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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

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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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.:  Citha Løvendahl (repr. for Stouby Skole) tlf. 61 30 08 64 
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: Kristina Holst Juul  tlf. 25 32 69 65 
Kasserer: Hans Jørn Sørensen  tlf. 27 31 53 03 
Sekretær: Maria Sahl Nedergaard  tlf. 61 54 78 70 
Best.medlem: Michael Drost-Hansen  tlf. 22 58 56 79 
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. 53 64 53 35 
Kajak: Trine Fick   tlf. 22 57 37 73 
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

HORNSYLD SMEDE- OG 
MASKINVÆRKSTED
Henning Bornemann Kristensen
Søndergade 62 • 8783 Hornsyld
Mail: bornemann.kristensen@gmail.com

Tlf.: 75 68 76 99

KAMPAGNE-
PRIS!

 

 

MOTORSAV 445e 

VEJL. PRIS INKL. MOMS 3.895

KAMPAGNE-
PRIS!

3.495,-
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Siden sidst fra Stouby og Omegns Lokalråd 

Nu fornemmer vi, at foråret er lige om 
hjørnet, og rigtig mange har på det seneste 
været i haven for at beskære og rydde op 
efter vinteren. Vintergækker og krokus er 
sprunget ud, og dagene længes – er det ikke 
bare den skønneste tid på året? 

Parkering på fortovene. Vi har fået et par 
henvendelser fra borgere, der er irriterede 
over, at biler parkeres på fortovene på en 
sådan måde, at man som fodgænger ikke 
kan komme inden om. I den forbindelse skal 
vi henstille til, at parkering skal foregå på en 
sådan måde, at der er plads til at man kan 
gå inden om med en barnevogn. Der er 
selvfølgelig god mening i at parkere l  Anemone i Grund Skov 19/3 2016 
angt inde på fortovet, hvis man vil  
tilgodese den kørende trafik, men her kommer de svage trafikanter, fodgængerne, 
i første række.  

Cykelstien. Vi har gennem længere tid arbejdet på at få en cykelsti langs 
Bråskovvej fra Stouby til Bråskov. Indtil videre har der ikke været vilje fra 
kommunens side til at afsætte de fornødne midler. Det har været på tale, at vi evt. 
kan nøjes med brede kantlinjer bygget på kørebanen, men der køres stærkt på 
strækningen og der er mange lastbiler, så vi mener ikke det er en trafiksikker 
løsning. Vi går efter en rigtig cykelsti, adskilt fra kørebanen. Hvis det bliver 
nødvendigt at opdele cykelstien i etaper, ønsker vi, at projektet starter fra Stouby 
Skole. 

Skovhavegaard-udstykningen. Kommunen er fortsat i gang med at afsøge 
egnede arealer til et forsinkelsesbassin til overfladevand. Det er planen, at dette 
bassin kun skal dække den nuværende udstykning, men vi efterlyser en mere 
langsigtet løsning, idet Stoubys fremtidige udstykningsområde er planlagt til at gå 
syd og øst om byen. 

Vi synes, at der går alt for lang tid for kommunen med at undersøge, planlægge 
og komme i gang med udstykningen. Det er lidt af en katastrofe for vores by, at vi 
ikke kan tilbyde attraktive byggegrunde i en længere periode, og det påvirker i høj 
grad tilflytningen af børnefamilier, som vi er så afhængige af. 

Derfor har vi i vort høringssvar til den kommende kommuneplan påpeget at 
”kommunen skal sikre, at der til stadighed er et tilstrækkeligt antal attraktive 
byggegrunde i alle kommunens lokalcentre”. Det er så kommunens pligt at 
indrette planlægningen på en sådan måde, at et lokalområde aldrig ”løber tør” for 
private eller kommunale byggegrunde. 
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Træskohage Fyr. Siden 
sidst har vi fået tilsagn om 
halvdelen af beløbet på 
kr. 364.000,- fra 
Hedensted Kommunes 
Landdistriktspulje til 
restaurering af fyret. Vi er 
nu begyndt at hjemsøge 
den sidste halvdel. Vi er i 
første omgang i dialog 
med Maersk-fonden og 
Veluxfonden.  
Det ville være dejligt, hvis 
vi kan komme i gang med restaureringen hen over sommeren.  
Derudover arbejder vi også på at få forbedret stien ud til fyret, men selv ganske 
små ændringer kræver diverse dispensationer.  

Affald på veje og i vejgrøfter. Affaldscyklerne og trailerne i skuret hos Min 
Købmand er pumpede og klar til at køre ud i naturen – så hvis du/I har mod på at 
køre en affaldscykeltur, kan I hente nøglen til skuret hos købmanden. I skuret er 
der en liste over samtlige veje i Stouby/Hornum Sogne, så når du kar kørt en vej 
igennem og samlet affald fra vejgrøften, krydser du vejen af og skriver dit navn og 
dato. Du samler affald i to plastikposer, der findes i skuret. En pose til øldåser og 
den anden pose til resten. Poserne stilles bare i skuret, så klarer vi resten.  

Nye og større ældreboliger. Flere ældre ægtepar har oplyst, at de gerne vil blive 
boende i Stouby, hvis vi kan skaffe nye og større ældreboliger - typisk boliger på 
ca. 100 m2. 
Vi har fremsendt vort ønske til kommunen i forbindelse med høringen forud for 
kommuneplanen, ligesom vi vil undersøge mulighederne hos boligforeningerne. 

