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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
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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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Hvordan opfatter dine kunder 
din hjemmeside?

Arbejder din hjemmeside for dig som den skal og giver den nuværende 
og fremtidige kunder det rigtige image af virksomheden? Hos ITL vil vi 
rigtig gerne hjælpe dig med at få din hjemmeside til at arbejde for din 
virksomhed og være en seriøs del af markedsføringen. 

Vi laver individuelle løsninger og går i dybden med din virksomhed for 
at opnå en målrettet løsning med et grafisk udtryk, der rammer mål-
gruppen rigtigt. Så har du brug for et redesign af hjemmesiden eller 
starte på en frisk hvor vi tager fat i hele den grafiske identitet, så kan vi 
hjælpe dig med en 360 graders løsning. Hos os starter alt med en god 
dialog, en kop kaffe og dig i centrum - vi tror nemlig på længerevarende 
og tillidsfuld samarbejde. 

•	 360   grafisk identitets løsning
•	 Websites
•	 Webshop
•	 SEO 
•	 Softwareudvikling
•	 Rådgivning og support

Det vil vi gerne hjælpe med:

Nørregade 7, Baghuset  
8700 Horsens  

Tlf.: 7560 2997 
www.itl.dk

0
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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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Nyt fra Stouby Skole 
Skoleåret 2012/13 er afsluttet. Et skoleår kendetegnet ved elevtrivsel, faglighed 
og udvikling af IT. Alle tests viser, at vore elever er dygtige. Vi scorer højt, både i 
de nationale tests og vores interne test. 
 
Det er vores overbevisning, at vores elever trives. Det indtryk man får, når man en 
tilfældig formiddag går en tur rundt på skolen - er glade og engagerede elever. 
Vi har i de sidste 2 år satset kraftigt på IT. I det kommende skoleår har alle elever 
i 1.- 3. klasse og 6. klasse egen notebook. Vi regner med at forsætte udviklingen 
af IT. 
 
Men det, skoleåret 2012/13 vil blive husket bedst for, er nok den store indsats 
med udearealerne. Stor TAK til alle, som deltog i arbejdsdagen i juni.  
Husk vi afholder arbejdsdag igen den 24. august kl. 9.00 - 14.00. Vi er tæt på at 
nå målet, som er 1000 frivillige timer, hvor vi til gengæld får 350.000 kr. fra LAG. I 
er gennem jeres indsats på arbejdsdagene dels med til at forbedre elevernes 
skoledag, men også med til at etablere et naturligt samlingssted for alle børn, 
unge og voksne i Stouby. På vegne af alt personale på Stouby Skole. 

/Frank Petersen 
 

 
 
 

 
Stouby Jagtforening afholder Generalforsamling 
torsdag d. 12. september kl. 19 i Stouby Multihus. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 
Der vil være tilmelding til jagterne i Præsteskoven, 
som afholdes lørdagene 12/10, 9/11 og 14/12 kl. 10. 
 
Tilmeldinger til de kommende bukkejagter foregår 
på forårets møde. 
 

. 
 

/Med jægerlig hilsen Stouby Jagtforening. 
  

Udpluk af årets trofæer 
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Stor opslutning til Stoubyløbet! 
For 5. år i træk blev Stoubyløbet afviklet i forbindelse med årets sommerfest.  
100 børn og voksne løb med på de tre distancer, hvilket er lidt flere end sidste år. 

Dette skyldes bl.a., at 5. klasse på Stouby 
Skole alle havde valgt at tilmelde sig. Flot 
indsats! Næste år vil der være præmie til den 
af skolens klasser, hvorfra der er flest tilmeldt. 
 
Der var mange gengangere fra de fire andre 
år, og folk synes det var sjovt at se, om de 
havde løbet ruten hurtigere end sidste år. 
Som en ny tradition er det fremover årets 

vinder af Stoubyprisen, der skyder løbet i gang. Det var derfor i år Ole Lyse, der 
affyrede pistolen. Stoubyprisen uddeles ved årets halfest, den sidste lørdag i 
februar. 
 
Der blev slået rekord i år! Således er rekorderne for de tre distancer: 
 3,3 km: Klaus Larsen (2009) i tiden 12,15 
 6,7 km: Kent Birk, Løsning (2011) i tiden 28,06 og 
 10 km: Bekim Christensen, Juelsminde (2013), i tiden 36,01, hvilket betyder, at 

han slog rekorden med 1 minut og 6 sekunder! 

Alt i alt en god oplevelse, med glade 
mennesker, der fik dagens motion.  
Og noget at snakke om. 
Vindere 
Der skete desværre et par fejl i 
tidtagningen for de 0-8 årige, der løb 3,3 
km. Det beklager vi meget.  
Efter grundig gennemgang af tider blev 
den rigtige vinder af denne gruppe 
fundet. Det er Christoffer Nedergaard, 
der løb i tiden 16,21. Stort tillykke til 
Christoffer, som her får sin præmie et 
par dage efter løbet! 
 
 
Her kan du se alle 1. pladserne ved 
Stoubyløbet 2013: 
3,3 km. 0-8 år: Christoffer Nedergaard, 
16,21. Piger 9-14 år: Nanna Munkholm, 
15,09. Drenge 9-14 år: Rasmus Lage, 
15,51. Damer: Else-Marie 
Jørgensen:13,56. 
Mænd: Torben B. Mikkelsen, 13,13. 
6,7 km. 0-8 år: Ingen deltagere. Piger 9-14 år: Julia Dåbeck, 40,43. 
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Drenge 9-14 år: Viktor Fruelund, 33,40. Damer: Sofia Ravnsborg, 36,16. 
Mænd: Hannibal Krogh Lund, 28,33. 
10 km. 0-8 år: (ingen deltagere). Piger 9-14 år: Freja Brogaard: 49,11. 
Drenge 9-14 år: (ingen deltagere). Damer: Jytte Nielsen, 53,44. 

