetur: Sine & Ove Frost, Munkhøjvej 15, 
Hansted. Anne-Marie & Bjarne Rasmussen, Kirkestien 4, Søvind. Kirsten & 
Torben Hjort Andersen, Møllebæk 30, Haldrup og John Andersen, Overmarken 
44, Haldrup. Der vil i haverne være information om entre. 
 
Tirsdag 2/7 kl. 15.00-20.00: 3 ÅBNE HAVER – Hornsyld & Vrigsted 
Åben have hos John Jacobsen, Duelunden 8, Hornsyld, - Karen og Alf Jensen, 
Posthusvej 2, Hornsyld samt Hanne og Leon Brauner, Stevnsvej1B, Vrigsted. 
 
John har ikke boet der så længe, 
da han flyttede ind ryddede han 
stort set det hele, og startede stort 
set forfra. Han ryddede nogle store 
rønnebærtræer, og fik i tilgift en 
dejlig udsigt. I haven er der 
køkkenhave, krydderurter samt 
roser og fuchsiaer. Alt er virkelig 
pænt og fint. 
 
Karen og Alfs have er et 
overflødighedshorn af roser, liljer, 
riddersporer, hostaer og meget 
mere. Haven er på 1050 m2, og indeholder ca. 300 roser Og ca. 150 liljer. Så vi 
håber på et mildt forår så der er noget at dufte og se til. Der er plantesalg til 
absolut rimelige priser. 
 
Hos Hanne og Leon Brauner 
finder vi ”Have-Idyllen”! - en 
levende have i forandring. Mange 
spændende træer, buske, hosta 
m.v.  . Stor koi-Dam med 
hjemmebygget filter. Hyggekroge, 
drivhus, overdækket terrasse og 
stor glaspavillion. Sidste nye er det 
skæve hjørne, som skal danne et 
romantisk islæt med klatreroser og 
den skønne slyngplante acebia. 
Kaffe på kanden og lidt godt til 
ganen. Vi byder velkommen!  
Besøg også vores hjemmeside www.have-idyllen.dk. 
 
Alle er hjertelig velkomne - Der vil i haverne være information om entre. 
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Fælles menighedsråd i vore sogne
Der har været konstituering i det nye sammenlagte menighedsråd, hvor Laurids Madsen er for-
mand, Helga Ross Petersen er næstformand, Betina Bohn Madsen er kasserer, Gert Ballegaard 
Hansen er sekretær, Sonja Lassen er kontaktperson, Preben Laursen er kirkeværge i Stouby, 
Gert Ballegaard Hansen er kirkeværge i Hornum, Janni Andersen er webmaster. 

Sommerferie
På grund af sommerferien er gudstjenestelisten uregelmæssig. Fra lørdag 13. juli til og med sønd-
ag 4. aug. passes embedet af sognepræst Fin Petersen, Ørum Præstegård, tlf. 7589 5397.

Møgelkær Statsfængsel  
Fra 1. aug. tillægges jeg ansvaret for den præstelige betjening af den halv-åbne afdeling på 
Møgelkær Statsfængsel. Opgaven svarer til 20 % af en præstestilling, og det forventes, at jeg kan 
varetage denne opgave uden at det påvirker aktivitetsniveauet i vore sogne. 

Cykelgudstjeneste
Søndag den 25. aug. er der cykelgudstjeneste, hvor vi mødes ved Multihuset kl. 9.00. Herefter 
cykler over Hyrup og Vrigsted til Nebsager Kirke, hvor der er gudstjeneste kl. 10.00, hvor Heidi 
Torp prædiker. Bagefter er der brunch i konfirmandstuen ved siden af kirken, inden vi cykler hjem 
igen. Denne dag er der ingen gudstjeneste i vore kirker. 

Konfirmander
Undervisningen af de nye konfirmander begynder onsdag den 4. sept. i Stouby Multihus. Der bliv-
er 2 hold, hvor det tidlige hold er fra kl. 8.00 – 9.30 og det sene hold fra 13.15 – 14.45. Der kører 
bus fra Stouby Multihus kl. 9.30 allerede onsdag den 14. aug. Det er SIM skolen, der bestemmer 
fordelingen af konfirmanderne på de 2 hold. Eventuelle konfirmander fra Vejlefjord-skolen er på 
det tidlige hold. Konfirmanderne medbringer deres dåbsattest eller evt. fødsels- og navneattest 
den første gang. 
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HORNUM                      
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Kirkebil 
 
 
Fin Petersen 
 
Kirkebil 
 
Cykelgudstj. 

