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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

Stouby Tropeplanter 
v/Harald Larsen 

Fakkegraveje 17, 7140 Stouby 
Tlf. 75 89 72 04 

h.la@lic-mail.dk 
www.stoubytropeplanter.dk 

Stort Planteudvalg. 
Jeg har det, de andre ikke har. 
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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  
Mette Lyse Pedersen, mail: mette@itl.dk eller tlf.: 40 28 91 11 
 
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:  Mette Lyse Pedersen  tlf. 40 28 91 11 
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: Lene Jorsal   tlf. 21 15 84 82 
  
Bestyrelsen for Stouby GIF  
Formand: Jan Rosenmaj Pedersen  tlf. 29 17 80 81 
Næstfmd: Mette Tønnesen   tlf. 52 99 11 63 
Kasserer: Hans Jørn Sørensen  tlf. 27 31 53 03 
Sekretær: Maria Sahl Nedergaard  tlf. 61 54 78 70 
Best.medlem: Kristina Holst Juul  tlf. 25 32 69 65 
Fodbold: Torsten B. Christiansen  tlf. 20 78 36 66 
Gymnastik: Lisbeth R. Thomsen  tlf. 50 97 31 39 
Tennis: Svend Erik Dam Nielsen  tlf. 22 67 66 57 
Bordtennis:  Poul Erik Sørensen  tlf. 21 62 12 57 
Badminton: Erling Juul   tlf. 23 30 60 72 
Motion: Klaus Holgersen   tlf. 22 75 87 98 
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 Bjørn Lorenzen på tlf.: 61 41 65 19.  
Du kan også downloade bladet på www.stouby.nu.  
Stoubybladets oplag: 975 eksemplarer. 
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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

Hypnose - Hypnoterapi
Bliv RØGFRI, få bugt med afhængighed, vaner, fobier og stress, opnå større selvværd

Har praktiseret i Vejle i 12 år.
Tilbyder nu sessioner i privaten i Stouby.

Fuld fortrolighed.

HypnoseKompagniet v./Pia Gemmer
Vestergade 11
7140 Stouby

Book tid på telefon 21 66 96 71
eller via e-mail: info@piagemmer.dk

Læs mere på www.piagemmer.dk

UDDANNELSE og HYPNOTERAPI

HER ER 
PLADS TIL 

DIN ANNONCE
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Nyt fra Stouby Multihus 
Vi starter op igen 1. september 

 

Skolemad tirsdage og torsdage se mere på forældreintra. 
Vi har fået nye menuer i cafeen, vi sælger bl.a. pizza. 
Sket i sommerferien i Multihuset: 

 Lakeret gulv i salen, caféen og mødelokale 1 
 Renoveret Rottehullet (mødelokale 2) 
 Renoveret dommerbordet 
 Hovedrengøring i omklædningsrummene 
 Malet affaldsskure 

  

 
 
 
 
 
 

Byt en bog 
Rottehullet (mødelokale 2) er renoveret  
Vi starter op med et lille bibliotek. Tag en bog med og 
en ny med hjem. Vi søger bøger til opstart. Det er 
frivilligt, så alle har et ansvar for oprydning og orden.  

 
 
 
 
 

 
Fællesspisning mandage fra kl. 11.30 til 12.30   
Tag naboen med og hyg jer inden middagsluren. 
Se menu på hjemmesiden eller ved ”Min Købmand”. 
Husk tilmelding inden søndag kl. 18.00. 
Pris: kr. 50,- pr. pers. Børn 4-10 år kr. 35,-. 

 
 
 

 
Fællesspisning onsdage fra kl. 17.30 til 19.00 
Så kan I spille en badmintonkamp bagefter. 
Se menu på hjemmesiden eller ved ”Min Købmand”. 
Husk tilmelding inden onsdag kl. 12.00. 
Pris: kr. 50,- pr. pers. Børn 4-10 år kr. 35,-. 

  
Tørfisk den 14. november 
Kom og hør god musik og spis en lækker menu. 
Spisning starter kl. 18.00. Pris kr. 390,-. 
Køb billetten i Multihuset, ”Min købmand”, Poul Erik 
eller billetlugen.dk. 

  
Familieaften 9. oktober 
Start weekenden med lokalhygge. Spis i ro og mag 
mens hallen er åben for børn. Lad hvilen sænke sig. 
Se menuen på hjemmesiden.  
Sidste tilmelding tirsdag den 6. oktober 
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Oplev TØRFISK i Stouby Multihus 
lørdag den 14. nov. 2015 

 
Thyborøn-gruppen TØRFISK hører til blandt de allerbedste i Danmark til at forene 

irsk-inspireret folkemusik med egne kompositioner og personlige tekster. De 
synger, spiller og underholder, så det er en fryd - med typisk vestjysk charme, 
som ikke er til at stå for - og er en stensikker succes med deres lytteværdige, 

morsomme og exceptionelle repertoire.  
Samtidig er TØRFISK-drengene dygtige musikere, som forstår at udnytte 

musikken sammen med deres helt stærke side: de karakteristiske, vestjyske, 
forblæste mande-stemmer. 

TØRFISK’s skæve, finurlige og vedkommende tekster afslører masser af fin sans 
for tilværelsens sjove sider, kombineret med friske melodier og udadvendt 

optræden er underholdningen på topplan. Naturlig charme, humor og ægthed, er 
TØRFISK i en nøddeskal. 

 
Billetpris incl. spisning: 390 kr. + 20 kr. (gebyr)  

Spisningen begynder kl. 18.00 
TØRFISK spiller kl. 20.00 

 
Christian Daugaard fra Give spiller guitar og synger under spisningen  

og er DJ efter TØRFISK 
 

Billetpris incl. spisning:  390 kr. + 20 kr. (gebyr) 
 

Billetter købes hos købmanden i Stouby, i Stouby Multihus,  
af Poul Erik Sørensen eller www.billetlugen.dk 

 
Arrangør: Stouby Musik og Kulturforening i samarbejde med halmutter 

 
  



7

 

Deltagerrekord ved årets fodboldskole i Stouby 
 
Som sædvanligt var der fodboldskole i Stouby i den første uge af skolernes 
sommerferie. Den var arrangeret i samarbejde mellem fodboldafdelingen i Stouby 
GIF og DGI Sydøstjylland. Der deltog i alt 81 piger og drenge i alderen 6 – 14 år. 
Det er ny deltagerrekord!  
 

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 blev trænet 
intensivt. I løbet af ugen havde vi også en del 
specialtræning for piger og målmænd.   
 
Tirsdag fik vi besøg af Kjartan Henry 
Finnbogason fra AC-Horsens 1. divisions hold. 
Han var der i en god time, hvor han trænede 
med børnene, svarede på spørgsmål og gav 

autografer. Han kom også med på de billeder, der blev taget af de forskellige hold 
samt det store gruppebillede. 
 
Vi havde også i år madordning for dem, der gerne ville være med. Spillerne 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. 
 