Stouby Aktivitetspark. Sagen er nu indsendt til Folketingets Ombudsmand, og 
det blev til en ca. 60 siders klageskrivelse. Nu 
håber vi så på, at ombudsmanden anmoder Vækst- 
og Erhvervsministeriet om at genoptage sagen og 
udbetale LAG-midlerne til os. 

Stoubyprisen og halfesten. Igen i år valgte vi at 
dele Stoubyprisen i to, idet der blev indsendt rigtig 
mange velbegrundede forslag til prismodtagere. 
I år blev prisen uddelt til halmutter,  
Anette Christoffersen - med begrundelse – 
 ”Du er multihusets stjerne. Du sørger for, at 
atmosfæren er hyggelig og at Stoubyborgerne  
har to hjem. Tak for det”.    Overrækkelse af Stoubyprisen. 
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Og til Lene og Jørgen Fisker – med 
begrundelse – ”I er på utallige fronter 
et aktiv for sammenholdet i Stouby, 
 lige fra rå arbejdskraft til de bløde 
værdier. Det skal I have tak for”.  
 
I år var det halfest nr. 28 i Stouby, og 
vi havde valgt at markere 
Stoubyhallens 40 års jubilæum denne 
aften.  
Der var ca. 300 borgere til 
spisningen, og traditionen tro forløb 
alt stille og roligt med en hyggelig 
atmosfære.  
Vi havde også besøg af nogle af vore 
”gamle”, dygtige håndboldpiger,   Overrækkelse af Stoubyprisen 
der var på toppen i hallens første leveår.    
Det var hyggeligt at hilse på dem 
igen.   

Der var tilmeldt 24 ”tilflyttere”, og de 
fik alle overrakt ”Stoubykortet” som 
tilflyttergave.  
Der skal lyde en stor tak til 
tilflytterne for den store opbakning. 
Da alle regninger var betalt var der et 
overskud på kr. 13.000,-   
Beløbet er overdraget til 
multihusbestyrelsen.    Overrækkelse af tilflyttergaver. 

Bålhytten ved Stouby Skole. I nærmeste fremtid vil der blive nedsat en 
arbejdsgruppe, der skal samle trådene i forbindelse med opførelse af hytten. 

Årets landsby. Landdistrikternes Fællesråd efterlyser kandidater til årets landsby 
i Danmark, og ansøgningsfristen er 1. maj. Vi overvejer, om vi skal indsende en 
ansøgning, for vi synes, at vi har rigtig mange initiativer, som vi kan byde ind med. 
Hvis du ligger inde    
med gode billeder fra Multihuset,  
kajakprojektet og tiden derefter, må du gerne sende dem til min mail 
ole.lyse@outlook.dk  

Generalforsamling. Stouby og Omegns Lokalråds generalforsamling afholdes 
tirsdag den 19. april kl. 1900 i Multihuset. Indkaldelsen finder du på side 14.  
Vi håber, at der kommer rigtig mange denne aften, hvor vi skal drøfte Stoubys 
fremtid, og vi modtager gerne jeres bidrag.  

Ole Flemming Lyse/formand. 
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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

Gå til Line-dance og mød glade mennesker og hør musik 
man kun kan blive i godt humør af. Samtidig får man 
dejlig motion. Se vores hjemmeside: www.hoejbygaard-
linedance.dk

Mie Munk Mortensen
Hornumvej 18
8783 Hornsyld
Tlf. 75688145

Få designet og syet nyt tøj -     

eller det gamle repareret hos 

v/ Ingeborg Sejr, Vejlevej 118, 7140 Stouby.

 

Få dit tøj lagt op, ned, ud eller ind.

 

Svigter lynlåsen eller er sømmen skredet.

 

Ring på tlf. 75 89 77 50 og aftal en tid.

 

Ni-Design 
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Se mere om mødet og Multihusets 
bestyrelse på www.stoubymultihus.dk  

Stouby Multihus holder repræsentantskabsmøde/generalforsamling 
i Stouby Multihus torsdag den 7. april 2016 kl. 19.30. 

 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetællere 
3. Beretning ved formanden 
4. Beretning og regnskabsaflæggelse ved kassereren 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er:   

Christina Vistrup  modtager genvalg 
Hans Friis   modtager genvalg 
Poul Erik Sørensen  modtager genvalg 

7. Valg af 2 suppleanter. På valg er:  
Kristina Holst Juul  modtager genvalg 
Mette Pedersen  modtager genvalg 

8. Valg af 2 interne revisorer. På valg er: 
Niels Henning Broch-Mikkelsen  modtager genvalg   
Chresten Bruun  modtager genvalg   
9. Eventuelt. 
 

Repræsentantskabet er indkaldt ved skrivelse af 1. marts 2016. 
 

/Bestyrelsen for Stouby Multihus  
 
 
Streg  
 
Kom til håndboldskole i HSR den 1/7 - 3/7 2016 
 
Kom og skyd sommerferien godt i gang sammen med HSR og en 
masse jævnaldrende, når vi i klubben igen i år afholder 
håndboldskole for årgangene 2004-2007. 
 
Det finder sted i Stouby Multihus fra fredag den 1/7 til søndag den 3/7 2016, hvor 
vi alle dage er i gang fra 9.00-15.00. 
 
Prisen for at deltage i håndboldskolen er 675 kr., hvilket er inklusiv frokost alle 
dage. Børnene får ligeledes udleveret en håndbold samt en Puma T-shirt med 
tilhørende shorts. 
 
