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Bjerrevej 338, Bjerre, 8783 Hornsyld
Mail: bjerre-el@mail.tele.dk · www.bjerre-el.dk

Få designet og syet nyt tøj eller det gamle repareret hos

Ni-Design

ør musik
r man
ygaard-

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.

Anker Olsen

Løgballevej 12 DK-7140 Stouby
Tlf. +45 75691200 Mobil + 45 2363 8518
camping@logballe.dk - www.logballe.dk

HYRUP TØMRER- &
SNEDKERFORRETNING A/S

v/ Mads & Nikolaj Lyse Hansen

NYBYGNING
OM- & TILBYGNING
RENOVERING
VINDUER & DØRE
ALT I TAGARBEJDE
Fakkegravvej 23 . 7140 Stouby

Tlf. 75 89 70 72
Mads mobil: 22 38 34 44
Nikolaj mobil: 22 55 49 49

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
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Stoubybladets redaktion
Helene Fruelund, tlf. 21 82 96 22 og Bjørn Lorenzen, tlf. 61 41 65 19.
Indlæg til Stoubybladet & stouby.nu sendes til: stoubynu@gmail.com
Henvendelse vedr. annoncer kan ske til annonceansvarlig
Ingeborg Sejr på tlf. 75 89 77 50
Bestyrelsen for Stouby og Omegns Lokalråd
Formand:
Ole Lyse
Næstfmd.:
Linda Peitersen
Sekretær:
Helene Fruelund
Kasserer:
Kirsten Jørgensen (udenfor best.)
Best.medl.: Peter Skov (repr. for Stouby Skole)
Best.medl.: Per Klarup
Best.medl.: Anders Pedersen
Best.medl.: Lis Høgh
Best.medl.: Maria Sahl Nedergaard (repr. for GIF)
Suppleant:
Mette Lyse Pedersen
Suppleant:
Lene Jorsal

tlf. 20 61 55 00
tlf. 60 32 50 25
tlf. 21 82 96 22
tlf. 22 90 95 06
tlf. 40 55 04 12
tlf. 30 54 98 44
tlf. 40 82 02 55
tlf. 30 57 99 12
tlf. 23 20 37 39
tlf. 40 28 91 11
tlf. 21 15 84 82

Bestyrelsen for Stouby GIF
Formand:
Jan Rosenmaj Pedersen
Næstfmd:
H.P. Hansen
Kasserer:
Hans Jørn Sørensen
Sekretær:
Maria Sahl Nedergaard
Best.medlem: Mette Tønnesen
Fodbold:
Torsten B. Christiansen
Gymnastik: Lisbeth R. Thomsen
Tennis:
Svend Erik Dam Nielsen
Bordtennis: Poul Erik Sørensen
Badminton: Erling Juul
Motion:
Klaus Holgersen
Suppleant:
Kristina Holst Juul
Suppleant:
Mette Lyse Pedersen

tlf. 75 89 70 75
tlf. 60 32 50 25
tlf. 27 31 53 03
tlf. 23 20 37 39
tlf. 75 69 12 86
tlf. 20 78 36 66
tlf. 75 71 20 24
tlf. 22 67 66 57
tlf. 75 89 70 51
tlf. 23 30 60 72
tlf. 22 75 87 98
tlf. 25 32 69 65
tlf. 40 28 91 11

Stoubybladet 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 købmanden. 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 tlf.: 40 78 76 46 eller på mail: kjeld.jorgensen@hafnet.dk
Du kan også downloade bladet på www.stouby.nu.
Stoubybladets oplag: 975 eksemplarer.
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Tove Påske - 40 års jubilæum
Den 1. juni kunne Tove Paaske Storm fejre et flot 40 års jubilæum som
børnehaveleder i Hedensted Kommune. For 23 år siden var Tove en af de helt
store ildsjæle bag oprettelsen af kommunens første skovbørnehave. Tove havde
et brændende ønske om en børnehave, hvor børnene fik mulighed for at være i
og med naturen og ikke mindst lære at værdsætte den både som læringsredskab
og som en del af deres dagligdag.
Hele idéen om en naturbørnehave i Stouby startede i spejderhytten, som i dag er
nabo til Skovly. Det
var dog under
mere primitive
forhold for de 25
børn og 5
pædagoger.
I dag er Skovly en
integreret
institution fuld af
glade naturbørn,
som får masser af
oplevelser og
udfordringer ude i
det fri.
Jubilæet blev om
eftermiddagen
markeret med
forældrekaffe for børn og voksne, efterfulgt af en flot reception med deltagelse af
mange af Toves bekendtskaber gennem hendes virke i Hedensted kommune,
familie samt bestyrelsen i Skovly. En hyggelig sommeraften med mange rosende
ord og sjove anekdoter, som sent vil blive glemt af Tove.
Vi takker Tove for hendes lange og store engagement i Skovly og glæder os til et
fortsat godt samarbejde.
Et stort tillykke fra Forældrebestyrelsen i Skovly.
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/Rikke Kristensen

Vigtige datoer

Nyt fra spejderne:

Opstart d. 20.8.2014 kl. 1719.
Avisindsamling d. 30.8.2014

Årets sommerlejr foregik i Tusdamhytten fra
den 5.-8. juni. Vi havde en rigtig god tur. Se
flere billeder på Facebook ”KFUM Spejderne i
Stouby”.

Aviser, reklamer og andet ”rent” papir og pap.
HUSK vi bliver glade hvis I gemmer jeres aviser til vi samler ind. Sæt
det blot ud til vejen inden kl. 9 på dagen - så henter vi dem.
Næste gang bliver lørdag den 30. august kl. 9-ca. 12. I må også gerne
komme forbi spejderhuset med jeres aviser.
Indtægten herfra er en stor hjælp til gruppen.
Kontakt os:
Dina Kjerkegaard
René Trust
Leif Pedersen
Kim R. Bengtsson
Tanja K. Laursen
Carina P. Pedersen

kjerkegaard@pc.dk
rene.trust@gmail.com
leifped@email.dk
kim.rex@hedensted.dk
tanjakirkedallaursen@gmail.com
cme1971@msn.com

4098
2487
4197
2460
2985
2944

3616
6919
2650
4680
4700
7477
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Anlæg af indkørsler m.v.
Jord og beton arbejde.
Kloakering
samt byggearbejder.

Frisørhjørnet
v/ Thuy Thi Truong

Borgergade 21
7140 Stouby
Tlf. 75897730

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

Anlæg af indkørsler m.v.
Jord og beton arbejde.
KloakeringJORDARBEJDE
samt
byggearbejder.
Vestergaard
I/S.