Mænd: Bekim Christensen, 36,01. 
 
Stoubyløbet 2014: Flere har allerede 
mundtligt ”forhåndstilmeldt sig” til løbet i 
2014, som afholdes den 14. juni – sæt 
kryds i kalenderen, og slå din rekord fra i 
år! 
På www.stouby.nu kan man læse mere om 
sommerfesten, se alle resultater fra løbet, 
og finde anden interessant information om 
Stouby.  

/Helene Fruelund, Stoubyløbet/GIF 
 
 

 
Halmutter 
Så begynder sæson 2013/2014 snart, og jeg glæder mig til, at der kommer liv i 
Multihuset. Til de foreninger, der holder møder, foredrag m.m. i Multihuset, må jeg 
opfordre jer til at gå ind på Conventus og se om lokalet er ledigt eller om der sker 
noget andet i Multihuset lige den aften, hvor I har tænkt jer at holde noget. Ellers 
spørg mig endelig - jeg er jo i Multihuset. Det er lidt nemmere end at lave datoen 
for mødet om! 
Hvis I tænker, at der har I jo haft møde eller generalforsamling på en fast dato de 
sidste mange år, så ring alligevel på 75 89 75 20 – jeg er ny og så er vi sikre. 
  
Der er kommen en opslagstavle op, hvor bestyrelser fra foreninger kan hænge 
noget op. Ang. åbningstider i Cafeen: Der er åbent, når der er noget i Hallen og 
Multisalen. 
  

Husk fredag d. 25. oktober kl. 18.30. Benny Thomsen kommer 
og fortæller om Mandø og øllen derovre fra.  
Menu står på stegt flæsk m. surt, kartofler og persille sovs. Alt 
hvad du kan spise og en Mandø øl til 125 kr.  
Husk tilmelding inden d. 23. oktober. 
  
Husk at holde øje med hjemmesiden 
http://stoubymultihus.blogspot.dk/, der vil løbende være noget 
nyt. Menukort til tirsdage og torsdage kommer midt i august, og 

begynder 1. sep. Hvis man har behov for hverdagsmad før denne dato, er man 
velkommen til at ringe på 75 89 75 20.  
Vi ses i Multihuset  

/Anette Christoffersen, Halmutter 

Opvarmning til Stoubyløbet 
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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



11
 11 

Sommerfesten i Stouby juni 2013 
Jeg er på vej til sommerfesten og hen ad Idrætsvej passerer jeg to ca. 10 årige 
drenge, som er meget optaget af at forklare hinanden, hvad den konkurrence med 
hestepærerne går ud på. Citat: ” Det er min far bare skide god til, du bare skal 
sige til din far, at han kan spørge min far, hvordan man gør”. Begejstringen og 
glæden ved at være midt i en sommerfest lyser ud af de to drenge. Det er helt 
fantastisk, at programmet for sommerfesten indeholder noget alle kan lade sig 
begejstre af – både børn som voksne.  
 
Onsdag til grill aftenen på plænen ved skulpturen oplevede jeg rigtigt mange - 
ca. 100 mennesker - hygge sig sammen. Bedst af alt var der en del børnefamilier. 
At det regnede betød en herlig 
fælles opgave, om at skaffe ly 
og læ under det store træ midt 
på pladsen. Humøret og 
stemningen var i top, der var 
”paraplyer” nok.  
Fredag hen på dagen breder 
duften af velstegt pattegris sig 
over pladsen, og det lokkede et 
rekord stort antal borgere til 
”grisefest” ikke mindre end 
160 betalende børn, unge og 
voksne møder op for at være 
med til at skabe en hyggelig og 
glad aften. Efter den dejlige steg 
med svær så sprødt, var det skønt at opleve opfindsomme børn, som solgte 
desserter lige uden for teltet. Godt initiativ der absolut tåler gentagelse.  
   

Flere bedsteforældre var at se 
i slikboden sammen med et 
eller flere børnebørn. Igen en 
bekræftelse af, at der er tænkt 
på at der skal være noget for 
alle aldersgrupper. Jeg kom 
nu selv mest i baren efter øl.   
 
Heldigvis kunne man igen i år 
købe pølser uden for teltet. 

Her er jeg altid en sikker gæst. Heldigvis åbnede pølseboden igen lørdag. 
Lørdag morgen var 150 rundstykker parate til at glæde de morgenfriske. Imens 
gjorde spejderne klar til bål og pandekager.   En anden af formiddagens plevelser 
var glade børn i leg med ansigtsmaling i alle farver og former.Flere havde valgt at 
opstille en bod med alverdens legetøj m.m. Køb og salg fra boder må siges at 
være noget især børnene nyder at være en del af. Hoppepuden var flittigt i brug 
både fredag og lørdag. 
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Kajakfællesskabet kunne i år som noget nyt ses i en bod med oplysninger om 
mulighederne for at være med i et fællesskab, hvor der padles i kajakker på 
fjorden ved Rosenvold.   
Mange sponsorer har været med til at støtte sommerfesten og de bydes som tak 
for det til et velbesøgt sildebord lørdag middag 
 
