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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 

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

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

Anker Olsen
Løgballevej 12 DK-7140 Stouby

Tlf. +45 75691200  Mobil + 45 2363 8518
camping@logballe.dk  -  www.logballe.dk
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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   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.:  Peter Skov (repr. for Stouby Skole) tlf. 40 55 04 12  
Best.medl.:  Per Klarup   tlf. 30 54 98 44 
Best.medl.:  Anders Pedersen   tlf. 40 82 02 55 
Best.medl.: Lis Høgh   tlf. 30 57 99 12 
Best.medl.:  Maria Sahl Nedergaard (repr. for GIF) tlf. 61 54 78 70 
Suppleant:  Mette Lyse Pedersen  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. 61 54 78 70 
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: Svend Erik Dam Nielsen  tlf. 22 67 66 57 
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 
Suppleant:  Kristina Holst Juul  tlf. 25 32 69 65 
Suppleant:  Mette Lyse Pedersen  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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Juletræsfest! 
 
Tiden går, og lige pludselig er det jul.  
Stouby Skoles Venner holder igen juletræsfest i hallen.  
 
Jeg kan allerede nu afsløre, at det bliver den 7/12 kl. 14-16.  
 
I den forbindelse mangler vi en eller flere, der vil spille musik til julesangene.  
Det bliver lidt tamt uden … 
 
Hvis du/I har lyst så send en mail til mig: e.nordtoft@gmail.com  
 

/Erling Nordtoft, Stouby Skoles Venner 
 
 
 
 
Julekoncert i Stouby Kirke - torsdag 4/12 kl. 20.00 
 
Otte sangere og otte 
musikere byder på en 
stemningsfuld opførelse 
af kor- og 
orkestersatserne fra 
Messias. Sangerne er 
bl.a. medlemmer af Vox 
Jutlandica og Horsens 
Klosterkirkes 
Vokalensemble, og 
musikerne er 
sammensat af 
professionelle musikere 
og dygtige amatører fra 
Østjylland med Severin 
Thorsen som dirigent. 
Messias er et engelsk oratorium i tre dele, som er komponeret af 
barokkomponisten Georg Friedrich Händel (1685-1759).  
Værket er komponeret på rekordtid - kun 24 hektiske dage - i 1741 og uropført i 
Dublin april 1742. 
Händels Messias blev året efter opført i London og senere over hele Europa og 
verden.  
 
Koncerten varer ca. 55 minutter, og der er gratis adgang. 
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Nyt fra Multihuset 
 
Fællesspisning hver torsdag 
Torsdag den 2. oktober starter vi op med fællesspisning. Menuen kan ses på 
www.stoubymultihus.dk  
 
Skolemad 
Fra den 20. oktober bliver det muligt at købe skolemad i Stouby Multihus. Menuen 
kan ses på stoubymultihus.dk. Man bestiller maden senest kl. 7.30 samme dag, 
betaler med swipp og maden leveres i poser påført navn på Stouby Skole. Læs 
mere på hjemmesiden. 
 
Køb maden til julefrokosten 
Vi laver en julefrokostmenu, bestil og hent. Menuen vil snarest kunne ses på 
www.stoubymultihus.dk 
 
Julesok 
Kom og aflever jeres julesok med navn på, og vi hænger den 
op i cafeen. Så får vi at se om Julemanden kommer på besøg. 
Sokken afleveres senest torsdag den 27. november. Den kan 
hentes torsdag den 18. december. Kun børn til og med 6. 
klasse, og som normalt kommer i Stouby Multihus, kan 
aflevere deres julesok. 

 
Andefodbold 
Den 20. december er der andebold. Tilmelding skal ske i 
multicafeen senest den 17. december. Kig på stoubymultihus.dk 
for mere info. 
 

Regler 
Så er vi startet på en ny sæson, og der er kommet nogle regler i hallen: 

 Husk at alt tøj, fodtøj og omklædning skal foregå i omklædningsrummet 
 Cykler må holde ved gavlen, i cykelstativet eller efter køkkendøren og mod 

sportspladsen. 
 Det er ikke tilladt at medbringe mad i cafeen, den kan købes i cafeen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/Hallemutter og Sanne 
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VEJLEVEJ 59 * HYRUP * 7140 STOUBY

HYRUP
MASKINSTATION

TLF. 75 89 75 00

A
S

Alt entreprenør og landbrugsarbejde udføres

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

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

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
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Nu starter onsdagsklubben med efterårsaktivitet fra 1. oktober - se programmet. 
- Onsdagsklubben er for pensionister og efterlønnere i lokalområdet. 
 
Vi har til huse i fælleshuset, der tilknyttet ældreboligerne i Mølleparken. 
  
Klubben sørger for underholdning, foredrag, hyggeligt samvær og kaffe.  
 
Møderne begynder kl. 1400. Pris for kaffe kr. 20,00. Husk kop og kage! 

         1.okt Valg af klubråd, bankospil og medbring en gave max. 25 kr. 
  Klubben giver kaffe og kage.         
8.okt Ketty Bräner kommer og læser en historie     
                  
15. okt. Fællesspisning kl.12.00: Suppe og tarteletter pris kr.70,00 
  HUSK tilmelding senest den 8.okt       
22. okt. Irene Simonsen vil fortælle om det at være medlem af     
  Folketinget og lidt om hvordan hun synes vores demokrati  
  udvikler sig, vil fortæller lidt om hofballer - vil tage en kjole 
  mv. med             
30.okt Halloween og hyggeligt samvær         
                  
5. nov. Vi besøger Plejehjemmet Kildevældet i Hornsyld. Vi ser   
  plejehjemmet, der serveres kaffe og kage og klubben betaler  

  
for kaffe og kage-HUSK tilmelding og mødes i Mølleparken 
kl.13.30 

12. nov. Bankospil og medbring en gave max 25 kr.     
                  
