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Træskohage Fyr 2018

Stoubybladet
Åbent hus på Stouby’s 144 år gamle fattiggård – se side 9

Støt foreningerne i Stouby – hele 3 General-forsamlinger i April 

Nr. 188 - 34. årgang april 2019
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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

 
  Det lokale tilbud om  
  TV og bredbånd:  
   

Konkurrencedygtigt og fremtidssikret     

 Se hjemmesiden: stoubynet.dk 
 Kontaktperson er formanden: 
       Knud Olesen - tlf. 21 75 75 57   
       e-mail: formand@stoubynet.dk 
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Stoubybladets redaktion 
Helene Fruelund, tlf. 21 82 96 22 og Jane Leth, tlf. 23 68 51 46. 
   
Indlæg til Stoubybladet & stouby.nu sendes til: stoubynu@gmail.com   
Henvendelse vedr. annoncer kan ske til annonceansvarlig  
Rasmus Hedelund kasserer@stoubylokalraad@gmail.com , tlf. 30 22 73 87. 
 
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:  Rasmus Hedelund  tlf. 30 22 73 87 
Best.medl.:  Anders Pedersen (repr. for skolen) tlf. 40 82 02 55 
Best.medl.: Lis Høgh (repr. for Hornum)  tlf. 30 57 99 12 
Best.medl.:  Kim Boe   tlf. 61 26 28 61 
Best.medl.: Mogens Dam (repr. for Multihuset) tlf. 51 90 73 51 
Best.medl.:  Vakant (repr. for GIF)  tlf.  
Suppleant: Kristian Bandholm  tlf. 22 32 24 42 
Suppleant: Thomas Kaehne Ghiladi  tlf. 
  
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 Rasmus 
Hedelund, tlf. 30 22 73 87. 
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



5
 5 

Siden sidst fra Stouby og Omegns Lokalråd 
  
Vi har netop passeret jævndøgn, og man kan rigtig fornemme at dagene længes. 
Det betyder også, at det ikke er så fristende at sidde bag computeren, som 
dengang det var koldt, og vinden susede.  
 
Halfesten. Efter et par år på lavt blus lykkedes det igen at genoplive fordums 
tiders halfester. Ikke mindre end 400 var tilmeldt halfesten, og den gav et pænt 
overskud. Ikke siden Multihusets indvielse i 2008 har der været så mange med til 

halfesten. Dengang nåede vi op på 415 deltagere. Vi 
har modtaget rigtig mange positive tilbagemeldinger 
vedrørende musik, mad samt god stemning og 
udsmykning. Derfor har vi lovet at gentage 
succesen, og vi har igen hyret orkesteret Kim Larsen 
Jam til halfesten lørdag den 29. februar 2020. 
 
I forbindelse med halfesten uddelte vi traditionen tro 
”Stoubyprisen”, og den blev i år delt i to og tilfaldt 
Poul Erik Sørensen og Mogens Dam for deres 
ihærdige ildsjæleindsats. Vi ønsker til lykke med 
prisen. Der var også tilmeldt omkring 20 tilflyttere til 
halfesten, og de blev kaldt op og fik overrakt gamle 
kort over Stouby Sogn. 
  

Saunaen. Der arbejdes på at få etableret et sauna-laug, der skal fastsætte priser 
for medlemskab m.v. Saunaen har været i drift i snart 3 måneder, og der har 
været stor interesse for at benytte dette nye tilbud. Der er oprettet en lukket 
gruppe på facebook, hvor interesserede kan lukkes ind. 
  
Fakkegravgrunden. Lokalrådet har været i dialog med Danmarks 
Naturfredningsforening vedrørende Fakkegravgrunden. Vi ser gerne, at der kan 
opføres boliger på grunden, hvilket vil være medvirkende til at styrke vores 
bosætning med afsmittende virkning på vores Skole og vores købmand. Det er 
utilfredsstillende, at brandtomten fortsat ligger som en skændsel for vort område, 
men nu er sagen indklaget for Ankenævnet, og vi afventer nævnets afgørelse. 
  
Parkeringsplads ved Fakkegrav. Vi har rettet en henvendelse til ejeren af 
Fakkegravgrunden, Jørgen Madsen, idet vi ønsker at få istandsat p-pladsen øst 
for hotellet, hvorfra der er adgang til den flotte strand neden for Fakkegrav. Han 
har givet tilladelse til, at arealet må benyttes til formålet, og Teknisk Forvaltning 



6

 6 

har lovet, at de vil asfaltere vejen ned til parkeringspladsen og sætte pladsen i 
stand med stabilgrus m.v. Til gengæld har Lokalrådet lovet, at vi vil istandsætte 
stien ned til stranden. Derved får vi endnu et dejligt udflugtsmål. 
  