Konkurrencer 
Lodsedler: Ugen inden sommerfesten besøges de fleste hjem i Stouby og omegn 
af engagerede sælgere. 
Banko torsdag aften er en tilbagevendende succes og her mødte ca. 160 børn og 
voksne op og kæmpede om de mange flotte gevinster. 
Skydeteltet er flittigt besøgt af både unge og modne mænd. Her er der en 
tendens til at ungdommen vinder ind på de ellers noget modne og erfarne mænd 
med våbenpasset i orden igennem flere årtier. Jeg er selv en af dem, som må se 
mig slået på pletskud af den yngre generation.  
Sømblokken er samlingsstedet for Stouby og omegns stærke mænd og kvinder, 
som er i stærk konkurrence om gunsten af at ramme sikkert og hårdt på 
sømhovedet. Her kæmpes bravt selv i tusmørket.   
Hestepære konkurrencen blev desværre vundet af en, der havde valgt et felt lige 
ved siden af mit. Heste skider, hvor de vil, er min konklusion. 
Gadefodbolden blev i år vundet af Sanatorievej. De nye fodboldtalenter vil blive 
udfordret ved festen i 2014. 
7-kamp løb af stablen kl. 13.00 ifølge programmet. 
Her må jeg desværre være jer svar skyldig, jeg var 
travlt ”optaget” i teltet. 
Stouby løbet er en stor succes og rekord mange 
deltog på forskellige distancer.  Her blev der sat ny 
rekord på 10 km.  
 
Overskuddet deles mellem Stouby og Omegns 

Lokalråd, Stouby GIF, Stoubys 
Aktive Piger, Spejderne og 
Stouby Skoles Venner. Ifølge 
formanden for sommerfesten 
Jens Otto Grabau er pengene 
dog ikke det vigtigste. Det 
vigtigste er, at en hel by står sammen om at lave et 
fremragende arrangement, der er til glæde og gavn for rigtig 
mange af byens borgere.  
 
Ovenstående er mine oplevelser af en særdeles veloverstået 
sommerfest, hvor utroligt mange frivillige har ydet en kæmpe 
indsats. Stouby - et godt sted at bo. 

/Poul Skytt, Oldermand 
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Bjerre Herreds Havekreds 
GrillL-aften tirsdag den 06. august fra kl. 17.30, Klejs Skovvej 16, Klejs, 7130 
Juelsminde. 
 
Vi prøver igen med en hyggeaften, hvor vi griller og spiser aftensmad sammen. Vi 
skal i år besøge Kirsten & Peter Mortensen og deres have. De flyttede til ”Skovly” 
- som er omkranset af skov til alle sider, undtagen der, hvor udsigten er udover 
Klejs enge, Sandbjerg Vig og Endelave i det fjerne - i 2003 og startede på 
renovering af haven i 2006, med bl. a. plantning af over 2000 bøgeplanter til hæk 
og pur. Haven er tegnet i samarbejde med Havearkitekt Ellen Lærke Jørgensen, 
og er opdelt i flere afdelinger. Den er ikke færdig (hvornår er en have det?), men 
der er da en hel del at se på. 
 
Grillen er varm fra kl. 18. Medbring selv det du vil spise, d.v.s. kød/pølser, 
kartofler/flute og det grønne. Gå evt. sammen om maden. Tallerkner, bestik og 
glas er på stedet. Huset giver kaffen samt drikkevarer til maden, og bestyrelsen 
laver kage/dessertbordet. Der vil være rejst telt på gårdspladsen. 
Vi afholder amerikansk lotteri over hjemmelavede planter, som vi håber, aftenens 
deltagere medbringer. Alle er velkomne. Fri entré. 
 

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

besøg
sPAsHOPPeN
Altid mange gaveideer!
n Lækre spaprodukter
n Tøj, smykker og sko
n Specialiteter
n Månedens tilbud
n Gavekort

Du kan også bestille både  
produkter og gavekort i  
hotellets webshop.

www.vejlefjordshop.dk

www.hotelvejlefjord.dk
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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

Blomsterforretningen der
giver oplevelser og inspiration.

◊	 Bryllup
◊	 Konfirmation
◊	 Begravelse
◊	 Kirkepyntning

◊	 Fester
◊	 Værtindegaver
◊	 Firmaaftaler
◊	 Kurser

Åbningstider:

Mandag lukket. 
Bestilling muligt.
Tirs. - Tors. 9 - 17
Fre.  9 - 18
Lør.  8 - 1330

SMILLA´S
Borgergade 48
7140 Stouby
Tlf.: 27201666
www.smillas.nu

...Og meget mere.
Kig ind i butikken og få et godt tilbud.

Her er plads til din annonce
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Stouby Musik- og Kulturforening 
arrangerer bus og billet (siddeplads) til 

 

Parken København 
Søndag den 11. august kl. 21.00 

Pris pr. person kun kr. 850,00 
Vi kører fra multihuset kl. 12.00 

 
For bestilling og information kontakt Peter Skov på 40550412 

eller peter@skovsmad.dk 
 

Bemærk vi har kun 28 pladser til arrangementet 
 

Vi glæder os til en god og festlig tur med dig 
 

 
 
Sommerfesten  
Per Klarup er i fuld gang med at betjene sin 
selvkonstruerede flødebollekastemaskine – 
en del af 7-kampen. 
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Siden sidst fra Stouby og Omegns Lokalråd 
  
Sommerfest 
Efter en af de bedste sommerperioder i mands minde er det nu tid til at komme til 
tasterne igen. Der var igen i år stor opbakning til sommerfesten og i lighed med 
tidligere år deltog vi ved flere af aktiviteterne, ligesom vi traditionen tro stod for 
"morgenkaffe i teltet".  
Jeg vil gerne takke sommerfestudvalget for det store arbejde, de hvert år lægger i 
sommerfesten og alle de frivillige og erhvervsdrivende, der bidrager med stort 
som småt. Igen er der grund til at takke familien Ravn for deres enestående 
bidrag, og det gælder ikke kun sommerfesten. Da jeg for nylig kørte forbi Spar 
var Anny og Frede Ravn i færd med at rydde op på "torvet" og klippe 
bøgehækken. Tak for jeres indsats. 
  