Torsdag havde vi besøg af Fest Fart og Fodbold 
fra DGI med oppustelige fodboldbaner, fartmåler 
og meget mere. Det var en populær aktivitet.     
 
Gennem hele ugen fik børnene frugt 2 gange om 
dagen sponsoreret af følgende lokale firmaer: 
Batteribyen.dk - Dit lille malerfirma – Frisørhjørnet 
- Hyrup Maskinstation A/S – Hyrup Tømrer- & 
Snedkerforretning A/S – Kvik Auto A/S – Min 
Købmand i Stouby – Mobil Byg – Stouby Multihus 
Café. 
 
Vi fik ros for frugten fra børnene og deres forældre 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 en divisionsspiller, til 
sponsorerne og ikke mindst til de 9 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 2016.  

 
/Fodboldskoleleder Niels Groth 
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HORNSYLD EL ApS
Møllevej 1 - 8783 Hornsyld - Tlf. 75 68 77 55

BARRIT EL
Tlf. 75 69 13 77

Se også internet:
www.hornsyldel.dk

 
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       

Team Hjemmeplejen leverer alle former 
for personlig og praktisk hjælp, der er 

visiteret til dig af kommunen. 
Det er gratis for dig at få hjælpen 

leveret af os.

www.teamhjemmeplejen.dk • maria@teamhjemmeplejen.dk

Kontakt os på tlf.: 51 34 00 67
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Så er det ved at være tid for en ny sæson 

Badminton 
 

Der er derfor 

Tilmelding 
onsdag den 26. august kl. 18.30 

Har du/I spillet i sidste sæson og ønsker at fastholde bane og 
spilletid, så SKAL du/I møde op i Multihuset til tilmelding mellem 

18.30 og 19.00 og betale for spillere og bane. 
Fra kl. 19.00 frigives alle de tider og baner, der ikke er besat. 

Baner tildeles herefter efter ”først til mølle” princippet. 
Prisen for baner er fastholdt på 2.000,- pr. banetime 

Spilletider er onsdage fra 18.00 til 22.00 
Vi har desværre i år måttet opgive vores børnehold med træner 
pga. for lille tilslutning. Er der børn, som gerne vil spille uden 
træner/instruktør, skal man selv finde en makker, og så vil der 

være 2 baner ledige til dette fra kl. 18.00 til 19.00. Prisen er 300,- 
pr. spiller. 

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

 
 

Venlig hilsen Stouby GIF´s badmintonudvalg 
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Bestil lokaler til fest, møder og andre arrangementer 