Anløbsbro til fjordsejlads. Teknisk Forvaltning har givet tilladelse til, at der kan 
anlægges en bro på 75 m neden for Hotel Vejlefjord. Sagen er videresendt til 
Kystdirektoratet til udtalelse. Vi havde ansøgt Underværker om kr. 600.000,-, men 
vi fik desværre afslag. Der var 120 ansøgere, og kun godt 20 fik tilsagn om tilskud. 
Vi skal derfor igen ud for at afsøge støttemarkedet, og måske er det noget for 
Friluftsrådet. 
  
Turistområdet ”Stouby Vejlefjord”.  Som tidligere nævnt, har turistchefen 
opsagt sin stilling og i skrivende stund er der ikke nogen afklaring på området. 
Folketinget har meldt ud, at turistområderne skal have en større geografisk 
udstrækning, og måske forsvinder Visit Juelsminde. Aktørerne i vort turistområde 
har peget på mig som ”turistchef”, og jeg er ansvarlig for, at der orienteres og 
indkaldes til møder m.v. I øjeblikket er vi i færd med at gennemgå vejskiltene i 
Stouby og omegn i turistsammenhæng, og vi har allerede modtaget en del ønsker 
om nye vejskilte. 
  
Toilet ved Rosenvold. Vi har aftalt med Teknisk Forvaltning, at toilettet ved 
Rosenvold Havn skal renoveres snarest. Det er aftalt, at der skal opføres en ny 
bygning på den eksisterende sokkel, og der indrettes to toiletter, som begge er 
handicapvenlige. Toiletbygningen er normalt lukket i vinterhalvåret, men vi har 
fået lovning på, at toiletterne kan holdes åbne indtil frosten sætter ind og åbnes 
igen, når det er frostfrit. Det kræver dog, at vi selv skal stå for at frostsikre 
toiletterne. Der bliver installeret lys på toiletterne, og der monteres et udekøkken 
på gavlen ind mod Kajakfællesskabet.  
  
Generalforsamlingen i Stouby og Omegns Lokalråd. Generalforsamlingen 
afholdes tirsdag den 23. april 2019 kl. 19.00 i Multihuset. Indkaldelsen til 
generalforsamlingen er nævnt et andet sted i bladet. 
Efter generalforsamlingen er der stiftende generalforsamling i Træskohage 
Fyrpasser-laug. Der er 4 udpegede pladser i lauget og der skal vælges to 
personer i forbindelse med generalforsamlingen. Efter den stiftende 
generalforsamling er der foredrag med professor Søren Vadstrup, der fortæller om 
landsbyer og landsbyernes udvikling. Mød op til en aften, hvor der sker rigtig 
meget. 
  

/Ole Flemming Lyse, formand. 
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Tak for støtten  
Den 20. februar 2019 var spejderne rundt for at sælge lodsedler. Vi blev taget 
godt imod og fik solgt rigtig mange lodsedler. Vi håber, at vi kom hele byen rundt, 
og der måske var nogen, der var heldige med en gevinst på lodsedlen 
Pengene fra salget af lodsedlerne er vigtige for at kunne gøre ”det ekstra” for 
spejderne. Så vi vil gerne sige mange tak for støtten. 
 
Livet i grupperne 
Vi er kommet rigtig godt i gang med forårssæsonen, 
og der foregår en masse spændende ting i de 
forskellige grupper. Bæverne har gang i at tage bl.a. 
musikmærket og senere naturmærket. De skal f.eks. 
ud i byen og samle affald, hvilket familiespejderne 
også skal.  
Ulvene tager et kokkemærke, hvor der skal laves sund 
mad og afholdes den store Spejder bagedyst. 
Juniorerne har prøvet kræfter med vægtstangsløfte 
princippet.  
Trop-spejderne har bl.a. lavet bålkomfur og skal 
videre med et hængekøjeprojekt.  Alle er velkommen til at komme og prøve 
kræfter med spejderlivet. Vi mødes hver onsdag kl. 17. 
 
Fælles arbejdsdag 
Den 15. maj vil vi alle trække i arbejdstøjet, når vi har arbejdsdag. Vi skal have 
malet, beskåret og meget mere. Så alle spejderne tager deres forældre med, så vi 
kan give den en ordentlig skalle  
 

Leje af spejderhytten 
Stouby Spejderne udlejer hytten. Der kan 
findes informationer omkring udlejning og 
bookning mm. på vores hjemmeside 
www.stoubyspejder.dk/hytten  
Tanja K. Laursen, mobil 29 85 47 00, kan 
også kontaktes for nærmere info om 
hytteudlejning. 

Vigtige datoer: 
01.06.19 Avis-indsamling 
31.08.19 Avis-indsamling 
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Sanatorievej 26  |  7140 Stouby
receptionen@vejlefjord.dk

Pinsearrangementer
Søndag den 9. juni 2019 

PINSEBRUNCH  
Kl. 8.30 til 11.00

Pr. person kr. 259,- 

PINSEFROKOST  
Kl. 12.30 til 15.00 

Pr. person kr. 279,-

www.hotelvejlefjord.dk/pinse

Bordbestilling på  
7682 3380

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
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Stoubys 144 år gamle fattiggård siger farvel med åbent hus og loppemarked 
 
I 1875 blev der her i Stouby sogn bygget en fattiggård til datidens svage og fattige 
borgere. Fattiggården blev bygget tilpas langt ude i skoven, så man ikke ved et 
uheld kom til at møde de fattiglemmer, der boede på gården.  
 
