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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 
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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.
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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



3
 

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. 22 75 87 98 
_________________________________________________________________ 

 
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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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.

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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v/HANS FRIIS KURVEFORT 1 7140 STOUBY*  * 
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HÅNDVÆRK

TLF. 75 89 71 01  MOBIL 40 92 71 01*
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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 FODBOLDAFDELINGEN 
 
Nye spilledragter 
I sommerens løb har alle vores ungdomshold fået flotte, nye spilledragter. 
En række lokale virksomheder har med sponsorater gjort det muligt, og vi er glade 
for, og stolte af at vise virksomhedernes navn og logo frem, når vi har holdene 
ude til kamp. 

 
 
 

Udpluk af sponsorer, trænere og spillere i de nye spilledragter. Foto: Jimmi Brøndum 
 
Billeder af alle ungdomsholdene kan ses på www.stoubygif.dk 
 

En stor tak skal lyde til de sponserende virksomheder 
 

Mobilbyg – Jørgen Fisker 
 

Enghøjs Auto – Keld Christensen 

Hyrup Maskinstation – Henrik 
Lage 
 

Dit Lille Malerfirma – Sanne Friis 
 

Pilegården – Henrik Pilegaard 
 

Kvik Auto – Hans Friis 

Skovs Mad – Peter Skov 
 

Hyrup Tømrer- & Snedkerforretning – Mads 
Lyse 
 

 Intelligent Automation – Claus Milo 
Øvrigt 
Udesæsonen nærmer sig afslutningen, og flere af turneringerne er allerede 
afsluttet. Senior har kæmpet en brav kamp i serie 5, hvor de trods en ihærdig 
indsats indtager en plads i den tunge ende af tabellen. 
Oldboys sluttede deres første sæson i A-rækken på en 5. plads, mens 
foreningens mest rutinerede seniorhold, også kaldet Super Oldboys, endte som 
nummer 2 i B-rækken. 
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Indefodbold 
Fra uge 43 starter sæsonen for indefodbold i hallen 
Mandag: 
16.00 – 16.30 U6 - trænes af Viktor og Torsten 
16.30 – 17.30 U8/U9 - trænes af Peter Skov og Lars Pedersen 
17.30 – 19.00 U15 - trænes af Peter Høgh og Niels Groth 
20.00 – 22.00 Senior - selvtræning 
 
Fredag: 
15.00 – 17.00 U11/U12/U13 Trænes bl.a. af Rasmus Lage og Søren Høgh 
 
 
 
Nyt fra gymnastik 
Så er sæsonen i fuld gang med masser af glade børn og instruktører, 
men der er stadig plads til flere. Så mød endelig op og vær en del af 
gymnastikken i Stouby. Vi har hold for næsten alle. 
 
VI MANGLER DESVÆRRE EN INSTRUKTØR til forældre-barn-holdet. Hvis dette 
skulle have din interesse, så kontakt Lisbeth på 50 97 31 39. 
 
Mandag  

Zumba med start uge 40 fra kl. 20.00 til 21.00. 
Onsdag: 
 Nyt tiltag! Stram op med puls og power fra 15 år kl. 18.00 til 19.00. 
Torsdag: 

Børnehave 3 til 4 år kl. 16.30 til 17.30. 
Børnehave 5 til 6 år kl. 17.00 til 18.00. 
Tons og tummel 0 til 2 klasse kl. 16.00 til 17.00. 
Rytmechicks og springmiks 3 til 5 kl. kl. 17.30 til 19.00. 
Vi unge rytme for 6 klasse og opefter kl. 18.00 til 19.00. 
Vi unge spring for 6 klasse og opefter kl. 19.00 til 20.00. 

Håndbold 
Igen i år har der været håndboldskole i 
Stouby. 
Der var i alt 23 drenge og piger i alderen 
8 – 12 år de sidste 3 af dage af 
sommerferien. 
En stor tak til alle deltagere, de dygtige 
trænere samt madmødre for, at de har 
brugt 3 dage af deres sommerferie på 
håndboldboldskolen. Ligeledes tak til 
Bjerre Kød, der sponserede en hyggelig og god grillaften for deltagere og trænere. 
Tre udbytterige håndbolddage. Vi glæder os til at se jer igen på håndboldskole i 
Stouby 2014. 

/Jan Volmer 
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INDOOR CYCLING I STOUBY MOTION 
Hvad enten du er rutineret Indoor Cycling-deltager eller aldrig har prøvet det før, 
så er der nyt at læse. 
Som noget nyt, så kan man i år ”nøjes” med at gå til Indoor Cycling i Stouby 
Motion, og man kan ydermere vælge, om man vil melde sig til for 1 år, ½ år eller 3 
måneder. For dem, som ikke kender til Indoor Cycling og gerne vil prøve det, kan 
man endda prøve et månedsabonnement. 
Læs mere om abonnementerne på hjemmesiden www.stoubymotion.dk 
 
Vi kører indtil videre to slags timer: Cycling 1 og Cycling 2. 
Cycling 1 timerne er bygget op med forskellige intervaller med små pauser 
imellem. Der lægges vægt på at instruere i den rigtige teknik på cyklen. Det er på 
Cycling 1 timerne man kan komme, hvis man er nybegynder. Der er pt. både 
nybegyndere og rutinerede deltagere på holdene, og alle får med garanti noget ud 
af det. 
Vi er klar til det og tager meget gerne i mod nye medlemmer. Timerne kører 
tirsdag og torsdag fra kl. 17-18. 
Cycling 2 timerne er typisk bygget op med længere intervaller og hårdere 
intensitet, og det er en fordel at have kendskab til enten Indoor Cycling eller 
anden form for cykelsport. Men det skal ikke skræmme nogen fra at prøve. Der er 
god intensitet og højt humør på holdene, og Indoor Cycling har den fordel, at man 
selv styrer sin belastning og derved intensiteten. 
Indtil videre kører Cycling 2 torsdag fra 20 - 21 – og vi åbner gerne flere hold, så 
snart der er interesse for det. 
Vi er også klar til at åbne et morgenhold om lørdagen, når der er stemning for det. 
Så kom bare nye som gamle – vi er helt klar til at tage i mod jer. 
 