Lækre festmiddage og buffeter 

Brunch og Madkurv 

Følg med på stoubymultihus dk 

Stouby Multihus, Idrætsvej 12, tlf.: 75 89 75 20, mail: cafe@stoubymultihus.dk 

~~~  STRAND ~~~~~~  STRAND ~~~
Tlf. 75 69 14 15
7140 Stouby

Velkommen til

et hjørne af paradis

w
w

w.
ro

se
nv

ol
dc

am
pi

ng
.d

k

ROSEN    OLD
            Camping
ROSEN    OLD
            Camping

Snullik’s Data
Bellevej 8, 

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

Mail: mail@snulliksdata.dk 

Alt inden for tryksager.

Indbydelser, bordkort fremstilles 
efter dine ønsker.

Få dine digitale billeder forstørret 
op og printet på fotopapir op til 
A1
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Nyt fra Stouby Motion 
Efter en lang sommerferie er det tid til at komme i gang med at træne igen, og 
holdene i Indoor Cycling går i gang efter skolernes sommerferie. Tirsdagsholdet 
begynder tirsdag den 11. august fra 17 - 18. De andre hold åbner løbende – hold 
øje med hjemmeside og vores Facebook-side. 
Fra uge 34 introducerer vi et helt nyt hold i Indoor Cycling. 
 
Begyndercycling med styrketræning 
Holdet vil være en kombination af cycling og styrketræning og henvender sig til 
seniorer, deltagere med gigtproblemer, andre problemer i bevægeapparatet, 
overvægt eller andet, som gør, at man ikke lige føler for at deltage på nogle af 
vores almindelige hold. 
I timen vil man blive introduceret til korrekt køreteknik, så man belaster leddene 
mindst muligt, og timen vil blive tilrettelagt, så man lærer selv at styre sin træning 
og belastning, så man kan give den en skalle uden at blive skadet.  
Styrketræningsdelen vil tage udgangspunkt i træning med egen kropsvægt, 
såsom øvelser for mave, ryg, ben og arme.  
Indtil videre kører timen som et forsøg fra mandag den 17. august og frem til 
efterårsferien fra 18.15 til 19.15. Timen kan bookes af medlemmer af Stouby 
Motion allerede, men alle interesserede er velkomne til at møde op for at se, hvad 
det er, og er der plads på cyklerne kan man prøve at køre med. Efter to 
prøvetimer, kan man melde sig ind i Stouby Motion og finde lige det abonnement, 
der passer. Dette hjælper vi gerne med. 
Medbring: Kondisko eller cykelsko (hvis du har), håndklæde, drikkedunk og evt. 
liggeunderlag. 
Vi glæder os til at se mange deltagere - både på det nye hold, men så sandelig 
også på de almindelige hold. 

/Karen Skytt, Stouby Motion 
 
--- Linje ---  
 
Stouby Jagtforenings efterårsprogram 
 
12. aug. kl.18:   Pokalskydning på flugtskydningsbanen i Urlev. 
3. sept. kl.19:   Generalforsamling i Multihuset. Husk evt. trofæer. 
19. sept. kl. 9 -14:   Riffelholdskydning i Aale på 100m og 200m. 
10. okt. kl. 10:   Jagt i Præsteskoven.  
14. nov. kl. 10:   Jagt i Præsteskoven. 
12. dec. kl. 10:   Jagt i Præsteskoven. 
 
Stouby Jagtforenings bestyrelse: Ole Mikkelsen 2398 4193, Erling Juul 2330 
6072, Ingolf Frederiksen 7589 7029, Jørgen Gram 2461 9112, Svend Erik D. 
Nielsen 2267 6657. 

/Svend Erik Dam Nielsen 
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T l f . :  26 15  71  81

bcm-service tilbyder:

•	 Vinduespolering
•	 Solcellevask
•	 Algebehandling
•	 Hus & have hjælp

Tilbud gives gerne.

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
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Træningstider i Håndboldklubben HSR, Hornsyld 
 

      

      

      

      

 
Årgang Ugedag Tidspunkt Sted Start 

      U6+U8 piger/drenge 07-10 Tirsdag 15.30-16.45 Stouby Multihus Uge 35 

 
07-10 Tirsdag 16.00-17.30 Rårup Hallen Uge 35 

 
07-10 Onsdag 16.30-18.00 Hornsyld Idrætscenter Uge 35 

      U10 piger og drenge Kontakt Louise Hillestrøm 29 42 08 22 
   

      U12 piger 03-04 Tirsdag 16.45-18.15 Stouby Multihus Uge 33 

 
03-04 Torsdag 16.00-17.15 Hornsyld Idrætscenter 

 
      U14 piger 01-02 Tirsdag 18.15-19.45 Stouby Multihus Uge 33 

 
01-02 Torsdag 17.15-18.30 Hornsyld Idrætscenter 

 
      U16 piger 99-00 Tirsdag 19.45-21.15 Stouby Multihus Uge 33 

 
99-00 Torsdag 18.30-19.45 Hornsyld Idrætscenter 

 
      U18 piger 97-98 Sammen med senior damer 

  
Uge 32 

      U18 drenge 97-98 Sammen med senior herrer 
  

Uge 32 

      Senior damer -96 Torsdag  19.45-21.00 Hornsyld Idrætscenter Uge 32 

      Senior herrer -96 Torsdag 21.00-22.30 Hornsyld Idrætscenter Uge 32 

      Ret til ændringer forbeholdes. 
    

      Yderligere oplysninger om holdene kan fås ved henvendelse til: 
   Louise Hillestrøm - 29 42 08 22 

     
---linje— 
 
Billeder fra fodboldturneringen på Løgballe Camping d. 23. juli 2015 
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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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Englandstur 
I Kristihimmelfartsferien drog en dansk ”fodbold- delegation” endnu engang til 
England. Vi var Kasper Nielsen, Morten Brinkløv, Hans Holmann, Nicolai Brund, 
Jacob Købsted, Henrik Sørensen, Ulrik Sørensen, Rene Bjerremann, Simon 
Nielsen, Kian Frederiksen og undertegnede. Det fremgår af navnene, at det ikke 
just var et juniorhold, vi rejste med. Vort store problem er, at det er meget svært, 
at få de unge fodboldspillere involveret. Limestone Rangers kommer på besøg i 
den sidste weekend i maj til næste år. Så håber vi, at nogle af de unge vil deltage 
i kampen, til fester og have en englænder boende.  
 

”Venskabet” startede i 1979, så det 
var altså 36 år siden i år. Vi lånte 
Englands ringeste fodboldspillere, 
som så sammen med de par stykker 
af vore - som stadig er under 40 – 
mærkeligt nok tabte til deres bedste 
hold. Det der med venskabskampe 
har de aldrig forstået! En af grundene 
til, at vi var så få, var at Ryanair er 
meget bedre til at skrue priserne op i 
forbindelse med helligdage, end de til 
at betale overenskomstmæssig løn!!  

 
Bortset fra det havde vi endnu engang en fantastisk tur. På min første tur i 1981 
boede jeg hos en dame – Mavis - og det har jeg så gjort, hver gang vi er derovre 
lige siden!! Hun er lige blevet 82 år! Vi håber på stor deltagelse til maj næste år! 

/Jens Otto Grabau  
 
 
---Linje--- 
 
 
Stouby Aktive Piger 
Kom med til disse arrangementer! 
 
Filip's Sten og Billedhuggeri 
Onsdag den 9. september 2015 kl. 19.00 
Fillip vil fortælle sjove historier, symbolik, kunst osv. 