At bo på fattiggården var ikke for sjov og kunne minde om et fængsel. Kigger man 
på den, dengang prægtige bygning, afslører konstruktionen af de originale 

vinduer, at de var 
designet til at holde 
folk inde ved kun at 
tillade begrænset 
udluftning og ingen 
mulighed for at kravle 
ud af dem.  Det også 
hårdt arbejde hver 
dag og belønning var 
der ikke meget af. 

 
I 1938 blev fattiggården nedlagt og sat til salg. Den købte Niels og Johanne 
Mikkelsen, som drev landbrug på ejendommen. I 1959 overtog deres søn og 
svigerdatter Gunnar og Lilly Mikkelsen matriklen, hvor de drev Gartneriet Højbo. 
2014 overtog vi, deres yngste datter og svigersøn, Anette og Steen Larsen, så 
stedet. De første år brugte vi det som ”sommerhus”, men sidste år solgte vi vores 
hus i Løsning for at flytte herned permanent. 
 
For at gøre ejendommen til vores faste bolig måtte vi konstatere, at den, engang 
så prægtige fattiggård, ikke ville være i stand til at opfylde vores krav til en 
moderne bolig. Så derfor søgte vi nedrivnings-tilladelse for at kunne bygge et nyt 
hus i stedet. Så nu står Fattiggården tom tilbage og venter på at ”få fred”. 
 
Vi ved, at rigtige mange gennem årerne har været forbi enten som tidligere 
kunder, hundeluftere, motionister, børnehavebørn og lignende. Så vi tænkte, at I 
måske kunne have lyst til at gen-se stedet og komme ind og se fattiggården ”inde-
fra”, inden den forsvinder. 
 
 

Derfor slår vi dørene op og byder Stouby indenfor 
Lørdag den 13/4 kl. 11-15 

 
 
Vi har en del møbler, lamper, legetøj osv. tilovers, dels fra huset, dels fra 
flytningen, så derfor holder vi samtidig loppemarked i drivhuset.  
 

/Steen og Anette, Stouby Skovvej 25 
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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

BESTIL ONLINE PÅ:
WWW.BJERRE-KOED.DK

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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Sommerfesten 2019, uge 24 
 
Selvom det stadig er koldt udenfor, så kommer vi stille og roligt nærmere 
sommerfesten i uge 24, som vi er i fuld gang med at planlægge. Vi vil gentage 
succes’en fra sidste år med sponsorløb, der gav en god indtjening til spejderne, 
mountainbike-banen og sommerfesten.  
 

Vi vil gerne modtage ønsker fra foreninger eller projekter, der kan 
betænkes ved sponsorløbet. Vi vil så i sommerfestudvalget vælge 
2 der kan støttes i år. Så vil vi i næste nummer af Stouby Bladet 
”reklamere” lidt for de udvalgte modtagere. 
Det er allerede nu muligt at melde sig til at løbe eller cykle til 
sponsorløbet. 

 
Sommerfesten havde sidste år rekordoverskud på godt 75.000 kr. Disse blev delt 
ud efter en fordelingsnøgle til Spejderne, Stoubys Aktive Piger, Skolens Venner, 
Lokalrådet og Idrætsforeningen. Vi håber, at der igen i år vil være stor opbakning 
til sommerfesten, hvor der i øvrigt gives 10% i rabat til lokale firmaer, der vil bruge 
fredagen i teltet til en firmafest.  
 
Står du og skal skifte dine gamle plast havestole (stabelbar) og borde ud, aftager 
vi dem gerne, så vi har lidt mere kapacitet både onsdag og fredag. Kontakt Rene 
Ravn på 22669277, så henter han dem gerne.  
 
Nu gælder det jo ikke om at sidde ned hele tiden, så husk at der er mulighed for at 
få sig rørt på en af de tre distancer ved Stoubyløbet lørdag.  
 
Kontakt: Erling Nordtoft på stoubysommerfest@gmail.com eller 20478604 
Vel mødt og på gensyn i uge 24.   

/Sommerfestudvalget  
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WWW.STOUBYMULTIHUS.DK 
Mail: cafe@stoubymul�hus.dk 

T: 2966 7040     

Ønsker du fleksibilitet  til din næste fest? 
Alt fra ”gør-det-selv” til ”All inclusive” 

  

Forsamlingshus - Møde & Selskabslokaler - Sportshal 

NU OGSÅ ”TAKE AWAY” 

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

Velkommen til

et hjørne af paradis

w
w

w.
ro

se
nv

ol
dc

am
pi

ng
.d

k

ROSEN    OLD
            Camping
ROSEN    OLD
            Camping

Snullik’s Data
Bellevej 8, 

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

Mail: mail@snulliksdata.dk 

Alt inden for tryksager.