Nøgler 
På grund af systemfejl, har der været en del nøgleproblemer, derfor opfordrer vi 
alle til at opdatere deres nøgle hurtigst muligt, så skulle den gerne virke. Vi 
beklager ulejligheden. 
Conventus – nyt bookingsystem 
Vi er så småt ved at få styr på vores nye bookingsystem, men der har været et par 
forhindringer undervejs. Bl.a. har man ikke kunnet booke sig på et par af holdene. 
Det skulle være rettet nu, men har I problemer, så send en mail på 
cycling@stoubymotion.dk, eller grib fat i en af os. 

/Pia Zeberg, Motion 
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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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Siden sidst fra Stouby og Omegns Lokalråd. 
  
Juletræ ved Stouby Skole og Multihuset 
Efteråret er på vej og tiden iler af sted. Inden vi ser os om, står julen for døren, 
og i Lokalrådet har vi drøftet muligheden for at sætte et stort juletræ op ved skolen 
eller ved multihuset. Det skal være et stort træ, der kan ses på lang afstand. Vi 
arbejder videre med ideen og kontakter relevante samarbejdspartnere. 
  
Træskohage Fyr 
Vi har tidligere på året haft en kontakt til Naturstyrelsen vedrørende Træskohage 
Fyr, der trænger til en kærlig hånd. Styrelsen oplyste, at der var afsat midler til 
renovering af fyret i år. Da der tilsyneladende ikke er sket noget, har vi for nylig 
rykket for igangsætning af renoveringen.  
  
Asfaltering af Idrætsvej 
I forbindelse med asfaltering af Idrætsvej, måtte vi sammen med skolen og 
multihuset tage en hurtig beslutning, medens asfaltarbejderne var på stedet, og vi 
fik asfalteret grusarealet mellem Idrætsvej og fodboldbanen. Vi fik en god pris, og 
skolen har i første omgang betalt. Efterfølgende har vi fået kr. 5.000,00 i tilskud fra 
kommunens landdistriktspulje. Arealet benyttes allerede flittigt af rulleskøjteløbere. 
  
Frugthaven i Stouby 
Vi har tidligere modtaget kr. 25.000,00 fra landdistriktspuljen til projekt 
"Frugthaven i Stouby", hvor der skal plantes 100 frugttræer på egnede steder i 
Stouby. Træerne bliver plantet lørdag den 26. oktober, hvor vi mødes kl. 09.00 i 
Multihuset. Nærmere omtale om frugthaven findes andet steds her i bladet. 
  
Mølleparken 
Ved rettidig omhu har vi tilsyneladende fået sat nedrivningen af ældreboliger på 
"stand by". Vi har tilbudt at overtage boligerne, men der er nogle meget stive 
regler om indskud med videre, der først skal ryddes af vejen. Jeg har desuden 
skrevet et indlæg om ældreboliger til landdistrikternes fællesråd, der er en 
landsdækkende organisation, der følges nøje af ministre, politikere og borgere 
med interesse for landdistrikter. 
  
Trafiksikkerhedsplan 
Kommunen er i øjeblikket i færd med at redigere den nuværende 
trafiksikkerhedsplan, og der har været afholdt tre orienteringsmøder i kommunen. 
Det ene møde blev afholdt i Stouby Multihus, hvor vi var repræsenteret og kom 
med bidrag til planen om forhold, der vedrører vort område. Når planen er færdig, 
får alle borgere mulighed for at læse planen og fremkomme med forslag til 
forbedring af trafiksikkerheden. 
  
Postkassen, der forsvandt 
Vi har rettet henvendelse til Post Danmark vedrørende postkassen på Vejlevej, 
der pludselig blev fjernet. Vi har endnu ikke fået et svar. Måske må vi acceptere, 
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at vi kun har postkassen ved Spar, men posten er lang tid under vejs, når det er 
postbuddet, der tømmer postkassen. Derfor vil vi arbejde for, at Spar-postkassen 
får de samme tømningstider som den fjernede postkasse på Vejlevej.   
  
Kildebjerget 
Arla har meddelt, at Kildebjerget er særdeles velegnet til at indrette som 
madskole, men af tidsmæssige årsager, har Arla valgt et andet sted til at indrette 
Danmarks første madskole, der skal stå klar den 1. april 2014. Der skal dog 
indrettes flere madskoler, så Arla er fortsat interesseret i at overtage Kildebjerget 
på et senere tidspunkt, hvis muligheden byder sig. 
  
Brobygger 
Hedensted Kommune er i færd med at etablere et netværk af brobyggere, der skal 
byde nye borgere velkommen i det enkelte lokalsamfund. Vi har valgt Maria Sahl 
Nedergaard fra Lokalrådet som tovholder for vort område. 
  
Landdistriktsprisen 
Hedensted Kommune uddeler hvert år en landdistriktspris på kr. 50.000,00, og de 
deltagende landsbyer skal i år dyste på videoer, der optages i de enkelte 
lokalsamfund. Vort bidrag kan ses på Stouby.nu og Youtube  
 
Offentliggørelsen finder sted den 21. november. 15 lokalråd har 
tilmeldt sig konkurrencen. Tak til Viktor Fruelund og Kirsten 
Jørgensen for markedsføringen af Stouby. 
  

/Lokalrådet for Stouby og Omegn, Ole Flemming Lyse 
 
 
 
Multihuset  
Åbent hus i Multihuset d. 1 nov. fra kl. 16.00 til ????? 
 
Der er mulighed for at se og være med til forskellige ting. Der vil være åbent i alle 
rum, og der sker noget for alle aldre.  
 
Der er buffet fra kl. 18.00 til 20.00. 
Pris 60,- for voksne og 40,- for børn til og med 10 år.  
 
