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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

En annonce i 
Stoubybladet 

giver pote
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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  
Bjørn Lorenzen: bjorn.lorenzen@hotmail.com, tlf. 61 41 65 19. 
 
Bestyrelsen for Stouby og Omegns Lokalråd 
Formand:  Ole Lyse   tlf. 20 61 55 00 
Næstfmd.:  Linda Peitersen   tlf. 72 20 23 31 
Sekretær:  Helene Fruelund   tlf. 21 82 96 22 
Kasserer:  Birgitte Smidstrup (udenfor bestyrelsen) tlf. 22 33 14 24 
Best.medl.:  Anders Pedersen (repr. for skolen) tlf. 40 82 02 55 
Best.medl.: Lis Høgh   tlf. 30 57 99 12 
Best.medl.:  Maria Sahl Nedergaard (repr. for GIF) tlf. 51 61 20 57 
Best.medl.: Mette Lyse Pedersen  tlf. 40 28 91 11 
Suppleant: Kristian Bandholm  tlf. 22 32 24 42 
Suppleant:  Kim Boe   tlf. 61 26 28 61 
  
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. 51 61 20 57 
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: Vakant   tlf.  
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 
_________________________________________________________________ 

 
Bladets redaktion forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i indsendte indlæg, og til at 
vurdere indlæggenes relevans og aktualitet, før vi sætter dem i bladet.  
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. 
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: 1.000 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

Her er plads 
til din 

annonce Tlf.: 75 68 76 99

Husqvarna Automover
Salg, service og installation 
af Husqvarna Automower

(robotplæneklipper)

Autoriseret forhandler og
servicering af:
Husqvarna,

Honda og Echo

Mail: bornemann.kristensen@gmail.com



5
 5 

Fodboldskole i uge 26: Stouby GIF og DGI Sydøstjylland 
 
Tilmeldingen er åben på www.dgi.dk/201710406008 
 
Praktiske oplysninger:                                                                                   
 Deltagere: Piger og drenge 5-14 år (Fra 0. til og med 7. klasse)  
 Tid:  26. juni - 30. juni 2017, man.-tors. kl. 9-15 og fre. kl. 9-14  
 Sted:  Stouby Multihus, Idrætsvej 10, 7140 Stouby.                           
 Pris:   625 kr. pr. deltager, der bor i Hedensted Kommune  

(700 kr. pr. deltager, der bor uden for kommunen)  
 Med i prisen er den viste tøjpakke   
 Tilmelding: Senest 28. maj 2017 
 Mad: Ved tilmelding kan du bestille frokost for 185,- for fuld skole 

Nyhed:  Miniskole for de 5-6 årige: 505 kr. pr. deltager, som bor i Hedensted 
kommune. Med i prisen er den viste tøjpakke. Mad: 111,- for fuld skole 
Man-onsdag fra kl. 9-12.30. Se mere på DGI´s hjemmeside (søg på 
Stouby GIF fodboldskole) 

 
Mad leveret af Stouby Multihus Café – se menu under tilmelding  
 
Kontakt: Thomas Riis Nielsen, 22 85 95 40 – riisnyvang2@live.dk, hvis du har 
spørgsmål. 
 
Husk at tilmelde i barnets navn og fødselsdato, samt at angive tøjstørrelse og tlf. 
nummer på en voksen, som vi kan kontakte under skolen. 
 
Vi glæder os til at se dig til en spændene fodbolduge!  
 
Der vil være speciel pige – og målmandstræning, samt andre 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,  
Skou’s El & Marineservice, Anders Pedersen 
Maskin-& specialbrik, Kvik Auto A/S, Mobil Byg 
og Stouby Multihus Café.  
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Offer for disciplinen Voksenmobning ved en 
tidligere sommerfest 

Siden sidst fra Stouby og Omegns Lokalråd  
Tiden suser afsted med det flotte vejr her i maj måned, og snart afvikles 

sommerfesten. Igen i år står rigtig 
mange ildsjæle klar til at bemande de 
mange pladser, og jeg vil sige 
sommerfestudvalget tak for jeres store 
indsats. Sidste år var overskuddet 
rekordhøjt, og spejderne og flere 
foreninger blev tilgodeset. Tak for det.   
  
Fakkegrav Badehotel. Sagen ligger 
fortsat hos Naturklagenævnet, men vi 
forventer, at der snart kommer en 
afgørelse. Det er Danmarks 
Naturfredningsforening, der har 
indklaget sagen. Vi har indsendt vores 
bemærkninger til nævnet og håber, at 
vi får indflydelse. 

  
Badebro ved Rosenvold. Lodsejerne og Hedensted Kommune har givet 
tilladelse til at anlægge en mobil badebro ud for Rosenvold Strand Camping. 
Broen løber op i kr. 250.000, og vi har allerede fået tilsagn fra kommunens 
landdistriktspulje om kr. 125.000. Vi afventer svar fra Insero-fonden, der ligeledes 
er ansøgt om kr. 125.000. Vi håber, at broen står klar til den kommende sæson.  
  