Transport: I egne biler. Vi mødes ved Multihuset kl. 18.30 
 

Skanderborg Apotek 
Tirsdag den 6. oktober 2015 kl. 19.00 
Tag med til Skanderborg for at høre historien om Skanderborg apotek.  
Transport: I egne biler. Vi mødes ved Multihuset kl. 18.00. Max 30 deltagere 
 

/Tilmeldinger skal ske til Anne Marie Norbek tlf. 50406782  
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Siden sidst fra Stouby og Omegns Lokalråd  
 Sidste år skrev jeg i augustnummeret af Stouby Bladet, at det var lidt svært for 
mig at komme til tasterne med en temperatur på op mod 30 grader i skyggen. Det 

er meget lettere i år med en temperatur på 15 – 
17 grader.  
Igen i år gennemførtes en vellykket sommerfest 
inden sommerferien, og igen skal der lyde en 
stor tak til sommerfestudvalget for det store 
arbejde med at tilrettelægge og gennemføre 
festen. Det nye tiltag med et sponsorløb 
gennem Stoubys gader var et rigtig godt initiativ, 
der er med til at bidrage til et flot overskud, der 
fordeles mellem flere foreninger. 

 
 

Træskohage Fyr 
I det seneste nummer oplyste vi, at fyret var aflåst af ”sikkerhedsmæssige 
grunde”, og efterfølgende har vi haft kontakt til Naturstyrelsen. De påpegede, at 
rækværket efter deres opfattelse var usikkert. Vi opfordrede til, at rækværket blev 
sikret med wirer eller lignende og efterfølgende har elever fra produktionsskolen i 
Vejle udført denne sikring efter aftale med Naturstyrelsen, hvorefter Fyrtårnet blev 
genåbnet først i juli. Naturstyrelsen har endnu ikke tilsendt os et udkast til en 
lejeaftale vedrørende fyrtårnet. 
Vi har desuden anmodet Hedensted Kommune om at udpege Træskohage Fyr og 
området omkring fyret til et ”kulturmiljø”. Et kulturmiljø er ”Et geografisk afgrænset 
område som ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den 
samfundsmæssige udvikling”, og i Stouby og Hornum Sogne er kun Rosenvold 
Slot, Fakkegrav Badehotel (magasinbygningen) og Vejle Fjordcenteret udpeget 
som kulturmiljøer. Embedsmænd fra det tidligere Vejle Amt har erkendt, at det var 
en fejl, at området ved Træskohage Fyr ikke i sin tid blev inddraget i kulturmiljøet 
omkring Vejle Fjord.  
Hvis fyret og området ved fyret udpeges som et kulturmiljø vil det alt andet lige 
være lettere at skaffe midler til en renovering af fyret, og såfremt en nedrivning 
kommer på tale af en ”bevaringsværdig bygning”, skal nedrivningen først 
godkendes af byrådet. 
  
Bålhytten 
Vi har fået en byggetilladelse, og vi kan gå i gang med at opføre hytten, når ferien 
er overstået. 
  
Fiskeri ved Fyret 
I det seneste nummer oplyste vi, at vi havde ansøgt Friluftsrådet om kr. 18.000,- til 
indkøb af fiskestænger og waders til fiskeri i Vejle Fjord. Vi har nu fået tilsagn om 
det ansøgte beløb og vi kan således gå i gang med projektet, hvor det er 
meningen, at fiskegrejet skal opbevares i toppen af fyrtårnet. 
 

Freddy Herbst spiller til sommerfesten 
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Byggegrunde 
Der er på det seneste taget boreprøver på Skovhavegårdudstykningen, og 
kommunen har stillet os i udsigt, at udstykningen vil stå klar i sensommeren. 
Herefter er det en fælles opgave at få udbredt budskabet om, at der igen er nye 
byggegrunde til salg i Stouby. 
 
Kommuneplan 
Hen over efteråret skal vi have drøftet, hvordan vi bedst muligt sikrer Stoubys 
fremtid og vi får en embedsmand stillet til rådighed, som skal være vores 
kontaktled til kommunen. Det drejer sig ikke blot om nye initiativer, men i høj grad 
også om at bevare det vi har. Her tænker jeg på Stouby Skole, købmanden og 
andre erhvervsdrivende samt Multihuset. Vi har set i vore nabobyer, at det er 
utroligt svært at genoprette en mistet indkøbsmulighed. Derfor er det meget 
vigtigt, at vi bakker op om vores købmand og handler lokalt. 
I kommuneplanen skal vi også have udlagt et tilstrækkeligt stort areal til fremtidige 
byggegrunde i Stouby. Kommuneplanen har en tidshorisont på 12 år, og den skal 
revideres hvert 4. år.   
 
Frugthaven 
Sidste efterår blev frugthaven grubbet og grunden er derfor noget ujævn. Det 
betyder, at det er vanskeligt at holde græsset nede. Derfor skal vi bruge nogle 
flittige hænder til en arbejdsdag i efteråret, hvor vi skal have fræset, samlet sten 
og sået græs. En dato vil senere blive udmeldt. 
 
Madspild 
På det seneste har problematikken om madspild været drøftet meget i medierne, 
og der er luftet flere muligheder for at begrænse spildet. Kommunen var også 
hurtigt ude med en vedtagelse om, at det grønne affald - herunder madrester i 
husholdningen - skal sorteres fra, således at vi fremover skal have 2 spande. Det 
er imidlertid en meget kostbar løsning, og kommunen har trukket vedtagelsen 
tilbage og overvejer nu situationen.  
Vi tog i sin tid initiativ til at igangsætte en indsamling af affald lokalt med 
affaldscykler og fik stor ros af miljøministeren for dette initiativ. Det får mig til at 
tænke på, om vi ikke også lokalt kunne være med til at løse problemet med 
bortskaffelse af det grønne affald. 
Hvis det grønne affald skal håndteres af kommunen, vil det måske koste Stoubys 
borgere kr. 250.000, - kr. 300.000,- ekstra om året. Kunne vi eventuelt indsamle 
det grønne affald lokalt og benytte det som foder til høns og grise?  
Vi modtog i 2014 kr. 60.000,- fra ”Puljen til grønne ildsjæle” til vores 
affaldsprojekt med cyklerne, og fra den samme pulje for 2016 er der afsat kr. 10 
mio. til disse ”lidt skæve” miljøtiltag. Vi kan sikkert få et ret stort tilskud til et projekt 
til at bortskaffe madspild, og alt andet lige vil det i høj grad være med til at brande 
Stouby som et lokalområde, hvor vi selv finder bæredygtige løsninger. 
Vi modtager gerne tilbagemeldinger fra jer. 
I ønskes fortsat en god sommer – gerne med lidt højere temperaturer. 

 /Ole Flemming Lyse, formand.  
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KlubLiv Danmark og Stouby GIF 
STØT AKTIVITETERNE i Stouby GIF UDEN DET KOSTER DIG EN KRONE.  
 
Tænk hvis du kunne støtte aktiviteterne i Stouby GIF uden, det kostede dig en 
krone. Det kan du nu. Stouby GIF er nemlig blevet en del af KlubLiv Danmark, 
som er en ny sponsormodel udviklet af DGI. Modellen bygger på, at 