Tilmelding til spisning på 7589 7520 senest d. 30 okt.  
Følg med på Stouby Multihus's hjemmeside 
http://stoubymultihus.blogspot.dk/p/der-sker.html og www.stouby nu. Her kommer 
der nærmere opslag om, hvad der vil ske.  
  
På glædeligt gensyn.  

/Stouby Idrætsforening, Stouby Motion og Halmutter 
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Stouby Musik- og Kulturforening 
arrangerer: 

Christmas Time 2013 med trompetisten Per Nielsen  
mandag den 9. dec. kl. 19.30 i Rårup Kirke. 

Desuden medvirker pianisten Mads Granum og den 
rumænske stjerneviolinist Alexandru Radu. 

 
Billetterne koster 195 kr. incl. gebyr og købes på 

billetnet.dk   

 
Per Nielsen har udgivet 14 CD-er, der er solgt i over 

350.000 eksemplarer og er dermed den mest populære 
trompetist i Danmark.  

 
Han kan fylde de fleste kirker og koncertsale. Det gjorde 
han også for et par år siden, hvor han optrådte i Stouby 

Kirke.  
 

Nu kan han opleves igen – denne gang i Rårup Kirke. 

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

SUPER

ÅBNINGS-

TILBUD*

nyt!
TILBUD HELE OKTOBER
Prøv den nye luksus ansigtsbehandling 

”FIRE & ICE”                Kun kr. 675,-* 
Inkl. en Active Serum fra iS CLINICAL til en værdi af kr. 659,-

www.hotelvejlefjord.dk/kosmetologklinik
n Ansigtsbehandlinger
n Tilretning og farvning af bryn og vipper
n Hårfjerning med Lycon voks
n Smukke og holdbare negle fra CND
n Manicure og pedicure

* Gældende i hele oktober 
måned. Max 1 stk. iS CLINICAL 
Active Serum pr. kunde.

SUPER
ÅBNINGS-
TILBUD*

KOSMETOLOG KLINIK I KUR & SPA

Bestil tid på

7682 3380
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Nye vinde blæser der Vejlefjord Rehabilitering  
Åbent hus for naboerne. Den 31.10.2013 kl. 16.30 – 18.00 slår Vejlefjord 
Rehabilitering dørene op for de lokale i Stouby og omegn. 
Alle interesserede vil få mulighed for at kigge forbi til en rundvisning, en snak og 
en forfriskning. Hvem ved, måske vil der være nogle som kan prøve vores 
splinternye AlterG maskine? 
Programmet vil være som følger. 

 Præsentation af Vejlefjord Rehabilitering ved Direktør Jeanette Skjelborg 
- Fokus, retning og tanker om fremtiden  

 Rundvisning hos Vejlefjord Rehabilitering og fremvisning af AlterG maskinen 
 Gå-hjem-forfriskning, spørgsmål og samtale 

 
Tilmelding via sekretatiatet@vejlefjord.dk eller 7682 3333 senest d. 22.10.2013. 
 
AlterG – Vægtløs teknologi i verdensklasse 
Som noget helt nyt - og faktisk kun et af ganske få steder i Danmark - er det nu 
muligt at tilbyde vægtløs (genop)træning hos Vejlefjord Rehabilitering. Til 
rundvisningen vil der være mulighed for at se, hvad det drejer sig om.  
Teknologien er udviklet af det amerikanske rumfartsprogram som tilbage i 
begyndelsen af 1990’erne udviklede et løbebånd, som kunne skabe kunstig 
tyngdekraft. På den måde er astronauter i stand til at træne og nedsætte risikoen 
for knogleskørhed (osteoporosis) under de ofte månedlange ophold i rummet. 
Nu har forskerne vendt opgaven på hovedet og skabt et løbebånd, hvor 
personens kropsvægt reduceres ved at pumpe luft ind i et tætsluttende kammer 
fra livet og ned til fødderne. Personen tager et særligt bælte på, der med lynlås 
fastgøres til åbningen i den store ballon. Derefter pumpes luft ind i ballonen, og 
kropsvægten kan således reduceres helt ned til 20 %. 
Denne banebrydende teknologi giver en enestående mulighed for smertefrit at 
træne og genoptræne gang, balance og løb. Det gælder såvel for en stor del af de 
gæster, som vi har på Vejlefjord Rehabilitering, men der er også mange andre, 
som kan have glæde af dette tilbud eksempelvis efter sportsskader, operationer 
og andet. Derfor har vi valgt at åbne op for behandling af udefrakommende.  
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rTMS – den nye dreng i klassen 
rTMS er en anden behandlingsform som er ganske ny i Danmark. Her er det 
magnetiske bølger, som laver arbejdet og stimulerer nerverne både i hjernen, 
rygmarven og kroppen.  
Behandlingen har vist sig effektfuld ved eksempelvis behandling af migræne, 
klyngehovedpine og muskelgenoptræning efter sportsskade. Samtidig kan rTMS 
anvendes med henblik på diagnosticering blandt andet ved at finde frem til 
strukturer, som ikke fungerer optimalt. Herved får man en pejling af, hvor 
behandlingen skal fokuseres. 
Så - hvorfor køre til Tyskland efter rTMS, når man nu kan få det "ved fjorden" i 
Stouby? 
 
Hvis du er interesseret i løbende at følge med i, hvad der sker hos Vejlefjord 
Rehabilitering kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev på www.vejlefjord.dk  
 
 
 
 
 
Onsdagsklubben 
 
Nu starter onsdagsklubben med efterårsaktiviteter fra  2. oktober 2013. 
 
Onsdagsklubben er for pensionister og efterlønsmodtagere i lokalområdet. 
 
Vi har til huse i fælleshuset, der er knyttet til ældreboligerne i Mølleparken. Der er 
5 frivillige, der er tovholdere for klubben og sørger for sangeftermiddage, foredrag, 
og kaffe m.v.  
 
Pris for kaffe kr. 20,00 og husk kop og kage. 
 