Tilmelding kan ske allerede nu på www.skole.dhf.dk. - seneste frist for tilmelding 
er den 27/6 2016. 
 

/Velmødt, bestyrelsen i HSR. 
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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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Nyt fra Stouby Multihus 
 

 
Tak for denne sæson – og tak til alle der har kigget 
forbi. Vi ses efter sommerferien. Multihuset kan være 
lukket om dagen hen over sommeren, og det vil ikke 
være muligt at købe fastfood i caféen.  
 
Du kan selvfølgelig stadig booke lokaler til fester og 
bestille mad ud af huset.  

 
 

Den sidste weekend i maj har vi besøg af 
englændere. Så undskyld hvis der 

larmes til langt ud på natten.  
 
 
 
Streg 

*** Les Lanciers *** 
 

Kom op af sofaen og vær med til denne festlige dans. 
Alle er velkomne, både begyndere, øvede, enlige og par. 
Vi danser i aulaen på Stouby Skole flg. tirsdage: 

 5. april 2016 
 12. april 2016 
 19. april 2016                                   

Fra kl. 19.00 til 21.00 
 

Husk at tage kaffe med – og naboen! 
 

Tilmelding på telefon: 75 89 72 39   /Venlig hilsen Birte Stisen      

 

Kunstudstilling 
2. og 3. april kl. 10.00 
Billedkunst - Glaskunst - Skulptur - 
Kunsthåndværk 
Flere end 40 kunstnere fra Hedensted 
Kommune udstiller egne værker. 
Musikalsk underholdning. Fri entré. 
Caféen holder åbent hele weekenden 
og tilbyder varme og kolde retter. 
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JORDARBEJDE

KLOAKARBEJDE

STØBEARBEJDE

BELÆGNING
Bråskovvej 94 • 7140 Stouby • Tlf. 2082 6402

www.htn-entreprenør.dk

Frisørhjørnet

Borgergade 21
7140 Stouby
Tlf. 75897730

v/ Thuy Thi Truong

 

  

 

Anlæg af indkørsler m.v.
Jord og beton arbejde.
Kloakering
samt byggearbejder.

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

Vestergaard I/S.
v. Ole Lyse

JØRGEN BOJSEN JENSEN

TØMRERMESTER
Kildevangen 16 8783 Hornsyld Tlf. 75 68 75 99

Værksted Hornumvej 4, Hornum 75 68 71 88

Snullik’s Data
Bellevej 8, 
Gammelby

7140 Stouby

Alt i digitaltryk og offsettryk
Dekorering af biler og vinduer

Fotoplot
Fotografering

Skilte                              Mobil: 27517078

BJERRE
KØD

Hos Bjerre Kød elsker vi at få besøg.
Vi står klar til at hjælpe dig og give
dig en god oplevelse i vores slagteri.
Herunder kan du se vores
åbnings- og telefontider i butikken....

BJERRE:
Bjerrevej 346, Bjerre
8783 Hornsyld
HORSENS:
Hospitalsgade 21,
8700 Horsens

HORSENS:
Mandag ........Lukket
Tirsdag .........9.00 - 17.30
Onsdag ........9.00 - 17.30
Torsdag ........9.00 - 17.30
Fredag ..........9.00 - 17.30
Lørdag .........9.00 - 13.00
Søndag ........Lukket

BJERRE:
Mandag ........Lukket
Tirsdag .........9.00 - 17.00
Onsdag ........9.00 - 17.00
Torsdag ........9.00 - 17.00
Fredag ..........9.00 - 17.00
Lørdag .........8.00 - 12.00
Søndag ........Lukket

TELEFONTID:
Mandag ........Lukket
Tirsdag .........8.00 - 16.00
Onsdag ........8.00 - 16.00
Torsdag ........8.00 - 16.00
Fredag ..........8.00 - 16.00
Lørdag .........8.00 - 12.00
Søndag ........Lukket

Tlf. 7568 1511 • mail@bjerre-koed.dk • www.bjerre-koed.dk
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Stoubyhallens 40 års jubilæum 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stouby Lokalarkiv / Mogens Dam 
Se mere på www.stoubylokalarkiv.dk  
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I forbindelse med 
generalforsamlingen vil 
lokalrådet være vært ved 
et mindre traktement.  

Alle er velkomne! 
/Bestyrelsen. 

 

 Fodboldskole 2016 
 
Stouby GIF og DGI Sydøstjylland afholder fodboldskole i uge 26. 
Tilmeldingen er åben på: www.dgi.dk/201610406008  
 
Praktiske oplysninger:                                                                                     
Deltagere: Piger og drenge 7-14 år (Fra 0. til og med 7. klasse) 
Tid:  27. juni - 1. juli 2016, man.-tors. kl. 9-15 og fre. kl. 9-14 
Sted:  Stouby Multihus, Idrætsvej 1, 7140 Stouby                          
Pris:   625 kr. pr. deltager, der bor i Hedensted Kommune   
  700 kr. pr. deltager, der bor uden for kommune 
  Med i prisen er den viste tøjpakke 
Tilmelding: Senest 24. maj 2016 
Mad: Ved tilmelding kan der bestilles frokost for 125,00 kr. leveret af Stouby 

Multihus Café – se menu under tilmelding 
Kontakt: Niels Groth, 40 87 77 50 – ni.groth@mail.tele.dk 

Husk at tilmelde i barnets navn og fødselsdato, samt at angive tøj-størrelse! 
Vi glæder os til at se dig til en spændende fodbolduge: Der vil være speciel pige – 
og målmands træning, samt mange spændende træningspas. 
 