Mobil Sauna. Morgenbaderne ved Rosenvold Strand med flere har luftet behovet 
for en mobil sauna. Vi har ansøgt NRGIs miljøpulje om kr. 80.000 til at opbygge 
en mobil sauna beregnet for 6 personer og vi kan forvente svar på vores 
ansøgning inden for et par måneder.  
  
Træskohage Fyr.  Vi arbejder på at få de sidste brikker til at falde på plads i 
forbindelse med restaureringen, og vi håber, at fyret vil være istandsat sidst på 
sommeren.  
  
Borgerbudget. Omkring 100 borgere i alle aldre var mødt op for at være med til 
at fordele borgerbudgetpuljen på kr. 50.000. Der var indsendt 5 ansøgninger fra 
Stouby Spejderne, Borgergruppen fra Gammelby, Stouby Skoles Venner, et 
borgerønske om at udbygge legepladser og et borgerønske om at starte en 
indsamling til cykelstien mellem Stouby og Bråskov. 
Følgende kom i betragtning i forbindelse med afstemningen – Stouby Spejderne 
kr. 20.000, Stouby Skoles Venner (cykelbane ved skolen) kr. 18.100 og et forslag 
fra Linda Peitersen om at påbegynde anlæggelse af en cykelsti langs Bråskovvej 
kr. 11.900. Linda og Lokalrådet vil senere markere igangsætning af 
cykelstiprojektet.  
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Brobyggerne:  Vores brobyggere, Helene og Maria, der tager kontakt til vores 
tilflyttere, har rigtig travlt i øjeblikket. Vi modtager løbende kvartalsvise opgørelser 
over tilflyttere til Stouby og omegn. I den sidste opgørelse var der 17 tilflyttere og i 
den forrige var der 27. Det er rigtig flot med 44 tilflyttere på et halvt år.  
  
Kildebjerget: Bygningerne står fortsat tomme, men vi har erfaret, at kommunen 
undersøger, om de kan benyttes til et kommunalt formål. 
  
Visionsplanen. Planen blev fremlagt efter generalforsamlingen, og borgerne fik 
mulighed for at komme med bemærkninger frem til den 15. maj. Der er primært 
kommet bemærkninger om den foreslåede omfartsvej og nye områder for 
byggegrunde vest for Stouby. Vi indkalder til et møde i multihuset den 20. juni kl. 
19.00. Mødet er indvarslet på side 21 her i bladet.   
  
Flagallé. Familien Ravn har gennem snart mange år stået for flagningen i Stouby 
i forbindelse med konfirmation og sommerfest, men de har meddelt, at de ikke har 
mulighed for at klare det mere. René Ravn var dog så imødekommende, at han 
selv klarede flagningen i forbindelse med konfirmationen. Vi vil gerne takke 
familien Ravn for deres hjælp med flagningen gennem de mange år. I forbindelse 
med sommerfesten vil bestyrelsen for lokalrådet stå for flagningen, men vi 
efterlyser nogle ”flittige hænder”, der vil påtage sig opgaven fremover.   
  
Bredbånd.  Der arbejdes fortsat på at skaffe bredbånd til den sydlige del af 
Stouby. Nærmere er omtalt på side 18 her i bladet.  
  
Frugthaven:  Vi har modtaget kr. 35.000 fra ”Gentænk Landsbyen – Århus som 
Kulturhovedstad”, og vi vil blandt andet investere i en elektrisk æblerasper og en 
40 liters mostpresser. Det giver en noget større kapacitet end det gamle anlæg, vi 
har, og vi vil arrangere æblemostdage hen over sensommeren, hvor man har 
mulighed for at komme med sine æbler. 
  
Turistområde:  Vi har undersøgt muligheden for at benytte skolens bus til 
rundture for tilflyttere og turister. Kommunen har oprettet ”Hedenstedernes 
trafikselskab”, men vi har fået afslag på at få skolens bus ind under 
trafikselskabets vinger i første omgang. Vi arbejder videre med sagen.  
  
Generalforsamlingen. Vi har for nylig afholdt vores generalforsamling, hvor Hans 
Jørn Sørensen blev valgt som dirigent. Der var bestyrelsesgenvalg til Linda 
Peitersen og Mette Lyse Pedersen. Kim Boe blev genvalgt som 
suppleant.  Suppleant Jette Sørensen ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes 
Kristian Bandholm.  Jette er fortsat aktiv i Stouby, idet hun er tilknyttet de ”flittige 
hænder”. Hans Jørn Sørensen og Mogens Dam blev genvalgt som revisorer.  
  
I ønskes alle en god sommer. 

/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

Her er 
plads til din 

annonce
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Ny halbestyrer og forpagter i Stouby Multihus 
Den 1. juni starter Dan Bækgaard som ny halbestyrer og forpagter af Cafeen. 
 
Dan er uddannet byggetekniker og ejendomsøkonom og har senest arbejdet med 
køkkenrenovering. 
 
Dan er gift med Monica, som 
er uddannet kok. 
 
Dan og Monica glæder sig til 
at lære Stoubyborgerne at 
kende. De første måneder har 
de planlagt at køre nye 
menuer ind og udvide 
sortimentet. De håber, at 
Stouby Multihus bliver kendt i 
et større område, så vi får flere 
arrangementer i huset.  
 