19. nov. Svend Erik Dam kommer og læser en historie     
                  
26. nov. Kirsten Madsen fra Kildevældet fortæller om en rejse og viser 
  billeder fra rejsen           
3.dec. Birthe Stidsen kommer, og vi synger julesange     
  Der serveres æbleskiver         
10. dec. Julebanko: klubben giver gevinsterne       
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Snullik’s Data
Bellevej 8, 

Gammelby, 7140 Stouby
Tlf.: 27 51 70 78 . 

Mail: mail@snulliksdata.dk 

F.eks.

Indbydelser - Menukort - Bordkort - Sange

Visitkort - Brevpapir - Kuverter

Brochurer - Foldere - Foreningsblade

Bannere

Skilte

Fotoplot

Dekoreringer af biler eller andet 

med udskåret folie/print

Alt inden for tryksager.

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

 
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

 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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Sommer OL den 29/8: 
Vi havde sommer OL – i silende regn – med kuglekast, længdespring, stafet og 
forhindringsbane. Alle kæmpede bravt og der blev uddelt diplom til alle. 

 

 

Vuggestuen har fået ny ”børnebus”   
Så nu kan vi rigtig komme på tur. Vi 
har været i hallen og vi har besøgt 
Helle (dagplejer) i Stouby og vi kan gå 
på skovtur. 
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Nyt fra Hedensted byråd set med ”Stouby-øjne” 
 
Som noget nyt vil jeg her i bladet nu og fremadrettet kort orientere jer læsere om, 
hvad vi arbejder med i Hedensted byråd med særlig blik for, hvad der kan have 
lokal interesse. De, der har interesse for yderligere oplysninger om, hvad der sker 
i byrådet og i Hedensted kommune i det hele taget, kan gå ind på hjemmesiden 
www.hedensted.dk, som i øvrigt er helt ny og enkel at navigere i. 

 
Udklip fra forsiden af Hedensted Kommunes hjemmeside. 
 
Overordnet set er vi godt i gang med budgetlægningen for 2015. Det er ikke 
nogen hemmelighed, at økonomien i vores kommune er noget anstrengt; men det 
går heldigvis den rigtige vej og heldigvis hurtigere end forventet.  
Vi er samtidig midt i en proces, der skal munde ud i, at den enkelte borger, der af 
den ene eller anden grund har behov for offentlig hjælp, kommer i centrum og ikke 
får følelsen af at blive kastebold mellem de forskellige afdelinger. Alt sammen 
med det formål at borgeren hurtigere bliver i stand til helt eller delvist at klare sig 
selv. 
 
Kildebjerget, der i en længere periode har været udlejet til Region Syddanmark, er 
nu solgt til Østjyllands Privatskole.  Du kan læse mere om skolen på 
www.oejps.dk. Det er rigtig godt, bygningerne nu igen bliver brugt. 
 
Ejerkredsen omkring den private udstykning Skovhavegård Vej i Stouby var kørt 
lidt fast i deres udstykningsplaner; men en forespørgsel fra Poul Erik Sørensen til 
Hedensted Kommune har nu resulteret i, at Hedensted kommune har overtaget 
arealet og står for den endelige udstykning. Udstykningen forventes færdig i løbet 
af 2015. Og så skal vi bare have fundet nogle familier i den fødedygtige alder, der 
gerne vil flytte til vores dejlige område til gavn for skolen og hele lokalområdet. 
 
Endelig vil jeg nævne asfalten. Der er i år blevet repareret og kommet nyt slidlag 
på rigtig mange af kommunens veje. Det er muligt at følge asfaltmaskinernes 
fremfærd på kommunens hjemmeside. 
 
Tirsdag den 28.oktober er der fællesspisning i Stouby Multihus. Der serveres stegt 
flæsk og persillesovs til kr. 75,00. I den forbindelse vil Lene Tinglev og 
undertegnede komme og fortælle om, hvad der sker i Hedensted kommune, og 
der bliver mulighed for debat og for at stille spørgsmål. 

 
/Med venlig hilsen Erling Juul 
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Folkeskolen - 200 år 

 
Alle i Stouby er vist klar over, hvor Stouby skole ligger. Den blev bygget i 1950`erne 
og indviet i 1956 som Stouby Centralskole. 
I år fejres folkeskolens 200 års fødselsdag.  
I den anledning tænker nogen måske, hvor mon børnene blev undervist tidligere? 
Der var skoler rundt omkring i området. De fleste havde kun én lærer og fortsatte 
som forskoler i nogle år efter 1956. 
Skolerne var: 
Hornum skole, Hostrup skole, Belle Skole, Stoubyskov skole, Gammelby skole, 
Stouby skole. 
Hyrup skole, Hyrup har haft skole to forskellige steder. 
I nogle år gik de ældste elever fra Stouby til Gammelby skole, hvor lærer Sand var 
førstelærer. Der var en skolesti over markerne som børnene brugte. 
De fleste skolebygninger findes stadig. De anvendes til privatboliger og/eller erhverv. 
 
Vi vil senere beskrive hver enkelt af de gamle skoler og deres lærere og elever 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hyrup Forskole 1961. Lærerinde Margrethe Bredvig Laursen. 
Hvem er eleverne? 

 
/Stouby Lokalarkiv Lis Schrøder / Mogens Dam. 
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Undervisning på spejdermanér:  
Onsdag formiddag den 27/8 havde vi besøg af 0.-3. kl. fra Stouby Skole, hvor vi 
”underviste” eleverne i bl.a. at lave slangebøsser, træperler og snobrød samt 
lærte dem om spejderlivet og vores værdier. 

 

Kanotur til Sverige. 
Fra den 10.-16. oktober tager 3 ledere og 12 af de store spejdere på vildmarkstur i 
Wärmland i Sverige. Vi skal bl.a. på eventyr i en klatrepark, hike i fjeldene og sejle 
i kano på Klarälven. Vi glæder os rigtig meget. Har du lyst til at give et sponsorat 
til turen, så kontakt Kim. 
 