Tak til vores frugtsponsorer som sørger for frisk økologisk frugt to gange 
hver dag: Batterribyen.dk, Dit lille malerfirma, Frisørhjørnet, Hyrup maskinstation 
A/S, Hyrup Tømmer- og snedkerforretning A/S, Kvik Auto A/S, Mobil Byg, Skou’s 
El & Marineservice og Stouby Multihus Café. 
 
Streg  
Stouby og Omegns Lokalråd afholder ordinær generalforsamling  
tirsdag den 19. april 2016 kl. 1900 i Stouby Multihus 
 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning ved formanden 
3. Regnskabsaflæggelse ved kassereren 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er: 
               Anders Pedersen - modtager genvalg.  
               Helene Fruelund - modtager genvalg. 
              Ole Lyse - modtager genvalg. 
7. Valg af 2 suppleanter. På valg er: 
              Lene Jorsal - modtager ikke genvalg 
              Vakant 
8. Valg af 2 revisorer. På valg er: 
              Hans Jørn Sørensen 
              Svend Erik Dam 
9. Eventuelt. 
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Nyhedsopdatering - forår 2016    
 
Ifølge kalenderen er det forår, så aktivitetsudvalget har knoklet for at få en 
ny aktivitetsplan klar, som noget nyt, nu i et layout lige til at hænge på 
køleskabet så du / I kan følge med og markere hvilke ture I bare ikke vil gå glip af. 
 
Vinterroerne har fået roet og hygget en del, men der har også været weekender hvor isen 
drillede og kajakkerne blev på hylderne. Vi ror stadigvæk og på listen kan du se at vi var på 
Mariager fjord den 12. marts, hvor vi så sluttede af i Saltbadet efter roturen, i dejlig varmt vand 
ca. 37 grader med masser af salt, som er godt for huden og sår!  Så vi kan kun opfordre alle til 
at blive vinterroere til næste sæson og få købt en tørdragt. 
 
Pagajsnitterne er i fuld gang, i år skal der laves 13 grønlandske pagajer. Vi prøver med tuja som 
en af træsorterne, Tommy afprøver en ny og mere træbesparende måde at gøre det på, hvor 
der ikke høvles så meget materiale væk. Bliver spændende at se resultaterne. 
 
Som I kan se på aktivitetslisten (se under Kajak på www.stoubygif.dk) er der klubaftener/”ro-
med” på tirsdage fra kl. 18.00 til ca. kl. 21.30 Der er planlagt længere klubture ca. en gang hver 
måned og der er tilbud om tekniktræning torsdage i hele maj måned. Tommy skal bruge kaniner 
til sin træning til instruktør 2 og turleder. Her er det også muligt at komme som helt grøn og få 
en lille prøvetur, om du er barn eller voksen (over 12 år).  
 
Der er også ”ikke” planlagte ture, så som en weekendtur i det sydfynske med en overnatning i 
telt, den bliver opslået på Facebook med kort varsel da vejret bestemmer om det bliver til noget.  
 
Aktivitetsudvalget ”opfordrer” alle til at slå ture / ”ro-med” op på Facebook-siden, også hvis du 
nu bare lige vil ro en tur en aften hvor vejret bare er perfekt. Vi har også en tur til Samsø til 
efteråret med overnatning i hytte.  
 
I juli måned er der ikke planlagt klubaftener eller weekendture, her håber vi I alle vil opslå – ”ro 
med”-ture, tidlige morgenture, aftenture og komme med forslag til længere ture.  
 
For at vi alle får en god sæson er der arbejdsweekend den 3. april fra kl. 10.00  
Vi forventer stort fremmøde! 
Vi skal have tjekket alle kajakker, veste, padler og alt vores løst udstyr. Lavet en liste med hvad 
vi mangler og have bestil nyt. Traileren skal tjekkes og gøres klar til salg så vi kan få en lidt 
mindre uden bremser så alle biler kan trække den. 
Vi skal have lavet nye bukke til kajakkerne når de vaskes og tørres. Kom med dine ideer! 
Klubben er vært med grill pølser og brød + øl/vand 
 
Standerhejsning holder vi den 1. maj kl. ca. 12.30 og der er rotur inden, klar til afgang 08.30 
Til standerhejsning er der suppe over bål. Medbring selv spisegrej - øl / vand kan købes. 
 
Herefter er sæsonen i gang og der er Klubaften / ro med:  
Hver tirsdag klar til at ro kl. 18.00   
 
Husk at tjekke Facebook om der er aflysninger! 
Se mere om Kajak på www.stoubygif.dk  
 
God sæson fra Aktivitetsudvalget!  

 
 
/Per Klarup 
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~~~  STRAND ~~~~~~  STRAND ~~~
Tlf. 75 69 14 15
7140 Stouby

Velkommen til

et hjørne af paradis
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ROSEN    OLD
            Camping
ROSEN    OLD
            Camping

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

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 
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Overnatning i Skovly 
 
Fredag d. 11. marts kom endelig dagen, hvor Perleuglerne (før-skole-gruppen) 
skulle overnatte i børnehaven. Vi har ”talt ned” til dagen, fra der var 42 dage til, og 
har holdt regnskab på tavlen, hver eneste dag.  
 