Indbydelser, bordkort fremstilles 
efter dine ønsker.

Få dine digitale billeder forstørret 
op og printet på fotopapir op til 
A1
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Det grønne spirer og gror – fra jord til bord i Skovly 
 
I Skovly tror vi på, at foråret er på vej. På de ugentlige ture til skoven ser vi 
anemonerne og marts-violerne i skovbunden, hører fuglekvidder og nyder de 
varmere temperaturer op ad dagen. Hjemme på legepladsen er der gang i at gøre 
jorden klar til at plante frø, som forhåbentlig skal spire og gro, så vi i 
sensommeren kan høste vores egne grøntsager. 

 
Her er voksne og børn i gang med at 
forvandle fem plantekasser om til små 
urtehaver, hvor der skal plantes 
blomsterfrø og såes gulerødder, salat 
og andre grøntsager. 
 
Haver til maver - hvorfor 
Tanken med at lave plantekasser er 
inspireret af den viden og forskning, der 
er lavet i forhold til de værdifulde 

kompetencer og den viden børn, der præsenteres for og opholder sig i naturen får 
med sig. Her blandt andet det ejerskab de sammen med deres voksne får ved at 
blive en del af den proces, som det er, at være med til at dyrke, høste og smage 
det, som jorden giver. 
 
Jorden er fuld af.. 
Det er tanken, at hele processen omkring klargøring af jorden, hvor først det 
gamle fjernes, ny muld tilføres og de små frø plantes skal foregå i et samspil 
mellem børn og voksne. Det kommer der undervejs mange gode snakke ud af, 
hvor der blandt andet dukker et væld af regnorme frem, som børnene glædes, 
forundres og snakker om. Her møder de voksne spørgsmål som ”har den to 
ender” eller ”hvordan kommer den frem under jorden” og så videre. Her er det en 
fornøjelse at se, hvordan store som små regnorme skifter hænder mange gange i 
den tid, hvor der arbejdes omkring plantekasserne og opleve, den 
opmærksomhed og empati børnene viser over for de mange små levende og 
ledløse dyr. 
 
Så og høste – en del af rejsen til at få et grønt flag 
I Skovly er ønsket, at der efter sommerferien kan høstes fra plantekasserne, og at 
afgrøderne kan bruges som mad, der tilberedes og laves over bål for til sidst at 
ende i børn og voksnes maver. Fra ’haver til maver’ hedder det – og er blandt 
andet hos Friluftsrådet en af de aktiviteter, der kan sættes i gang, når en 
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institution eller en skole ønsker er at modtage det Grønne Flag – som et tegn på 
at de arbejder med at give børn glæde, forståelse for og viden om natur og 
bæredygtighed i børnehøjde. Her er der i både Skovly og på Stouby Skole og i et 
bredt samarbejde mellem personale, bestyrelse og ledelse taget de første skridt i 
retning af, at vi som fællesledet institution får en sammenhængende og samlende 
grøn profil i Stouby. Dette arbejde hører I mere om hen ad vejen. 
 
Ønsker alle et dejligt forår. 

/Anne Rosenmeyer, Institutionsleder 
 
 
 
GÅ –FOR LIVET 
 

Den 13. maj 2019 kl. 19 arrangerer 
Kræftens Bekæmpelse Juelsminde afd. 
igen en vandretur. Turen begynder 
denne aften ved Rosenvold Slot, hvor 
grev Iver Rantzau fortæller om slottets 
og familiens historie.  
 
På turen vil vi endvidere komme 
omkring Rosenvold Havn og fiskerhuset 
og ”Rosenvold Strand Camping” som 
også tilhører ”Rosenvold Gods”, men 
som i dag er forpagtet ud.  
 
Efter en oplevelsesrig tur, hvor Mogens 
Dam fra Stouby Lokalarkiv har fortalt os 
alt hvad han ved om området og dens 
tidligere beboere, er Kræftens 
Bekæmpelse værter med kaffe og kage, 
som vi vil afslutte aftenen med ved 
Rosenvold Slot. Er vejret, mod 
forventning dårlig, har slottet tilbudt 
husly til kaffen. Dog ikke på slottet, men 

i maskinhuset. 
 
Alle er hjertelig velkommen, det kræver ingen tilmelding, og det er gratis at 
deltage. Så tag naboen under armen, GÅ – FOR LIVET og få en hyggelig aften.  
 
 
Med venlig hilsen Kræftens Bekæmpelse Juelsminde. 