Asfaltering 
Idrætsvej bliver nyasfalteret i år. Herudover foretages der også asfaltering af 
Fakkegravvej fra Stouby til Sanatorievej og hele Sanatorievej til Vejlefjord Center. 
Endvidere asfalteres Hostrupvej. 
  
Kildebjerget 
Kildebjerget er nu ophørt, og da kommunen, der ejer Kildebjerget, ikke har 
aktuelle planer for bygningerne, tog vi kontakt til Arlafonden, der har efterlyst et 
egnet sted til Danmarks første madskole. Arlafonden har vist stor interesse for 
Kildebjerget og jeg har i ferien fremvist lokaliteterne for direktøren for fonden. 
Hun er meget begejstret, og hun har efterfølgende indhentet faktuelle oplysninger 
om Kildebjerget hos kommunen. Hvis vi kan få Danmarks første madskole til 
Stouby vil det blive et nyt "fyrtårn" for os, og være med til at brande os som by og 
lokalområde. Madskolen skal først stå færdig medio 2014. Det er meningen, at 
skoleklasser fra hele landet skal opholde sig på madskolen i en uge ad gangen. 
Regionen hænger på lejemålet af Kildebjerget frem til slutningen af 2014, 
og regionen har for skoleåret 2013 - 2014 udlejet skolen til "Østjyllands 
Privatskole". 
  
Mølleparken 
I dagspressen har seniorudvalget udtalt, at man påtænker at nedrive en stor del af 
ældreboligerne i landsbyerne, idet mange af disse boliger står tomme. Det fik 
lokalrådet på banen, og vi rettede henvendelse til kommunen, hvor vi gav udtryk 
for at vi var interesseret i at overtage/købe boligerne og oprette et lokalt 
boligselskab under lokalrådet. 
Vi blev efterfølgende indkaldt til et møde mellem kommunen og Jysk andels 
Boligselskab af 1946, der driver boligerne. Det blev aftalt, at vi skulle rette direkte 
henvendelse til boligselskabet for at få et tilbud. Boligselskabet har efterfølgende 
meddelt, at man ikke ønsker at afhænde boligerne, og at man i stedet vil rette 
henvendelse til kommunen for at forhandle en aftale på plads vedrørende de 
ledige boliger. 
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Vi har oplyst over for kommunen, at vi ønsker at deltage i disse forhandlinger. 
Kommunen er meget interesseret i at slippe for tomgangsleje, og vi ser ikke 
nogen grund til, at kommunen "forærer" boligerne til boligselskabet. Det bør i 
stedet komme lokalområdet til gode. I lokalrådet har vi allerede overvejet nogle 
muligheder for at benytte ældreboliger til andet formål, hvis der ikke er 
tilstrækkeligt med ældre. Det kunne være ungdomsboliger, familier der bliver ramt 
af skilsmisse eller familier, der er i færd med at opføre eller ombygge en bolig i 
Stouby. 
Uden ældreboliger vil det være en katastrofe for vore ældre, der for en stor dels 
vedkommende ønsker at forblive i Stouby. De bliver tvunget til at flytte til de større 
bycentre. 
  
Fonden for grønne ildsjæle 
Som omtalt i det seneste nummer, har vi ansøgt miljøministeriet om indkøb af 2 
cykler, en trailer samt et hus til opbevaring af cyklerne. Cyklerne skal udlånes til 
miljøbevidste borgere, der vil køre en tur rundt i sognet for at samle affald fra 
grøfter m.v. Vi har modtaget tilsagn om kr. 54.700 til projektet, og vi går nu i gang 
med at foretage indkøb af cykler m.v. samt finde en placering til cykelhuset. 
Hos miljøministeriet har vort projekt fået titlen "Stouby - det grønne sogn, hvor vi 
selv rydder op", og der er stort fokus på disse grønne projekter. Når vi er klar med 
cyklerne regner vi med, at miljøministeren vil være med til at køre den første 
affaldsrunde i Stouby. 
  
Lokal Stoubybus 
Sammen med Stouby Skole og kommunen har vi undersøgt mulighederne for en 
"Stoubybus", og vi har skelet til Hovborg, hvor man har en lokal bus sammen 
med to andre landsbyer. Det er imidlertid meget besværligt at få en sådan bus, 
idet driften kommer i konflikt med EU´s udbudsregler m.v.,  når der er tale om en 
bus, der er indrettet til over 9 pers. incl. føreren.  
I Hovborg har man oprettet et landsbypedelbureau, og der er indgået en aftale 
med en lokal vognmand. Bussen benyttes til kørsel med skoleelever, og hvis 
andre ønsker at benytte bussen, kan man leje den som "turistbus" med chauffør. 
Så alt i alt vil det stort set være umuligt at benytte Stouby Skoles bus til de ønsker 
vi har om "lokal" transport af ældre og idrætsudøvere m.v. 
Vi undersøger mulighederne for at benytte en bus, der er indrettet til 9 pers. inkl. 
førerens plads, men det havde været optimalt at benytte den bus, der i forvejen 
står på Stouby Skole. 
  