Allerede fra morgenstunden ankom børnene med soveposer, madrasser, 
sovebamser i forskellige størrelser, og tasker med nattøj, tandbørste osv.  
Dagen igennem blev der leget, men 
også holdt øje med, hvornår vi endelig 
skulle være alene i børnehaven, så 
festlighederne kunne begynde. Sidst 
på eftermiddagen kunne vi endelig få 
børnehaven for os selv, og vi begyndte 
på madlavningen. Børnene havde selv 
bestemt menuen: Byg-selv-burgere 
med bøf, salat, tomat, agurk, ost og 
bacon, hertil pommes frites. Alle 
børnene deltog på skift i 
madlavningen, og vi fik dækket et fint 
bord. De fleste børn havde stor appetit, 
og nogle spiste mere end en burger. Hen over bordene lød der udtalelser som: 
”Det er den bedste burger jeg har smagt”  
 
Efter aftensmad gjorde vi alle sengene klar, og madrasserne blev placeret tæt op 
ad hinanden, så vi fik plads til alle 18 børn og to voksne i Svalehuset.  
 
Derefter var det endelig tid til Refleksløb. Vi tog overtøj på, og gjorde 
lommelygterne klar. Det var vildt sjovt at lege lidt på den lille legeplads, i mørke, 
kun med lommelygter til at lyse for sig. Refleksløbet foregik ved at børnene fandt 
en makker, og stillede sig på en lang række. Derefter skulle det forreste 
makkerpar finde vej ved at lyse med lygterne, og følge de reflekser der var sat op 
på den store legeplads og i skovkanten. Børnene skiftedes til at være de modige 
der skulle gå forrest, og vise vej. Da vi var helt nede i skoven, og længst væk fra 
børnehaven prøvede vi at slukke alle lygter, for at se, hvor mørk skoven var. Det 
var lidt uhyggeligt. Men vi fandt heldigvis hjem til børnehaven igen. Og nu var det 
tid til dessert: pandekager med vores egen hjemmelavede smartisis. Uhm!  
 
Da is og pandekager var spist begyndte nattøjs-diskoet. Alle fik hurtigt børstet 
tænder, og fundet nattøjet frem, disko-kuglen blev tændt, lyset slukket, og MGP-
musik strømmede ud af højttalerne. Og der blev danset, sunget og kastet 
håndtegn … Sikke en fest! 
 
Kl. 21 lukkede diskoteket, og biografen åbnede for forestilling. Der blev vist ”Min 
skøre familie Robinson”, og alle børnene indtog sidde/ligge-pladser på deres egen 
madras. Det var rå-hygge. Vi troede nu, at de fleste børn ville falde i søvn under 
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filmen, men der var kun to børn der ikke fik slutningen med. Men da filmen var slut 
faldt børnene hurtigt i søvn.  
 
Bortset fra en del hosten, var der ro hele 
natten, lige til kl. 6,30, hvor det første 
barn vågnede, og hurtigt fik vækket de 
næste. Inden kl. 7 var alle vågne, og vi 
var i gang med at dække morgenbord, 
og lune alle de dejlige boller forældrene 
havde bagt til os. 
  
Vi havde en fantastisk hyggelig 
overnatning, med verdens skønneste 
unger. Tak for lån. Vi kommer til at savne 
alle Perleuglerne.  
 
/Jeanne, Den integrerede institution Skovly 
 
Streg 
 
Hornsyld Bridgeklub: venskabsturnering lørdag den 30. januar 2016 
 
Der deltog 128 veloplagte bridgespillere fra Tørring -, Brædstrup -, Hedensted - og 
Hornsyld Bridgeklub. 
 
Arrangementet blev afviklet i Stouby Multicenter, hvor der blev spillet i 4 rækker 
med 16 par i hver række og efter 8 omgange blev der serveret en lækker buffet 
med 3 lune retter og ost, hvorefter spillet 
blev genoptaget med de sidste 7 omgange. 
 
Medens turneringslederen Flemming 
Jørgensen fik udregnet dagens resultater, 
blev der serveret kaffe med lagkage. 
Dagens resultat blev, at Hedensted 
Bridgeklub vandt vandrepokalen som blev 
overrakt til Hans Jørn Skov Jensen af sidste 
års vinder Thorvald Rasmussen fra Tørring 
Bridgeklub. 
 
Resultaterne i de enkelte rækker blev 
følgende, med vinpræmier til de 5 bedste par 
i alle rækker, vinpræmierne blev sponsoreret af: Den jyske Sparekasse i 
Juelsminde. 
 
Se flere resultater på www.hornsyldbridgeklub.dk  
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TV-udsendelse om Kildebjerget 
 
I dagene 25.-27. april kommer Frantz Howitz, redaktør på Dk4, til Kildebjerget for 
at optage en TV-udsendelse. 
 