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 den dag vi samler ind - så henter vi dem.  
Næste gang bliver lørdag den 22. november kl. 9-ca. 12. I må også gerne komme 
forbi spejderhuset med jeres aviser. 
Indtægten herfra er en stor hjælp til gruppen. 
 
Spejdermøder onsdag kl. 17-19. 
Bæver (0.-1.kl.) Ulv (2.-3.kl.) 
Junior (4.-5.kl.) Spejder (6.-7.-8.kl) 

 
Følg os på www.stoubyspejder.dk eller Facebook ”KFUM Spejderne i Stouby”. 

Kontakt os: 
Dina Kjerkegaard  kjerkegaard@pc.dk  40983616 
René Trust  rene.trust@gmail.com 24876919 
Leif Pedersen  leifped@email.dk  41972650 
Kim R. Bengtsson kim.rex@hedensted.dk  24604680 
Carina P. Pedersen cme1971@msn.com 29447477 

Vigtige datoer  
Avis-indsamling d. 22.11.2014 
 



14

Koncert med Lis Sørensen i Stouby Multihus fredag 27. marts 2015 kl. 21.00                                                                 
Lis Sørensen optræder sammen med sit band, der består af Poul Halberg på 
guitar, Jonas Kragh på guitar, Jette Schandorf på bas, Steen Rasmussen på key-
board og Jan Sivertsen på trommer. 
Vi kan glæde os til at opleve Lis Sørensens vidunderlige stemme og stærke 
nærvær på scenen sammen med sit fremragende band.
Det må være årets julegave i Stouby og omegn!
Billetpris: 295 kr. + gebyr 20 kr. Der kan købes billetter hos:
Købmanden i Stouby, af Poul Erik Sørensen eller på www.billetlugen.dk 

/Arrangør: Stouby Multihus

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

Morning Delight
Mandag og fredag kl. 08:00 - 14:00

Onsdags Deluxe
Onsdag kl. 18:00 - 23:00

MidnatsSpa
Den 31. oktober og 28. november kl. 20:00 - 24:00

Aquameditation
Den 3. oktober og 7. november kl. 19:00 - 23:00

SE ALLE ARRANGEMENTER PÅ 
www.hotelvejlefjord.dk/kalender

SKØN EFTERÅRSSPA

BESTIL TID TIL 
FORKÆLELSE PÅ 

7682 3380
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Vil du være en del af fællesskabet?  
  
Har du lyst til at bidrage til Klub Frivillig i Stouby?  
 
Klub Frivillig er en klub for frivillige, der ønsker at yde en indsats for 
lokalsamfundet og foreningslivet.  
Klub Frivillig er for alle og fordi opgaverne er meget forskelligartede er der ingen 
krav til baggrund, uddannelse og erfaring. 
Det vil betyde, at du stiller din hjælp til rådighed, f.eks. et par timer 1 gang om 
ugen eller om måneden eller om året.  
 
Ved andre opgaver, som f.eks. arrangementer i Multihuset, vil du blive skrevet på 
en liste og du vil blive kontaktet, når der er brug for hjælp.  
 
Vi har store og små opgaver, som f.eks.: 

 Indkøb og salg af badmintonbolde 
 Oprydning i fodboldrummet 
 Vedligeholdelse af det levende hegn mellem og omkring fodboldbanerne 
 Klargøring og nedlukning af tennisbanen 
 Ukrudt og mosbekæmpelse på tennisbanen  
 Hjælp til søgning ved diverse fonde 
 Hjælpetræner på et gymnastikhold 
 Hjælp til afvikling af gymnastikopvisning 
 Opstilling af stole og scene til koncerter i Multihuset 
 Evt. være tovholder i Klub Frivillig 
 Og mange andre spændende opgaver 

 
Har dette vakt din interesse, så skriv til os på: 
 s.storm@hafnet.dk 
 
Der er ingen deadline for tilmelding, da 
der altid er plads til flere i Klub Frivillig.  
 
 
Men tøv ikke – vi vil meget gerne høre fra 
dig snarest muligt.  
 
Frivillige hilsner fra Klub Frivillig  

 Mette Tønnesen,  
 Lisbeth Thomsen,  
 Maria Sahl Nedergaard og  
 Halmutter 
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Koncerter i Multihuset 
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Årsmøde i Stouby motion 
 

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

Mandag den 20. 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 
 
 

 
 

Stouby motion   |   Idrætsvej 10 - 12   |   7140 Stouby 

info@stoubymotion.dk   |   www.stoubymotion.dk 
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Tre arrangementer fra  
http://bjerreherred.haven.dk/ 
 
 

Se også side 23 om vores julearrangement 

 
BETONKURSUS: Lørdag 4/10 kl. 0930-1700, Lysegårdsvej 7, Hyrup 
Kom og lær, støbningens ædle kunst. Det er 
især, at designe og opbygge forme, der tager 
tid – ikke selve støbningen. Med de rette 
teknikker kan vi fremstille f.eks. trug, som kunne 
indeholde en samling af miniaturehosta'er og 
blive til en ”muse-rede”, (som man kalder det, 
fordi de har museører), et fuglebad, fad der 
ligner et blad, smukke krukker, paddehatte, 
fyrfads lysestager, vaser m.m.   
Tilmelding: Kirsten, tlf. 23 68 96 58 eller km@hornsyldel.dk 

 
 
KVINDE KEND DIT SVEJSEAPPARAT – KURSUS: Lørdag 25/10 kl. 0900-1600 
Mangler du lige et stativ til dine stauder/roser?    
Over de sidste 4 år har vi haft 10 vellykkede svejsekurser med op til 25 deltagere 
pr. gang, og været i TV-Syd med samme (se videoen på vores hjemmeside). 
Derfor gentager vi succesen og afholder nyt kursus. Mænd er selvfølgelig også 
meget velkomne til at deltage denne dag.  
Sted: Learnmark Horsens, Vejlevej 150, 8700 Horsens. 
 