Vi mødes hver onsdag kl. 14.00 til ca. 16.30 

     /De frivillige  
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TEMA: Kommunalvalg 19. november 2013 
Den 19. november 2013 er der kommunalvalg og Stouby Bladet har derfor 
inviteret de lokale kandidater til at præsentere sig her i Bladet. Det er vigtigt, at 
lokalområdet er repræsenteret i Byrådet og også gerne i regionsrådet, men det er 
naturligvis også vigtigt at kende de kandidater, der opstiller. 
På de følgende sider er der en præsentation af de 5 lokale kandidater til Byrådet.  
Desuden er der en præsentation af lokale kandidater til Ældrerådet og Hedensted 
Spildevand. 

/Bjørn Lorenzen, Redaktionen 
 
 

 
Hans Herman Larsen, SF 
 
LIDT OM HVEM JEG ER 
Jeg hedder Hans Herman Larsen og stiller op til 
Byrådsvalget fordi jeg som pensionist er engageret og 
optaget af seniorpolitik. Jeg er medlem af SF fordi 
partiets linje stemmer godt overens med mine 
grundantagelser om det gode samfund, hvor alle har 
mulighed at leve og udvikle sig på sine egne betingelser 
uanset alder. "Alle bør få støtte og omsorg efter behov". 
 
Medbestemmelse, respekt og værdighed er grundlæggende værdier i SF’s 
ældrepolitik. For os er ældre ikke en byrde, men en ressource og derfor skal vi 
støtte dem til at få en værdig tilværelse, og blive bedre til at bruge deres 
kvalifikationer i civilsamfundet. Samtidig skal vi værne om vores velfærdssamfund, 
så de ældre sikres omsorg, nærvær og værdighed.  
 
Selv i en tid med begrænsede ressourcer kan der skabes bedre velfærd for de 
ældre, vores børn og socialt udsatte. Derfor arbejder SF for at befri ældreplejen 
for unødigt bureaukrati og for at styrke daginstitutioner og folkeskoler, så alle børn 
får en god start, lærer mere og får gode muligheder videre i livet. Vi skal gøre en 
tidlig indsats og hjælpe alle til at klare sig selv så længe som muligt 
 
MINE MÆRKESAGER 
Jeg vil arbejde for at Hedensted bliver foregangskommune på ældreområdet. 
Fokus på ældres behov i forbindelse med helbred, forebyggelse og omsorg. Jeg 
vil arbejde for forebyggende og sundhedsfremmende tiltag i alle kommunale 
opgaveløsninger, deriblandt projektet Frihed til sundhed, dette er jo af vital 
betydning for sikkerheden både for ældre og yngre beboere i Stouby. 
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TEMA: Kommunalvalg 19. november 2013 
 
Laurids Madsen, KD  
Vejlevej 80, Hyrup  
Tlf.: 2034 8573 
Mail: l.madsen@dlgmail.dk  
 
Herunder kan du i punktform se, hvad din stemme vil blive 
brugt til i byrådet, hvis den falder på KD den 19. november. 
 

Lisbeth Søe, DF 
 
Jeg hedder Lisbeth Søe og jeg er 47 år. 
 
Jeg er enlig mor til 2 drenge på 12 og 22 år. 
Jeg bor i Stouby sammen med den yngste søn, hund og 
katte i lejet hus med stor have. 
Jeg er uddannet social- og sundhedshjælper. 
 
Jeg opstiller for Dansk Folkeparti i by og region. 
 
For Lokalområdet vil jeg arbejde for  

 Bedre hjælp til de ældre 
 Sænkning af farten gennem byen 
 Børnenes sikkerhed i trafikken 

1. Social ansvarlighed
 ● Støtte til de socialt udsatte, psykisk/fysisk syge og ældre  

 med plejebehov  
    Trivsel i familien

 ● Fleksible pasningsmuligheder
 ● Sikre nødvendig hjælp til børn/familier i krise 

    Nærdemokrati
 ● Beslutninger skal tages tæt på borgerne
 ● Gode rammer for lokalråd og “Frivillig Hedensted” 

    Folkeskolen
 ● Det rette undervisningstilbud til den enkelte elev 
 ● Lokal udformning af folkeskolereformen 

    Gode vilkår for erhvervslivet
 ● Smidig og forenklet komunal sagsbehandling

2.

3.

4.

5.
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TEMA: Kommunalvalg 19. november 2013 
 
Erling Juul, V 
Som ny kandidat for Venstre vil jeg gerne være en del af et 
ansvarligt byråd og være med til at fortsætte den linje, det 
tidligere kommunalråd har udstukket. 
 
I Stoubyområdet vil jeg gøre det til ”et godt sted at bo” for 
unge og ældre ved at støtte initiativer som: Gode boliger, 
gode transportmuligheder, gode dagtilbud og udvikle således 
at vi kan bevare og styrke arbejdet omkring skole, multihus 
og vores velfungerende foreningsliv. 
 
Ord som frihed, tryghed og det personlige ansvar er centrale for mig. 
 
Jeg er 57 år og er gift med Bente. Jeg har gennem 24 år været selvstændig 
tømrermester og underviser nu på 7. år kommende tømrersvende på Syddansk 
Erhvervsskole i Vejle. Jeg er lokalt forankret og har i en årrække været formand 
for Stouby GIF.  I øjeblikket arbejder jeg lokalt med opstarten af Stouby 
Kajakfællesskab, som formand for Badmintonafdelingen i Stouby GIF og 
næstformand i Stouby Jagtforening. 
 
 
Lone Dybdal Madsen, A 
Jeg er 49 år – gift med Carsten. Har boet i Stouby siden 
2006.  Jeg er uddannet social- og sundhedsassistent og har 
arbejdet som sådan i 10 år. Siden 2005 har jeg været valgt 
faglig sekretær i FOA Horsens, hvor jeg nu er næstformand.  
Min fritid bruger jeg på løb, mountainbike, fitness og 
kulturelle oplevelser. 
 