 
/Formand Kirsten Blume Schmidt 
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Stouby GIF og DGI Sydøstjylland afholder fodboldskole i uge 27, 2019 
  

Praktiske oplysninger:                                                                                   
Deltagere: Piger og drenge 5-14 år (fra 0. til og med 7. klasse)  
Tid:  1. juli - 5. juli 2019, man.-tors. kl. 9-15 og fre. kl. 9-14  
Sted:  Stouby Multihus, Idrætsvej 12, 7140 Stouby                           
Pris:   790 kr. pr. deltager der bor i Hedensted Kommune (inkl. mad)  

Med i prisen er en tøjpakke (se mere under tilmelding på DGI’s 
hjemmeside) 
Mad leveres af Stouby Multihus Café – se menu under tilmelding 
Læs mere og tilmeld dig her: www.dgi.dk/201910406008 
 

Nyhed :  E-Sporter Torsdag fra kl 15.00 – 21.00 
Deltagere fra 4-7 klasse kan tilvælge dette. Pris 150 kr.  
 

Mini-skole: (for de 5-6 årige) 
Pris: 574 kr. pr. deltager der bor i Hedensted kommune (inkl. mad)  

Med i prisen er en tøjpakke (se mere under tilmelding på DGI’s 
hjemmeside)  

Tid: 1. juli - 3. juli (man-onsdag) fra kl. 9-12.30. 
Mad leveres af Stouby Multihus Café – se menu under tilmelding 
Læs mere og tilmeld dig her: www.dgi.dk/201910406034 
 
 

Tilmelding åbner 1. marts kl. 10.00.  
Sidste tilmelding senest 2. juni 2019 

 
Kontakt: Thomas Riis Nielsen, 22 85 95 40 – riisnyvang2@live.dk  
 
Husk at tilmelde i barnets navn samt at angive fødselsdato, tøjstørrelse og samt 
tlf. nummer på en voksen som vi kan kontakte under skolen.  
 
Vi glæder os til at se dig til en spændene fodbolduge. Der vil også være speciel 
pige – og målmands træning samt andre spændende træningspas.  
 
Tak til vores frugtsponsorer som sørger for frisk økologisk frugt to gange 
hver dag:     
Batterribyen.dk, XL Byg Hornsyld, Frisørhjørnet, Hyrup maskinstation A/S, TH 
Automobiler, Anders Pedersen Maskin-& specialbrik, Kvik Auto A/S, Mobil Byg, 
Stouby Multihus Café, Min Købmand v/ Yding, Bjerre Kød 

/ Thomas Riis Nielsen 
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HENRIKS
SKOVSERVICE

TLF: 75 89 78 27 - 
Henriksskovservice@gmail.com 

Bil: 21 81 63 27

Plantning
Gødskning
Sprøjtning

Klipning og fældning 
af juletræer
Køb og salg af træer

 

 

 
 

 
 

 
 

Import og salg
Vin til fest og gaver

Idrætsvej 2
7140 Stouby

Tlf. 75897557
www.dkwine.dk

Åbningstid “når vi er hjemme”

- Vi gi’r dig et frisk pust

w w w. j p s - r e n . d k  ·  7 5  8 7  2 4  6 7

• TERRASSEVASK • ALGEBEHANDLING
• FACADEVASK • VINDUESPOLERING

V/ CLAUS MADSEN  -  TLF. 26 15 71 81
WWW.CM-EJENDOMSSERVICE.DK

TOTAL EJENDOMSSERVICE
– tilpasset dit behov

Enghøjs AutoværkstedEnghøjs Autoværksted

Tlf. 75 68 73 18
enghojsauto.dk

Vi værner om det gode tillidsforhold til vores kunder

 Online booking
 Privat- og erhvervsbiler

 Lav timepris
 Højt serviceniveau
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Stouby og Omegns Lokalråd afholder ordinær Generalforsamling 
Tirsdag den 23. april 2019 kl. 19.00 i Stouby Multihus 

  
 
Dagsorden: 
  

1. Valg af dirigent. 
2. Beretning v. formanden. 
3. Regnskabsaflæggelse ved kassereren. 
4. Fastsættelse af kontingent. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Forslag til vedtægtsændring. Foreningen tegnes af formanden, og 

næstformanden eller formanden og kassereren. 
7. Orientering om nyt logo. 
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 

På valg er Linda Peitersen og Rasmus Hedelund – begge modtager 
genvalg. 

9. Valg af 2 suppleanter. 
På valg er Thomas Kaehne Ghiladi – modtager genvalg. 
Vakant. 

10. Valg af 2 revisorer 
På valg er Mogens Dam og Hans Jørn Sørensen – begge modtager 
genvalg. 

11. Eventuelt. 
 
  

Udpegede medlemmer i bestyrelsen er: 
- Anders Udbye Pedersen er udpeget af Stouby Skole. 
- Lis Høgh er udpeget som Hornums repræsentant. 
- Mogens Dam er udpeget som repræsentant for Lokalarkivet. 
- På valg til bestyrelsen i 2020 er Helene Fruelund, Kristian Bandholm og Ole 

Flemming Lyse. 
  