 Ingen 
10.30 
Ingen 
10.30 
Ingen 
10.30 
Ingen 
9.00 

Ingen 
Ingen 

10.00! 
Ingen 
9.00 

Ingen 
 

 
 
 
 
 
 
 
Rikke Mai 
 
 
Fin Petersen 
 
Rikke Mai 
 
 

Fælles menighedsråd i vore sogne 
Der har været konstituering i det nye sammenlagte menighedsråd, hvor Laurids Madsen er for-
mand, Helga Ross Petersen er næstformand, Betina Bohn Madsen er kasserer, Gert Balle-
gaard Hansen er sekretær, Sonja Lassen er kontaktperson, Preben Laursen er kirkeværge i 
Stouby, Gert Ballegaard Hansen er kirkeværge i Hornum, Janni Andersen er webmaster.  
 
Sommerferie 
På grund af sommerferien er gudstjenestelisten uregelmæssig. Fra lørdag 13. juli til og med 
søndag 4. aug. passes embedet af sognepræst Fin Petersen, Ørum Præstegård, tlf. 7589 5397. 
 
Møgelkær Statsfængsel   
Fra 1. aug. tillægges jeg ansvaret for den præstelige betjening af den halv-åbne afdeling på 
Møgelkær Statsfængsel. Opgaven svarer til 20 % af en præstestilling, og det forventes, at jeg 
kan varetage denne opgave uden at det påvirker aktivitetsniveauet i vore sogne.  
 
Cykelgudstjeneste 
Søndag den 25. aug. er der cykelgudstjeneste, hvor vi mødes ved Multihuset kl. 9.00. Herefter 
cykler over Hyrup og Vrigsted til Nebsager Kirke, hvor der er gudstjeneste kl. 10.00, hvor Heidi 
Torp prædiker. Bagefter er der brunch i konfirmandstuen ved siden af kirken, inden vi cykler 
hjem igen. Denne dag er der ingen gudstjeneste i vore kirker.  
 
Konfirmander 
Undervisningen af de nye konfirmander begynder onsdag den 4. sept. i Stouby Multihus. Der 
bliver 2 hold, hvor det tidlige hold er fra kl. 8.00 – 9.30 og det sene hold fra 13.15 – 14.45. Der 
kører bus fra Stouby Multihus kl. 9.30 allerede onsdag den 7. aug. Det er SIM skolen, der 
bestemmer fordelingen af konfirmanderne på de 2 hold. Eventuelle konfirmander fra Vejlefjord-
skolen er på det tidlige hold. Konfirmanderne medbringer deres dåbsattest eller evt. fødsels- og 
navneattest den første gang.   24 

                            
 
    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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Sogneudflugt  
Søndag den 8. sept. arrangeres årets 
sogneudflugt, der går til Fredericia. Der 
er afgang med bus fra Stouby Multihus 
kl. 9.00.  
Undervejs får vi kaffe og rundstykker inden vi kommer til Christianskirken, hvor der er gudstje-
neste kl. 10.30. Bagefter er der frokost og rundvisning i kirken, hvor vi bl.a. ser udsmykningen 
”Du skal elske din fjende” af billedhugger og professor Bjørn Nørgaard. Så skal vi på en rundtur 
med guide i den gamle fæstningsby. Der er forventet hjemkomst senest kl. 17.00. 
Prisen for hele turen er 150 kr. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Tilmelding senest fredag 
den 6. sept. til Poul Erik Sørensen på 7589 7051 eller peas@km.dk   
 
Høstgudstjenester  
Søndag den 15. sept. kl. 10.30 er der høstgudstjeneste i Stouby Kirke, hvor der kører kirkebil. 
Der bliver indsamling til Kirkens Korshær, og bagefter er der frokost i Stouby Multihus.  
Søndag den 22. sept. kl. 10.30 er der høstgudstjeneste i Hornum Kirke med indsamling til 
Kirkens Korshær og frokost med i Træhuset bagefter. Alle er velkomne.    
 