Frantz Howitz boede som barn i Træskohuset ved Træskohage Fyr, og han gik i 
fordums tid i Stouby forskole hos fru Møller, inden familien flyttede fra egnen. 
I dag er Frantz Howitz kendt for sine kulturprogrammer i Dk4, hvor en stor og 
trofast seerskare ser hans TV-optagelser og lytter til hans spændende 
fortællinger. 
   Se mere om TV-optagelsen på www.stouby.nu  
Med venlig hilsen Steff Ejlertsen 

 
 
Kildebjerget  
1952 og 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Streg 
 
½ Annonce 
  

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

PINSEDAG DEN 15. MAJ 2016
n Pinsebrunch: Kl. 8.30 til 11.00  Kr. 239,- pr. person

n Pinsefrokost: Kl. 12.30 til 15.00 Kr. 259,- pr. person

Se mere på www.hotelvejlefjord.dk/pinse

Bestil 
bord til pinse på
Tlf. 7682 3380
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Fodbold, U13 og U14/15 
 
Kommunemesterskaber U13: 
Stoubyhallen dannede rammen om 
kommunemesterskaber i indefodbold. I U13 
(6. klasse) stillede holdsamarbejdet mellem 
Hornsyld, Stenderup og Stouby med to hold. 
Der blev fightet, kæmpet og spillet en masse 
god fodbold – alt sammen krydret med sjov og 
hygge mellem kampene. Det ene af holdene 
nåede helt til finalen, hvor det desværre blev til   U13-drengene 
nederlag til Juelsminde. Det efter en tæt og velspillet kamp.    
 
Kommunemesterskaber for U14/15: 
SSH fodbold, som er et holdsamarbejde mellem Stenderup, Hornsyld og Stouby 
havde tre hold med til kommunemesterskaber i indefodbold i weekenden den 5. 
og 6. marts. Med tre hold i 
samme række, betød det 
også flere indbyrdes 
kampe. Her blev der også 
gået til stålet, men efter 
kampen var fight og 
tacklinger igen udskiftet 
med sjov og hygge. Som i 
U13 rækken løb 
Juelsminde med sejren, 
mens et af SSH-holdene 
blev en flot nr. to.    U14/15 fra SSH samarbejde 
 
Streg 
 

Hedensted Cykelløb afholder Cykelløb i Stouby søndag d. 5. juni 

Der er start i Stouby på Borgergade lige før Rosenvoldvej, og mål ved byskiltet ud 
for Rosenvoldvej nr. 10. 
Ruten gennem Stouby er ændret, så købmanden ikke generes væsentligt. 

Vi håber på godt vejr, så vi igen i år kan afvikle et godt cykelløb og håber I igen i 
år vil tage godt i mod os og hjælpe med til at skabe den rette stemning i 
målområdet og lidt ”bjergstemning” på Rosenvoldbakken.  

Vi håber på jeres forståelse, og er altid behjælpelig, hvis I har spørgsmål. 

Se mere på www.stouby.nu  

 På forhånd tak - Ole Jensen, Hedensted Cykelklub 
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Træningstider udendørs fodbold 
 
Hold Årgang Tidspunkt Trænerkontakt 
U5/U6 ’11/10 Man. 16.30-17.30 Thomas Holst Juul 2395 3856 
U7 ’09 Man. 16.30-17.30 Martin Sahl Nedergaard 2368 5256 
U8/U9 ’08/’07 Man. 16.30-17.30 Torsten Christiansen 2078 3666 
U12/U13* ’04/’03 Tir/tor. 17.00-18.30 Mikkel Vilhelmsen 2720 0051/  

   Jeppe 7120 1094 
U14/U15* ’02/’01 Tir/tor. 17.30-19.00 Jørgen Fisker 2084 4550 
U17 ’00/’99 Tir/tor. 19.00-20.30 Peter Høgh 5127 6970/  

   Niels Groth 4087 7750 
 
*Årgangene har holdfællesskab med Stenderup og Hornsyld. Træning roterer 
mellem de 3 geografier hver 3. uge – hør nærmere hos trænerkontakten for 
holdet. 
Opstart: Mandagsholdene starter den 4. april – de øvrige hold er startet. 
 
Streg  
  
Nyt fra Haveselskabet – Bjerre Herred 
 
Tirsdag den 23. februar havde vi vores årlige generalforsamling samt foredrag om 
juleroser/påskeklokker eller Helleborus, som de jo også kaldes. 
Bestyrelsen består nu af: Formand Ellen K. Jørgensen, næstformand Marianna 
Nielsen, Kasserer Hanne Olesen, Sekretær Kirsten Mortensen, PR Kirsten 
Mortensen samt suppleanterne Pia O. Pedersen og Margret Tams Nielsen. 
 
Næste arrangementer: 
 
SVEJSE- OG KOBBERKURSUS 9. april kl. 9 – 16 
Learnmark Horsens.. 
Kombineret svejse- og kobberkursus.  
 
BETONKURSUS 21.maj kl. 9.30-17 og muligvis 22. om 
formiddagen. Lysegårdsvej 7, Hyrup, 7140 Stouby. 
 
SYRENTUR TIL THY 4. juni 
Sommerudflugt til Mors, Salling og Jenle 
I år går turen til Thy hvor vi skal besøge 5 forskellige 
steder. Det er både en inspirations- og indkøbstur for vi 
skal se smukke haver og i nogle af dem er der plantesalg.  
 
Tilmelding: Kirsten Mortensen på telefon 23 68 96 58 eller mail km@hornsyldel.dk. 
 
Se mere om haveselskabet og arrangementerne på bjerreherred.haven.dk/  
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Karen Hansen Lyse
Registreret Revisor og indehaver

Erhvervsvej 2
8721 Daugård

Tlf.: 7589 6066

WWW.R-I-D.DK

ER DIN NØGLE TIL
FORSTÅELIG RÅDGIVNING

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

Hos RID REVISION A/S er vi fem uddannede revisorer, der er klar til at levere 
gode revisorydelser i et forståeligt sprog.