Hvis jeg bliver valgt vil jeg arbejde bredt og have fokus på 
dialog og samarbejde med kollegaer og vigtigst – borgerne i 
Hedensted kommune. Jeg vil bruge mine erfaringer fra mit 
arbejdsliv, hvor jeg er vant til at opnå resultater via dialog og i samarbejde finde 
de bedste løsninger. 
 
Hvis jeg bliver valgt vil jeg prøve at forvalte den tillid som borgere i Hedensted har 
vist mig og vil derfor arbejde bredt i hele Hedensted kommune.  
 
Jeg vil arbejde med de socialdemokratiske værdier:  
 
FRIHED, LIGHED & SOLIDARITET 
Lone Dybdal Madsen 
Bjerggårdsmarken 9, Stouby 
Mobil: 2240 8383 - Mail: lone-cm@hafnet.dk 
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TEMA: Kommunalvalg 19. november 2013 
 

KOMMUNALVALG 2013  
OPRÅB FRA OLDERMAND POUL SKYTT 

 
STOUBY ET GODT STED AT BO  

BRUG DIN STEMME – STEM PÅ DIN LOKALE POLITIKER – LAD STOUBY 
BLIVE SET OG HØRT 

MØD OP I MULITIHUSET OG STEM TIRSDAG DEN 19. NOVEMBER 2013 
 
Vi skal stå sammen: 

 Det betyder, at alle i Stouby og omegn stemmer tirsdag den 19.11.13 
 Det betyder, at Stouby og omegn bliver set og hørt de kommende 4 år 
 Det betyder, at Stouby og omegn skal stå sammen på tværs af partiskel for 

at sikre indflydelse i kommunalbestyrelsen de kommende 4 år 
 Det betyder, at din stemme på din lokale kandidat gør en forskel  
 Det betyder, at det er meget vigtigt, at du møder op og gør din indflydelse 

gældende 
 

STEM PÅ DEN LOKALE POLITIKER, DU SYNES VARETAGER STOUBY OG 
OMEGNS INTERESSER OG UDVIKLING BEDST DE KOMMENDE 4 ÅR 

 
 
 

Kandidat til seniorrådet. 
  
Undertegnede stiller op til valget til seniorrådet.  
 
Seniorrådet er de ældres vagthund over for kommunen, og 
alle på 60 år og derover får tilsendt en stemmeseddel, der 
skal returneres til kommunen i en medsendt kuvert. 

  
 

/Ole Flemming Lyse 
 
 
Klubtøj i Stouby GIF 
Kom og se, prøv og bestil klubtøj den 10. oktober 2013 fra kl. 19 til 20 i hallen.  Vi 
tager desværre ikke Dankort, så tag venligst aftalte penge med. Du kan se priser 
mm. på www.stoubygif.dk 

/Helene Fruelund 
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TEMA: Kommunalvalg 19. november 2013 

 

Hedensted Spildevands bestyrelse, skal suppleres med to nyvalgte 
forbruger-repræsentanter i oktober i år. 
 
Hedensted Spildevand A/S ejer og driver et 850 kilometer langt 
kloaknet, som forbinder omkring 20.000 ejendomme og virksomhe-
der. Spildevandet behandles på seks renseanlæg. 
 
Vi betaler for at komme af med spildevandet og få det renset. 
Vandafledningsafgiften afregnes til Hedensted Spildevand. 
 
Hvis du, som forbruger i Hedensted Spildevand, ønsker at gøre din indflydelse 
gældende, har du mulighed for at stemme på en lokal kandidat til forbrugervalget, 
idet jeg stiller op som kandidat: Mogens Dam, Fakkegravvej 6, 7140 Stouby 

 
Jeg har beskæftiget mig med spildevand, spildevandsrensning og vandmiljø som 
miljøingeniør i forskellige aspekter hele mit arbejdsliv. Jeg brænder for emnet og 
vil arbejde for virksomheden, hvis jeg bliver valgt ind. 
 
Hvis du ønsker at stemme, skal det ske på siden ”Forbrugervalg” på Hedensted 
Spildevands hjemmeside på nettet: www.hspv.dk 
 
Der kan stemmes i perioden 1. oktober til og med 30. oktober 2013 
 
Stemmeberettigede til forbrugervalget er de personer, der står som ejer af en 
ejendom, der modtager afregning fra Hedensted Spildevand eller brugere. 
Nærmere regler herom på hjemmesiden. 
 
 
 
 
 
Menuen i Multihuset 
Husk at se menuen for oktober på hjemmesiden, ved Spar og i Multihuset. 
Tilmelding seneste kl. 12.00 samme dag.på 7589 7520. 
Jeg er gerne behjælpelig med mad ud af huset på alle dage. Ring og spørg.  
  
De varmeste efterårshilser  

/Halmutter alias Annette Christoffersen  

TEMA: Komunalvalg. 19. november 2013
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Karen Hansen Lyse
Registreret Revisor og indehaver

Erhvervsvej 2
8721 Daugård

Tlf.: 7589 6066

WWW.R-I-D.DK

ER DIN NØGLE TIL
FORSTÅELIG RÅDGIVNING

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

Hos RID REVISION A/S er vi fem 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.

www.bjerre-koed.dk  *  Tlf.: 75 68 15 11

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 

Bellevej 24, Belle – 7140 Stouby | +45 4084 1944 | jyskfugekompagni.dk

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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Årsmøde i Stouby motion 
I henhold til vedtægterne for Stouby Gymnastik- & Idrætsforening indkaldes 
herved til årsmøde i Stouby motion 
 

Torsdag den 24. oktober kl. 19:00 i Stouby Multihus 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Idrætsudvalgets beretning 
3. Regnskabsaflæggelse 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Valg af idrætsudvalg 
6. Valg af suppleanter 
7. Valg af revisorer 
8. Eventuelt 

 
Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være foreningen i hænde senest 
1 uge før årsmødets afholdelse, og kan afleveres i postkassen uden for 
motionslokalet, eller via e-mail til adressen info@stoubymotion.dk. 