Set og sket fra 24/3 2013 – 24/5 2013 
 
Døbte i Stouby Kirke: 
28/3 Samuel Pedersen Braarup 
19/5 Villum Max Paaske Laursen 
 
Døde og/eller begravede i Stouby Sogn: 
19/4 Børge Johan Pedersen Gjørret 
28/4 Kirsten Grau Gimbel 
10/5 Petra Elisabeth Jensen 
 
Viede i Stouby Kirke: 
 9/5 Lars Christian Hylle og Henriette Vesselinov Mateev  
 
Adresseliste:  
Sognepræst: Poul Erik Sørensen, Kalmarvej 15, 7140 Stouby, 7589 7051 eller peas@km.dk 
Organist: Uffe Kristiansen, Nørremarksvej 6, 8721 Daugård, 7589 5387 eller 
hoejvang@adslhome.dk 
 
Stouby Kirke: Graverkontoret ved kirken: 7589 7435 – bedst mellem 12.00 og 12.30 
Graver og kirketjener: Bent E. Schmidt, Søndre Kirkevej 9, Skjold, 8700 Horsens 
Kirkeværge: Preben Laursen, Løgballevej 18, 7140 Stouby 
 
Hornum Kirke: Graver og kirketjener: Kirsten Schrøder, Neder Bjerrevej 7, 8783 Hornsyld, 
2179 9350.  
Kirkeværge: Gert Ballegaard Hansen, Bråskovvej 78, 8783 Hornsyld, 4077 9640.  
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Lækker mad til festen 
Du tager dig af gæsterne, mens vi sørger  
for resten...

Vi hjælper med alt til festen: duge, servietter, service, blomster, lys, gode vine, kokke og 
tjenere. Fortæl os om dine ønsker og behov, så finder vi sammen den rigtige løsning.  

...se mere på www.skovsmad.dk

Skovs Mad  |  Borgergade 8  |  7140 Stouby  |  Tlf.: 4055 0412  |  peter@skovsmad.dk  |  www.skovsmad.dk

Traditionelle eller utraditionelle menuer. Buffet eller 3 retters 
menu, grill eller tapas, dine ønsker og livretter...
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Foreninger og organisationer i Stoubyområdet 
 
Navn:  Formand/leder  Adresse   Telefon nr. 
 
Bjerre Herred Havekreds Ellen Kristine Kyed Jørgensen Lysegårdsvej 7, Hyrup, 7140 Stouby 7589 7770 
Bjerre Herred Rideklub Kirsten Due  Gramrodevej 15, 7130 Juelsminde 7568 5098 
Bjerre Herred Svømmeklub Hanne Blume   
Columna Gymnastikforening Eva Gamst-Jensen Møllevænget 7 M, 7140 Stouby  2026 0573 
 
Hornum Menighedsråd Erik Bertelsen  Hornumvej 7, 8783 Hornsyld   7568 7884 
Håndboldklubben HSR Peter Jakob Jensen Søndergade 49, 8783 Hornsyld  7568 7160 
Indre Mission-Stouby Laurids Madsen  Vejlevej 80, 7140 Stouby  2034 8573 
KFUM-spejderne i Stouby Heini Guttesen  spejder@svangut.dk  4132 9337 
 
Kildebjerget Kostskole Sten Muff  Sanatorievej 1, 7140 Stouby  7847 9700 
Kildebjergets Støtteforening Henrik Balle Nielsen Stouby Møllevej 14, 7140 Stouby 7560 1800 
Lokalhistorisk Arkiv Ole Hald  Bøgevej19, 8783 Hornsyld  7589 7070 
Naturbørnehaven Tove Paaske  Stouby Skovvej 2, 7140 Stouby  7589 7868 
Onsdagsklubben Bodil Hansen  Vejlevej 119, 7140 Stouby  7589 7369 
 
Lægevagt: 7011 3131: OBS: får man brug for hjertestarter mens Multihuset er låst, må man knuse glasdøren! 
 
Rosenvold Havns Bådelaug Ove Henriksen  Lilleeje 14, 8722 Hedensted  7589 0027 
SIM, Skolen I Midten Claus Pape  Nørremarksvej 3, 8783 Hornsyld  7983 3101 
SIM Skolebestyrelse Henrik Balle Nielsen Stouby Møllevej 14, 7140 Stouby 7560 1800 
Stouby Aktivitetsklub Vagn Jacobsen  Idrætsvej 5, 7140 Stouby   7589 7011 
 
Stouby bladet/www.stouby.nu Helene Fruelund redaktion@stouby.nu  2182 9622 
Stouby Børneklub Benny Friis  Kalmarvej 19, 7140 Stouby  7589 7886 
Stouby Erhvervsforening Jørgen Fisker Henriksen Aksel Nielsens vej 5, 7140 Stouby 2084 4550 
Stouby GIF  Jan Rosenmaj Pedersen Aksel Nielsens vej 3, 7140 Stouby 7589 7075 
 