Tilmelding og info: Kirsten Mortensen, tlf. 23 68 96 58, km@hornsyldel.dk 
 
 
 
KOBBERPYNT kursus lørdag 8/11 kl. 0900-1600 
Vi gentager successen. Vi skal lære, at lodde kobber sammen til små, eksklusive 
pynteting, til både ude og inde. Vi skal klippe, 
hamre, slibe, forme og lodde kobberfigurer.  
Sted: Learnmark Horsens, Vejlevej 150, 8700 
Horsens. 
 
Tilmelding/info: Kirsten Mortensen,  
tlf. 23 68 96 58, km@hornsyldel.dk 
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Siden sidst fra Stouby og Omegns Lokalråd 
  
Efteråret er lige om hjørnet og bladene er begyndt at falde af træerne. Efter en 
rigtig god sommer kan vi så se frem til nogle dejlige aftener med hygge og mange 
møder i foreningerne. Hver årstid har sin charme, og efter den 21. december så 
går det igen mod lysere tider. 
Efteråret er også tiden, hvor alle vejgrøfter bliver slået, og rigtig mange forrevne 
øldåser er kommet til syne. Derfor vil jeg erindre om, at vi har vore to miljøcykler 
stående i skuret hos Min Købmand. Nøglen til skuret kan lånes hos købmanden 
eller hos undertegnede, og så kan du tage en tur ud i den dejlige natur og 
opsamle dåser, medens du samtidig får motion. 
  
Træskohage Fyr 
Fyret har ikke været vedligeholdt gennem 
nogle år og ser efterhånden lidt trist ud. 
Derfor tog vi kontakt til 
Naturstyrelsen/statsskoven. Statsskoven 
havde ikke umiddelbar mulighed for at 
restaurere fyret, og vi har haft flere møder 
om hvordan fyret kunne sættes i stand. Vi 
har ansøgt hos fonde m.v. og frivilligt 
arbejde er også blevet vendt. 
Det frivillige arbejde er meget problematisk 
på et fyrtårn af hensyn til faren for 
nedstyrtning. 
Imidlertid har statsskoven nu oplyst, at man 
selv sætter fyret i stand, idet man har skaffet 
nogle midler. Vi håber på, at der sker inden 
for et år, og vi glæder os til at se et flot hvidt 
fyrtårn igen. 
  
Kyststien 
Som tidligere nævnt ansøgte vi Nordeafonden og senere Realdania om kr. 
300.000 til en istandsættelse af kyststien fra Vejlefjordcenteret til Træskohage fyr 
– en strækning på ca. 400 meter. Vi fik desværre afslag på vores ansøgning, men 
vi har ikke opgivet tanken om at gennemføre projektet på et tidspunkt i 
samarbejde med statsskoven. 
  
Faldefærdige og farlige bygninger 
I det seneste blad nævnte jeg, at vi ville anmode teknisk udvalg om at behandle 
sagen vedr. Borgergade 13 politisk efter at borgmesterkontoret havde oplyst, at 
man ikke vil pålægge ejeren at fjerne bygningen. Denne anmodning er sendt til 
Teknisk Udvalg den 11. august, men vi har i skrivende stund ikke modtaget nogen 
tilbagemelding. 
Derimod har vi også modtaget henvendelser fra Hornum, vedrørende Hornum 
Smedje, der i flere år har stået uberørt, tilgroet og forfaldent. Teknisk Udvalg er 
ligeledes blevet anmodet om at se på denne sag. Hvis der ikke kommer et positivt 
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udfald på vores anmodninger, vil vi rejse sagen over for By- Bolig- og 
Landdistriktsministeren. Det er utilfredsstillende, at borgerne gør meget for at 
forskønne Stouby, medens andre – typisk ikke bosiddende i byen – bare kan lade 
deres bygninger stå og forfalde. Som tidligere nævnt, mener jeg, at byggelovens § 
14 giver mulighed for at kræve disse bygninger renoveret eller nedrevet. 
  
Stouby set fra oven 
Efter at vi i det sidste nummer af Stouby Bladet oplyste, at vi overvejede at få 
optaget en video af Stouby og Hornum Sogne set fra oven, var hjælpen lige om 
hjørnet. 

Vi fik oplyst, at luftkaptajn Kresten Justesen, Mikkelsvej, flyver med droner som 
fritidsinteresse, og måske kunne han hjælpe. 
Vi tog kontakt til Kresten, og han sagde straks ja til udfordringen. Han har optaget 
flere videoer med sin drone, og det ser rigtig flot ud. Kresten er en travl mand, og 
har oplyst, at der vil gå nogle måneder med projektet. Det er vi helt med på, idet 
det jo foregår i fritiden. Bare vi kommer i gang. 
Kresten oplyser, at hans drone er en lille helikopter med et kamera hængt op 
under bunden. Dronen må ikke flyve over større folkemængder, ligesom der skal 
være 150 m til nærmeste hus eller vej. Den sidste begrænsning er dog ikke 
aktuel, hvis man har ejerens tilladelse. 
Kresten opfordrer borgerne i Stouby og Hornum sogne om at give deres tilsagn til, 
at de ikke ville have noget imod en overflyvning, såfremt det skulle gå hen og blive 
aktuel. 
Han har kun boet i Stouby i 2 år, og han har således ikke den store viden om 
steder og seværdigheder, der kunne være af interesse i forbindelse med en 
præsentation af Stouby området. 
Derfor opfordrer Kresten borgerne til at rette henvendelse til Stouby og Omegns 
Lokalråd, hvis man har gode forslag, der kan medvirke til at markedsføre Stouby 
området. 
Maria, msahlnedergaard@live.dk er lokalrådets kontaktperson i forbindelse med 
projektet, og hun kan kontaktes, hvorefter hun videregiver oplysninger til Kresten. 
Kresten fremhæver, at I gerne må komme forbi og hilse på, hvis I ser ham derude 
i forbindelse med optagelserne med dronen. 
Vi glæder os til samarbejdet med Kresten. 
  