medlemmerne af KlubLiv Danmark – det vil sige dig – optjener MikroSponsorater 
til klubben, hver gang de bruger Dankort i en butik, der er KlubLiv Sponsor.  
 
Derfor vil vi gerne opfordre dig til at tilmelde 
dig KlubLiv Danmark i dag. Så støtter du 
allerede næste gang, du bruger dit Dankort. 
Du kan melde dig ind på www.klublivdanmark.dk 

/Maria Sahl Nedergaard 
 
 
 
 
½ Annoncer  vejlefjord  

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
Fredage i lige uger kl. 20:00 - 24:00

KæresteSpa
Lørdage i ulige uger kl. 20:00 - 24:00

SE ALLE ARRANGEMENTER PÅ 
www.hotelvejlefjord.dk/kalender

SKØN SENSOMMERSPA

BESTIL TID TIL 
FORKÆLELSE PÅ 

7682 3380
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Spejdermøder efter sommerferien 
Vi starter op igen onsdag den 26. august kl. 17-19.  
Vi håber at se rigtig mange både nye og gamle spejdere ;-) 
Ledermangel 
Har du lyst til at gøre en forskel for en masse dejlige børn og 
unge mellem 6 og 17 år, så er det måske os du lige går og leder 
efter. Det er ikke en forudsætning, at du 
har kendskab til spejderarbejde.  

Spændende tur til Sverige  
I uge 27 var 8 piger i troppen på tur til Sverige. Vi havde en spændende 
tur, hvor vi cyklede 60 km på cykler fra 2. verdenskrig, klatrede i huler i 
klipperne, prøvede svævebaner, klatrede og sejlede i kano. Vi byggede 
en tømmerflåde, hvorpå vi sejlede ud til en ø og overnattede i bivuak. 
Det var en rigtig dejlig tur med masser af oplevelser, hygge og godt vejr. 

Familiespejder 
Så er vi i gang igen. Hold øje med 
kalenderen på hjemmesiden hvor 
mødetidspunkterne vil fremgå. 
Familiespejder er for børn i førskolealderen, 
som har lyst til at prøve spejderlivet sammen 
med deres familie. Næste møde er d. 23/8 kl. 
9.30 ved Rosenvold. 

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 gange bliver lørdag den 29. august kl. 9-ca. 12. I må også gerne 

komme forbi spejderhuset med jeres aviser. 
Indtægten herfra er en kæmpe stor hjælp til gruppen.  

Spejdermøder onsdag kl. 17-19.  

Bæver (0.-1.kl.) 
Ulv (2.-3.kl.) 
Junior (4.-5.kl.) 
Trop (6.-7.-8.kl) 
 
Kontakt os: 
Dina Kjerkegaard  kjerkegaard@pc.dk 40983616 
René Trust  rene.trust@gmail.com 24876919 
Kim R. Bengtsson kim.rex@hedensted.dk  24604680 
Vivi Stensdal stensdal@hotmail.com 61201001 
Karina og Klaus karinadyrehave@me.com 60211975 

Vigtige datoer 
Opstart  26. august 

Avisindsamling  29. august 

Familiespejder  23. august 

 

 

 

 

 

 

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

i Stouby”. 
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Stouby Sommerfest 2015 
Vanen tro blev den årlige sommerfest afholdt i uge 24, og også i år var de mange 
tilbud og aktiviteter rigtigt godt besøgt. 
Der blev lagt ud i strålende sol med Grillaften på plænen ved købmanden onsdag 

aften. Her blev der snakket livligt, mens grillpølser 
og kage fra 5. klasses kagebod blev nydt. Freddy 
Herbst leverede hyggemusik. Deltagerantallet lå 
på ca. 150 personer. 
Som et nyt tiltag havde Kim Uldahl i år arrangeret 
et sponsorløb, hvor deltagerne skulle løbe eller 
cykle omgange, som deres sponsorer så skulle 
betale et aftalt beløb for. De deltagende skulle nå 
så mange runder som muligt på 1 time, og der var 
flot tilslutning af både børn og voksne. Runden 
var på 650 m for løberne og 970 m for 
cykelrytterne. Cykelrytterne gav den fuld gas og 

der blev klappet og heppet ivrigt hver gang nogen kom susende forbi pladsen ved 
købmanden, om det så var vinderen Jimmy Brøndum i hæsblæsende tempo eller 
Lars Pedersen i mere adstadigt søndagstempo  Yngste mand var Frederik Juul 
på 4 år, og han tog en flot andenplads blandt løberne, da han skaffede næst flest 
sponsorkroner. Vinderen hos løberne, Jan Pedersen fra Stouby GIF, nåede 15 
runder og fik også flest sponsorkroner ind – Den må slås til næste år, ellers bliver 
han alt for kæphøj  
Sponsorløbet skaffede festudvalget hele 12.600 kr. i kassen – godt gået Stouby! 
 
Bankospillet i Multihuset torsdag aften 
bugnede som altid af masser af spændende 
præmier fra et hav af lokale sponsorer til glæde 
for de 132 deltagere. 

Fredag aften 
stod den igen i 
år på helstegt 
pattegris med 
tilbehør i 

festteltet på 
sportspladsen, 
hvor 142 

betalende gæster og en masse børn hyggede sig 
med snak, hoppepude, panna-fodbold og sømblok.  
 

5. klasse leverede igen lidt lækkerier, og der var godt gang i salget af både 
desserter og kage. Mon ikke de har tjent pænt til deres tur til Bornholm? Musikken 
var en sponsorgave fra Halmutter og bestod af duoen Svith & Clausen, der 
leverede hyggelig country musik. De lod sig ikke slå ud af, at Stoubyfolket er mere 

Chresten Bruun forsøger sig som 
søm-i-slåer. 

Julie, Kristina og Nicolaj sælger 
kage og kaffe 

Mathilde og Nicolaj går til den i 
Panna-forbold kamp 
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til snak end til at danse, når det gælder sommerfest. Igen viste vejret sig fra sin 
skønneste side og mange sad udenfor og fik den flotte solnedgangshimmel med.  
 
Lørdag morgen stod lokalrådet traditionen tro for morgenmaden, hvor der blev 
afsat ca. 300 rundstykker, bl.a. til de mange traktorførere, der viste deres 
veterantraktorer frem. Stoubyløbet slog rekord i år med 110 deltagere. Der var 
bl.a. god opbakning fra Stouby skole, hvor idrætslærerne har taget udfordringen 
op og opmuntret eleverne til at forsøge at stille med det største klassehold.  

I teltet kunne børnene blive dekoreret med 
ansigtsmaling, og det kom der både tigre og 
blomster ud af. Pigerne fik tilmed flettet håret 
i flotte frisurer.  
Vejret holdt næsten tørt, men havde man 
behov for mere vand end vejrguderne kunne 
præstere, kunne man stille op til en tur i 
baljen. Jan Rosenmaj var den første modige 
til at kravle op over den store vandbalje, og 
selvom han havde iklædt sig våddragt, 
lignede han stadig en, der synes det var koldt 
at blive 
skudt i! 
Der var 

også mange ivrige deltagere om at skyde 
fodboldtræner,   Peter Høeg, skolens pedel, 
Lars Pedersen og 9. klasses gavflab, Tobias 
Andersen i baljen. Ud over rift om at forsøge 
at ramme udløseren, var der fra børnenes 
side også rift om at få lov at sidde oppe på 
bommen over baljen, og rigtig mange fik sig 