/Venlig hilsen Stouby motion, Idrætsudvalget 
 
 
 
 
Har du lyst til et æble? 
Vi skal have plantet små frugt-haver rundt 
omkring i Stouby. Frugterne er ”alles”.  
Stouby og omegn har fået godkendt en 
ansøgning på 25.000,- fra  
Landdistriktspuljen i Hedensted Kommune til 
plantning af ca. 100 frugttræer på egnede 
steder i Stouby.  
Frugttræerne skal plantes lørdag den 26. 
oktober, og vi har brug for hjælp fra voksne og børn til dette. 
Kanal 94 vil gerne komme og dække vores arrangement, så tag ”radio-stemmen”  
 
Derfor: Hvis du har lyst at hjælpe med at plante og få lidt morgenmad, så meld dig 
til på helenefruelund@stouby.nu eller tlf.: 21 82 96 22 senest torsdag den 24. 
oktober.  
Vi mødes ved hallen lørdag den 26. oktober kl. 09, og starter med kaffe og 
rundstykker. 
Velkommen til en dejlig efterårsdag med kaffe, frugttræer og hygge!  
P.S. Husk spade, skovl og rive. 

/Venlig hilsen Stouby og Omegns Lokalråd 
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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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Mandø-øl  - ølsmagning i Multihuset 
Vi kommer med vore spændende øl til Stouby Multihus den 25. oktober. kl. 18.30. 
Menuen er stegt flæske med persillesovs, kartofler og rødbeder. 
Pris for mad og en Mandø-øl  125,-. 

Vi fortæller om øllene og I smager på dem. 
De tre af dem har lov at bære logoet for 
Nationalpark Vadehavet. 
 
Smagen af Mandø - øl med den gode pilsnersmag 
tilsat havtorn, hyben og honning fra Mandø 
 
Efterårssmagen af Mandø - en mørk øl, der er 
meget frisk i smagen. Den indeholder 
bl.a. strandkvan og brombær fra Mandø 
 
Forårssmagen af Mandø - en hvedeøl med 
blomster fra hvidtjørn, rødtjørn, lind, hybenrose, 
hyldeblomst samt honning fra Mandø. 
 
Samlet er øllene både velsmagende og sunde. 

Vi vil også gerne fortælle om Mandø - den mindste af Vadehavsøerne med kun 39 
indbyggere. Vi medbringer lammekød fra lammene på Mandø, som man kan 
købe. 
 
Husk tilmelding til Halmutter på 7589 7520. senest d. 18. okt. Der er 80 pladser 
tilbage. Betaling på selve aftenen. På glædeligt gensyn.  

/Benny Thomsen, Mandøøl. 
 
 
 
 

 
 

Vi ved det er lidt tidligt, men husk at sætte kryds i kalenderen 
STOUBY´S årlige juletræsfest 

for børn og voksne søndag d. 8. december 
kl. 14.00 – 16.30 

Mere info om tilmelding i næste nummer 
samt på skoleintra og hos Yding. 

 
/Stouby Skoles Venner 
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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!



27





N L 










































28

Torsdag d. 17. okt. 2013 
kl. 19.00  på 

 

Grindsted Landbrugsskole, 
Tronsø Parkvej 40, 

7200  Grindsted  

Billetpris: 
125,- kr. medlemmer 
175,- kr. ikke medl. 
  80,- kr. studerende 

Foredrag med 
”Bonderøven” 

  F
ot

o:
 S

of
ie

 K
lo

ug
ar

t 

Arrangører: 
 

Billund Havekreds 
Egtved-Aagaard Havekreds 
Engelsholm Havekreds 
Give Havekreds 
Vejen Havekreds 
Sydøstjyllands Afdeling 

Billetter købes hos følgende kredse ved telefonisk henvendelse: 
 

Billund Havekreds  ...........................  51 27 50 03 
Egtved-Aagaard Havekreds ..............  23 96 21 01 
Engelsholm Havekreds  ...................  40 41 01 09 
Give Havekreds  ..............................  75 73 24 19 - 40 20 88 71 
Vejen Havekreds  .............................  61 33 57 58 
Sydøstjyllands Afdeling  ...................  61 99 71 22 

 

Betales kontant ved afhentning eller indsættes på konto  9421  -  0745281842  med oplys-
ning navn og telefonnr. 

Billetter kan også købes ved henvendelse til Bjerre Herreds Havekreds, 
Ellen Kristine Kyed Jørgensen på tlf. 7589 7770 eller 5180 3948.
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Åben Rådgivning - alle kan henvende sig 
Hedensted Kommune har oprettet en åben rådgivning, hvor du kan få hjælp fra 
tværfaglige teams alle steder i kommunen. Hvert team har en psykolog, en 
sundhedsplejerske og en socialrådgiver tilknyttet. 

Tilbuddet omfatter alle børn og unge i alderen 0-18 år, hvor rådgivning tilbydes til 
forældre, barnet/den unge eller fagpersoner med daglig kontakt til barnet/den 
unge. 
 
Hvad kan jeg få hjælp til? 
Du kan få hjælp til at drøfte dine problemer eller bekymringer og få en kyndig 
rådgivning om både store og små problemer, og du kan være anonym. 
 
Er du bekymret for et barns trivsel? 
Det kan være egne såvel som andre børn - f.eks.:  
Forældrerollen -Hvorfor græder barnet -·Barnets/den unges adfærd – opdragelse 
- Psykiske problemer hos barnet/den unge - Reaktion på skilsmisse - ·Overgreb 
på børn/unge -·Sorg/krise - Sparring til hverdagens ”små knaster” - andet, der 
giver anledning til bekymring  
  
Hvis du ikke har mulighed for at komme til skolen, kan vi i visse tilfælde tilbyde 
rådgivning i hjemmet. 
 