Dan og Monica håber også, at take away bliver en større ting i Stouby – de vil i 
hvert fald gøre deres til det. 
 
Tag godt imod Dan og Monica og bak dem op, så vi kan beholde dem i mange år! 
 

/Bjørn Lorenzen, Bestyrelsen for Stouby Multihus 
Streg 
 
Farvel fra Halmutter 
Så blev der tid til at prøve noget nyt.  
Tak for 4 år her i Stouby Multihus/café, de har været lærerige for mig. Tak for de 
udfordringer det har givet, både positive og negative, heldigvis mest positive.  
Tak til sportsudøverne, foreninger, forretningsforbindelser, og andet godtfolk, der 
hjalp os med at vise, hvad Multihuset kan bruges til. 
 
Jeg håber vi ses i Café Rindbæk, Rindbækvej 10, 8722 Hedensted. 
Mobil 40 26 06 75. 

 
Livet handler om 
At leve i nutiden 
Glæde sig til fremtiden 
Og lære af fortiden. 

 
Tak til mit dejlige personale for jeres arbejdskraft, som I har vist i Stouby Multihus. 

/Halmutter, Anette 
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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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Beretning for Stouby Multihus 2016 
Der er igen gået et udfordrende og aktivt år for Multihuset og dets bestyrelse. 
 
Jeg kan sammen med resten af bestyrelsen glæde mig over huset stadig bruges 
af mange mennesker i det daglige. 
Vi må konstatere vi stadig bliver presset på udlejning af haltimerne. 
Individuel træning er mere in end det er at dyrke holdsport. 
Vi kunne godt bruge nogle nye og lyse ideer til at udvide vores aktiviteter. 
Økonomisk kommer vi dog ok gennem året. 
Det er Anettes fortjeneste, at saludlejningen stadig går fint, og at vi nok en gang, 
får en pæn stor del af den kommunale overskudspulje, som opstod i forbindelse 
med den ændrede afregningsform for hal timerne. Flot Anette! 
En vigtig ting for vores økonomi er udlejning af lokaler til anden side. Det er gået 
glimrende igen i år 
 
Græsset omkring Multihuset er igen i år blevet passet og plejet frivilligt af Just. 
Det skal der lyde en stor tak for. 
 
Vi har afholdt et par opklarende møder med kommunens embedsmænd om den 
nye afregningsmodel og det lader til at fungere udmærket. 
 
Vores økonomi har tilladt os at afdrage 10.000 kr. på et gammelt lån til 
Juelsminde kommune. Restgælden er nu ca. 30.000 kr. 
 
Af kulturelle arrangementer kan nævnes Michael Hardinger Band. En 
fremragende aften som der var ca. 100 til, og ca. 100 der gik glip af. Vi må nok 
erkende, vi ikke havde været gode nok til, at forklare og gøre opmærksom, at det 
jo er en stor del af det gamle Shu Bi Dua og deres sange.  
 
Anette har sørget for mange aktiviteter i huset i det forløbne år, bl. a. en 
kunstudstilling for hele Hedensted Kommune. 
 
Vi har også i år holdt en aften med stegt flæsk og persillesovs for vores 
skiltesponsorer. Det var en god aften som vi måske vil gøre til en tradition. 
 
I årets løb har vi fået udskiftet taget på den ene side af hallen. Vi har kun betalt for 
materialerne. Arbejdskraften er leveret af mange frivillige mænd fra Stouby og 
omegn, under Jørgen Fiskers og ledelse. Hans Friis tog sig af affaldet. 
Det skal der lyde en stor tak for. 
 
Halgulvet har vi fået lakeret i år. Gavlen ved pillesiloen har i flere år været hærget 
af murbier. Den har vi fået fuget. Desuden har vi fået repareret soklen ved 
indgangen, og lavet lys i fliserne. 

fortsættes side 23 
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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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Sponsorløb ved sommerfesten 
Solen skinner, det er forår, og derfor er det også tid til at få cyklen og løbeskoene 
fundet frem, så du er klar til sommerfestens 
 

Sponsorløb onsdag den 16. juni kl. 18 – 19 
 
Cykelruten: Start og mål ved Min købmand. Borgergade, Vestergade, Stouby 
Møllevej. Rundstrækning på 970 m. 
 
Løberuten: Start og mål ved Min købmand. Borgergade, Mølleparken, Stouby 
Møllevej. Rundstrækning på 650 m. (God træning til Stouby løbet).  
 
Der cykles eller løbes i 60 minutter. 
 
For at kunne deltage, skal du finde sponsorer, som satser på dig, og vil give et 
aftalt antal kroner pr. påbegyndt kørt/løbet omgang. Som sponsor kan man også 
tegne sig for et fast beløb.  
 
Så tag fat i bedsteforældre, kolleger, venner, holdkammerater, naboer, forældre, 
bekendte eller helt andre, og hør om de vil give en skilling pr. kørt/løbet omgang. 
 