Frugthaven 
Vi afholder ”frugthavedag” søndag den 5. oktober, hvor træerne skal gennemgås 
og arealet skal renses for sten m.v. 
Se nærmere under www.stouby nu  under ”kommende aktiviteter”. 
Mød op og giv en hjælpende hånd. Vi starter med morgenkaffe i multihuset. 
  
Brobyggerne 
Brobyggerne er et korps af ildsjæle fra kommunens lokalsamfund, og vi har meldt 
os til dette korps. Det går ud på, at tilflyttere skal have en personlig velkomst, når 
de flytter til et lokalområde. 
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Maria og Helene har deltaget i et møde, hvor der blev informeret om projektet. 
Kommunen orienterer løbende lokalsamfundene om tilflytterne og vi har fået en 
liste over tilflyttere. 
Maria og Helene har allerede været på flere besøg, og de forløb godt. 
  
Digital post 
Vi har undersøgt om der er et behov for at afholde et informationsmøde i Stouby 
vedr. digital post, der træder i kraft d. 1. november. Vi fornemmer, at rigtig mange 
allerede er opdaterede om dette emne, hvorfor vi skønner, at der ikke er behov for 
et sådant møde. Der afholdes derimod et lignende møde på Hornsyld Bibliotek 
onsdag den 23. oktober kl. 1400 – kl. 1600. 
  
Halfest 2015 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag den 28. februar 2015, hvor vi afvikler 
årets halfest. Rasmus Krogsgaard kommer til Stouby og underholder. Han har 
modtaget flere priser som årets revykunstner – kendt fra bl.a. Sønderborgrevyen 
Holstebrorevyen m.fl. 
Se nærmer vedr. halfesten under www.stouby – kommende aktiviteter. 
  
  
Deltaet – bevægelseslandskabet/legepladsen ved Stouby Skole. 
Som så mange andre ansøgere af LAG midler, har vi også fået problemer med 
den endelige godkendelse, og vi vil anmode om et møde med By- Bolig og 
Landdistriktsministeren. 
  

/Ole Flemming Lyse/formand. 
 

 

NYT FRA MULTIHUSET 

Som bekendt har vi været nødt til at ændre på nogle ting vedrørende timerne i 
hallen samt salene, pga. ændringer i tilskuddene fra kommunen. 
 
Dette har bevirket at der er blevet rykket lidt rundt på nogle aktiviteter, og vi har 
bedt jer om at lægge nye aktiviteter ind. 
Der er enkelte som er blevet bedt om at rykke til andre tider, men jeg vil gerne 
pointere at vi ikke har sagt nej til nogen! 
 
Bestyrelsen er meget glade for den opbakning og forståelse der har været for 
dette. Det er faktisk lykkedes at få en del flere timer ind i forhold til sidste år.  
TAK FOR DET! 
 
Vi glæder os til at tage imod jer i den kommende sæson. 
 

/Venlig hilsen Bestyrelsen for Multihuset 
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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 seks uddannede revisorer, der er klar til at levere 
gode revisorydelser i et forståeligt sprog.

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

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

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

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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BLOMSTERMANDENS JUL, torsdag 20/11, kl. 19, Hornsyld Skole 
(parkering og indgang overfor kirken, Nebsager Kirkevej, 8783 Hornsyld) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til julehygge i havekredsen, skal vi i år bruge ”grønt” og have besøg af 
Blomstermandens venner, som ”leger” med emnet dekorationer. 

Som Johnny selv udtrykker det, så kører han i højt gear, er en kreativ entertainer, 
der krydret med gode historier, får tryllet 10 forrygende smukke dekorationer frem. 

Kom og oplev et ”stand up” show, hvor der 
produceres en ”konedekoration” for sjov, men 
også den overdådige dekoration, som vi ikke kan 
kopiere! 

Se mere på Facebook om denne tusindkunstner 
fra Herning, der engang havde en 
blomsterforretning … nu skal han julepynte hele 
Tivoli … På billederne fra Rosenudstillingen på 
Hviids Planteskole ses eksempler på hans talent, 
det er verdensklasse… 

Mens vi bliver smittet af hans gode humør og 
energi, vil os fra bestyrelsen sørge for at hygge 
om Jer gæster med sang og juleklaverspil, 
nykogte klejner, rød og hvid gløgg, æbleskiver og 
hjemmebagte brunkager og pebernødder 

Pris 95,- kr. (120,- kr. ikke medl.)  

 
/Med venlig hilsen Bjerre Herreds Havekreds 

Vil du lære nye 
tricks til, at designe 

super flotte 
juledekorationer 

eller bare have en 
sjov aften? 

Så skal du komme til 
juleinspiration med Johnny 

Haugaard 
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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

Bråvej 24 B,  Bråskov • 8783 Hornsyld • Tlf. 75 68 73 18 • www.enghojsauto.dk

Enghøjs Autoværksted ApS

� 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
�  Kundebil
�  Lav timepris
 

Vi tilbyder:

Stor
faglig

kompetance

Her er plads til din annonce
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Træningstider for HSR håndbold 2014-2015   
– se mere på www.hsr-haandbold.dk   
 

  
 
BARRIT JAGTFORENING INVITERER TIL VILDTSPIL 6/11 kl. 1930  
i Barrit Sognegård (dørene åbner kl. 1800) 
 
Alle er velkomne, så hank op i naboen, kæresten el. svigermor!  
 
Mulighed for køb af øl og vand. Der er kaffe på kanden til alle ub. 
 