en kold dukkert i løbet af eftermiddagen.  
 

Efter det altid populære sildebord, der 
arrangeres af Stoubys aktive piger, var der 
godt gang i 5-kampen blandt små og store. 
Der blev konkurreret i sækkeløb, crocket-
bane, stigegolf, at få kuglepen i flaske og i 
at udløse og gribe flødeboller fra den altid 
populære flødebolle-kaste-maskine, som er 
kreeret af Per Klarup. 
Overskuddet af sommerfesten er endnu ikke 
gjort endeligt op, men det ser ud til igen at 
give et rigtig godt bidrag til Stouby GIF og 
de øvrige deltagende foreninger. 

/Lene Jorsal, Sommerfestudvalget 
  

Marie Louise og Mie ryger i baljen 

Mette og Michael tryller med maling 
og fletninger. Tigeren hedder Noa. 

Tina instruerer i Femkamp - her kroket 
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Gråsten Cup 2015 
Det havde knap ringet ud til sommerferie, før 40 glade fodbolddrenge- og piger fra 
4. til 7. klasse drog til Gråsten Cup. Fredag og lørdag blev der spillet puljekampe, 
hvor nr. 1 og 2 i puljerne gik videre til A-finalespil, mens nr. 3 og 4 i puljen gik 
videre til et B-finalespil. 
  
U11-holdet havde det svært i 
deres pulje, men ramte topformen 
i B-finalespillet, hvor de spillede 
sig til en meget flot 2. plads. U12-
holdet var hårdt matchet i deres 
kampe, men på trods af 
modstanden var humøret og 
fighterviljen hele tiden intakt. U13-
holdet spillede sig videre til A-
finalespillet, og hele vejen til 
semifinalen, hvor Viborg dog blev 
endestation. Undervejs blev det 
bl.a. til sejr i en nervepirrende 
straffesparkskonkurrence.   
  
Turen var som altid vellykket, med masser af god fodbold, og masser af hygge og 
kammeratskab. Der blev også tid til en dukkert i Gråsten Slotssø. 
 
Tak for turen fra trænerne! 

/Kim Uldahl 
---linje--- 
 
Billeder fra Beach Volley på Rosenvold Strand Camping d. 16. juli 2015 
 
 

 
 
 
 
 
 

Simon, Mathias, Emil, Christian, 
Andreas, Tommy. Forrest coach 
Nicolaj. På billedet mangler 
Rasmus G. 
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Sommerfestens sponsorer 

 

Hotel Vejlefjord Murermester Ib Christiansen ApS 
Hyrup Maskinstation A/S E. J. Invest ApS 
Mobilbyg ApS, Jørgen Fisker  JPS Rengøring  
Intelligent Automation A/S Claus Milo Bjerre Kød 
Hyrup Tømrer & Snedkerforretning  ApS OCK-Anlæg ApS v/ Ole Kilstofte 
Hylles Murerforretning  Billedkunstner Marianne Dam Hansen 
A-H Montage, Anders Holst Hyrup Freelance v/Anders Kjerkegaard 
Stouby Anlægsgartneri ApS, Niels  Vognmand Ingolf Frederiksen  
Sannes Malerforretning A/S Den Jyske Sparekasse, Juelsminde 
Dan Hill Plast, c/o Johnny Reedtz Reen Foto v/ Johnny Reenberg 
Købmand Yding Cenger Skandinavia 
Dit lille malerfirma v/Sanne  Henrik´s Skovservice  
DK Vine, Knud Olesen  Snullik Data v/ Mogens 
Brdr. Kier, Jørn Poulsen  KR-VVS Teknik ApS 
Stouby Blomster v/Steen Team Hjemmeplejen v/ Maria 
Jysk Camping Service, Anker Belle Art Gallery 
Kvik Auto A/S v/ Hans Friis Advokat Max Jepsen, Juelsminde 
Frisørhjørnet  Bjerre El ApS 
Stouby Vinduespolering, Tommy ITL A/S v/ Mette og Rud Frimoth  
Punkt 1 v/ Peter og Karen Låsby Multifirmaet v/ Peder Lyse 
HTN Entreprenør v/ Henrik Batteribyen  
NI Design v/ Ingeborg Sejr SMILLAs Blomster  
Anders Lage Enghøjs Auto ApS 
Just Windpower A/S Vestergård I/S v/Ole Lyse 
BE Haveservice v/Bart Eisink SPAR NORD, Vejle 
Skou`s El & Marine  RID REVISION A/S  
Stouby Entreprenørforretning ApS FRI Cykler, Hedensted 
Rosenvold Strand Camping Entreprenør Rasmus Wallentin 
Sydbank Juelsminde  Løgballe Camping v/Anker 
Davids Superlight A/S (Henrik) BCM Service 
Multicafeen v/ Anette Jørgen Bojsen Jensen 
SKOV`s MAD v /Peter Skov Tømrermester Leif Johansen 
Nonnegaard Entreprise Middelfart Sparekasse,  Vejle  
Getes Malerservice Lillebo Havefigurer 
Henrik Pilegaard DANGRID v/Jan Rosenmaj Pedersen 
Juelsminde Fisk Du kan også blive sponsor næste år 
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Stouby Erhvervsforening intakt 
Efter afholdt generalforsamling i Stouby Erhvervsforening blev det med klart flertal 
besluttet, at Stouby Erhvervsforening har sin berettigelse. 
 
Vi ønsker i Stouby, med mange gode og spændende virksomheder, at stå 
sammen med de øvrige foreninger, således at Stouby også i fremtiden skal være 
”et godt sted at bo”. Dette skabes via et godt sammenhold og foreningsliv der i 
fællesskab kan være med til at udvikle Stouby, samt at sætte Stouby på kortet i 
Hedensted Kommune. Vi vil være en aktiv spiller i Hedensted kommune. 
 
Derfor vil der nu blive sat ekstra skub på Stouby Erhvervsforening, med 
arrangementer af både faglig, men også social karakter, således vi kan få 
opbygget vort medlemstal til fordums dage. 
  
Efterfølgende er der blevet valgt ny bestyrelse og ny formand for Stouby 
Erhvervsforening bliver stifteren af Erhvervsforeningen i 2004 Peter Rossel, der 
tager over efter Jørgen Fisker Henriksen, der dog bliver i bestyrelse som 
næstformand. 

/Peter Rossel, formand 
---linje--- 

 
Haveforeningen holder grillaften i Vrigsted 
Fredag den 14.august fra kl.16.30 hos Hanne og Leon Bräuner, Stevnsvej 1b, 
Vrigsted, 7140 Stouby. Alle er velkomne. Fri entré. Kun parkering ved kirken. 
 
Vi grill-hygger i indkørslen. Det ville være synd og skam, at slå teltpløkker, nogen 
som helst steder i denne fantastiske have. Indkørslen passer perfekt og der slår vi 
telt op. 
 Det bliver et gensyn, og spild nu ikke chancen, for denne have er ekstremt 
velholdt og proppet med gode detaljer. Det fornægter sig ikke, at Hanne er 
blomsterbinder og ud af en familie med ”grønne fingre”. Leon kan noget med en 

spade og en klipper, og de har helt sikkert lavet 
noget nyt, vi ikke har set endnu. 
 
Grillen er varm fra kl. 17.30, eller når du er 
færdig med at se haven. Medbring selv, det du 
vil spise/grille. Vi har tallerkner, bestik, borde 
og stole. Bestyrelsen giver drikkevarer og laver 
Kage- og dessertbord. Huset giver kaffe/the. Vi 
afholder amerikansk lotteri med gevinster til 
”alle” (sådan plejer det at gå).  

 
Vi håber på, at aftenens deltagere som sædvanlig tager ”hjemmelavede” planter 
med. Skal være i potter eller kasser, det drysser/sviner meget. Lav dem evt. i god 
tid, da det kan være tørt i august. 

/Kirsten Mortensen 
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Hornsyld Bridgeklub 