FLOTTE PRÆMIER 
Cykelruten:   Løberuten: 
- flest kroner   - flest kroner 
1. præmie: 3 mdr. fitnessmedlemskab 1. præmie: 3. mdr. fitness 
2. præmie: Gavekort 300 kr. Sportigan  2. præmie: Gavekort 300 kr. Sportigan 
- flest omgange   - flest omgange 
Gavekort 300 kr. Sportigan  Gavekort 300 kr. Sportigan 
 
Der er pølser med øl/vand til alle deltagere. Deltagelse sker på eget ansvar, og 
ruten er ikke lukket for anden trafik. Min. alder for deltagelse på cykel er 14 år. 
 
Tilmeldingsblanket/sponsorkontrakt kan findes på stouby.nu og på FB. I kan også 
udfylde sponsorliste ved løbet. Indkørte beløb kan enten afregnes ved løbet eller 
der vil blive udsendt faktura. 
 
Evt. spørgsmål til kue@dgu.org eller 2136 0698. 

/Kim Uldahl 
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Program for sommerfesten uge 24 2017 
 
Lørdag d. 10/6 
og ugen ud Salg af lodsedler 
 
Onsdag d.14/6 
Kl. 18.00  Grillparty – på Torvet hos Yding. 5. kl. sælger kaffe og kage 

Freddy Herbst kommer og spiller. 
Kl. 18.00-19.00 Sponsorløb (se opslag i bladet) 
 
Torsdag d.15/6 
Kl. 16.00  Telte opstilles og alle frivillige møder op!! 
Kl. 19.00  Bankospil i Multihuset – der sælges grillpølser i pausen  
 
Fredag d. 16/6 
Kl. 17.00  Fodbold. Stouby Superoldboys – blandet årgang 1998-2000. 
Kl. 17.00   Skydetelt og sømblokken åbner 
Kl. 17.00   Salg af pølser på pladsen åbner 
Kl. 17.00  Baren og slikboden i teltet åbner 
Kl. 17.30  5 klasse åbner for salg af kaffe, kage og dessert 
Kl. 18.00-02.00 Fest i det store telt 

Helstegt gris med hjemmelavet kartoffelsalat, salat og flûtes  
Entre: Voksne kr. 150,- børn under 12 år gratis 

 
Lørdag d. 17/6  
Kl.   9.00  Gratis kaffe og rundstykker 
Kl.   9.00  Veterankørertøjer af forskellig art vises frem 
Kl.   9.00 - 15.00 Spejdere på pladsen – salg af pandekager m.m. 
Kl.   9.00 - 15.00 Bar og slikbod i teltet er åben  
Kl.   9.00  Hestepærearrangement. Husk cykelhjelm, hvis du skal have 

en tur! 
Kl.  9.20 - 10.00 Steff tryller i teltet 
Kl. 10.00 - 14.00 Loppemarked – henvendelse Erling Nordtoft 2047 8604 
Kl. 10.00   Salg af pølser på pladsen 
Kl. 10.00 - 13.00 Ansigtsmaling 
Kl. 10.00 - 15.00 Skydetelt og sømblok 
Kl. 10.30  Stoubyløbet (se næste side) 
Kl. 11.00 - 15.00 Hoppepude 
Kl. 12.00 - 13.00 Gratis sildebord 
Kl. 12.00  Sponsorarrangement  
Kl. 13.00  Gadefodbold – tilmelding Jørgen Fisker 2084 4550 
Kl. 13.15  Brandvæsnet ankommer på pladsen. (se side 19) 
Kl. 15.00  Finaleskydning 
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Reenfoto.dk 

Reenfoto.dk 

Stoubyløbet 2017 – kom og vær med igen! 
 
Lørdag den 17. juni 2017 klokken 10.30 (lørdag ved sommerfesten). 
 
Nyt i år: Både 1., 2. og 3. præmie i alle børneklasser (0-8 og 9-14 år) på alle tre 
distancer.   

 

Se mere på www.stoubygif.dk om ruter, tilmelding, præmier, program, tidligere 
resultater, rekorder m. m. 
 
Tilmelding og betaling: 
Senest onsdag den 14. juni på www.stoubygif.dk  
 
Gratis børneløb med medaljer til alle: Lige inden Stoubyløbet sættes i gang er 
der børneløb for alle mellem 0 og 6 år. Maks en kilometer. Ingen tilmelding, man 
møder bare op. 

/Helene Fruelund 
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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 : 29 66 70 40, mail: cafe@stoubymultihus dk 
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Sommerbilleder 1917 
Det er spændende at dykke ned i arkivets lager af fotos, især dem som er indleveret 
for så længe siden, at de næsten er glemt. 
Når vi skanner de gamle fotos opdager vi hvilken skat, der ligger i arkivet. 
Her er et lille udpluk af billeder, som stammer fra Gammelby Præstegård.  
Der havde præsten Fenger Eriksen besøg af ”baronens”, Wedel-Wedelsborg fra 
Ørumgård. 
Der er billeder fra præstegårdshaven, men man har også brugt tid på en tur til 
stranden - her 2. Pinsedag 28/5 1917, som billederne viser. 
Det eneste navn som er nævnt, er Henrik Wedel-Wedelsborg. 
Billederne er indleveret i 1980’erne af fhv. Museumsinspektør på Glud Museum, Johan 
Schachner, hvis mor var ”Frøkenpige” på Gammelby Præstegård. 
 