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

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

Følg med i, hvad der sker  
globalt, nationalt 

og lokalt

Odelsgade 32 | 7130 Juelsminde | 7569 3533
Haralds Plads 10 B | 8722 Hedensted | 7589 9966

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

VEJLEVEJ 59 * HYRUP * 7140 STOUBY

HYRUP
MASKINSTATION

TLF. 75 89 75 00

A
S

Alt entreprenør og landbrugsarbejde udføres

Her er plads til 
din annonce
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Karina og Klaus nomineret til AWARD 
Torsdag den 17. marts afholdte 
Hedensted Kommune AWARD for 
alle frivillige i kommunen, hvor 
bl.a. årets ledere blev hyldet. 
Heriblandt var Karina og Klaus 
nomineret blandt de 3 bedste 
spejderledere i kommunen Det 
er super godt gået og yderst 
velfortjent. 
Samtidig vil jeg som gruppeleder 
gerne takke resten af de frivillige 
kræfter der bliver lagt omkring 
spejderarbejdet i Stouby, her 
tænker jeg både ledere, 
hjælpere og andre frivillige, der 
stiller op, når der er brug for en ekstra hånd. Bl.a. til vores arbejdsdag, hvor vi fik lavet 

raftestativ, sat loft op i juniorrum, 
rengjort i og omkring hytten samt 
tyndet ud i læhegnet og plantet nyt 
hegn. 
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. I må også gerne 
komme forbi spejderhuset med jeres 
aviser. Næste gange bliver lørdag den 
28. Maj kl. 9-ca. 12. Datoer i 2016: 
27. august + 19. november.  
Vi mødes ved containeren på hjørnet af 
Rosenvoldvej og Borgergade.  
Indtægten herfra er en kæmpe stor 
hjælp til gruppen.  

 

 
Følg os på www.stoubyspejder.dk eller på Facebook. 
Kontakt os: 
Dina Kjerkegaard     mail: dina@kjerkegaard.dk  mobil: 40983616 

Vigtige datoer 
Overnatning bæver  1.-2. april 

B/U turnering  16. april 

DM i Spejder  15.-17. april 

Sommerlejr  4.-7. maj 
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STOUBY  

 
                                   
HORNUM                      

Søndag den 
Mandag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Fredag den 
Søndag den 
Søndag den 
Torsdag den 
Søndag den 
Søndag den 
Mandag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 

27.   
28. 
3. 
10. 
17. 
22. 
24. 
  1. 
  5. 
  8. 
15. 
16. 
22. 
29. 
  5. 
12. 
  

mar. 
mar. 
april 
april 
april 
april 
april 
maj 
maj 
maj 
maj 
maj 
maj 
maj 
juni 
juni 

Påskedag 
2. Påskedag 
1. s.e. påske 
2. s.e. påske 
3. s.e. påske 
Bededag 
4. s.e. påske 
5. s.e. påske 
K. himmelfart 
6. s.e. påske 
Pinsedag 
2. Pinsedag 
Trinitatis  
1. s.e. trin. 
2. s.e. trin. 
3. s.e. trin. 

10.30 
 
10.30 
 
  9.00 
 
10.30 
  9.00 
 
  9.00 
10.30 
 
10.30 
 
10.30 
 

Bil 
 
 
 
Helle Glerup 
 
Bil 
og 10.30 
 
L. Motzfeldt 
Bil 
 
Bil 
 
Bil 

      
1   10.30 
 
     10.30     
      
10 10.30 
 
 
10 10.30      
10  
       
     10.30 
14  
     14.00 
 
10 10.30  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hessellund 

Sogneindsamlingen 
Der blev samlet 7.041 kr. ind til Folkekirkens Nødhjælp den 13. marts. Der skal lyde en 
stor tak til alle dem, der deltog og brugte noget af deres tid denne søndag eftermiddag 
på at hjælpe nogle af verdens fattigste kvinder og børn. Der skal naturligvis også lyde en 
tak til alle jer, som gav et bidrag til indsamlingen.    
 
Påskeindsamling 
Påskedag og 2. Påskedag er der indsamling i vore kirker med mulighed for at støtte 
KFUM og KFUM’s arbejde i Danmark. KFUM og KFUK er en kirkelig børne- og 
ungdomsbevægelse, der tilbyder børn og unge aktiviteter lokalt, lejre og festivaler over 
hele landet og et globalt fællesskab gennem YMCA og YWCA. De er med til at styrke 
børn og unges livsmod og handlemuligheder i forhold til både trosliv og samfundsliv. 
 
Kirkebilen  
Kirkebilen (Juelsminde Bilen) kører til Stouby Kirke, når der er gudstjeneste kl. 10.30. 
Det er gratis at køre med kirkebilen, og den kører ad følgende rute:  
kl. 10.00 Uno-X i Stouby - Ællingegade - Vestergade - Borgergade – Stouby Møllevej - 
Mølleparken - Stouby Møllevej - Borgergade - Vejlevej - kl. 10.10 Hyrup Kro - Vejlevej - 
Bråskovvej - Kalmarvej - Stouby Kirkevej - Stouby Kirke. 
 