Bestyrelsen er i fuld gang med at planlægge sæson 2015/16, som starter i 
september. 
 
Der er mulighed for at spille bridge to gange om ugen. Mandag kl. 13.00 med start 
d. 7. september og tirsdag kl. 18.30 med start d. 1. september. Nye medlemmer er 
velkommen i klubben. Vi spiller seriøst, men sætter også socialt samvær højt. Du 
vil som nyt medlem få nogle hyggelige timer med gode udfordringer, så meld dig 
til nu til en af vores turneringsledere. Mandag: Ole Jensen tlf. 4157 8783. Tirsdag: 
Gert Friis tlf. 4016 1031. 
Indmeldelsesgebyr 250 kr. en gang for alle. Kontingentet er derefter for et helt år 
(september - april) 500 kr. for 1 spilledag og 825 kr. for 2 spilledage. 
 
Nærmere oplysning om Hornsyld Bridgeklub hos formanden Anders Bloch tlf. 
4053 0715 eller på hjemmesiden WWW.hornsyldbridgeklub.dk 
Spillested: Stouby Multihus.  
 

 
 
Lær at spille Bridge 
Hornsyld Bridgeklub har et godt tilbud til dig. Lær at spille bridge.  
Har du lyst til en ny hobby, der giver dynamisk udfordring og god hjernetræning, 
så er bridge et dejligt kortspil med god konkurrence for såvel begyndere, som for 
dem der har spillet i mange år. Det giver nyt livsindhold og skaber nye venskaber, 
for i Hornsyld Bridgeklub bliver der også lagt vægt på det sociale sammenhold. 
 
Vi har undervisning sammen med Hedensted Bridgeklub. Det forgår på 
Stjernevejskolen og starter mandag d. 7. september kl. 18.30. Slut d. 25. april 
2016. Når du deltager i undervisning er du gratis medlem af Hornsyld Bridgeklub. 
Pris for undervisning. Kursus 600 kr. Materialer 400 kr. 
 
Nærmere oplysning ved underviser John Andersen tlf. 4242 7634. 
Tilmelding til Hornsyld Bridgeklub, Anders Bloch: tlf. 4053 0717. 

/Ole Jensen 
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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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Forret
Røde sild med kapers og purløgscreme

Kyllingesalat i baconmayo, ristet brød og salat

Hovedret
Braiseret Kalvebov med krydderkartofler 

og rodfrugter
Bagt fisk med dild og citronsauce

Blandet salat 390,-For billet 
 og menu

Tørfisk 

Dessert
Chokoladeganache på  
kanelkiks og kirsebær

Køb billetten:
I Multihuset
Hos Min Købmand
Hos Poul Erik: 75897051
Billetlugen.dk

14. november 
Spisning starter kl. 18.00

Christian Daugård spiller før 
og efter koncerten
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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 
 

  9. 
16. 
23. 
30. 
6. 
13. 
20. 
27. 
4. 
11. 
18. 
25. 
   

aug. 
aug. 
aug. 
aug. 
sep. 
sep. 
sep. 
sep. 
okt. 
okt. 
okt. 
okt. 
 

10. s.e. trin. 
11. s.e. trin. 
12. s.e. trin. 
13. s.e. trin. 
14. s.e. trin. 
15. s.e. trin. 
16. s.e. trin. 
17. s.e. trin. 
18. s.e. trin. 
19. s.e. trin. 
20. s.e. trin. 
21. s.e. trin. 
 

Ingen 
10.30 
Ingen 
Ingen 
10.30 
Ingen 
10.30 
Ingen 
10.30 
  9.00 
Ingen 
10.30 
 

 
Bil 
 
Sogneudflugt 
Bil 
 
Bil, høstg. 
 
Bil 
M. Hessellund 
 
Bil  

  9.00 
Ingen 
10.30 
Ingen 
Ingen 
10.30 
Ingen 
  9.00 
Ingen 
Ingen 
10.30 
Ingen 

 

C. Nørgaard 
 
 
Udflugt 
 
Høstgudstj. 
 
Hessellund 
 

Konfirmandundervisning 
På grund af en stor årgang så bliver der 2 hold – et hold fra Vejlefjordskolen og et hold fra SIM. 
Holdet fra Vejlefjord begynder undervisningen onsdag den 12. aug. kl. 8.00 – 9.45 i Multihuset. 
Holdet fra SIM begynder først undervisningen onsdag 30. sept. kl. 8.00 – 9.45 i Multihuset, hvor 
der så bliver en pause med holdet fra Vejlefjordskolen.    
 

 
 
Sogneudflugt 
Søndag den 30. aug. arrangerer menighedsrådet sogneudflugt. Der er morgenkaffe i Multihuset 
kl. 8. Vi kører fra Multihuset kl. 8.30 til Skanderborg Slotskirke, hvor der er gudstjeneste v/Lars 
Vittrup. Herefter er der frokost i krypten under kirken, inden vi kører til det nye flotte Moesgaard 
Museum, der nok er Danmarks mest moderne museum. På hjemvejen drikker vi kaffe i Randlev 
Præstegård. Der er forventet hjemkomst kl. 17.30.  
Prisen for deltagelse er 150 kr. incl. morgenkaffe, frokost, drikkevarer, entré, kaffe og transport. 
Tilmelding senest torsdag den 27. aug. på tlf. 7589 7051 eller peas@km.dk Alle er velkommen. 
 
Høstgudstjenester 
Søndag den 13. sept. kl. 10.30 i Hornum Kirke med frokost i Træhuset efter gudstje-nesten. 
Søndag den 20. sept. kl. 10.30 i Stouby Kirke med frokost i Stouby Multihus efter 
gudstjenesten. Der bliver indsamling til Kirkens Korshær ved begge gudstjenester. 
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    STOUBY  HORNUM 
Mandag den   1. april 2. påskedag   9.00 Fin Petersen Ingen  Søndag den   7. april 1. s.e. påske Ingen  10.30  Søndag den 14. april 2. s.e. påske 14.00 Konfirmandgudstj. Ingen  Søndag den 21. april 3. s.e. påske Ingen  10.30  Fredag den 26. april Bededag 10.30 Bil, Kirkefrokost Ingen  Søndag den 28. april 4. s.e. påske Ingen  10.30  Søndag den   5. maj 5. s.e. påske 10.30 Konfirmation   9.00 Konfirm. 
Torsdag den   9. maj Kristi Himmelf. Ingen  10.30  Søndag den 12. maj 6. s.e. påske   9.00 Kirkekaffe Ingen  Søndag den 19. maj Pinsedag 10.30 Kirkebil   9.00 Kirkekaffe 
Mandag den 20. maj 2. Pinsedag Ingen  10.30  Søndag den 26. maj Trinitatis 10.30 Kirkebil Ingen  Søndag den   2. juni 1. s.e. trin. Ingen  10.30  Søndag den   9. juni 2. s.e. trin.  10.30 Kirkebil Ingen   
Sammenlægning af menighedsrådene 
Der har været afholdt sognemøde både i Hornum og i Stouby med en orientering om en mulig 
sammenlægning af menighedsrådene i vore 2 sogne. På begge møder, var der en afstemning, 
hvor der var et klart flertal for sammenlægningen. Så det arbejdes der nu videre på. 
 
Foredrag med Helge Lund 
Tirsdag den 9. april kl. 19.30 kommer pensioneret skibsfører Helge Lund fra Rødbyhavn til 
Stouby Multihus og fortæller om Vejlefjord, hvor hans far var ansat fra 1926 til 1957, fra 1938 til 
1955 som inspektør. Det er Stouby Lokalarkiv og Stouby Menighedsråd, der står for dette 
arrangement, hvor der er kaffe á 30 kr. 
 
Konfirmandgudstjeneste i Stouby Kirke 
Søndag den 14. april kl. 14.00 medvirker mange af årets konfirmander og sætter deres præg 
på denne gudstjeneste. Bagefter er der sodavand, kaffe og kage i våbenhuset.  
 
Sangeftermiddag 