 

/Lokalrådets bestyrelse. 
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Træskohage Fyrpasser Laug 
 

Fyrpasser-lauget blev oprettet den 18. april 2018 på ”Vejlefjord”, og følgende 
bestyrelse og vedtægter blev vedtaget. I forbindelse med Lokalrådets 
generalforsamling d 23/4 2019, vil der blive afholdt stiftende generalforsamling i 
”Træskohage Fyrpasser Laug”. 
 
Bestyrelsen i “Træskohage Fyrpasser Laug” består ved oprettelsen af: 
 
 Ole Lyse (Stouby og Omegns Lokalråd) Fyrpasser 
 Linda Peitersen ( Stouby og Omegns Lokalråd) Fyrpasser 
 Preben Hansen (Vejlefjord) Fyrpasser 
 Mogens Dam (Stouby Lokalarkiv) Fyrmester 
 Karen Mærkedahl, Træskohage, Fyrpasser 
 Jacob Iskov, Træskohage, Fyrpasser 
 

 
Vedtægter 

 
Navn:     TRÆSKOHAGE FYRPASSER LAUG 
 
Formål: 
Laugets formål er at værne om det i 2017 gennemrenoverede TRÆSKOHAGE 
FYR, adgangsstien og de omgivende arealer. Lauget skal desuden påse, at Fyret, 
adgangsstien og de omgivende arealer til enhver tid er i god, rengjort og 
præsentabel stand.  
 
Lauget skal, ved Fyrmesteren/Fyrmosteren, desuden foranledige eventuelle 
nødvendige reparationer/rensninger udført i samråd med Stouby og Omegns 
Lokalråd, som er lejeren af fyret. 
     
Bestyrelse:  
Laugets bestyrelse består af 6 personer. To personer udpeget af “Stouby og 
Omegns Lokalråd”. En person udpeget af “Vejlefjord”. En person udpeget af 
“Stouby Lokalarkiv”. To personer valgt på generalforsamling blandt 
Laugsmedlemmerne. 
 
Medlemmer:  
Alle, der er betalende medlem af “Lokalrådet for Stouby og Omegn”, kan optages 
som medlem i Lauget. 



19

 19 

 
Generalforsamling: 
Hvert forår afholdes der generalforsamling i Lauget i henhold til Laugets 
vedtægter. Der vælges nye bestyrelsesmedlemmer blandt laugsmedlemmerne for 
to år ad gangen på generalforsamlingen. Lokalrådet, Vejle Fjord og Lokalarkivet 
indstiller hvert andet år til den siddende bestyrelse, evt nye medlemmer til 
bestyrelsen. Der er ikke særskilt kontingent i Lauget, da medlemskab i Lauget er 
betinget af betalende medlemskab i ”Stouby og Omegns Lokalråd”. 
Generalforsamlingen har den øverste myndighed. De to Lokalrådsmedlemmer i 
Lauget har dog, som lejer af Fyret, vetoret. 
 
Dagsorden for den stiftende generalforsamling 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Registrering af fremmødte 
4. Valg af stemmetællere 
5. Gennemgang af vedtægter og afstemning om vedtægter 
6. Beretning ved Fyrmesteren 
7. Valg af bestyrelse 
8. Eventuelt 

 
Fyrmester / Fyrmoster: 
Ved opstarten af Lauget i foråret 2018, er der blandt bestyrelsens medlemmer 
valgt en Fyrmester/Fyrmoster for en toårig periode (Mogens Dam blev valgt som 
konstitueret Fyrmester). De øvrige bestyrelsesmedlemmer er alle Fyrpassere. 
Bestyrelsen konstituerer sig hvert andet år efter generalforsamlingen med 
udvælgelse af en Fyrmester/Fyrmoster. 
 
Fyrmesterens / Fyrmosterens opgave er at have det overordnede tilsyn med 
“TRÆSKOHAGE FYR”, i samråd med “Lokalrådet for Stouby og Omegn”. 
 
Fyrpasserne kan alliere sig med de nødvendige hjælpere udenfor Laugets 
bestyrelse for udførelsen af evt. nødvendige reparationer m.m. for opretholdelse 
af Fyrets gode tilstand og udseende. 
 
Fyrmesteren/Fyrmosteren kan indkalde bestyrelsen til “Fyraften” efter behov, til 
drøftelse af diverse fyrrelaterede spørgsmål. (Sådanne møder skal altid afsluttes 
med en “Fyraftensbajer”.) 
 
Relevante foretag af almen interesse vedrørende Fyret, offentliggøres på Fyrets 
Facebookside, ”Renovering af TRÆSKOHAGE FYR”, og i fornødent omfang i 
”Stouby Bladet/Stouby Nu”. 
 

/ Konstitueret Fyrmester, Mogens Dam 

 18 

Træskohage Fyrpasser Laug 
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nødvendige reparationer/rensninger udført i samråd med Stouby og Omegns 
Lokalråd, som er lejeren af fyret. 
     