Kommuneplanen 
Høringsfristen for at komme med bemærkninger til den kommende kommuneplan 
udløb den 31. juli 2013.  Som det eneste lokalråd i kommunen afholdt vi sammen 
med teknisk forvaltning vort eget møde om kommuneplanen i Stouby Multihus. 
Der var især et stort fremmøde af Hornum-borgere pga. af de nye regler om 
udpegning af lokaliteter til "storlandbrug", hvor Hornumområdet er berørt. 
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I lokalrådet har vi besluttet, at vi vil komme med en bemærkning til 
kommuneplanen vedr. ældreboligerne i Mølleparken. Vi ønsker, at få udpeget 
Mølleparken som et "kulturmiljø".  
Vi finder, at der er mange kvaliteter i Mølleparkens placering og udformning, og 
derfor ønsker vi at området skal udpeges som "bevaringsværdigt".  Det betyder, at 
det bliver mere besværligt at få bygningerne fjernet, men til gengæld bliver 
håndteringen af området mere restriktivt med hensyn til at foretage ændringer af 
den udvendige del af bygningsmassen. Hvis området udpeges som et 
"kulturmiljø", der skal bevares for eftertiden, får vi også mulighed for at søge 
RealDania og andre fonde om midler til at vedligeholde og forskønne området til 
gavn for beboerne. 
Kulturstyrelsen definerer et "kulturmiljø" som "et geografisk afgrænset område, 
der ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige 
udvikling", og både kulturstyrelsen og Glud Museum bakker op om, at der 
udpeges "kulturmiljøer" i kommuneplanerne. 
  
EU-samarbejde 
Vi har tidligere nævnt, at vi arbejder på at få etableret et EU-samarbejde på tværs 
af grænser. Det kan være en venskabsby, et ungesamarbejde eller lign. Det kan 
virke lidt besværligt og bureaukratisk med EU-ansøgninger, men det er dog 
lykkedes for andre. Så vi forsøger.  

/Ole Flemming Lyse, formand 
 

 
 
Portvinsaften i Stouby Multihus 
Hvis du er interesseret i portvin eller bare nysgerrig omkring denne herlige drik. 
Så arrangere jeg en aften hvor der bliver mulighed for at smage et udvalg af de 
forskellige portvinstyper og kvaliteter, ligesom at der vil blive serveret en let 
anretning så du også får mulighed for at opleve portvinens fortræffeligheder som 
et herligt supplement til menuen. 
Hold øje med opslag hos Købmanden og i Multihuset omkring dato og tidspunkt, 
det vil blive i oktober måned en hverdagsaften. 
 

Så til alle jer som synes at portvine er noget vores bedsteforældre og 
andre ældre mennesker drikker, kom og lad jer overraske. 
Der vil være plads til max. 32 personer. For yderligere information 
kontakt da gerne mig på 40 55 04 12 eller peter@skovsmad.dk 
 
Vel mødt 

/Peter Skov 
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Sponsorer for Sommerfesten  
 
 Jysk Caravan Service v/Anker 
AA Plus ApS v/ Jens Lund  Jysk Fugekompagni ApS 
Adv. Max Jepsen, Juelsminde Kvik Auto A/S v/ Hans Friis 
A-H Montage v/ Anders Holst Købmand Yding 
Alkalon v/Lene Jorsal Lene´s Broderier 
Batteribyen A/S Lillebo Havefigurer I/S 
BE Haveservice v/Bart Eisink Løgballe camping 
BELLE Art Gallery Mobilbyg ApS v/ Jørgen fisker  
Benny Friis Multicafeen i Stouby v/Anette 
Bjerre El ApS Multifirmaet v/ Peder Lyse  
Bjerre Kød Murermester Ib Christiansen  
Cenger Scandinavia Mølgaard massage 
Dan Hill Plast v/ Johnny Reedtz  Ni-Design v/Ingeborg Sejr 
David Superlight OCK-Anlæg v/Ole Kilstofte 
Dit lille malerfirma v/ Sanne Friis  Ovnsætterfirmaet Elias & Sønner 
DK Vine v/ Knud Olesen  PA Brød 
Dyrlægen i Stouby v/ Bjørn Lorenzen Pippilotte Huset v/Liselotte 
E. J. Invest  ApS v/ Erling Juul Punkt 1 v/ Karen og Peter Laasby  
Ellen K. og Anders Lage  ReenFoto v/Johnny Reenberg 
Enghøjs Auto ApS v/ Keld og Helle Revisionskontoret Daugaard A/S  
FRI Cykler i Hedensted Rosenvold Strand Camping  
Frisørhjørnet v/ Thuy Sannes Malerforretning A/S 
Gete`s Malerservice i Vrigsted Skou`s El & Marineservice ApS 
Hedensted Centeret v/ Peter Nielsen SKOV`s Mad v/ Peter Skov 
Henrik´s Skovservice  Smilla's Blomster v/Camilla 
Hornumkær Korn v/ Jens Christian Snullik’s Data v/ Mogens Sørensen 
Hostrup Tømrerforretning v/ Flemming Stop In  
Hotel Vejlefjord Stouby Anlægsgartneri ApS v/ Niels  
HTN Entreprenør v/Henrik Stouby Blomster v/Steen Thomsen 
Hylles Murerforretning  Stouby Entreprenørforretning ApS 
Hyrup Freelance v/Anders Kirkegaard Stouby Tropeplanter 
Hyrup Glashytte Stouby Vinduespolering v/Tommy 
Hyrup Maskinstation A/S SYDBANK A/S 
Hyrup Tømrer & Snedkerforretning  A/S Thue´s køl 
Intelligent Automation A/S v/ Claus Milo Tømrermester Leif Johansen 
ITL A/S v/ Mette og Rud F. Petersen Vestergaard I/S  v/Ole Lyse 
Jens Juul VIP Domotec v/AnneMarie og Palle 
JPS Rengøring  Vognmand Ingolf Frederiksen  
Just Windpower Vognmand Johnny Frederiksen  
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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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Så er det ved at være tid for en ny sæson 

Badminton 
Der er derfor 

Tilmelding og efterfølgende årsmøde 

Onsdag den 28. august kl. 18.30 
Da vi på grund af vigende medlemstal har været nødsaget til at reducere vores haltimer vil det 

i denne sæson kun være muligt at få baner om onsdagen. Har du/I spillet i sidste sæson og 
ønsker at spille igen i år så mød op i Multihuset til tilmelding mellem 18.30 og 19.00. Her vil vi 

så først fordele baner og tider til dem der er mødt op. 