 

/Lokalarkivet, Lis Schrøder og Mogens Dam 

Rosenvold Strand, 22. juli 1917 

Træskohage 2. Pinsedag 1917 "Skovtur med 
Baronens" 

Træskohage 2. Pinsedag 1917 Henrik Wedel-
Wedelsborg 

 Træskohage 2. 
Pinsedag 1917 

 

Sommerbilleder 1917 
Det er spændende at dykke ned i arkivets lager af fotos, især dem som er indleveret 
for så længe siden, at de næsten er glemt. 
Når vi skanner de gamle fotos opdager vi hvilken skat, der ligger i arkivet. 
Her er et lille udpluk af billeder, som stammer fra Gammelby Præstegård.  
Der havde præsten Fenger Eriksen besøg af ”baronens”, Wedel-Wedelsborg fra 
Ørumgård. 
Der er billeder fra præstegårdshaven, men man har også brugt tid på en tur til 
stranden - her 2. Pinsedag 28/5 1917, som billederne viser. 
Det eneste navn som er nævnt, er Henrik Wedel-Wedelsborg. 
Billederne er indleveret i 1980’erne af fhv. museumsinspektør på Glud Museum, Johan 
Schachner, hvis mor var ”Frøkenpige” i Gammelby Præstegård. 
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Bredbånd til Stouby Syd? 
Folketinget bevilgede sidste år tilskud til bredbånd i områder, som langt ud i 
fremtiden ikke har udsigt til at få en hurtigere internetforbindelse. Sanatorievej 
søgte og Rosenvoldvej/Stouby Skovvej/Vandmøllevej søgte. Vi søgte hver for sig 
og fik afslag. 
Vi lærte 2 ting: Vi skal være mange og tilslutningen skal være stor for at få tilskud. 
Derfor har vi sluttet os sammen. Vi ønsker at dække hele Stouby Syd.  Og vi 
appellerer til de sidste om at være med. Sommerhuse kan også melde sig. Vi er: 
  Gert Hansen, Sanatorievej, tlf. 2161 4430, gert.hansen@gmail.com 
  Jens Bak-Andersen, Vandmøllevej, tlf. 7589 7272, bakand@post12.tele.dk 
  Ole Lyse, Stouby Lokalråd, tlf. 2061 5500, ole.lyse@outlook.dk 
  Jan Volmer, Grundvej, tlf. 4088 8833. volmer@hafnet.dk 
 
Prisen bliver 2.000 kr. for private og 5.000 kr. for virksomheder. Det dækker 
tilslutningen af boligen. Hvis man ønsker at benytte nettet, skal man betale en 
tilslutningsafgift til leverandøren samt et månedligt abonnement på den service 
man ønsker at købe. Erfaringen fra sidste år var, at tilslutningen var gratis og at 
afgiften for brug af nettet var nogenlunde den samme, som den nuværende afgift 
på det langsomme net. 
 
Hvorfor nu? Det er nu vi har chancen for at få hurtigt bredbånd til området på en 
billig måde. Det vil forbedre hver boligs værdi og dermed hele områdets værdi. En 
senere tilslutning bliver ubehageligt dyrt. Hvis du ikke har sagt JA, så gør det nu! 
Vi krydser fingre for at det lykkes denne gang. 
 

/Venlig hilsen Ole Lyse 
 
Streg 
 
Affaldsindsamling – de starter tidligt i Belle 

Naturdagplejen i Belle deltog i den 
store affaldsindsamling, som 
Danmarks Naturfredningsforening 
havde i marts måned. 
 
Det blev til en dejligt masse affald, 
som ikke længere skæmmer 
vejgrøfterne. 
 

 
 

Emelie er på jagt efter affald 

/Hilsen Mie Paaske, Naturdagplejen i Belle 
  



19

 19 

½ Annonce - Vejlefjord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Streg 
 
Brandvæsnet kommer til Stouby sommerfest 
Lørdag d. 17. juni kl. 13.15 kommer brandvæsnet og viser hvad de gør, når de 
skal frigøre en person, der er kommet til skade i en bil. Når brandmændene har 

fået manden ud, 
vil der være 
mulighed for, at 
de voksne, der 
har lyst til at 
betjene 
brandvæsnets 
tunge saks selv 
kan prøve. Når 
de voksne har 
muntret sig lidt 
bliver det 
børenes tur. Nu 
vil de rulle et par 

brandslanger ud, og så kan børnene prøve at se, hvem der er den bedste til at 
ramme med en brandslange. OBS: Der kan være fare for at man bliver en ”smule” 
våd 😊😊 

/Rene Ravn 
  

Sanatorievej 26  |  7140 Stouby
receptionen@vejlefjord.dk

PINSEARRANGEMENTER
Den 4. juni 2017 byder vi traditionen tro på

PINSEBRUNCH  
Kl. 8.00 til 11.00

Pr. person kr. 239,- 

PINSEFROKOST  
kl. 12.30 til 15.00 

Pr. person kr. 259,- 

www.hotelvejlefjord.dk/pinse

Bestil bord på  
7682 3380
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Vidste du? 
at man kan låne brætspil på Hedensted 
Bibliotekerne. Vi har et stort udvalg af 
brætspil – både for børn, unge og 
voksne. Prøv at låne et familiespil til 
sommerferien – så kan selv en 
regnvejrsdag blive hyggelig! 
 