KLOAKARBEJDE

v. Ole Lyse
Stouby Entreprenørforretning
ApS
STØBEARBEJDE
Bellevej 20 - 7140
Stouby
www.htn-entreprenør.dk
Tlf. 75 89 77 77 - Fax 75 89 77 98
BELÆGNING

Bråskovvej 94 • 7140 Stouby • Tlf. 2082 6402

Dyrlægen i Stouby
Dyrlæge Bjørn Lorenzen
Lindevangen 6 • 7140 Stouby
info@dyrlaegenistouby.dk
Tlf.: 61 41 65 19
Behandling af hunde og katte

Vestergaard I/S.
v. Ole Lyse

Konsultation efter aftale
Jeg kommer også gerne ud til dig og dine dyr

HYRUPAlt i digitaltryk og offsettryk

A
MASKINSTATION
DekoreringS af biler og vinduer

TLF. 75 89 75 00

VEJL
EVEJ 59

* HYRUP * 7140 STO

Fotoplot
Fotografering
Skilte

UBY

Alt entreprenør og landbrugsarbejde udføres
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JØ

TØM

Kilde

Værk

Countryaften
Fredag 19. sept. kl. 18.30 er der aften med countrymusik (og lidt irsk folkemusik)
og spisning.
Vi får besøg af duetten Lars Clausen og Henriette Andersen fra Mister Jack and
the Daniels. Lars har været forsanger i bandet siden 1990 og Henriette kom med i
2012. Hun har en utroligt smuk stemme. Der bliver plads til helt nye sange med
unge kunstnere som Taylor Swift og Sara Evans, men også gode gamle Dolly
Parton’er er med på repertoiret.
Pris for mad og musik: kr. 225,Tilmelding senest den 17. september til: Halmutter på tlf.: 75 89 75 20. Se også
hjemmesiden stoubymultihus.dk
Buffet:







Braiserede spoleben m. barbecue
Store grillede pølser med tilbehør
Ribs
Grøn salat
Ristede pommes
Sweet potato jam

Dessert:
 Æbletærte
 Brownie / Chokoladekage

Jagtforeningen
Lørdag d. 23. august kl. 13 – 15 i Urlev:
Pokalskydning.
Torsdag d. 4. september kl. 19 i Multihuset:
Generalforsamling.
Søndag d. 14. september kl. 10 – 12 i Urlev:
Holdkapskydning m. riffel.

7

Mobil: 22 94 75 64  Tlf.: 75 89 75 64
E-mail: o_kil@hotmail.com
www.ock-anlaeg.dk

Telefon 75 69 14 15
www.rosenvoldcamping.dk

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

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

HORNSYLD EL ApS

HYRUP

Møllevej 1 - 8783 Hornsyld - Tlf. 75 68 77 55

A
MASKINSTATION
S
BARRIT EL
TLF. 75 89 75 00

Tlf. 75 69 13 77

Se også internet:
www.hornsyldel.dk

*

*

Landbrugets partner hele året

Snullik’s Data
Bellevej 8,
Gammelby, 7140 Stouby
Tlf.: 27 51 70 78 .
Mail: mail@snulliksdata.dk

Alt inden for tryksager.
F.eks.
Indbydelser - Menukort - Bordkort - Sange
Visitkort - Brevpapir - Kuverter
Brochurer - Foldere - Foreningsblade
Bannere
Skilte
Fotoplot
Dekoreringer af biler eller andet
med udskåret folie/print

Skou’s El

Marineservice
Aut. El-Installatør

El-installationer i bolig,
landbrug og erhverv
*

Mercury & Mariner

påhængsmotorer
Udstyr til både – bundmaling –
plejeprodukter – tovværk.
Solcelleanlæg til private
og erhverv
Vi ses på
Vejlevej 107 B, 7140 Stouby
Tlf. 75 89 79 90
www.skous-marine.dk
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Lidt fra årets fodboldskole i Stouby
Som sædvanligt var der fodboldskole i Stouby i den første uge af skolernes
sommerferie. Arrangeret i samarbejde mellem fodboldafdelingen i Stouby GIF og
DGI Sydøstjylland. Der var i alt 64 piger og drenge i alderen 6 - 13 år.
Det 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 – både leder, trænere og deltagere 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 for mange af
børnene.
Som noget nyt havde vi valgt at tilbyde
frokostordning. Det blev der taget godt
i mod fra spillerene. De skulle betale et
beløb for maden men så stod den
også klar frisk og nylavet kl. 12.00. Det
var rigtigt god mad Stouby Multihus
Café havde lavet til os.
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 – Min
Købmand i Stouby v/Købmand Yding –Mobil Byg v/Jørgen Fisker Henriksen –
Stouby Multihus Café.
Vi fik ros for frugten fra børnene og ACHorsens-spillerne, og giver den hermed videre
til Min Købmand i Stouby, som leverede
frugten.
En stor tak til alle deltagere, til AC-Horsens for
at sende et par divisionsspillere, til
sponsorerne og ikke mindst til de 8 dygtige
unge trænere, der har brugt en uge af deres
sommerferie på fodboldskolen. Det har været
en god og hyggelig uge. Jeg håber vi ses igen
på fodboldskole i Stouby i 2015.

/Fodbold skoleleder Niels Groth
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Nyt fra fodboldafdelingen
Sommerferien nærmer sig sin afslutning, og snart starter vi igen op med træning
og kampe.
Der er enkelte mindre justeringer omkring træningstiderne ift. foråret. Alle
træningstiderne kan ses herunder og på Stouby GIFs hjemmeside.
Husk også at kontingentbetaling foregår via Stouby GIFs hjemmeside
www.stoubygif.dk
Vi beder om at kontingentindbetaling er foretaget senest 1. september.
Oprykning til serie 5 for senior
Stouby senior serie 6 formåede efter en tæt pulje, og særligt med en sejr i den
afgørende kamp mod Hornsyld, oprykning til serie 5. Rigtigt flot klaret af Stouby
unge seniorer.
Tillykke med oprykningen!
Fodboldstævne i Gråsten
Vanen tro deltog en flok spillere og ledere fra Stouby og Stenderup i årets
Sønderjyllands Cup i Gråsten.
Der var fælles afgang med bus fra Stouby Multihus kl. 15, hvor vi i silende regn
pakkede bussen. Men selv den megen regn kunne ikke dæmpe forventningerne
hos ca. 65 spillere og ledere, som i år tog turen til Gråsten.
Det blev en super fin weekend med masser af fodbold, sjove oplevelser og godt
kammeratskab.
Der blev spillet mange flotte kampe, som bød på godt spil og god fight – men
også kampe med en snert af skuffelse, når man som spiller ikke lige syntes, at
noget flaskede sig.
Efter fredagens og lørdagens indledende kampe, så strammede det til søndag,
hvor finalerne blev spillet.
Efter tætte kampe kunne Stoubys U15 drenge tage pokalen med hjem, som
vinder af B-finalen, efter straffesparkskonkurrence med Søndermarken IK.
Det samme kunne Stenderup/Stoubys U10 drenge, som også blev flotte vindere
af deres B-finale.
Alt i alt en fantastisk weekend. Tak til alle spillere, ledere, forældre og øvrige som
bakkede op i weekendens løb. Lidt stemningsbilleder fra turen til Gråsten

Stenderup/Stouby U10
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Stenderup/Stouby U11