Præmier: Blandt andet ænder, fasaner, rådyr, rødvin mm. 
Amerikansk lotteri og puljebanko. 
 
Vel mødt! Barrit Jagtforening 
 
NB: Ingen medlemskort. Alt vildt er grydeklart 
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Nyt fra fodboldafdelingen 
 
Udendørssæsonen går så småt på hæld, og de fleste turneringer er ved at være 

færdigspillede. Der har været mange intense, og gode kampe – ikke alle med det 

resultat, som var ønsket inden kampstart.  

Men sådan er det ofte i fodbold, hvor sejre og nederlag nogle gange går hånd i 

hånd. 

10 af vores spillere fra U16 har gennemført kamplederkursus afholdt af 

dommerforeningen. Det giver os et korps af unge kampledere, som kan hjælpe os 

med afvikle kampe hos vores yngre spillere. Det er en stor hjælp for klubben, så 

tag godt imod dem og hjælp dem på vej, når I står på sidelinjen. 

Fra uge 43 har fodboldafdelingen tider i Multihuset til indefodbold, og tiderne bliver 

som følger: 

 

Mandag: 

16.15 – 17.00: U5 og U6 samt U7 * 

17.00 – 18.00: U9/U10 

18.00 – 19.00: U12/U13 

19.00 – 20.30: U16/U17 

20.30 – 22.30: Senior (pay and play) 

* Vi deler hallen og spiller på tværs af banen. U5 og U6 træner sammen. 

 

Fredag 

16.30 – 18.00: U11 

 

Flere hold fortsætter træning udendørs, så kontakt træneren og hør hvornår de 

starter med indefodbold. 

Trænerlisten for indendørs kommer snarest på www.stoubygif.dk 
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Stouby GIF – senioraktiviteter  
Hver tirsdag: 
kl. 9 – 11: Motion i Motionscentret. 
kl. 10 – 12: Badminton.                         

                                       /Seniorerne i Stouby GIF 
  
 
Husk generalforsamling i Stouby GIF den 18/11 – se mere på www.stouby.nu  
 
_________________________________________________________________ 
 
Støttekredsen for Kildebjerget indstiller sine aktiviteter 
 
Bestyrelsen for Kildebjergets støttekreds har valgt at nedlægge kredsen fra og 
med 1. oktober 2014. Støttekredsen blev etableret, da elevtallet i det 
specialpædagogiske tilbud på Kildebjerget gik ned, og dets drift således blev 
udfordret. Da Region Midt, som drev det specialpædagogiske tilbud, besluttede at 
lukke det, fik Hedensted Kommune som ejer af bygningerne og jorden på 
Kildebjerget mulighed for først at udleje og siden sælge Kildebjerget til Østjyllands 
Privatskole.  
 
Da Støttekredsen for Kildebjerget kan konstatere, at Kildebjerget således fortsat 
danner rammer for skolevirksomhed som et vigtigt aktiv i lokalsamfundet, kan vi 
med tilfredshed nedlægge støttekredsen. 
Ved støttekredsens nedlukning var der 2012,50 kr. i kassen. Støttekredsen har 
uddelt pengene således: 
 
 600 kr. til et gavekort til Havlykke Planteskole til Østjyllands Privatskole. Planter 

symboliserer en ny start, og det giver eleverne mulighed for at arbejde i haven 
 800 kr. i støtte til sammenkomst for tidligere elever på Kildebjerget. 

Arrangementet gennemførtes på Kildebjerget d. 26. september 
 600 kr. i støtte til tidligere Kildebjerget Børnehjem-børns årlige træf 
 12,50 kr. til kasserens kørselsudgifter. 
 
Siden støttekredsens oprettelse er der i 
øvrigt anvendt 250 kr. til en buket 
blomster til medlem nr. 225 og 125 kr. til 
kaffe og wienerbrød ved en 
kampagnebod. 
 
Vi takker alle interesserede borgere for et 
godt samarbejde, idet vi byder Østjyllands 
Privatskole velkommen til lokalområdet. 
 

/På vegne af støttekredsens bestyrelse, Henrik Balle Nielsen 
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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 

  5. 
12. 
19. 
26. 
  2. 
  9. 
16. 
23. 
30. 
  7.   

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

16. s.e. trin. 
17. s.e. trin. 
18. s.e. trin. 
19. s.e. trin. 
Alle helgen 
21. s.e. trin. 
22. s.e. trin. 
S. s. i kirkeåret 
1. s. i advent 
2. s. i advent 

Ingen 
  9.00 
Ingen 
10.30 
16.00 
10.30 
Ingen 
Ingen 
10.30 
Ingen 

 
Fin Petersen 
 
Bil 
 
Bil 
 
 
Bil    

       10.30 
I      Ingen 
       Ingen 
       Ingen 
      10.30 
       Ingen 
       10.30 
         9.00 
In    Ingen 
1     14.00 

Bil 
 
 
 
Bil 
 
Bil 
Fin Petersen 
 
Fam.gudstj. 

Alle Helgen 
Efter gudstjeneste søndag den 2. 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. I begge kirke nævnes navnene på dem, der er døde og/eller begravet i sognet 
siden sidste Alle helgens dag.  
 
Fællesarrangement – flyttet til Vrigsted Efterskole 
Torsdag den 6. november kl. 19.00. Emnet er ”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, fæng-
selspræst og tidligere chef for Kir-
kens Korshær Bjarne Lenau Hen-
riksen og journalist Eva Jørgensen 
har alle haft sorg, lidelse og mag-
tesløshed 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. 