Der er 10 konfirmander den 1. maj kl. 9.00 i Stouby Kirke: 
Agnes Aaby Lohmann   Jens Holm Kjær Poulsen 
Anne Kirkegaard Madsen   Mathias Gaarn Hansen 
Bastian Reinholt Madsen   Mathilde Gaarn Hansen 
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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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Dagmar Brogaard    Rasmus Kvolsbæk Thingholm 
Gustav Alexander Myhre   Simon Christian Munkholm 
 
Der er 24 konfirmander den 1. maj kl. 10.30 i Stouby Kirke: 
Astrid Fusager Eskildsen   Maiken Sønderdahl Petersen 
Benjamin Glisborg Boldrup   Martina Ballegaard Hansen 
Cecilie Jürgensen Trust  Maria Kjerkegaard 
Ebbe Borup Milo    Mikkel Søe 
Emma Panduro Pedersen   Natascha Tegllund 
Jacob Bach Sørensen   Sabrina Nordtorp Bøje Frederiksen 
Kimberly Lundgaard Forsyth Doherty  Sara Helstrup Krarup Nielsen 
Lukas Hofman Münch    Sune Hastrup Nielsen 
Luna Hofman Münch    Thomas Fisker Henriksen 
Lærke Cecilie Heideskov   Thor Møldrup Peitersen 
Mads Holm Utoft    Viktor Brixen Holgersen 
Magnus Meyer Frost-Jensen   Viktor Mannkopf Mikkelsen 
 
Pinseindsamling 
Pinsedag og 2. Pinsedag er ligesom tidligere år indsamling i vore kirker med mulighed 
for at støtte Folkekirkens Nødhjælp og deres store arbejde med at hjælpe nogle af 
verdens fattigste med særligt fokus på kvinder og børn. De er nogle af de mest udsatte, 
når områder rammes af krig og naturkatastrofer.  
 
Set og sket fra 30/1 2015 – 18/3 2016 
 
Døbte i Stouby Kirke: 
31/1 Alberte Jessien Østergaard 
31/1 Linda Lyse 
31/1 Christian Stendal Kristensen 
14/2 Naja Sofie Bryde Poulsen 
  6/3 Penny Filipa Bødskov Købsted 
  6/3 Astrid Fusager Eskildsen 
 
Døde og/eller begravede i Stouby Sogn: 
26/2 Karen Margrethe Christiansen 
 
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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Stouby Skoles Venner  
afholder generalforsamling den 25. april 2016 kl. 18.00 på Stouby Skole 
 

1. Valg af dirigent og referent  
2. Formandens beretning 
3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (2 á hver)  
6. Valg af 2 revisorer  
7. Eventuelt. 

Alle er velkomne/Erling Nordtoft                          
 
 
Billeder fra fastelavnsfesten 2016 i Stouby 
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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 Rina 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 
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 Aage Olesen mail: hol@privat.dk  2024 4959 
 
Stoubybladet/www.stouby.nu Helene Fruelund mail: stoubynu@gmail.com   2182 9622 
Stouby Aktivitetsklub Vagn Jacobsen  Idrætsvej 5, 7140 Stouby   7589 7011 
Stouby Børneklub Anna Majbritt Due Overbyvej 21, 7130 Juelsminde  4128 0446 
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-Hornum Menighedsråd Laurids Madsen  Vejlevej 80, 7140 Stouby  2034 8573 
Stouby Motion  Klaus Holgersen Lindevangen 7, 7140 Stouby  5364 5335 
Stouby Multihus, best.formand Erik K. Laursen  mail: erik@kirkedal.dk   7589 7510 
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 5334 4227 
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 Nordbek 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  
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AKTIVITETSLISTE 
 
Mountainbike – se træningstider på Facebook: mtb7140 
Junior-mountainbike – se træningstider på Facebook: Stouby eller 
juniorMTB7130+ 
Stouby Lokalarkiv har åbent hver torsdag kl 19.30-21.30, undtagen i 
skoleferierne. Herudover åbnet efter aftale. 
 
April 
2. og 3. Kunstudstilling i Multihuset. Se side 11 
3. Arbejdsweekend med Stouby Kajakfællesskab. Se side 15 
5. 12. og 19. Dans: Les Lanciers i aulaen, Stouby Skole. Se side 11 
7. Repræsentantskabsmøde/generalforsamling for Multihuset. Se side 9 
9. Svejse- og kobberkursus med Haveselskabet Bjerre Herred. Se side 21 
16. Hardinger Band i Multihuset. Se www.stoubymultihus.dk  
19. Generalforsamling i Stouby og Omegns Lokalråd, Multihuset kl. 19. Se side 14 
25. Generalforsamling i Stouby Skoles Venner kl. 18. Se side 26 
 
Maj 
1. Konfirmation i Stouby Kirke kl. 9 og kl. 10.30. Se side 24 og 25 
1. Standerhejsning i Stouby Kajakfællesskab. Se side 15 
15. og 16. Pinseindsamling ved Folkekirkens Nødhjælp. Se side 25 
21. Betonkursus ved Haveselskabet Bjerre Herred. Se side 21 
22. Papirindsamling ved spejderne. Se side 23 
24. Frist for tilmelding til fodboldskole. Se side 14 
 
Juni 
5. Cykelløb med Hedensted Cykelklub. Start og mål i Stouby. Se side 20 
15.-18. Sommerfest i Stouby. Programmet kommer i juniudgaven af bladet 
27. Fodboldskolen i Stouby starter. Se side 14 
 
Næste nummer (nr. 171) af Stouby Bladet udkommer i starten af juni 2016. 
Deadline for materiale til bladet er fredag den 20. maj. 
Stoubybladet udkommer 6 gange om året (i starten af hver lige måned) 
Deadline for materiale til de efterfølgende numre er henholdsvis: 
29. juli, 23. september og 18. november 2016. 
 
¼ annonce (Batteribyen) 
 