Fra kl. 19.00 frigives alle de tider og baner der ikke er besat. Baner tildeles herefter efter 
”først til mølle” princippet 

Prisen for baner er fastholdt på 2.000,- pr. banetime 

Der skal betales ved tilmelding 

Igen i år skal der ved tilmelding betales med Dankort og alle spillere skal ved tilmelding oplyse 
navn, adresse og fødselsdato. 

Børn spiller i år onsdage mellem 16.00 og 18.00. Priser er fastholdt på 500,- kroner. Fremmøde 
for tilmelding af børn er ikke nødvendigt. Tilmelding kan foretages via Stouby GIF´s 

hjemmeside www.stoubygif.dk. Vælg badminton og tilmelding. 

Træner er igen i år Mikkel Høgh med Morten Rosenmaj som hjælper. Træningsopstart er 
onsdag den 18. september. 

Kl. 20.00 afholdes årsmøde, hvor vi meget gerne vil have nye medlemmer til udvalget. Har du 
gode ideer til, hvordan vi kan udvikle og forbedre badmintonafdelingen eller har du lyst til at 

give en hånd med, som medlem af badmintonudvalget så mød op kl. 20.00 

Mød op – vi mangler nye kræfter!! 

Venlig hilsen 

Stouby GIF´s badmintonudvalg 
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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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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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Igen i år har der været fodboldskole i Stouby 
Der var i alt 53 drenge og piger i alderen 6 – 14 år. Første uge af sommerferien 
var en uge med en behagelig temperatur og en blanding af sol og skyer og kun 
lidt regn. Det var ideelt vejr til god fodbold, så der blevet trænet intensivt. 
 

 
 
Tirsdag fik alle en overraskelse, da der dukkede 2 spiller op fra AC-Horsens 1. 
herredivisions hold. De var der i en god time, hvor de trænede med børnene, 
svarede på spørgsmål og gav autografer på både kort, arme og trøjer. Det var 
hyggeligt og en stor oplevelse. 
 
Gennem hele ugen fik børnene frugt 2 gange om dagen sponsoreret af følgende 
lokale firmaer: Dit lille malerfirma v/ Sanne Friis – Hyrup Maskinstation A/S – 
Hyrup Tømrer- & Snedkerforretning A/S – Kvik Auto A/S v/ Hans Friis – Mobil Byg 
v/ Jørgen Fisker Henriksen – Spar i Stouby v/ Købmand Yding – Sportigan 
Hedensted. Vi fik ros for frugten fra børnene og AC-Horsens-spillerne, og giver 
den hermed videre til Spar i Stouby v/ Købmand Yding som leverede frugten.  
 
En stor tak til alle deltagere, til AC-Horsens for at sende et par liga-spillere, til de 7 
dygtige unge trænere, der har brugt en uge af deres sommerferie på 
fodboldskolen og til sponsorerne.  Det har været en god og hyggelig uge. Jeg 
håber vi ses igen på fodboldskole i Stouby i 2014.  

/Fodboldskoleleder Niels Groth 
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Nyt fra Stouby Kajakfællesskab 
Vi nyder den første sæson sammen med vore mange medlemmer og hilser de 
mange interesserede velkommen i fællesskabet. 
 
Der er rift om kajakkerne på klubaftenerne om tirsdagen og vi har haft mange 
gode ture i det skønne sommervejr. På det tidspunkt et medlem af 
kajakfællesskabet har bestået kajakkursus og er friroet (roet og øvet 
redningsøvelser 5 gange) er der mulighed for at få en nøgle til kajakhuset og selv 
bestemme, hvornår man vil på kajaktur. Derfor er det kajakfællesskabets ønske 
så hurtigt som muligt at tilbyde medlemmerne at komme på kursus og blive friroet. 
 
Vort næste kursus finder sted i week-enden den 7. – 8. september  2013.  
Stouby Kajakfællesskab deltager også i BLÅT FLAG familiearrangement ved 
Rosenvold Strand søndag den 18. august, hvor nybegyndere vil få mulighed for at 
prøve at sejle kajak. 
 
Se mere om begge aktiviteter på www.stouby.nu. Fortsat god sommer. 

 
/Karen Hansen Lyse, Stouby kajakfællesskab 

 
 

 

Columna Gymnastik er en sund, sjov og rygvenlig gymnastik, hvor man i alle 
øvelser har fokus på ryggens naturlige S-form. I Columna 
Gymnastik styrkes og strækkes musklerne, så der opnås en god 
stabilitet i muskelkorsettet omkring rygsøjlen. Vejrtrækningen 
bruges aktivt i øvelserne, hvilket giver en god iltning af musklerne 
samt en optimal afspænding. I øvelserne lægges der endvidere 
vægt på aktivering/stabilisering af bækkenbunden.  
I Columna Gymnastik/træning opnås bl.a.: 
En bedre kropsholding - fladere mave - smertelindring - øget 
bevægelighed - større energi og øget velvære. 

 
Hold 1 

Mandag kl. 19.00 - 20.00 i Stouby Hallen  
Start: Mandag 2. september. Slut: Mandag 31. marts  

Hold 2 
Tirsdag kl. 9.00 - 10.00 i Hornsyld Idrætscenter  

Start: Tirsdag d. 3 . september. Slut: Tirsdag d. 25. marts 
 
Når man er tilmeldt Columna Gymnastik, er man velkommen på begge hold så 
ofte man har tid og lyst.  
                                               /Eva Gamst 2026 0573, www.columnagymnastik.dk
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Yin Yoga 
Vejen til din indre stilhed 

Giv dig selv en helt særlig dag med Yoga, lækker økologisk 
vegetarfrokost, og meditativ vandring i naturskønne omgivelser ved 

Vejle Fjord. 
 