Bestyrelse:  
Laugets bestyrelse består af 6 personer. To personer udpeget af “Stouby og 
Omegns Lokalråd”. En person udpeget af “Vejlefjord”. En person udpeget af 
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Laugsmedlemmerne. 
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som medlem i Lauget. 
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”Biblioteket” – nu med MobilePay 
Nu kan du nemt betale dit mellemværende, hvis du er kommet til at aflevere for 
sent. Vi har nemlig fået MobilePay i "Biblioteket" app’en. "Biblioteket" er dit 
bibliotek samlet i én app. Her kan du søge, reservere, tjekke din lånerstatus m.m.  

På opdagelsesrejse til Danmarks ubeboede øer 
Du kender Bornholm og Læsø, men hvad med Jordsand, Nordre Rønner og 
Elleore? Det er blot 3 ud af mere end 300 ubeboede øer i Danmark. Tag med 
Christina Vorre på opdagelsesrejse til nogle af de øer, som engang har været 
beboede, og få fortalt de eventyrlige og til tider sælsomme historier fra 
et afsondret ø-liv. 
Billetpris: 75 kr. Køb billetter på biblioteket eller på hedenstedbib.dk 
Juelsminde Bibliotek  
Onsdag den 10. april kl. 19-21    

Ulvetime for børnefamilier 
Slip for at lave aftensmad og få en ekstra godnathistorie! 
Juelsminde Fisk leverer maden, og bibliotekarerne læser gode godnathistorier.  
Giv os besked, hvis du/I har nogle allergier, vi skal tage hensyn til.   
For børnefamilier med børn i alderen ca. 0-7 år.  
Pris: Voksne: 50 kr. Børn 3- ca. 7 år: 30 kr. Børn 0-2 år: gratis.  
Køb billetter på biblioteket eller på hedenstedbib.dk 
Juelsminde Bibliotek 
Onsdag den 8. maj kl. 17-18 

Slangetæmmer for en dag 
Slangeopdrætter Peter Løve Mark kommer med slanger i flere størrelser. Han 
viser forskellige kvælerslanger og snoge og fortæller om dem. 
Du kan få taget et foto sammen med en slange og få et slangetæmmerbevis for 
25 kr. Bestil gratis billetter på hedenstedbib.dk eller på biblioteket i den betjente tid 
Hvis du alligevel ikke får brug for billetterne, så afbestil dem igen - så er der 
andre, der får muligheden. 
Hedensted Bibliotek 
Lørdag den 11. maj kl. 10-11 
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Tennis-opstart: Når banen er klargjort og vejret tillader det  
 
Der kan spilles på alle tidspunkter, hvis ikke banen er optaget. 
Ketcher kan lånes i en prøvetid på en måned 
 
Kontingent, hvis du i foreningen kun spiller tennis: 
Børn op til 18 år:       250kr 
18 år og derover:        400kr 
Familiemedlemskort: 800kr 
 
Hvis du har lyst til at prøve om tennis er noget for dig, har du en prøvetid på en 
måned inden der betales kontingent. Du modtager en nøgle til banen mod et 
depositum på 100kr, som tilbagebetales ved returnering af nøglen. 
 
 

/Tennisudvalget:  
Erik Lund tlf. 41146722 & Lars Henriksen tlf. 30697203 

 
 

 
 
Onsdagsklubbens program forår 2019 

 
 
10/4 Vi får besøg af Ole Lyse, der fortæller om hvad der er sket i Stouby det 
 sidste år og hvad der sker i fremtiden 
 
17/4 Pakkespil og husk en gave max 25 kr 
 
1/5 Vi får besøg af Poul Erik Sørensen, der vil fortælle om at søge med 
 detektor  
 
Juni  2019 udflugt (nærmere information følger) 
  
 
 
Husk kop  
 
Kage og kaffen koster 20 kr. 
 
Klubben er for områdets efterlønnere og pensionister. Vi mødes i fælleshuset i 
Mølleparken kl. 14.00, hvis ikke andet er nævnt.   
        
       
      /Klub-rådet 
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Kære haveven, 
 
 
Hold da op det kribler i fingrene nu! Jeg håber du har nydt/nyder det dejlige vejr vi 
har ind imellem byger og frost. 
 
Foråret banker på med længere dage og det smukkeste solskin og vejret den 
kommende uge ser godt ud, og generelt lover DMI ikke nattefrost.  
Marts har været våd, men med det lunere vejr, kan man godt fristes til at gå i gang 
med at bearbejde jorden. Den skal dog være bekvem, før det er en god idé. Er 
den ikke det endnu, kan man i stedet forkultivere, plante eller ordne 
blomsterbedet. 
 
Hvis man bearbejder jorden, inden den er klar til det, får man ødelagt 
jordstrukturen, og det giver dårligere vækstforhold for planterne. Derfor skal man 
ikke hovedløst gå i gang med at fræse, grave og kultivere jorden i køkkenhaven, 
fordi solen skinner, og det er dejligt vejr. 
 
Som kompensation for det manglende foredrag om Orkideer er der arrangeret et 
nyt den 30. april med gratis entre – se næste side. 
 