Er du barn/ung og mangler en voksen at snakke med? 
· Hvem du er 
· Mobning 
· Kriminalitet 
· Misbrugsproblemer 
· Dine forældre drikker for meget 
· Du er i mange konflikter og mistrives 
· Bekymring, isolation, angst 
· Hvis nogen gør noget ved din krop, som 

du ikke bryder dig om 
· Har mistet nogen eller noget, som du 

holder af 
· Har andet, der er svært at tale om 
 
Tid og sted  
Stouby skole  
Tirsdage i 1. ulige uge i hver måned – kl. 14.00 – 16.00 
Evt. tidsbestilling: TeamStouby@hedensted.dk 
Datoer: 10/9, 8/10, 5/11, 3/12, 14/1, 11/3, 8/4, 6/5 og 3/6 
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Stouby i gamle dage 

Borgergade 
 

Meget har forandret sig de sidste 100 år. Her vises et par eksempler. 
 

Stouby Møllevej 
 

/Stouby Lokalarkiv, Lis Schrøder og Mogens Dam 
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Nyt fra Stouby Skole 
Stouby Delta Igen stor tak til alle som deltog i de 2 arbejdsdage. Tæller vi både 
børne- og voksentimer har I leveret 1052 frivillige timer. Nu mangler vi kun det 
administrative arbejde inden vi får de 350.000 kr. 

Den officielle titel på legeplads, shelter og multibane er ”DELTAET –  et 
bevægelses- og legelandskab for Stouby”. Som titlen fortæller, er deltaet ikke kun 
skolens. Både legeplads og multibane er til fri afbenyttelse udenfor skole og SFO 
tid – også i weekender. 
 
Skolernes motionsløb 
Fredag den 10. oktober kl. 11.00 – 12.00 deltager vi i Skolernes motionsløb. Igen i 
år løber vi en rute i Stouby. Vi har voksne placeret langs hele ruten, men vær 
opmærksom, hvis I skal ud og køre. Vi har mange elever på fortove og veje. Alle, 
også de som ikke har børn på skolen, er velkomne til at deltage i motionsløbet. 
 
Parkering ved hallen/multihuset og på Idrætsvej. 
På alle hverdage er parkeringen opdelt. Alle 
ansatte på skolen parkerer på parkeringspladserne 
ved Idrætsvej. Alle forældre m.fl. skal parkere ved 
hallen/multihuset. Med denne opdeling undgår vi, 
at bakkende biler skal holde øje med cyklende 
elever på idrætsvej. 
 
 
BiIlede: IT-baseret undervisning i 1. og 2. klasse 
 

/Frank Pedersen, skoleleder 
 
 
 

 

  
 
rTMS – den nye dreng i klassen 
rTMS er en anden behandlingsform som er ganske ny i Danmark. Her er det 
magnetiske bølger, som laver arbejdet og stimulerer nerverne både i hjernen, 
rygmarven og kroppen.  
Behandlingen har vist sig effektfuld ved eksempelvis behandling af migræne, 
klyngehovedpine og muskelgenoptræning efter sportsskade. Samtidig kan rTMS 
anvendes med henblik på diagnosticering blandt andet ved at finde frem til 
strukturer, som ikke fungerer optimalt. Herved får man en pejling af, hvor 
behandlingen skal fokuseres. 
Så - hvorfor køre til Tyskland efter rTMS, når man nu kan få det "ved fjorden" i 
Stouby? 
 
Hvis du er interesseret i løbende at følge med i, hvad der sker hos Vejlefjord 
Rehabilitering kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev på www.vejlefjord.dk  
 
 
 
 
 
Onsdagsklubben 
 
Nu starter onsdagsklubben med efterårsaktiviteter fra  2. oktober 2013. 
 
Onsdagsklubben er for pensionister og efterlønsmodtagere i lokalområdet. 
 
Vi har til huse i fælleshuset, der er knyttet til ældreboligerne i Mølleparken. Der er 
5 frivillige, der er tovholdere for klubben og sørger for sangeftermiddage, foredrag, 
og kaffe m.v.  
 
Pris for kaffe kr. 20,00 og husk kop og kage. 
 
Vi mødes hver onsdag kl. 14.00 til ca. 16.30 

     /De frivillige  
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STOUBY  

 
HORNUM                      

Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
 

  6. 
13. 
20. 
27. 
  3. 
10. 
17. 
24. 
  1. 
  8. 
15. 
22. 
 

okt. 
okt. 
okt. 
okt. 
nov. 
nov. 
nov. 
nov. 
dec. 
dec. 
dec. 
dec. 

19. s.e. trin. 
20. s.e. trin. 
21. s.e. trin. 
22. s.e. trin. 
Alle Helgen 
24. s.e. trin. 
25. s.e. trin. 
S.s. i kirkeåret 
1. s. i advent 
2. s. i advent 
3. s. i advent 
4. s. i advent 

  9.00 
Ingen 
Ingen 
10.30 
16.00 
  9.00 
Ingen 
Ingen 
10.30 
Ingen 
10.30 
Ingen 

 
 
 
Bil  
 
 
 
 
Bil, gospelg. 
 
Bil 

10.30 
Ingen 
9.00 

Ingen 
10.30 
Ingen 
10.30 
9.00 

Ingen 
14.00 
Ingen 
10.30 
       

 
 
Fin Petersen 
 
Bil 
 
Bil 
Rikke Mai 
 
 
 
BIL 

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.  
Kom og vær med til en hyggelig aften med sang og musik.  
 
Minikonfirmander 
Onsdag den 30. oktober begynder det nye hold minikonfirmander fra 3. klasse. Det er fra kl. 
14.00 til 15.30 i Stouby Multihus med sognepræsterne Margrethe Winther og Poul Erik Søren-
sen. Der uddeles sedler med tilmeldingssedler og diverse oplysninger på skolen.   
 
Kom til ”Syng dansk aften” i Stouby Kirke 
Onsdag den 30. oktober kl. 19.30 arrangeres ”Syng dansk” i kirken, hvor organist Uffe Kris-
tiansen spiller sammen med Inge Kristiansen, der synger for. Desuden medvirker Poul Erik 
Jørgensen på kontrabas og Knud Erik Steengaard på violin. Bagefter er der kaffe og kage i 
våbenhuset. Der er gratis adgang. 
 