Lørdag d. 21. september kl. 10.00-17.00, kr. 650,- inkl. 
frokost (Du kan ankomme fra 9.30, hvor der serveres te m.m.) 

Sted: Borgergade 8, 7140 Stouby 
Alle kan være med! også selvom du aldrig har dyrket yoga før! Instruktør Ina Hass 

fører dig gennem en langsom blid form for yoga, hvor dit åndedræt er i fokus. 
 

Yin Yoga viser dig vejen hjem til dig selv gennem stilhed, tålmodighed og 
accept 

Der vil være Yoga fra 10-12, frokost, meditativ vandring og igen Yoga fra ca. 
14.30-16.30 

Medbring Yogamåtte, pude, tæppe, drikkevarer samt gode sko og tøj 
efter vejret 

Tilmelding eller spørgsmål til 
Ina Hass, ina@dynamis.dk  27 33 81 25 eller 

Henriette Skov, henrietteskov@skov.mail.dk 41 66 64 54 
Du sikrer dig en plads ved indbetaling reg 4610, nr. 10607825 under 
angivelse af navn og dato. Vi glæder os til at se dig   

/Ina Hass og Henriette Skov                              
 

 
Stoubys Aktive Piger 
Efterårets program er 
 
Mandag den Besøger vi Tantes have i Fredericia. 
26.august Bestyrelsen medbringer kaffe. 
kl. 14:00 Samkørsel fra Stouby Multihus kl.13:15 
 
Mandag den Inger Baungaard fortæller om sit ophold på Grønland. 
23/9 kl. 19 En tid – Et sted – Et billede - Grønlands udvikling  
Multihuset Hvordan har grønlænderne det i dag? 
 
Tirsdag den Besøger vi Bo & Stil i Hedensted 
8/10 kl.18 Samkørsel fra Stouby Multihus kl.17:30 
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HENRIKS
SKOVSERVICE

TLF: 75 89 78 27 - 
Henriksskovservice@gmail.com 
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Gødskning
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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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Vigtige Datoer  
Opstart 21. aug. 
Opstart fam. spejder 7. sep. 
Avisindsamling 31. aug. 
Tur for de store 6-7. sep. 
Efterårstur 15-17. nov. 
 
 
 
 

”De Grønne Stjerner” vandt turneringen i foråret 

  
 
 
 
Opstart 2013 

Vi starter op efter sommerferien 
onsdag den 21. august for 0. til 7. 
klasse. Familiespejdere starter den 7. september. 
For de store (Juniorer og Spejdere) er der planlagt en overnatning i/ved 
hytten allerede fra 6 - 7 september, så sæt kryds i kalenderen. For hele 
gruppen har vi planlagt en 
weekendtur den 15. til 17. 
november i hytten Sandbjerg som 
ligger tæt på Hundslund. 
Efterårsturen er som sidste år 
planlagt sammen med KFUM 
spejderne i Hundslund, så alt 
tyder på, at vi får en fantastisk 
weekend. 
Noget for dig? 
Hvis du har lyst til at prøve at se, om du vil være spejder, er du meget 
velkommen til at besøge os en onsdag ved spejderhuset på Stouby 
Skovvej 7c (overfor børnehaven).  
Familiespejd  0 – 6 år med fam. søndage 09:30 – 11:30 kun lige 
uger 
Bævere og Ulve 0. - 3. Klasse onsdage 17:00 – 18:30 
Junior og spejder 4. - 7. Klasse onsdage 19:00 – 20:30 
Familiespejd i Stouby 
Familiespejd henvender sig til børn under 6 år – og deres forældre samt 
evt. søskende. Vi er allerede 3 – 4 familier, og der er plads til mange 
flere. Hvis du gerne vil vide mere om dette, så kontakt Dina på 40 98 
36 16. 
Avisindsamling 
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.  
Kontakt os: 
Heini Guttesen  heini@juulguttesen.dk   4132 9337 
Dina Kjerkegaard  kjerkegaard@pc.dk   4098 3616 
René Trust  rene.trust@gmail.com 2487 6919 
Leif Pedersen  leifped@email.dk  4197 2650 
Michel Christensen realcowboy@mail-online.dk  2147 6043 

Vores ulvebande som vandt en 2. plads til 
distriktsturneringen 28. april 
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    STOUBY  HORNUM 
Mandag den   1. april 2. påskedag   9.00 Fin Petersen Ingen  Søndag den   7. april 1. s.e. påske Ingen  10.30  Søndag den 14. april 2. s.e. påske 14.00 Konfirmandgudstj. Ingen  Søndag den 21. april 3. s.e. påske Ingen  10.30  Fredag den 26. april Bededag 10.30 Bil, Kirkefrokost Ingen  Søndag den 28. april 4. s.e. påske Ingen  10.30  Søndag den   5. maj 5. s.e. påske 10.30 Konfirmation   9.00 Konfirm. 
Torsdag den   9. maj Kristi Himmelf. Ingen  10.30  Søndag den 12. maj 6. s.e. påske   9.00 Kirkekaffe Ingen  Søndag den 19. maj Pinsedag 10.30 Kirkebil   9.00 Kirkekaffe 
Mandag den 20. maj 2. Pinsedag Ingen  10.30  Søndag den 26. maj Trinitatis 10.30 Kirkebil Ingen  Søndag den   2. juni 1. s.e. trin. Ingen  10.30  Søndag den   9. juni 2. s.e. trin.  10.30 Kirkebil Ingen   
Sammenlægning af menighedsrådene 
Der har været afholdt sognemøde både i Hornum og i Stouby med en orientering om en mulig 
sammenlægning af menighedsrådene i vore 2 sogne. På begge møder, var der en afstemning, 
hvor der var et klart flertal for sammenlægningen. Så det arbejdes der nu videre på. 
 