Stenderup/Stouby U12

Stouby U15

En sand fan

Stouby U15 på podiet

Opstart U15-U16-U17 (årgang 1998, 1999 og 2000)
Vi træner mandag og torsdag kl.17.15-19.00, med første træning mandag den 11.
august. (OBS: ændrede tider). Vi kører fra Hornsyld kl.16.50 og er retur igen ca.
19.30.
Andreas F.P. og Mathias S.P. er kommet hjem fra efterskole og er klar til at være
trænere igen. Andreas S.P. fortsætter som træner. Super godt at disse tre dygtige
og friske unge gutter vil hjælpe med træningen. Niels og Peter fortsætter som
hidtil.
Der er en del kampe i efteråret, og de starter allerede midt i august. DERFOR ER
DET EN RIGTIGT GOD IDE AT VÆRE I GOD FORM TIL TRÆNINGSSTART…
Husk at melde afbud til træning og kampe i god tid (en sms er også ok).
Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til forældrene for hjælp med kørsel til
træning og kampe samt hjælp med tøjvask. Vi håber det fortsætter i efteråret.
Forældre og alle andre er altid meget velkommen til at komme og se kampene.
Spillerene er meget glade for at få opbakning og der er gratis adgang for alle.
Fodboldhilsner fra Andreas, Mathias, Andreas, Niels (40877750) og Peter
(51276970).
Ny baneansvarlig
Efter det meste af en halv menneskealder, så har vores trofaste og dygtige
baneansvarlige, Per Kastrup, valgt at give stafetten videre.
Ny baneansvarlig er Johnny Reedtz, som fremover vil sikre at baner, streger og
materiel er i god og kampklar stand.
Tak til Per for den store indsats, som er leveret gennem årene.
/Thorsten, fodboldafdelingen
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ROSEN OLD
~~~ STRAND ~~~Camping
Tlf. 75 69 14 15
7140 Stouby

et hjørne af paradis
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www.rosenvoldcamping.dk

Velkommen til

Sommerfest 2014 i Stouby
Så er endnu en dejlig sommerfest afviklet.
Vejret, som vi jo er meget afhængige af, var rigtig fint, dog med en voldsom
regnskylle fredag, lige inden spisningen i teltet startede. Men så fik vi da hurtigt
folk indenfor .
Meget forløb som det plejer – og så er det jo nemmere at huske, hvornår de
forskellige indslag er programsat til.
Der var dog et par nye tiltag i år:
Panna-fodboldturnering i løbet af weekenden – det aktiverede unge og gamle, og
var en succes. Banen blev brugt flittigt mange uger efter sommerfesten, hvor den
stod foran skolen.
Veterantraktorerne lørdag formiddag tiltrak mange nysgerrige og beundrende
blikke. Og de skabte også dejligt liv og handel i sommerfestområdet.

Grillfest onsdag
Til grillaften på plænen ved skulpturen (købmandens ”nabo”) var der rigtigt mange
- ca. 100 mennesker, der hyggede sig sammen. Og der var deltagere i alle aldre.
I år var det dejligt sommervejr, så vi behøvede ikke krybe sammen under det store
træ midt på plænen, som sidste år.
Bankospil torsdag
Også her var der
mange mennesker,
som sædvanligt. Og
der var store
chancer for at vinde
en (eller flere) af de
utrolig mange og
flotte præmier. Tak
til vores sponsorer!

fortsættes s, 15
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Grillaften den 21. august kl. 18.00
Menu:






Revelsben
Grillpølse
Flødekartofler
Mormorsalat m. jordbær
Græsk salat

Pris: 65 kr. pr. pers.
Børn til og med 10 år ½ pris.
Tilmelding senest 19. august til Halmutter på tlf.: 7589 7520
Se også hjemmesiden www.stoubymultihus.dk

Søndagskaffe & A la carte

De unikke Termiske Bade

Plejende spabehandlinger

Kontakt os på

7682 3380

Sanatorievej 26 | Stouby | 7682 3380 | receptionen@vejlefjord.dk | www.hotelvejlefjord.dk
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Fest i teltet fredag
Et stort antal deltagere mødte op
til ”grisefest” for at få god mad, og
være med til at skabe en hyggelig
og glad aften. Efter den dejlige
steg med sprød svær, var det en
succes med skolebørnene, som
solgte desserter lige uden for
teltet.
Igen i år kunne man desuden
købe pølser uden for teltet.
Lørdag med mange aktiviteter
Lørdag morgen blev der i alt spist 265 rundstykker af de morgenfriske (der måtte
spædes til med rundstykker undervejs, fordi der dukkede så mange mennesker op
– herligt!). Imens gjorde spejderne klar til bål og pandekager. En anden af
formiddagens oplevelser var glade børn i leg med ansigtsmaling i alle farver og
former. Hoppepuden var flittigt i brug både fredag og lørdag, og det samme var 7kamp-banen med den sjove ”flødebollemaskine”. Stoubyløbet trak mange
tilskuere, og de fleste kunne samtidig nå at nyde det gratis sildebord
Sommerfesten samler Stoubys
mennesker
Det er faktisk ganske utroligt at tænke
på, hvor mange mennesker, der
tilsammen er involveret i sommerfesten:
Vi sælger 1200 lodsedler til måske 4-500
personer. Bankospillet havde ca. 150
deltagere. Der var ca. 140 spisende
voksne fredag aften i teltet– og desuden en masse børn, og et par hundrede på
pladsen i løbet af lørdagen. Og så var der ca. 80 deltagere til Stoubyløbet (se
mere om løbet andet sted i bladet).
Hertil skal lægges en masse sponsorer (kæmpetak til dem) og måske 50
arrangører (også tak til dem).
Så alt i alt er der rigtig mange lokale, som deltager på den ene eller anden måde.
Stor tak til Jens Ove Knudsen for sponseringen af grisene, til Multicafeen for salat
og kartoffelsalat, og til Møllegaarden for flutes.
Niels Sørensen blev vinder af skydningen. I Stoubyløbet var der mange vindere –
det kan du også læse om her i bladet.
Sommerfesten 2015: Der har været afholdt evalueringsmøde, så vi håber at
kunne gøre det endnu bedre i uge 24, 2015!
/På sommerfestudvalgets vegne Helene Fruelund
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Siden sidst fra Stouby og Omegns Lokalråd
Sommeren er over os, og med op mod 30 grader i skyggen, er det måske ikke det
mest nærliggende at komme til tasterne. Alle aktiviteter er på det nærmeste gået i