 
Julekoncert i Stouby Kirke - torsdag den 4. dec. kl. 20.00 
Otte sangere og otte musikere byder på en stemningsfuld opførelse af kor- og orkester-
satserne fra Messias. Sangerne er bl.a. medlemmer af Vox Jutlandica og Horsens Klos-
terkirkes Vokalensemble, og musikerne er sammensat af professionelle musikere og 
dygtige amatører fra Østjylland med Severin Thorsen som dirigent. 
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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 
Lørdag den 
Søndag den 
Mandag den 
Lørdag den  
 

  2. 
  9. 
16. 
23. 
30.                                    
. 6.    
13. 
20. 
27. 
  4. 
11. 
18. 
24.  
25. 
26. 
31. 
 

okt. 
okt. 
okt. 
okt. 
okt. 
nov. 
nov. 
nov. 
nov. 
dec. 
dec. 
dec. 
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19. s. e. trin. 
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10.30 
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10.30
14.00
Ingen
15.00
10.30
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Fin Petersen 
  
 
 
 
 
 
Fam.gudstj. 

        
Koncert i Stouby Kirke - Søndag den 9. oktober kl. 16.00 
Medvirkende: Horsens Klosterkirkes oktet og organist – samt Jeppe Smith-Olsen/Uffe 
Kristiansen Jazzduo, der spiller kontrabas og piano.  Udover at spille numre fra den 
amerikanske jazzbog, har duoen gennem årene optrådt en del rundt i danske kirker med 
fortolkninger af vores egen samt den nordiske sangskat + salmer. Der vil også være 
fællessalmer og sange.  Der er gratis entré. 
 
Efterårsferie 
Fra fredag den 15. okt. til og med søndag den 23. okt. passes embedet af sognepræst Fin 
Petersen i Ørum Præstegård, tlf. 7589 5397.  
 
Alle Helgen søndag den 6. november 
Efter gudstjeneste i Stouby Kirke kl. 16.00 vil der være tændt levende lys på alle de grave på 
Stouby Kirkegård, der er kommet til siden sidste alle helgen. Der er også lys til andre, som I 
er velkommen til at tage med ud på de gravsteder, som I er knyttet til. Ved gudstjenesten i 
begge kirke nævnes navnene på alle dem, der er døde og/eller begravet i sognet. 
 
Tværfløjte, gløgg og æbleskiver i Stouby Kirke - søndag den 27. nov. kl. 10.30 
Susanne Bechmann medvirker på tværfløjte. Efter gudstjenesten denne 1. søndag i advent er 
der gløgg og æbleskiver i våbenhuset. Denne søndag begynder vi det nye kirkeår. 
 
Besøg kirkens hjemmeside på adressen: www.stoubyoghornumsogne.dk    
Den redigeres og opdateres af Birthe Vilstrup fra Stouby Menighedsråd. 
 
Familiegudstjeneste og julehygge i Hornum 

 

Søndag den 11. dec. kl. 14.00 er der familiegudstjeneste i Hornum Kirke. Bagefter erd er 
julehygge i Træhuset med gløgg, æbleskiver, kaffe, sodavand, kage, godteposer og  juleklip. 
Vi slutter af med at pynte juletræet i kirken med de fine ting, der er blevet lavet. 
 
Juleaften – 3 gudstjenester 
Der er gudstjeneste i Stouby Kirke kl. 14.00 – Hornum kl. 15.00 og igen i Stouby kl. 16.00. 
Der bliver Juleaften og Juledag - indsamling til Børnesagens Fællesråd, der støtter og 
hjælper vanskeligt stillede børn og unge.   
 
Nytårsaften – med champagne og kransekage 
Igen i år er der gudstjeneste i Stouby Kirke den 31. dec. kl. 16.00. Efter gudstjenesten er der 
champagne, sodavand og kransekage i våbenhuset, hvor vi ønsker hinanden godt nytår.  
 
Set og sket fra 1/7 – 21/9 2011 
 
Døbte i Stouby Kirke:    
  7. aug. Rikke Riis Nyvang Nielsen 
21. aug. Vilhelm Nor Agger 
21. aug. Malthe Bundgaard Hamiltorn 
11. sept. Johannes Udbye Pedersen 
11. sept. Martin Luie Balsby Friis 
 
Viede eller velsignede i Stouby Kirke: 
  6. aug. Helene Dohn Ravn og René Ravn Olesen 
16. aug. Irene Veedfald Pedersen og John Veedfald Pedersen 
20. aug.  Anja Brigitte Buchwald og Anders Kirk Johansen 
 
Døde og/eller begravede i Stouby Sogn: 
  4. juli Vesselin Borissov Mateev 
18. juli  Theodor Bech 
  1. aug. Thor Oddmund Jahren 
  1. sept. Grethe Ravnsgaard Nielsen 
 
Adresseliste: 
Sognepræst: Poul Erik Sørensen, Kalmarvej 15, 7140 Stouby tlf. 7589 7051 el. peas@km.dk  
Organist: Uffe Kristiansen, Nørremarksvej 6, Ørum, 8721 Daugård tlf. 7589 5387 eller 
hoejvang@adslhome.dk 
 
Stouby Kirke: 
Graverkontoret ved kirken: tlf. 75 89 74 35 – bedst mellem 12.00 og 12.30 
Graver og kirketjener: Bent E. Schmidt, Søndre Kirkevej 9, Skjold, 8700 Horsens 
Menighedsrådsformand: Jens Juul, Grundvej 15, 7140 Stouby tlf. 75 89 72 61 
Kirkeværge: Jens Jørn Hansen, Bråskovvej 81, 7140 Stouby. Kan kontaktes gennem 
graverkontorets tlf. 75 89 74 35 
 
Hornum Kirke: 
Graver og kirketjener: Kirsten Schrøder, Neder Bjerrevej 7, 8783 Hornsyld tlf. 21 79 93 50 
Menighedsrådsformand: Christina Pedersen, Hornumvej 12, 8783 Hornsyld tlf. 75 68 70 95  
Kirkeværge: Gert Ballegaard Hansen, Bråskovvej 78, 8783 Hornsyld tlf. 40 77 96 40  
 



29

Messias er et engelsk oratorium i tre 
dele, som er komponeret af 
barokkomponisten Georg Friedrich 
Händel (1685-1759).  
Værket er komponeret på rekordtid - 
kun 24 hektiske dage - i 1741 og 
uropført i Dublin april 1742. 
Händels Messias blev året efter op-
ført i London og senere over hele 
Europa og verden.  
 