 
IT-spørgetime 
Få hjælp til at oprette en mail-konto, 
scanne et billede, låne en e-bog eller… 
Bare mød op - ingen tilmelding. 
Hedensted og Juelsminde Bibliotek 
Tirsdag den 6. juni kl. 10-11 
 
Leg som i gamle dage 
Hvad lavede man før fjernsyn, Ramasjang, iPads og computerspil? 
Kom og prøv lege og aktiviteter fra gamle dage!  
Hedensted Bibliotek 
Lørdag den 10. juni kl. 10-15 (bare kom når det passer jer!) 
 
Skriveworkshop med Nicole Boyle Rødtnes 
Er du 10-14 år? Vil du gerne bruge din fantasi til at skrive dine egne historier? Og 
lære en masse af en dygtig forfatter? Så tilmeld dig workshoppen med forfatteren 
bag ”Elverskud” og ”Zombiejæger”! Pris: 50 kr. 
Hedensted Bibliotek 
Den 9.-10. august kl. 10-14    
Tilmelding d. 15. maj - 11. juni på: www.hedensted.dk/aktivferie 

Bogen i kufferten - litteratur fra 
ferielande 
 
Bibliotekarerne fortæller om spændende 
bøger fra Tyskland, Frankrig og Spanien. 
Desuden giver en lokal gæst sine 
anbefalinger til god ferielæsning. Inkl. 
snacks og smagsprøver fra de tre lande. 
Hedensted Bibliotek 
Onsdag den 14. juni kl. 19-21 
Billetter koster 50 kr. og skal bestilles på 
hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos 

bibliotekets personale. 
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Sommerbogen – Danmarks største læsekonkurrence 
For de 7-14 årige  
Fredag d. 16. juni kl. 15.30 skyder vi Sommerbogen i gang på  
Juelsminde og Hedensted Bibliotek 
Fra den 16. juni til og med den 26. august kan du uploade anmeldelser på biblo.dk og 
deltage i konkurrencen om mange præmier – bl.a. iPad Mini og en masse bøger. Du kan 
også aflevere dine anmeldelser på dit lokale bibliotek og være med i Hedensted 
Bibliotekernes konkurrence – og få en lille lækkerbisken som tak! 
 
Se alle arrangementer og læs mere på www.hedenstedbib.dk 
Følg os på: www.facebook.com/Hedenstedbibliotekerne 
 
Streg 
 
Borgermøde i Stouby Multihus tirsdag den 20. juni kl. 19.00  
I forbindelse med lokalrådets fremlæggelse af visionsplanen efter 
generalforsamlingen den 27. april efterlyste vi forslag og bemærkninger. Disse 
skulle fremsendes til lokalrådet senest den 15. maj. 
Der er fremsendt nogle indsigelser og de vedrører primært omfartsvejen vest om 
Stouby og fremtidige byggegrundes placering.  
Vi ønsker at drøfte disse forhold med vores borgere inden visionsplanen 
godkendes og indkalder derfor til ovennævnte borgermøde.  
  

/Ole Lyse, Bestyrelsen for Stouby og Omegns Lokalråd 
 
Streg 
 
 
 
Så entusiastisk skal søm slås i til 
sommerfesten! 
 
Sammenlign evt. med Chrestens 
mobbeindbydende forsøg på side 6. 
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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

Jørgen Bojsen Tømrerforretning ApS
Kildevangen 16, 8783 Hornsyld

Jørgen 20295885 - Kasper 20145885

Karen Hansen Lyse
Registreret Revisor og indehaver
Erhvervsvej 2
8721 Daugård

Tlf.: 7589 6066

WWW.R-I-D.DK

RID REVISION - DET PROFESSIONELLE LOKALE ALTERNATIV 
• Vore faglige kompetencer kan du stole på.
• Vor personlige service og engagement kan du opleve.
• Samarbejde med os bygger på gensidig tillid.
• Vi kommunikerer i et forståeligt sprog.

PÅ HJEMMESIDEN KAN DU LÆSE KUNDEUDTALELSER OM SAMARBEJDET MED OS.
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fortsat fra side 11 
Støvlevasken ved fodboldbanen er lovet repareret inden påsken. Senere i år skal 
vi have lakeret gulvene i salen, cafeen og menighedsrådets lokale. 
 
Ved Lokalrådets mellemkomst er der blevet etableret en hjemmearbejdsplads  
i Multihuset. Vi skal stille et lokale gratis til rådighed i et år mod at få det indkøbte 
udstyr til ejendom. Der er indkøbt for 40.000 kr.  
Hvis det viser sig, at det er nogle, der vil bruge det, når året er gået, må vi kikke 
på en eller anden betaling for brugen. 
 