dvale, men vi nåede lige at deltage i en vellykket sommerfest inden sommerferien.
Jeg vil gerne sige tak til sommerfestudvalget for at I igen i år formåede at
gennemføre vores årlige sommerfest på en rigtig god måde. Overskuddet fra
sommerfesten giver et godt økonomisk tilskud til flere foreninger, og det er i høj
grad medvirkende til at holde foreningerne kørende.
Danmarksmester fra Stouby
Formanden for Stouby Jagtforening, Ole Mikkelsen, deltog den 14. juni i
Danmarks Jægerforbunds forbundsmesterskab i jagtsti for hold. Det blev til en flot
guldmedalje til Ole og hans hold fra Syd- og Sønderjylland. Lokalrådet ønsker til
lykke med det flotte resultat. Ole blev for øvrigt også Syd- og Sønderjysk mester.
Oles lokale jagtkammerater mener, at der var tale om held, men efter som Ole
tidligere har vundet 5 guld, 2 sølv og 7 bronzemedaljer i denne yderst krævende
disciplin, mener han på det kraftigste at kunne afvise denne påstand.
Borgergade 13
Vi har haft kontakt med borgmesterkontoret vedrørende den faldefærdige bygning
og gjort opmærksom på, at det er forbundet med fare for børn, når de færdes i
bygningen med knuste vinduer og løse murstykker. Borgmesterkontoret har
kontaktet ejeren af ejendommen, men han ønsker ikke at foretage en nedrivning,
selv om der i øjeblikket er mulighed for at få tilskud fra nedrivningspuljen. Herefter
har borgmesterkontoret meddelt os, at man ikke har mulighed for at foretage sig
videre.
Det er vi i lokalrådet dog ikke enige i, for vi mener helt sikkert, at der er
muligheder i byggelovens §14, idet bygninger kan kræves fjernet, hvis de er til
fare, eller ikke holdes i en sømmelig stand.
Vi har fået flere henvendelser fra borgere, der ønsker ejendommen fjernet, og en
underskriftsindsamling er nu på tale.
Ved det seneste møde i lokalrådet besluttede vi at indbringe sagen for teknisk
udvalg for at få sagen behandlet politisk i udvalget.
Stouby set fra oven
Vi har besluttet, at vi vil undersøge mulighederne for at få fremstillet en video over
Stouby og Hornum sogne set fra oven. Videoen skal være medvirkende til at
markedsføre Stouby og omegn og være tilgængelig på hjemmesiden. Vi har en
rigtigt flot natur, fjorden, godser, Vejlefjord Hotel og Rehabilitering, fyrtårnet,
skolen, Multihuset og meget mere, som vi gerne vil vise frem. Til inspiration har
Anders på Rohden Gods allerede videoer med Roden set fra oven, som kan ses
på Rohdens hjemmeside.
16

Kyststien
I det seneste blad omtalte jeg, at vi havde ansøgt Nordea-fonden om et tilskud til
at renovere stien fra Vejlefjord og ud til fyrtårnet. Vi fik desværre afslag på vores
ansøgning, og vi har i stedet indsendt en ansøgning til Real Dania om en donation
på kr. 300.000,-. Det var Real Dania, der for år tilbage gav et stort millionbeløb til
at renovere parken og stierne ved Vejlefjord Hotel og Rehabilitering.
Samtidig har Naturstyrelsen/statsskoven oplyst, at man er i færd med at søge
midler til at renovere Træskohage Fyr. Vi har fået flere henvendelser fra borgere,
der er bekymrede for fyrtårnets tilstand, og vi fornemmer, at der er stor interesse
for at indgå i en arbejdsgruppe eller lignende for at sikre fyrets fremtid. Vi afventer
tilbagemeldingen fra Naturstyrelsen
Ældreboligerne
Som det første lokalråd i kommunen gik vi aktivt ind i debatten om
ældreboligernes fremtid, og vi er i en god dialog med Socialudvalget. En del
boliger står tomme, men vi har gjort en indsats for at få ældreboligerne beboet
med andre end ældre. Blandt andet har vi et stort opslag hos ”Min købmand”, hvor
man har mulighed for at se, hvilke boliger, der står tomme.
Kommunen har tidligere ”truet” med at nedrive halvdelen af Stoubys 20
ældreboliger, men vi har fået lovning på, at lokalrådet vil blive hørt, hvis det
kommer på tale. I en sådan forbindelse kan andre ejerformer af boligerne komme
på tale, evt. som en lokal boligforening. Der er i øjeblikket en samlet gæld på ca.
kr. 50.000,- pr. ældrebolig.
Indkørsel til Stouby og omegns Lokalarkiv
Der har gennem længere tid været stor utilfredshed med indkørselsforholdene til
lokalarkivet og varetransport til skolen, idet to store busser tilsyneladende har
vundet hævd på at spærre passagen foran skolens indgang ved at holde side om
side.
Efter en kraftig opfordring fra Lokalarkivet, har vi påpeget de uacceptable forhold
over for teknisk forvaltning. Der har også været en dialog med Stouby Skole, og
en varig løsning skulle nu være på vej.
Digital signatur
Fra den 1. november skal alle borgere i Danmark have en digital signatur, men
der er flere muligheder for at få en dispensation. Vi undersøger muligheden for at
afholde et lokalt informationsmøde for Stoubyborgere evt. i samarbejde med
ældresagen.

I ønskes alle en fortsat god sommer.
/Ole Flemming Lyse, formand
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Stoubyløbet 2014!

Opvarmning til Stoubyløbet
For 6. år i træk blev Stoubyløbet afviklet i forbindelse med årets sommerfest.
Ca. 80 børn og voksne løb med på de tre distancer, hvilket er lidt færre end sidste
år. Dette skyldes bl.a., at næsten alle i 5. klasse på Stouby Skole sidste år havde
valgt at tilmelde sig. Flot indsats!
Næste år har vi planlagt et større samarbejde med skolen. Det er ikke helt klart
endnu, hvordan det vil foregå, men mere herom i månederne inden
sommerfesten.
Der var mange gengangere fra de fem andre år, og folk syntes det var sjovt at se,
om de havde løbet ruten hurtigere end sidste år.
Traditionen tro, var det årets vinder af Stoubyprisen, der skød løbet i gang. Det
var derfor i år Peter Høgh, der affyrede pistolen. Han fik, sammen med Belle Art
Gallery, Stoubyprisen ved årets halfest, den sidste lørdag i februar.
Vindere
Efter lidt problemer ved sammenregningen af tider og vindere fandt vi alle
vinderne:
Her kan du se alle 1. pladserne ved
Stoubyløbet 2014:
3,3 km.
0-8 år: Signe Holst Jacobsen, 17.59.
Piger 9-14 år: Laura M. Andersen, 14.54.
Drenge 9-14 år: Lasse Friis Pedersen, 13.35.
Damer: Lise Holst Jacobsen:17.59.
Mænd: Torben B. Mikkelsen, 13.36.
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Dramatisk lokalt opgør ved Stoubyløbet

6,7 km.
0-8 år: Christoffer Nedergaard 38.03.
Piger 9-14 år: Dagmar Brogaard, 40.18.
Drenge 9-14 år: Viktor Fruelund, 31.09. Damer: Tenna Brogaard, 38.44.
Mænd: Anders Kierkegaard, 33.55.
10 km. 0-8 år: (ingen deltagere).
Piger 9-14 år: Freja Brogaard: 51.19.
Drenge 9-14 år: Nicolaj Glyngfeldt, 49.15.
Damer: Kristina Juul, 50.11.
Mænd: Søren Østergaard, 40.14.

Fart og koncentration ved Stoubyløbet
Der blev ikke lavet rekorder i år, så flg. rekorder holder til næste år:
 3,3 km: Claus Larsen (2009) i tiden 12.15
 6,7 km: Søren Østergaard, Hostrup (2012) i tiden 27.58 og
 10 km: Bekim Christensen, Juelsminde (2013), i tiden 36.01.
Stoubyløbet 2015: Flere har allerede mundtligt ”forhåndstilmeldt sig” til løbet i
2015, som afholdes den 13. juni – sæt kryds i kalenderen, og slå din rekord fra i
år!
På www.stouby.nu kan du læse mere om sommerfesten, se alle resultater fra
løbet, og finde anden interessant information om Stouby.
Alt i alt en god oplevelse, med glade mennesker, der fik dagens motion.
Og noget at snakke om.
/Stoubyløbet/GIF, Helene Fruelund
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Sommerfestens sponsorer
Sommerfestudvalget takker alle de glade sponsorer for opbakningen.

Hotel Vejlefjord
Hyrup Maskinstation A/S
Mobilbyg A/S v/Jørgen Fisker
Multifirmaet v/Peder Lyse
Hyrup Tømrer & Snedkerforretning A/S
Hylles Murerforretning
A-H Montage v/Anders Holst
OCK-Anlæg v/Ole Kilstofte
RID REVISION A/S
Stouby Anlægsgartneri ApS
Sannes Malerforretning A/S
Min Købmand v/Yding
Dit lille malerfirma v/Sanne
Batteribyen / Lakuda
Frisørhjørnet
JPS Rengøring
Laasby, Punkt 1
Belle Art Gallery
AA Plus ApS
Pippilottehuset
Rosenvold Strand Camping
BE Haveservice v/Bart Eisink
Løgballe Camping
Hyrup Glashytte
HTN Entreprenør v/Henrik
Skou’s El & Marine
Ellen og Anders Lage
Stouby Tropeplanter
David Superlight A/S
Thue’s Køl
Gete’s Malerservice
Multicafeen i Stouby Multihus v/Anette
FriCykler Hedensted
Just Windpower
Jens Ove Knudsen
Hedensted Centeret
SYDBANK A/S
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Murermester Ib Christiansen
E. J. Invest
Hostrup Tømrerforretning
Kvik Auto
Hornsyld El
Hyrup Freelance v/Anders Kirkegaard
Lene’s Broderi
ReenFoto v/Johnny Reenberg
KR VVS Teknik ApS
Vognmand Ingolf Frederiksen
NI-Design
Adv. Max Jepsen, Juelsminde
Henrik’s Skovservice
Snullik’s Data v/ Mogens
Cenger Scandinavia
DK Vine, v/Knud Olesen
Brdr. Kier, v/Jørn Poulsen
Dan Hill Plast ApS
Bjerre El ApS
ITL A/S v/Mette og Rud
Stouby Entreprenørforretning ApS
SMILLA Blomster
En ghøjs Auto
Vestergaard I/S v/Ole Lyse
SPAR NORD, Vejle
Stouby Blomster
Lillebo Havefigurer I/S
Hornumkær Korn v/Jens Christian
Bjerre Kød
SKOV’s v/Peter Skov
Jysk Caravan Service
Stouby Vinduespolering v/Tommy
Intelligent Automation A/S v/Claus Milo
Tømrermester Leif Johansen
Team Hjemmeplejen, Stouby
Alkolon A/S v/Lene Jorsal
Restaurant Møllegaarden, Alrø

Nyt fra Vejlefjord Rehabilitering
Sommeren har sænket sig over Vejlefjord Rehabilitering på allerbedste vis. Det
betyder dog ingenlunde, at der er lukket ned i den dejlige sommervarme.
Som noget nyt i år har vi nemlig valgt at have åbent henover sommerperioden.
Dette har vist sig at være en stor succes, eftersom rigtig mange gæster har valgt
at benytte sig af dette tilbud.
Det har resulteret i en lidt mere besværlig vagtplanlægningsproces eftersom en
del af personalet afholder sommerferie i juli og starten af august, men det er
naturligvis lykkedes på rigtig fin vis.
Ses vi til et overordentligt godt tilbud?

Onsdag d. 3. september kl. 19 kommer Horsens Harmoniorkester, Nord for
Alperne og spiller koncert på Vejlefjord Rehabilitering.
Orkestret er et blæseorkester på ca. 25 medlemmer i næsten alle aldersgrupper.
Sammensætningen af instrumenter spænders så vidt som tværfløjte, klarinet, alt-,
tenor- og barytonsax, flygelhorn, kornet, trompet, althorn, baryton, trækbasun,
tuba og slagtøj.
Orkestret spiller bred underholdningsmusik som marcher, potpourrier, jazz, swing
og musical af såvel danske som udenlandske komponister.
Dirigenten Bjørn Christensen - også kendt som ”Bønne” - som har en fortid fra
Østjysk Musikforsyning, vil dirigere og fortæller om musikken undervejs.
Der er gratis adgang. Af hensyn til pladser er tilmelding nødvendig på e-mail:
sekretariatet@vejlefjord.dk eller på telefon 7682 3333 senest d. 28. august.
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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 seks uddannede revisorer, der er klar til at levere
gode revisorydelser i et forståeligt sprog.

Karen Hansen Lyse

Registreret Revisor og indehaver
Erhvervsvej 2
8721 Daugård
Tlf.: 7589 6066
ER DIN NØGLE TIL
FORSTÅELIG RÅDGIVNING

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 hjemmeside kan du læse, hvad nogle af vore kunder udtaler om samarbejdet med os.

WWW.R-I-D.DK

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

HENRIKS
SKOVSERVICE

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

mme”

Plantning
Gødskning
Sprøjtning

75897557
dkwine.dk

Klipning og fældning
af juletræer
Køb og salg af træer

Følg
med i, hvad der sker
Anlæg af indkørsler m.v.
globalt,
nationalt
Jord
og beton
arbejde.
og lokalt
Kloakering
samt byggearbejder.

Stouby Entreprenørforretning ApS
Bellevej 20 - 7140 Stouby
Odelsgade
| 7130
| 7569
Tlf.
75 893277
77 Juelsminde
- Fax 75 89
773533
98

Haralds Plads 10 B | 8722 Hedensted | 7589 9966
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Vestergaard I/S.

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