Koncerten varer ca. 55 min, og der er 
gratis adgang. 

 
Familiegudstjeneste og julehygge i Hornum Kirke 
Søndag den 7. dec. kl. 14.00. Efter gudstjenesten er der julehygge i Træhuset med, 
æbleskiver, gløgg, sodavand, kaffe, juleklip, godteposer m.m. Vi slutter med at pynte ju-
letræet i kirken med det fine juleklip. Alle er velkommen både i kirken og i Træhuset.  
 
Set og sket fra 8/7 – 25/9 2014 
 
Døbte i Stouby Kirke: 
15/7 Columbus Bødskov Købsted 
10/8 Dagmar Agger Bræmer 
24/8 Sander Holt Sønderdahl 
14/9 Elias Munk Røge 
14/9 Hugo Skibdal Vistrup 
14/9 Sofia Vohl Rasmussen 
 
Døde og/eller begravede i Stouby sogn: 
12/7 Vagn Møller 
13/7 Arne Jørgensen 
15/7 Allan Harrison Olsen 
17/7 Kirsten Haahr 
15/8 Ole Lyse Smidstrup 
30/8 Ernst Villy Jensen 
 
Adresseliste:  
Sognepræst: Poul Erik Sørensen, Kalmarvej 15, 7140 Stouby, 7589 7051 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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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
Bredgade 8
8722 Hedensted
Tlf.: 27201666
www.smillas.nu

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

Tømmermester

Jørgen Fisker Henriksen
Aksel Nielsens Vej 5      7140 Stouby

mobilbyg@mobilbyg.dk

4

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*

Åbningstider: Mandag - fredag ..................................................   7-30 - 19.00
                      Lørdag ................................................................   7.30 - 16.00
                      Søndag ...............................................................   8.00 - 16.00

                      
Købmand Yding - Stouby

Tlf. 75 89 70 02. Fax 75 89 70 81. Mail: 0524017@minkobmand.dk

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

Helligdage: Se opslag i butikken
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Foreninger og organisationer i Stoubyområdet 
 
Navn:  Formand/leder  Adresse   Telefon nr. 
 
Bjerre Herred Havekreds Ellen Kristine Kyed Jørgensen web: bjerreherred.haven.dk   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 mail: soe@kr-vvs.dk  2323 3722 
Indre Mission-Stouby Laurids Madsen  Vejlevej 80, 7140 Stouby  2034 8573 
KFUM-spejderne i Stouby Dina Kjerkegaard mail: kjerkegaard@pc.dk  4098 3616 
 
Lokalhistorisk Arkiv Bjørn Købsted   Teglvænget 4, 8700 Horsens  2990 7499 
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 mail: stoubynu@gmail.com   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 Trine Fick  mail: trinefick@gmail.com   2257 3773 
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 mail: cafe@stoubymultihus.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  mail: ole.lyse@outlook.dk   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  Ole Lyse  mail: ole.lyse@outlook.dk  2061 5500 
 
På vores hjemmeside, www.stouby.nu kan du finde mange af disse foreningers mailadresser. 
 
Redaktionen hører meget gerne fra dig, hvis du har opdateringer af kontaktinformationen herover. Mail: stoubynu@gmail.com  
 
 
¼ annonce



32  Snullik’s Data, tlf. 27517078

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

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

Strømforsyninger/Ladere til!
Bærbar PC - Telefon - Kamera - Navigation m.m. 
LED Belysning
Miljøvenlige og besparende Industribelysning - Spots - Pærer - Strips 
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AKTIVITETSLISTE 
 
 Hver uge: Mountainbike-træning – se træningstider på Facebook: mtb7140 
 Desuden Løbetræning – se træningstider på Facebook: run7140 
 Hver tirsdag: Senioraktiviteter v/ Stouby GIF, se side 27 
 Hver onsdag: Onsdagsklub for efterlønnere og pensionister, se side 7 
 Hver torsdag: Fællesspisning i Multihuset, se www.stoubymultihus.dk  
 Stouby Lokalarkiv har åbent hver torsdag fra kl 19.30 - 21.30, eller efter aftale 

 
Oktober 
20. Årsmøde i Stouby Motion, se side 17 
25. Svejsekursus v/Bjerre Herred Havekreds, se side 18 
 
November 
2. Allehelgensgudstjeneste i Stouby Kirke, se side 28 
6. Fællesarrangement: ”Hjælp når livet kommer bag på os”, se side 28 
6. Vildtspil i Barrit Sognegård, se side 25 
8. Kobberkursus v/Bjerre Herred Havekreds, se side 18 
18. Generalforsamling i Stouby GIF, se mere på www.stoubygif.dk  
20. ”Blomstermandens jul” v/Bjerre Herred Havekreds, se side 23 
22. Avisindsamling v/spejderne, se side 13 
22. Allan Olsen koncert og spisning i Multihuset, se side 16 
27. Frist for ophængning af julesok. For lokale børn. Se side 5 
 
December 
4. Julekoncert i Stouby Kirke, se side 4 
7. Familiegudstjeneste og julehygge i Hornum Kirke, se side 29 
7. Juletræsfest i hallen, se side 4 
20. Andefodbold for mænd, se side 5 
 
Næste nummer (nr. 162) af Stouby Bladet udkommer i starten af december 2014. Deadline 
for materiale til bladet er fredag den 21/11 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, samt 23. januar, 20. marts og 22. maj 2015. 
 
 
 
 ¼ annonce 
(Batteribyen) 