Torsdag den 18. april kl. 14.00-16.00 er der igen sangeftermiddag i Stouby Multihus, hvor 
organist Uffe Kristiansen spiller. Alle er velkommen til en hyggelig eftermiddag med sang og 
musik. Der er kaffe á 20 kr.  
 
Gudstjeneste med kirkefrokost – ”Gud og sild” 
Efter gudstjenesten i Stouby Kirke fredag den 26. april kl. 10.30 er der kirkefrokost i Stouby 
Multihus, hvor der serveres sild, fiskefilet m.m. Alle er velkomne. 
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Hornum Kirke - Koncert/fællessang/fortælling om Carl Nielsen 
Tirsdag den 29. sept. kl. 19.30 
Jeppe Smith-Olsen medvirker på kontrabas og Uffe Kristiansen på piano. Efter koncerten er der 
kaffe i træhuset. Vores nationalkomponist var udover at være musikgeni også en stor 
personlighed. Den 9. juni 2015 var det 150 år siden Carl Nielsen blev født ved Nr. Lyndelse på 
Fyn. Det forunderlige ved ham var hans store folkelighed blandet med hans musikalske 
ambitioner. Det gav sig udtryk i alle de kendte sange på den ene side, og hans mere utilgængelige 
musik på den anden side. Alle er velkommen. 
 
Fællesarrangement med Per Stig Møller 
Onsdag den 19. okt. kl. 19.00 i Stouby Multihus. Arrangementet sker i samarbejde 
med flere sogne i området, og der kommer opslag op i lokalområdet senere med flere 
oplysninger. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.   
 
Set og sket fra 21/5 2015 – 28/7 2015 
 
Døbte i Stouby Kirke: 
21/6 Viggo Nørager Kloster 
27/6 Viktoria Ellen Høgh Nielsen 
 
Døbte i Hornum Kirke: 
26/7 Anders Hilmar Brund 
 
Døde og/eller begravede i Stouby sogn: 
20/6 Holger Dahl 
30/6 Kaj Sørensen 
28/7 Knud Gaarn 
 
Viede i Stouby Kirke 
27/6 Martin Skanderup Nielsen & Mette Høgh Jürgensen 
 
Viede i Hornum Kirke: 
  6/6 Morten Ballegaard Nielsen & Kristina Levin Christensen 
26/7 Michael Brund & Christina Pedersen 
 
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 
Kirkeværge: Preben Laursen, Løgballevej 18, 7140 Stouby, 2258 9013 
 
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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Badeliv og vandpjaskeri - før og nu 

Sanatoriets badeanstalt v Himmerigsskrænten ca. 1920-30 

Sjægten “Lilly” På Vejle Fjord 2005 

Fakkegrav Badehotel ca. 1920  
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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 Rhina Damsgaard web: bhsklub.dk   2197 2563 
Columna Gymnastikforening Eva Gamst-Jensen Møllevænget 7 M, 7140 Stouby  2026 0573 
 
Den integrerede inst. Skovly Tove Paaske  Stouby Skovvej, 2, 7140 Stouby  7589 7868 
Forældrebestyrelse Skovly  Rikke Kristensen mail: fbskovly@gmail.com    5161 4709 
Hornum Menighedsråd Erik Bertelsen  Hornumvej 7, 8783 Hornsyld   7568 7884 
Hornsyld Bridgeklub Anders Bloch  web: hornsyldbridgeklub.dk   4053 0715 
 
Håndboldklubben HSR Søren Østergaard web: hsr-haandbold.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 
Oldermanden for Stouby Sogn Poul Skytt  mail: skytt@hafnet.dk   2062 9916  
Lægevagt: 7011 3131: OBS: får man brug for hjertestarteren i Multihuset, når der er låst, må man knuse glasdøren! 
 
Onsdagsklubben Bodil Hansen  Vejlevej 119, 7140 Stouby  7589 7369 
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 
 
Stoubybladet/www.stouby.nu Helene Fruelund mail: stoubynu@gmail.com   2182 9622 
Stouby Aktivitetsklub Vagn Jacobsen  Idrætsvej 5, 7140 Stouby   7589 7011 
Stouby Børneklub Benny Friis  Kalmarvej 19, 7140 Stouby  7589 7886 
Stouby Erhvervsforening Peter Rossel  mail: pro@apcoa.dk  2142 6655 
 
Stouby GIF  Jan Rosenmaj Pedersen web: stoubygif.dk   2917 8081 
Stouby Jagtforening Ole Mikkelsen  Mølletoften 2, 7140 Stouby  2398 4193 
Stouby Kajakfællesskab Trine Fick  mail: trinefick@gmail.com   2257 3773 
Stouby Lokalarkiv Bjørn Købsted  web: stouby-lokalarkiv.dk   2990 7499 
 
Stouby Menighedsråd Laurids Madsen  Vejlevej 80, 7140 Stouby  2034 8573 
Stouby Motion  Klaus Holgersen Lindevangen 7, 7140 Stouby  2275 8798 
Stouby Multihus, best.formand Bjørn Lorenzen  mail: bjorn.lorezen@hotmail.com  6141 6519 
Stouby Multihus, halbest./Café Anette Christoffersen web: stoubymultihus.dk    7589 7520 
 
Stouby Musik-og Kulturforening Peter Skov  Find os på Facebook   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  web: stouby.nu     2061 5500 
Stouby Vandværk Ib Christiansen  Bråskovvej 86, 7140 Stouby  2179 7733 
Stoubys Aktive Piger Anne Marie Norbek mail: nordbek@hafnet.dk  5040 6782  
Vejlefjord Centret Jan Møller Iversen Sanatorievej, 7140 Stouby  7682 3333 
 
Venstre-Stouby   Erling Juul  Løgballevej 24, 7140 Stouby  2330 6072 
Vrigsted Efterskole Kirsten Weile  Overvej 12, 7140 Stouby  7568 7212 
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  

  

Mia og Mathilde i isboden 
ved sommerfesten 
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Finder du ikke hvad du søger, ring til os på tlf. 75 89 72 00 - Køb online på www.batteribyen.dk

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

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

 

AKTIVITETSLISTE 

• Hver uge: Mountainbike-træning – se træningstider på Facebook: mtb7140 
• Stouby Lokalarkiv har åbent hver torsdag kl 19.30-21.30, undtagen i 
skoleferierne. Sommerferie i juni, juli og august. Herudover åbnet efter aftale 
• Fællesspisning mandage kl. 11.30 og onsdage kl. 17.30 i Multihuset 
 
August  
12. kl 18: Pokalskydning. Se s. 11 
17. kl. 18.15: IndoorCycling med styrketræning. Se s. 11 
14. kl 16.30: Haveforeningen griller. Se s. 24 
26. kl. 18.30: Tilmelding til badminton i Multihuset. Se s. 9 
30. kl. 8: Sogneudflugt til Aarhus. Se side 28 
 
September 
1. og 7. Bridge. Se meget mere side 25 
3. kl. 19: Generalforsamling i Jagtforeningen. Se s. 11 
9. kl 18.30. Filips Stenhuggeri. Mødested Multihuset. Se s. 15 
 
Oktober 
19 kl. 19: Per Stig Møller i Multihuset. Se s. 29 
 
November 
14. kl 18. Tørfisk spiller efter fællesspisningen. Se s. 5, 6 og 27 
 
Næste nummer (nr. 167) 
af Stouby Bladet udkommer i starten af oktober 2015. 
Deadline for materiale til bladet er fredag den 18. september 2015. 
Stoubybladet udkommer 6 gange om året (i starten af hver lige måned) 
Deadline for materiale til de efterfølgende numre er henholdsvis: 
20. november 2015 samt 29. januar 2016 
 
¼ annonce (Batteribyen) 
 