Stouby Jagtforening Ole Mikkelsen  Mølletoften 2, 7140 Stouby  2398 4193 
Stouby Kajakfællesskab Karen Hansen Lyse kh@r-i-d.dk   2171 6066 
Stouby Menighedsråd Laurids Madsen  Vejlevej 80, 7140 Stouby  2034 8573 
Stouby Motion  Klaus Holgersen Lindevangen 7, 7140 Stouby  7589 7975 
Stouby Multihus, best.formand Jens Lund  Fakkegravvej 2, 7140 Stouby  2837 3050 
 
Stouby Multihus, halbest./Café Anette Christoffersen Idrætsvej, stoubymultihus@yahoo.dk 7589 7520 
Stouby Musik-og Kulturforening Peter Skov     4055 0412 
Stouby Net  Knud Olesen  Idrætsvej 2, 7140 Stouby  7589 7557 
 
Stouby Skakklub Jens Otto Grabau Kalmarvej 12, 7140 Stouby  7589 7210 
Stouby Skole   Frank Petersen  Vejlevej 93, 7140 Stouby  7974 1260 
Stouby Skolebestyrelse Peter M. Nielsen Højkildevej 5, Ørum, 8721 Daugaard 7682 3417 
Stouby Skoles Venner Erling Nordtoft  Mikkelsvej 11, 7140 Stouby  7569 1286 
 
Stouby og Omegns Lokalråd Ole Lyse  stoubylokalraad@gmail.com   2061 5500 
Stouby Vandværk Ib Christiansen  Bråskovvej 86, 7140 Stouby  2179 7733 
Stoubys Aktive Piger Kontaktperson Konny Jensen Bjerggårdsmarken 11 A, 7140 Stouby 2536 4811 
Vejlefjord Centret Jan Møller Iversen Sanatorievej, 7140 Stouby  7682 3333 
 
Venstre-Stouby   N. H. Borch Mikkelsen Bellevej 19, 7140 Stouby  7589 7241 
Ældre-Sagen  Ove Lauridsen  Rosenvænget 20, 7130 Juelsminde 7569 3318 
 
På vores hjemmeside, www.stouby.nu kan du finde mange af disse foreningers mailadresser. 
 
Redaktionen hører meget gerne fra dig, hvis du har kendskab til opdateringer af kontaktinformationen herover. 
 
 



32  Snullik’s Data, tlf. 27517078

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 
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AKTIVITETSLISTE 
 Hver tirsdag: Klubaften i kajakfællesskabet – se mere på www.stouby.nu  
 Hver onsdag: Legestue i Multihuset kl. 10.00 
 Hver uge: Mountainbike-træning – se træningstider på facebook mtb7140 

 
Juni 
5. Grundlovsmøde med bl.a. Søren Pind, se side 5 
9. Åbne haver med Bjerre Herred Havekreds, se side 27 
10. Fællesmøde i Daugaard vedr. Kommuneplanen, se side 10 
12. – 15.: Sommerfest i Stouby, se side 7, 16, 17 og 18 med bl.a.: 

 Grillparty onsdag kl. 18.30 på torvet ved SPAR 
 Bankospil torsdag kl. 19.00 i Multihuset 
 Festaften fredag kl. 18.00 i teltet 
 Lørdag: Stoubyløbet kl. 10.30, sponsorarrangement kl. 12.00, Gratis 

sildebord kl. 12.00 og gadefodbold kl. 14.15  
 
Juli 
1.-5. Fodboldskole i Stouby, se side 14 
2. Åbne haver i Hornsyld og Vrigsted med Bjerre Herred Havekreds, se side 27 
 
August 
21. Opstart spejdere, se side 23 
22. kl. 18.00: Multihusets inspirationsaften, se side 21 
24. kl. 13.00-16.00: Pokalskydning i Urlev v/Jagtforeningen, se kontaktinfo side 31 
25. kl. 09.00: Cykelgudstjeneste, opstart ved Multihuset, se side 28 
29. kl. 18.00: Fællesspisning i Multihuset, se side 6 
 
Næste nummer (nr. 154) af Stouby Bladet udkommer i starten af august 2013. 
Deadline for materiale til bladet er fredag 26/7-13. 
 
Stoubybladet udkommer 6 gange om året (i starten af hver lige måned). Deadline 
for materiale til de følgende numre er henholdsvis: 26/7, 27/9 og 22/11-13.  
 
 
 
 ¼ annonce 
Batteribyen 