Kløverstier er blevet etableret med udgang fra vores p-plads. Det er bare med at 
få traveskoene på og komme af sted. Den udendørs fitness, der er på tapetet, 
lader vente på sig. 
 
Vores nye naboer i Humleparken har fået tilladelse til at føre en kloak-ledning over 
parkeringspladsen. Der mangler lidt genetablering og nogle kantsten. De nye 
naboer bliver forhåbentlig et plus for Multihuset og resten af byen. 
 
Vi er kede af, at vores halbestyrer Anette har valgt at opsige sin stilling. Anette har 
virkelig været god til at skabe hygge og stemning her i huset. Vi vil ønske Anette 
alt muligt held og lykke med de nye udfordringer i Hedensted Golfklub og vi siger 
også mange tak for de 4 år hun har været her.Uden Anette og hele holdet bag 
ville vi ikke være så godt kørende som vi er. 
 
Det er heldigvis lykkedes os at finde en afløser for Anette, som jeg er sikker på, at 
vi vil blive rigtigt glade for. Dan Bækgaard fra Hedensted har valgt at sige ja til 
stillingen som både halbestyrer og forpagter fra 1. juni. Dan er gift med Monica og 
vi glæder os til at starte samarbejdet med det nye par. Lad os ønske Dan og 
Monica hjerteligt velkomne! 

/Erik Laursen 
 
Streg 
 
Stouby Multihus har konstitueret sig 
Efter repræsentantskabsmødet d. 4. april 2017 har bestyrelsen for Stouby 
Multihus konstitueret sig således: 

Formand:   Erik Laursen 
Konst. formand, næstformand: Christina Vistrup 
Kasserer (udenfor bestyrelsen): Tina Juel Vedstesen 
Sekretær:   Bjørn Lorenzen 
Medlem:   Peter Rossel 
Medlem:   Thomas Ryder 
Medlem:   Poul Erik Sørensen 
Medlem:   Hans Friis 
1. suppleant  Mette Lyse Pedersen 
2. suppleant  Kristina Holst Juul 
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STOUBY  

 
                                       
HORNUM                      

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

25. 
28. 
  4. 
  5. 
11. 
18. 
25. 
  2. 
  9. 
16. 
23. 
30. 
  6. 
13. 
20. 
27. 
 

maj 
maj 
juni 
juni 
juni 
juni 
juni 
juli 
juli 
juli 
juli 
juli 
aug. 
aug. 
aug. 
aug. 
 

K.Himmelfart 
6. s.e. påske 
Pinsedag 
2. Pinsedag 
Trinitatis 
1. s.e. trin. 
2. s.e. trin.  
3. s.e. trin. 
4. s.e. trin. 
5. s.e. trin. 
6. s.e. trin. 
7. s.e. trin. 
8. s.e. trin. 
9. s.e. trin. 
10. s.e. trin. 
11. s.e. trin. 
 

10.30 
 
10.30 
 
  9.00 
 
10.30 
 
 
14.00 
 
 
  9.00 
 
10.30 

Bil 
 
Bil 
 
Hessellund 
 
Bil 
 
 
L. Motzfeldt 
 
 
Hessellund 
 
Bil 
 
 

 
10.30 

 
10.30 

 
10.30 

 
10.30 

 
 

10.30 
 
 

10.30 
 

10.30 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
H. Glerup 

 
Konfirmationen den 7. maj 

                           

     
 
STOUBY  
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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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Sommerferie 
På grund af ferien er gudstjenestelisten uregelmæssig. Søndag den 9. juli og 30. juli 
henvises til nabokirkerne Jeg holder ferie fra lørdag den 1. juli til og med søndag den 16. 
juli og igen fra mandag den 24. juli til og med søndag den 6. august. 

  
 
Sogneudflugt - søndag den 3. september 
Der er afgang fra Stouby Multihus kl. 8.30. Vi kører med bus til Bogense, hvor der er 
gudstjeneste i Sankt Nikolaj kirke kl. 10.30. Efter frokosten i Menighedshuset Teglgården 
skal vi på en tur med guide rundt i Bogense. Så går turen til Kærsgaard gods med det nye 
Morten Korch Museum i Fyllested Vandmølle, hvor der også er en af Danmarks største 
samlinger af gamle hestekøretøjer og gamle danske landbrugsredskaber. Vi får kaffe og 
kage i Ejby Præstegård, inden turen går hjemover. Forventet hjemkomst ca. 17.30.  
Pris for deltagelse: 150 kr. incl. bus, entreer, guide, frokost, drikkevarer, kaffe og kage. Der 
kan komme mindre ændringer i programmet. Der er tilmelding senest torsdag den 31. aug. 
til Poul Erik Sørensen på tlf. 7589 7051 eller mail til peas@km.dk   
 
Set og sket fra 25/3 2017 – 18/5 2017 
 
Døbte i Stouby Kirke: 
26/3 Magne Linnet Langelund 
26/3 Siff Linnet Langelund 
26/3 Rebekah Rashid Mortensen 
  1/4 Emma Tanase Reinhold Aagaard 
  9/4 Laura Sahl Nedergaard 
 