Guidet tur ved “Vejlefjord”
Stouby Lokalarkiv har fået Vejlefjords rundviser, Olav Jonas, til at arrangere en tur
i parken og enkelte rum ved Vejlefjord.
Søndag, d. 10. august, kl. 14.
Turen er for alle og varer ca. 1½ time og det er gratis at deltage.
Olav Jonas har samlet billeder, facts og fortællinger om parken og stedet fra
starten i 1900 og til nu. Den viden skal vi have glæde af plus en dejlig travetur på
nogle af kurstierne.
De første kurstier blev anlagt samtidig med Sanatoriets behandlingsstart. De
havde en længde på 12 km og blev senere udvidet til 20 km. De var en afgørende
del af behandlingen af tuberkulosepatienterne.
Initiativtager til og leder af Sanatoriet,
professor Saugman, håndhævede: ”Frisk
luft, motion og hvile” som væsentlige
dele af patientbehandlingen. Dette bærer
stierne præg af med bænke med
regelmæssig afstand og før i tiden
liggehaller.
Parken og Sanatoriet er anlagt på et
areal, som blev købt i 1897 af lensgreve
Friis fra Boller, det var på 71 tdr. land og
kostede 40.000 kr. Dertil kom et par
mindre ejendomme, som blev tilkøbt, så det samlede areal blev 81 tdr. land eller
44 ha.
Vi mødes ved hovedindgangen og det er
gratis at deltage.
Efter turen er der mulighed for at komme
indenfor i Vejlefjord for at se et par af
værelserne (mindestuer).
Der vil også være mulighed for at købe
kaffe/te m. kage til 45 kr. (specialpris) i
restauranten.
Med venlig hilsen og på gensyn
/Stouby Lokalarkiv
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HENRIKS
SKOVSERVICE

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

Her er plads til din annonce

Import og salg
Vin til fest og gaver

Åbningstid “når vi er hjemme”
Idrætsvej 2
7140 Stouby

Tlf. 75897557
www.dkwine.dk

Plantning
Gødskning
Sprøjtning

Klipning og fældning
af juletræer
Køb og salg af træer

- 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

Enghøjs Autoværksted ApS
Vi tilbyder:

 Servicering af biler, varevogne og
erhvervsbiler op til 6.000 kg
 Fejlsøgning med nyeste udstyr
 Klargøring til syn
 Forsikringsskader/karosseriarbejde
 Undervognsbehandling







Reparation og udskiftning af forruder
Salg af dæk og fælge
3 års garanti på vikingdæk
Stor
Kundebil
faglig
Lav timepris
kompetance

Bråvej 24 B, Bråskov • 8783 Hornsyld • Tlf. 75 68 73 18 • www.enghojsauto.dk
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Columna Gymnastikforening forlader Stouby
Efter rigtig mange års træning i Stouby, er der desværre ikke længere mulighed for,
at Columna Gymnastikforening kan få tildelt timer i Stouby Hallen. Vi har i
foreningen forsøgt at få ændret beslutningen, men desværre uden held.
Det er vemodigt og beklageligt, at vi ikke fremover kan tilbyde denne form for
gymnastik/rygtræning her i byen. Det betyder, at vi i fremtiden kun har hold i
Hornsyld. Vi ved, at dette vil skuffe mange, men vi er nødt til at tage beslutningen til
efterretning og flytter derfor vores aktiviteter til Hornsyld Idrætscenter.
Der vil i den nye vintersæson være træning om mandagen som hidtil, men
tidspunktet er ændret til kl. 20 – 21. Tirsdagstræningen fortsætter uændret om
formiddagen. Husk også, at resten af sommergymnastikken om mandagen
fortsætter i Stouby i august måned.
Vi håber, at der fortsat vil være opbakning til gymnastikken og foreningen på trods af
de gener, som flytningen giver, og vi glæder os til at se såvel ”gamle” som nye
gymnaster.
På gensyn i Hornsyld Idrætscenter mandag d. 1. september.
/Bestyrelsen i Columna Gymnastikforening

Fodbold på Løgballe Camping
En stor tak til Løgballe og Rosenvold
camping for et super arrangement på
Løgballe camping d. 24. juli.
Der var en masse kampe med sjov
og god fodbold og alle fik vist sved
på panden i det dejlige solskinsvejr.
Vandrerpokalen for børn gik i år til
Løgballe Camping og Stouby GIF
vandt hos de voksne.

Christian, Frederik, Peter, Rasmus, HP
Simon, Morten, Seier, Søren

Vi ses igen til næste år.
/Joan, Stouby GIF
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Tre åbne haver!
Søndag d. 24-8-2014 i Eriknauer og Hedensted.
Søndag den 24. august kl.13 til 17 er der åben have i tre alsidige haver:
hos Anna Marie & Erling Andreasen Engholmvej 5, Eriknauer, 8700 Horsens,
Jette og Niels Christian Jørgensen, Årupvej 29, 8722 Hedensted
og Edith Jensen, Toruphushaven, Bækketoften 42, 8722 Hedensted.
Tag eftermiddagskaffen med, og få en dejlig og billig sensommer udflugt, hos
haveglade folk, der gerne viser frem og fortæller.
Haven i Eriknauer er fyldt med fuchsiaer 148 forskellige ca.400 planter i alt, som
man kan se allerede inden man kommer ind i
haven, for de er også plantet uden for hækken.
Der er plantet og slået græs helt hen til
byskiltet, dejlig velkomst til den lille by. Inde i
haven er det et overvældende syn med alle de
blomstrende fuchsiaer. Der er en lang pergola
med hængende fuchsiaer, de er plantet i jorden
og i krukker, ja et ganske dejligt syn. Der er
også blevet plads til grøntsager, som er fint
placeret i højbede. Hele herligheden passer jo ikke bare sig selv, så Erling og
Anna Marie giver deres blomster 300 l vand, vandet med vandkande, dagligt!
Hos Jette og Niels Christian Jørgensen er der meget andet at se på. De har først
haft havearkitekt Jørgen Larsen på, og derefter Laila Sølager, som de en gang om
året har en aftale med, for at se om der skal ændringer til. Haven består af en
afdeling med hække, som er plantet i rum, hvor der er stauder og roser, for enden
af det er der en stor frugthave. Foran huset er der et stykke, hvor der er vandløb
og forskellige buske og blomster. Inden for de seneste år er der blevet anlagt et
stykke af haven, fyldt med bl.a. forskellige græsser, og selv fremdrevne
purpursolhatte, der står så flot i august måned. En meget inspirerende have, med