Kirkebil – nu også til Hornum 
Fra og med søndag den 3. nov. kører kirkebilen også til gudstjenester kl. 10.30 i Hornum Kirke. 
Der køres efter samme rute og tidspunkter, som til gudstjenester i Stouby Kirke. Det er gratis at 
benytte kirkebilen. Nærmere oplysninger kan fås hos Juelsminde Bilen – tlf. 7026 0027.  
 
Alle Helgens dag  
Efter gudstjeneste søndag den 3. nov. kl. 16.00 i Stouby Kirke vil der være tændt levende lys 
på de grave på Kirkegården, der er kommet til siden sidste alle helgen. Der er også lys, som 
man er velkommen til at tage med ud på de gravsteder, som man er knyttet til. Ved gudstjene-
sten i begge kirke nævnes alle dem, der er døde og/eller begravet i sognet siden sidste Alle 
helgens dag.  
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Gospel-gudstjeneste i Stouby Kirke  
Søndag den 1. dec. kl. 10.30 får vi igen be-
søg af Sallvation Gospelkor fra Sall og pia-
nist/musisk entertainer Van Silveré. Koret le-
des af Brian M. Hollingsworth, som er flyttet 
til Danmark fra USA. Brian er opvokset med 
gospel, hvorfor koret afspejler den ægte 
amerikanske gospel.  
Koret synger hovedsageligt 3-stemmig gos-
pel, som er amerikansk inspireret, til tider 
med et dansk pift. Efter gudstjenesten er der 
kaffe i våbenhuset. 
 

Børnegudstjeneste og julehygge i Hornum Kirke  
Det bliver søndag den 8. dec. kl. 14.00. Minikonfirmanderne medvirker og laver et krybbespil. 
Efter gudstjenesten er der julehygge i Træhuset med sodavand, gløgg, æbleskiver, juleklip, 
godteposer m.m. Alle er velkomne både i kirken og i Træhuset. Tag bare familien med. 
 
Set og sket fra 15/7 – 20/9 2013 
 
Døbte i Hornum Kirke: 
18/8 Matilde Hansen 
 
Døbte i Stouby Kirke: 
11/8 Nikolaj Franch Pedersen 
11/8 Mikkel Tandrup Henriksen 
11/8 Aksel Tandrup Henriksen 
15/9 Johanne Holst Juul 
 
Viede i Stouby Kirke: 
10/8 Morten Hoxer Hansen & Anne Kathrine Koed Jørgensen 
  7/9 Peter Storgaard & Michelle Bøtker Bilet Petersen 
 
Døde og/eller begravede i Stouby Sogn: 
15/8 Poul Erik Pedersen 
24/8 Poul Thorkild Kjær Jensen 
24/8 Poul Jørgen Ladefoged 
 
Døde og/eller begravede i Hornum: 
16/8 Jens Markvorsen 
 
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 Søren Østergaard soe@kr-vvs.dk   2323 3722 
Indre Mission-Stouby Laurids Madsen  Vejlevej 80, 7140 Stouby  2034 8573 
KFUM-spejderne i Stouby Heini Guttesen  spejder@svangut.dk  4132 9337 
 
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 hjertestarteren i Multihuset, når der 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  2275 8798 
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 Jesper 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 Doris Sørensen  Lindevangen 1, 7140 Stouby  2897 7749 
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. 
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Finder du ikke hvad du søger, ring til os på tlf. 75 89 72 00 - Køb online på www.batteribyen.dk

Batterier til ethvert formål!
Genopladelige - Alkaline - Bærbar PC/Mac - Telefon - Foto/Video

Strømforsyninger/Ladere til!
Bærbar PC - Telefon - Kamera - Navigation m.m. 
LED Belysning
Miljøvenlige og besparende Industribelysning - Spots - Pærer - Strips 

 

AKTIVITETSLISTE 
 
 Hver onsdag: Stram op med puls og power. Kl. 18 – 19 i Multihuset 
 Hver onsdag: Legestue i Multihuset kl. 10.00 
 Hver torsdag kl. 19.30 – 21.30: Lokalarkivet er åbent. Desuden efter aftale. 
 Hver uge: Mountainbike-træning – se træningstider på facebook mtb7140 

 
Oktober 
10. kl. 19 – 20: Klubtøj GIF i Multihuset. Husk kontant betaling. Se s. 20 
10. kl. 19.30: Danske digtere og komponister. Multihuset Se s. 32 
17 kl. 19: Bonderøven. Grindsted Landbrugsskole. Se s. 28 
21. kl. 19: Generalforsamling i Stouby Kajakfællesskab i Multihuset.  
24. kl. 19: Årsmøde i Stouby Motion. Multihuset. Se s. 23 
25 kl. 18.30: Ølsmagning i Multihuset. Stegt flæsk m. persillesovs. Se s. 25 
26. kl. 9: Frugttræer plantes. Mødested Multihuset. Se s. 23 
30. 14 – 15.30: Minikonfirmander. Se s. 32 
30 kl. 19.30: Syng dansk. Multihuset. Se s. 32 
31 kl. 16 – 18.30: Åbent hus på Vejfjord Rehabilitering. Se s. 14 
 
November 
1. kl. 16 - ?: Åbent hus i Multihuset. Se s. 12 
19. kl. 9 – 20: Kommunalvalg. Stouby Multihus 
 
December 
8. kl. 14 – 16: Jueltræsfest. Se s. 25 
9. kl. 19.30: Christmas Time med trompetist Per Nielsen, Rårup Kirke. Se s. 13  
 
Næste nummer (nr. 156) 
af Stouby Bladet udkommer i starten af december 2013. 
Deadline for materiale til bladet er fredag den 22. november 2013. 
 
Stoubybladet udkommer 6 gange om året (i starten af hver lige måned) 
Deadline for materiale til de følgende numre er henholdsvis: 
24. januar og 28. marts 2014. 
 
 

 