Døde og/eller begravede i Stouby Sogn: 
11/5 Jørn Knudsen 
 
Adresseliste:  
Sognepræst: Poul Erik Aandstad 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 eller Stouby-
kirke@hotmail.com 
Kirkeværge: Preben Laursen, Løgballevej 18, 7140 Stouby, 2258 9013 
 
Hornum Kirke:  
Graver og kirketjener: Kirsten Heide Laursen, Stensvej 10, 8300 Odder, 2130 6120 eller 
hornumgraverkontor@gmail.com 
Kir 
keværge: Michael Brund, Hornumvej 22, Hornum, 8783 Hornsyld, 2233 0669 
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Renovering af spejderhytten 
Spejderne har gennem de sidste 3 år 
arbejdet på at samle penge ind til en 
hårdt tiltrængt renovering af hytten. I 
efteråret 2016 lykkes det så at samle 
penge nok ind til hytten. Arbejdet blev 
påbegyndt i foråret 2017. Vi har fået 
flyttet nogle vægge indenfor og 
efterisoleret hele hytten. Der er kommet 
nye vinduer i hele hytten, og der er 
kommet nyt tag på. Køkkenet er sat i 
stand. Hytten er malet overalt indvendigt. Endelig har vi fået varmepumpe sat op. 
Nu mangler vi kun de sidste småting, samt en udvendig maling af hytten.  
 
Den sidste del af renoveringen kan kun lade sig gøre fordi Stoubyspejderne fik 
20.000 kr. som lokalrådet uddelte. Tusind tak til alle, der stemte på os. 
 
Spejdernes Lejr 2017 
Stoubyspejderne deltager med 23 spejdere og ledere til Spejdernes Lejr som 
afholdes 22. -30. juli i Sønderborg. Spejdernes Lejr er en fælles lejr på tværs af 
alle spejderkorps i Danmark og den afholdes hvert 5. år. I år forventes det, at der 
deltager mere end 40.000 spejdere. Vi glæder os til at give vores unge mennesker 
en oplevelse for livet. Alle, der har lyst, er velkommne til at besøge Spejdernes 
Lejr. I kan læse mere på www.spejderneslejr.dk 
 
Fællesspisning/Spejderafslutning  
Den 7. juni holder vi spejderafslutning med fællesspisning i hytten. Tradition tro 
arrangerer vi igen i år fællesspisning for alle spejdere og deres forældre i hytten. 
Det er vores måde at sige tak for et godt år. 
 
Skt. Hans 
Igen i år holder spejderne i samarbejde med 
Rosenvold Strandcamping Skt. Hans på Rosenvold 
strand. Her vil vi sælge pølser, kaffe, kage, 
sodavand og øl. Så kom fredag d. 23 juni. til et 
hyggeligt arrangement og støt samtidig spejderne. 
 
Sidste Spejdermøde afholdes onsdag d. 14 juni 
Finder sted i byen i forbindelse med sommerfesten. Vi mødes ved købmanden kl. 
17.00 

/Kim Rex, KFUM-spejderne i Stouby 

Vigtige datoer 
Spejderafslutning  7. juni 

Spejdermøde i byen 14. juni 

Skt. Hans   23 juni 

 

 

 

 

 

 

Følg os på 
www.stoubyspejder.dk 
eller Facebook ”KFUM 
Spejderne 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 Kim R. Bengtsson mail: kim.rex@hedensted.dk  2460 4680 
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 Troels Brogaard Andersen mail: skolenimidten@hedensted.dk  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  web: stoubygif.dk  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, konst. formand Christina Vistrup christinavistrup@yahoo.dk  2972 8996 
Stouby Multihus, halbest./Café Dan Bækgaard  web: stoubymultihus.dk    2966 7040 
 
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 Jimmi Brøndum  mail: jb@zelectedfoods.dk   2565 8813 
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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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  28 

AKTIVITETSLISTE 
 
LøbMedSelskab: se facebookgruppen Run7140 
Mountainbike: se træningstider på facebookgruppen mtb7140 
Junior-mtb.: se træningstider (oftest torsdage) på Stoubys facebookside. 
Lokalarkivet: torsdage kl. 19.30-21.30 (minus skoleferier). Ellers efter aftale. 
 
 
Juni 
Uge 24: Sommerfest i Stouby se side 13 – 15 
16. kl.18: Sponsorløb. Start og slut ved Min Købmand. Se s. 13 
17. kl. 10.30: Stoubyløbet se s. 15 
20. kl. 19: Borgermøde i Multihuset. Se s. 21 
23. Skt. Hans ved Rosenvold. Se s. 26 
26. Opstart på fodboldskole og miniskole – side 5 
 
Næste nummer af bladet (nr. 178) udkommer i starten af august 2017.  
Deadline for materiale til bladet er fredag den 21. juli (OBS Rykket 1 uge frem).  
 
Stoubybladet udkommer 6 gange om året (i starten af hver lige måned)  
Deadline for materiale til de efterfølgende numre er henholdsvis: 29. september 
og 24. november 2017.  
 
 
 
 
 
¼ annonce (Batteribyen) 
 