mange gode ideer. Der vil være en biavler, som sælger honning, den dag vi er
der.
Edith Jensens have, er en have på ca. 30 år. I
haven er der en alsidig beplantning, mange
planter af egne stiklinger, hævede bede med
roser, lyng, rododendron stauder og klematis. Der
er en ca. 20 år gammel pavillon lavet af
formklippet lærk og en aftægtsbolig til høns. Der er
et lille vandparti, drivhus og flere siddepladser
hvor man kan nyde sin medbragte kaffe. Edith har
arbejdet på planteskole. Der er plantesalg til
yderst fornuftig priser. Entre 10 kr.
/Bjerre Herreds Havekreds
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Loppemarked
I Stouby Multihus
Så er det tid til oprydning og salg inden vinter, eller køb af ’genbrugsguld’.

Vi gentager forårets succes og laver et nyt
loppemarked søndag d.
28. september 2014 kl. 10.00 - 15.00
En stand (ca. 220 x 80 cm.) koster 100 kr. og kan bookes ved
Kristina Holst Juul
2532 6965 eller juulkristina@hotmail.com
Der må opstilles fra kl. 8.30 og oprydning færdig senest 16.30.

Halmutter holder åbent i cafeen, så kom og få en hyggelig
dag og gør en god handel 

Spisning inden Allan Olsen koncerten den 22. nov.
Spisning kl. 17.30 - 19.30 - kun kr. 150,Bestil ved Halmutter på tlf.: 7589 7520 eller på
stoubymultihus.dk/contact
Forret:
Bagt laks med salat og dressing
Kyllingesalat
Hjemmebagt brød med smør.
Buffet:
Honningmarineret svinefilet
Kalveinderlår (stegt som vildt)
Ristede kartofler
Sky
Grøn salat
Kålsalat
Dessert:
Brownie med vaniljecreme.
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Mandag den 1. april
Søndag
den20. 7. juli
april
Søndag
den
Søndag
den
Søndag
den27.
14. juli
april
Søndag
den
Søndag
den 3.
21. aug.
april
Søndag
den
10.
aug.
Fredag den 26. april
Søndag den 17. aug.
Søndag den 28. april
Søndag den 24. aug.
Søndag
den31. 5. aug.
maj
Søndag
den
Torsdag
maj
Søndag
denden 7. 9. sept.
Søndag
den
Søndag
den14.
12. sept.
maj
Søndag
den
21.
sept.
Søndag den 19. maj
Søndag den 28. sept.
Mandag den 20. maj
Søndag den
5. okt.
Søndag den 26. maj
Søndag den 2. juni
Søndag den 9. juni
Sommerferie

STOUBY
HORNUM
2. påskedag STOUBY
9.00 Fin Petersen HORNUM
Ingen
1.5.s.e.
Ingen
s.e. påske
trin.
Ingen
10.00 10.30
Fin Petersen
s.e. påske
trin.
Ingen
Fællesgudstj.
Ingen Ingen
Fællesgudstj.
2.6.s.e.
14.00 Konfirmandgudstj.
s.e. påske
trin.
Ingen
Ingen 10.30
3.7.s.e.
Ingen
8.
s.e.
trin.
10.30
Bil
Ingen Ingen
Bededag
10.30 Bil, Kirkefrokost
9. s.e. trin.
Ingen
10.30 Bil
4.
s.e. påske 10.30
Ingen Bil
10.30
10. s.e. trin.
Ingen
5.
10.30 Konfirmation 10.30 9.00
Konfirm.
11.s.e.
s.e. påske
trin.
Ingen
Bil
Kristi
Ingen Sogneudflugt Ingen 10.30
12. s.e.Himmelf.
trin.
Ingen
Sogneudflugt
13.s.e.
s.e. påske
trin.
10.30
Bil, høstguds. Ingen Ingen
6.
9.00 Kirkekaffe
10.30 9.00
14.
s.e.
trin.
Ingen
Bil, høstguds.
Pinsedag
10.30 Kirkebil
Kirkekaffe
Ingen
15. s.e. trin.
19.30
2. Pinsedag
Ingen
10.30
10.30 Bil
16. s.e. trin.
Ingen
Trinitatis
10.30 Kirkebil
Ingen
1. s.e. trin.
Ingen
10.30
2. s.e. trin.
10.30 Kirkebil
Ingen

Jeg holder sommerferie fra 12. juli til 3. aug. Embedet passes af Fin Petersen i Ørum, tlf.
Sammenlægning
af menighedsrådene
7589
5397. På grund
af ferien er gudstjenestelisten uregelmæssig. Søndag den 27. juli
Der
har
været
afholdt
sognemøde
både i Hornum og i Stouby
med en
orientering
om en mulig
Ørum Kirke kl. 10.30 er der en fællesgudstjeneste
for 7 sogne.
Efter
gudstjenesten
er
sammenlægning
af
menighedsrådene
i
vore
2
sogne.
På
begge
møder,
var
der
en
afstemning,
der sandwich og sodavand. Søndag den 3. aug. henvises til nabosognene.
hvor der var et klart flertal for sammenlægningen. Så det arbejdes der nu videre på.

De nye konfirmander
Foredrag med Helge Lund
Undervisningen
af de nye konfirmander begynder onsdag den 3. september kl. 8.00 –
Tirsdag den 9. april kl. 19.30 kommer pensioneret skibsfører Helge Lund fra Rødbyhavn til
9.30 i Stouby Multihus. Hvis der er konfirmander, der ikke går på SIM, så bedes de give
Stouby Multihus og fortæller om Vejlefjord, hvor hans far var ansat fra 1926 til 1957, fra 1938 til
besked
til mig
efter sommerferien.
Konfirmationen
bliver
søndag den der
3. maj
1955 som
inspektør.
Det er Stouby Lokalarkiv
og Stouby
Menighedsråd,
står2015.
for dette
arrangement, hvor der er kaffe á 30 kr.

Sogneudflugt
Søndag
den 7. sept. arrangerer
menighedsrådet
sogneudflugt til Jelling med afgang fra
Konfirmandgudstjeneste
i Stouby
Kirke
Stouby
8.30.
Vi får medvirker
kaffe og rundstykker
undervejs,
indenog
der
er gudstjeneste
SøndagMultihus
den 14. kl.
april
kl. 14.00
mange af årets
konfirmander
sætter
deres præg
i på
Jelling
Kirke
kl.
10.30
med
frokost
bagefter
i
sognehuset.
Vi
hører
om
Kongernes
denne gudstjeneste. Bagefter er der sodavand, kaffe og kage i våbenhuset.
Jelling og de nye udgravninger i området, inden vi kører til Bindeballe Købmandsgård,
hvor
vi ser museet og får kaffe og kage. Der er forventet hjemkomst senest kl. 17.00.
Sangeftermiddag
Pris
for deltagelse
i udflugten
er 100 kr.
Tilmelding
senest fredagi den
5. sept.
til Poul
Torsdag
den 18. april
kl. 14.00-16.00
er der
igen sangeftermiddag
Stouby
Multihus,
hvor
organist
Uffe Kristiansen
spiller.
er velkommen til en hyggelig eftermiddag med sang og
Erik
Sørensen
7589 7051
eller Alle
peas@km.dk
musik. Der er kaffe á 20 kr.

Høstgudstjenester
Gudstjeneste
med
kirkefrokost
og sild”
Søndag
den 14.
sept.
kl. 10.30 –er”Gud
der høstgudstjeneste
i Stouby Kirke med kirkefrokost
Efter gudstjenesten
i Stouby Søndag
Kirke fredag
april
10.30
derhøstgudstjeneste
kirkefrokost i Stouby
bagefter
i Stouby Multihus.
denden
21. 26.
sept.
kl.kl.
10.30
erer
der
i
Multihus,
hvor
der
serveres
sild,
fiskefilet
m.m.
Alle
er
velkomne.
Hornum Kirke med kirkefrokost i Træhuset bagefter. Ved begge gudstjenester er der
indsamling til Kirkens Korshær.