Foredrag med Helge Lund 
Tirsdag den 9. april kl. 19.30 kommer pensioneret skibsfører Helge Lund fra Rødbyhavn til 
Stouby Multihus og fortæller om Vejlefjord, hvor hans far var ansat fra 1926 til 1957, fra 1938 til 
1955 som inspektør. Det er Stouby Lokalarkiv og Stouby Menighedsråd, der står for dette 
arrangement, hvor der er kaffe á 30 kr. 
 
Konfirmandgudstjeneste i Stouby Kirke 
Søndag den 14. april kl. 14.00 medvirker mange af årets konfirmander og sætter deres præg 
på denne gudstjeneste. Bagefter er der sodavand, kaffe og kage i våbenhuset.  
 
Sangeftermiddag 
Torsdag den 18. april kl. 14.00-16.00 er der igen sangeftermiddag i Stouby Multihus, hvor 
organist Uffe Kristiansen spiller. Alle er velkommen til en hyggelig eftermiddag med sang og 
musik. Der er kaffe á 20 kr.  
 
Gudstjeneste med kirkefrokost – ”Gud og sild” 
Efter gudstjenesten i Stouby Kirke fredag den 26. april kl. 10.30 er der kirkefrokost i Stouby 
Multihus, hvor der serveres sild, fiskefilet m.m. Alle er velkomne. 
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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. 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 14. aug.  
Det er SIM skolen, der bestemmer fordelingen af konfirmanderne på de 2 hold. Eventuelle kon-
firmander fra Vejlefjordskolen er på det tidlige hold. Konfirmanderne medbringer dåbsattest eller 
evt. fødsels- og navneattest den første gang.  
Der bliver konfirmation den 4. maj 2014 i Stouby Kirke kl. 10.30 og i Hornum Kirke kl. 9.00 
samme søndag. 
 
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. Natur-
børnehaven vil også i år pynte et flot halmbord i kirken med alt godt fra skov, haver og marker.   
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Søndag den 22. sept. kl. 10.30 er der høstgudstjeneste i Hornum Kirke med indsamling til 
Kirkens Korshær og frokost  Træhuset bagefter. Alle er velkommen. 

 
 
 
 
 
 
 

Sogneudflugt 
Vi kører med bus fra Stouby Multihus kl. 9.00. 
Undervejs får vi kaffe og rundstykker, inden vi 
ankommer til Christianskirken i Fredericia, hvor 
der er gudstjeneste kl. 10.30. 

Bagefter er der frokost og rundvisning i kirken, hvor vi ser den flotte udsmykning ”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. alt incl. Tilmelding senest fredag den 6. sept. til Poul Erik Sørensen. 
 
Sangaften i Stouby Multihus ”Danske digtere og komponister” 
Torsdag den 10. oktober kl. 19.30 får vi besøg af sanger Birgitte K. Sørensen  
og komponist/pianist Ulrik R. Damm fra Randers. Ulrik fortæller og spiller 
 klaver, Birgitte synger. Der bliver naturligvis også fællessange. Der er kaffe 
á 25 kr. Vær med til en hyggelig aften med sang og musik.  
 
Set og sket fra 25/5 – 14/7 2013 
Døbte i Stouby Kirke: 
26/5 Linus Bernhard Damtoft Lindholm 
23/6 Søs Overgaard Sørensen 
 7/7 Lucas Foder Jensen  
 
Døde og/eller begravede i Stouby Sogn: 
28/5 Finn Kristiansen 
31/5 Anna Kamuk Henriksen 
 7/7 Svend Aage Moos 
 
Viede eller velsignede i Stouby Kirke: 
22/6 Kåre Skårhøj & Solveig Kjer 
29/6 Kenneth Kaufeldt Kolstrup & Anne Kristoffersen 
29/6 Troels Nysted Jensen & Karina Siggaard Nielsen 
 
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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Badeliv ved Vejle Fjord i gamle dage 
 

                 
 

 
 Badeanstalten ved Vejle Fjord Sanatorium ca 1940'erne 
 Foto: www. Helgelund.dk 

/Stouby Lokalarkiv 



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 onsdag: Legestue i Multihuset kl. 10.00 
 Hver uge: Mountainbike-træning – se træningstider på facebook mtb7140 

 
August 
6. kl. 17.30 i Klejs. Haveforeningens grillaften 
11. Stouby Musik- og Kulturforening. Roger Waters. Se s. 15 
18. BLÅT FLAG familiearrangement ved Rosenvold 
28. kl. 18.30 Badminton tilmelding + årsmøde i Multihuset. Se s. 21 
31. Avisindsamling 
 
September 
2 + 3: Columna starter. Se s. 24 
7 + 8. Kajakkursus. Rosenvold. Se s. 24 
8. Sogneudflugt til Fredericia. Se s. 29 
12. kl. 19. Generalforsamling i Stouby Jagtforening i Multihuset. Se s. 7 
21. kl. 10 – 17: Yin Yoga. Se s. 25 
22. Havekredsen. Planternes dag. Glud Museum. 
 
Oktober 
10. Sangaften i Multihuset. Se s. 29 
25. kl. 18.30: Benny Thomsen om Mandøøllen. Spisning. Se s. 9 
 
Næste nummer (nr. 155) 
af Stouby Bladet udkommer i starten af oktober 2013. 
Deadline for materiale til bladet er fredag den 27. september 2013. 
 
Stoubybladet udkommer 6 gange om året (i starten af hver lige måned) 
Deadline for materiale til decembernummeret: 22. november 2013. 
 
 
 