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Fællesarrangement i Barrit Sognegård
Torsdag den 6. november kl. 19.00 er vore sogne med i et stort fællesarrangement i
Barrit Sognegård med emnet ”Hjælp når livet kommer bag på os”. Når sorgen eller
ulykken rammer, eller når livet tager en helt ny drejning og pludselig overrumpler os,
opstår der mange spørgsmål: Hvorfor sker det her lige for mig? Hvad skal jeg gøre med
min sorg? Og er der overhovedet håb for mig? Sygehuspræst Preben Kok,
fængselspræst og tidligere chef for Kirkens
Korshær Bjarne Lenau Henriksen og
journalist Eva Jørgensen har alle haft sorg,
lidelse og magtesløshed tæt inde på livet.
Eva Jørgensen mistede for få år siden sin
mand og stod alene tilbage med
regningerne og forældreansvaret. Preben
Kok har rådgivet og hjulpet alvorligt syge og døende i en menneskealder. Bjarne Lenau
Henriksen har i årevis delt smøger og håb med hjemløse og samlet mennesker op fra
samfundets triste bund.
Der er gratis adgang med mulighed for at købe forfriskninger og kaffe.
Set og sket fra 23/5 – 8/7 2014
Døbte i Stouby Kirke:
25/5 Minna Holst Jacobsen
8/6 Emil Leth Bandholm
15/7 Columbus Bødskov Købsted
Viede i Stouby Kirke:
7/6 Charlotte Nielsen & Niels Sørensen
Døde og/eller begravede i Stouby sogn:
21/5 Hans Erik Riis Nielsen
14/6 Oluf Gunnar Christensen
3/7 Sven Asger Yding
7/7 Hans Verner Hansen
Døde og/eller begravede i Hornum sogn:
16/6 Rigmor Alise 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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Vejlevej 109, Stouby- Tlf.76 75 90 07

Ring og bestil så er maden klar når du kommer.

DE RINGER - VI BRINGER.
Tømmermester
VARETUR ONSDAG OG FREDAG.

Åbningstide: Mandag - fredag ..................................................................
- 19.00
Jørgen Fisker 7-30
Henriksen
Lørdag .................................................................................
- 16.00
Aksel Nielsens Vej 5 7.30
7140
Stouby
Søndag ................................................................................
8.00
16.00
mobilbyg@mobilbyg.dk
Helligdage: Se opslag i butikken

Købmand Yding - Stouby
Tlf. 75 89 70 02. Fax 75 89 70 81

DE RINGER - VI BRINGER! - VARETUR ONSDAG OG FREDAG.

Åbningstider: Mandag - fredag .................................................. 7-30 - 19.00
Lørdag ................................................................ 7.30 - 16.00
Søndag ............................................................... 8.00 - 16.00
Helligdage: Se opslag i butikken

Købmand Yding - Stouby
Tlf. 75 89 70 02. Fax 75 89 70 81. Mail: 0524017@minkobmand.dk

KVIK

AUTO A/S

v/HANS FRIIS * KURVEFORT 1 * 7140 STOUBY

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

Åbningstider:

4
Blomsterforretningen der
giver oplevelser og inspiration.
◊
◊
◊
◊

Bryllup
Konfirmation
Begravelse
Kirkepyntning

◊
◊
◊
◊

Fester
Værtindegaver
Firmaaftaler
Kurser

...Og meget mere.
Kig ind i butikken og få et godt tilbud.
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Mandag lukket.
Bestilling muligt.
Tirs. - Tors. 9 - 17
Fre.		
9 - 18
Lør.		
8 - 1330
SMILLA´S
Bredgade 8
8722 Hedensted
Tlf.: 27201666
www.smillas.nu

Gymnastiksæsonen står for døren
Gymnastiksæsonen står for døren. Gymnastikafdelingen tilbyder i år følgende
hold:
Forældrebarnholdet
Træning: Onsdage kl. 16.30-17.15
Træningssted: Multisalen

Vi Unge – spring, fra 6. klasse
Træning: Torsdage kl. 19.00 -20.00
Træningssted: Hallen

Børnehaveholdet 3-6 år
Træning: Torsdage kl. 16.30 – 17.30
Træningssted: Multisalen og hallen

Vi Unge – rytme, fra 6. klasse
Træning: Torsdage kl. 18.00 -19.00
Træningssted: Multisalen

Tons og Tummel 0.-2. Klasse
Træning: Torsdage kl. 16.00 – 17.00
Træningssted: Multisalen og hallen

Yoga
Træning: Onsdage kl.18.00-19.00
Træningssted: Multisalen

Rytmechicks 3.-5. klasse
Træning: Torsdage kl. 17.00 -18.00
Træningssted: Multisalen

Stram op – med puls og power
Træning: Onsdage kl.19.00-20.00
Træningssted: Multisalen

Springmix 3.-5. klasse
Træning: Torsdage kl. 18.00 -19.00
Træningssted: Hallen

Motion for voksne mænd
Træning: Torsdage kl. 20.00 – 22.00
Træningssted: Hallen

Der er opstart i uge 36 – dvs. 3. og 4. september, og du kan læse mere om
holdene, samt tilmelding på www.stoubygif.dk/gymnastik/

7589 7520
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AKTIVITETSLISTE
 Hver uge: Mountainbike-træning – se træningstider på Facebook: mtb7140
 Desuden Løbetræning – se træningstider på Facebook: run7140.
August
10. Rundvisning på Vejlefjord-centret v/Olav Jonas kl. 14.00, se side 23
21. Grillaften kl. 18.00 i Multihuset, se side 14
23. Pokalskydning i Urlev. Se side 7
24. 3 åbne haver. Se side 26
September
1. Columna starter i Hornsyld. Se side 25
3. kl. 19: Vejlefjord Rehabilitering. Horsens harmoniorkester. Se side 21
3. og 4. Opstart af gymnastik. Se side 31
4. Generalforsamling i Jagtforeningen. Se side 7
7. Sogneudflugt til Jelling. Se side 28
14. Holdkapskydning. Se side 7
14.og 21. Høstgudstjeneste i hhv. Stouby og Hornum Kirke kl. 10.30, se side 28
19. kl. 18.30. Countryaften i Multihuset. Se side 7
28. Loppemarked i Multihuset. Se side 27
November
6. kl. 19. Barrit Sognegård. Hjælp når livet kommer bag på os. Se side 29
22. Allan Olsen – koncert og spisning. Se side 27
Næste nummer (nr. 161)
af Stouby Bladet udkommer i starten af oktober 2014.
Deadline for materiale til bladet er fredag den 26. september 2014.
Stoubybladet udkommer 6 gange om året (i starten af hver lige måned)
Deadline for materiale til de følgende numre er henholdsvis:
21. november 2014 og 23. januar 2015.

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
Finder du ikke hvad du søger, ring til os på tlf. 75 89 72 00 - Køb online på www.batteribyen.dk
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Snullik’s Data, tlf. 27517078