 
OBS! 
Der er enkelte ledige pladser på vores svejse – og kobberkursus den 27. april  
(se mere https://haveselskabet.dk/arrangement/svejse-og-kobberkursus ) 
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Tirsdag den 30. april kl. 19.00 
Stouby Skole, Vejlevej 93, 7140 Stouby 

(parkering og indgang foran skolen mod Vejlevej) 
 
Formanden for Dansk Orkide Klub, Jan H. Larsen, vil komme og fortælle om sit 
store kendskab til orkideer, samt dele alle sine fif og fortælle om hvordan man 
bedst passer dem.  
 
Han medbringer, så der er en mulighed for at købe, forhåbentlig nogle sjældne og 
flotte eksemplarer. 
 
I pausen er der, vanen tro lidt godt til kaffen. 
 

 
/Bjerre Herreds Havekreds 
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Drabelige hændelser i Stouby i gamle dage. 
 

Lokalarkivet i Stouby havde inviteret til foredrag en tirsdag aften i marts. 
 
Cand. mag. i historie Louise Hauberg Lindgaard, Stouby, som har skrevet speciale om 
”Voldsforbrydelser i Stouby og omegn, 1608 - 1664”, fortalte om de hændelser, hun 
havde læst om i gamle kilder, som findes i Landsarkivet i Viborg. 
Louise indledte med at fortælle om hverdagen i perioden, især om hvad man dengang 
opfattede som god opførsel og hvad der var lovligt eller strafbart.  
Derefter hørte vi om enkelte retssager, hvordan de blev indledt og forløb, og sidst men 
ikke mindst hvilke straffe, der blev uddelt. 
I denne periode var man meget fokuseret på hekse og tolddom. Louise havde fundet 
dokumentation på begge dele og fortalte om en hekseproces, der endte i en 
hekseafbrændig i Stouby midt perioden. En troldmand og hans gerninger hørte vi også 
om. 

 
En aften med mange interessante og spændende oplysninger, som også kunne virke 
lidt skræmmende. Hverdagen dengang har været meget anderledes end nu, men 
Louise fortalte på en levende måde, som ofte kaldte smil eller en lille latter frem. Tak til 
Louise. 
Også tak til de mange, som kom og lyttede. Dejligt at så mange bakker op om vores  
arrangementer   
 
Stouby Lokalarkiv Lis Schrøder/Mogens Dam 
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SOMMERUDFLUGT MED STOUBY AKTIVE PIGER DEN 28. MAJ 2019 
 
 I år går “pigeturen” til Blåvand, hvor vi besøger det spændende TIRPITZ museum  
 
Kl.  8.30.         Afgang fra Stouby Multihus 
 
Kl. 10.30         Intro om TIRPITZ og derefter besigtige det smukke museum 
 
Kl. 13.00.        Forplejning: TIRPITZ PLATTE  
 
Kl. 15.00.        Afgang fra Blåvand og forventet hjemkomst kl. ca. 17.00 
 

I bussen vil der naturligvis være hygge, sjov og sang. 
 

Pris for medlemmer        Kr. 200,00 
Pris for ikke medlemmer Kr. 300,00 

 
Tilmelding til Karen Mærkedahl senest den 15. maj. Mobil nr. 24 66 65 50 (gerne 
SMS) 
 

 

 
En topattraktion i verdensklasse. 

GÅ IKKE 
GLIP AF  

DENNE DAG. 
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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

Jørgen Bojsen Tømrerforretning ApS
Kildevangen 16, 8783 Hornsyld

Jørgen 20295885 - Kasper 20145885

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

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

leveret af os.

www.teamhjemmeplejen.dk • maria@teamhjemmeplejen.dk

Kontakt os på tlf.: 51 34 00 67
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Stoubys Aktive Piger 

Generalforsamling i Multihusets mødelokale  
tirsdag den 30. april 2019 kl. 19.00 

 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af stemmetæller. 
3. Årsberetning ved Anne Marie Nordbek. 
4. Fremlæggelse af regnskab ved Hanne Nielsen. 
5. Behandling af indkomne forslag.   Indkomne forslag skal være bestyrelsen i 

hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
6. Forslag til program 2018-2019 
7. Valg af bestyrelse. 

På valg er: 
Hanne Nielsen modtager genvalg. 
Mona Nielsen modtager genvalg. 
Valg af bestyrelsessuppleanter. 
Jytte V. Petersen modtager genvalg. 
Birgitte Rasmussen modtager genvalg. 

8. Eventuelt 
 

 
 
 

Venlig hilsen bestyrelsen i  
Stoubys Aktive piger 

  

Åbent hver onsdag 15—18 
eller efter aftale 
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STOUBY  

 
                                       
HORNUM                      

Søndag den 
Søndag den 
Torsdag den 
Fredag den 
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 

  7. 
14. 
18. 
19. 
21. 
22. 
28. 
  5. 
12. 
17. 
19. 
26. 
30. 
  2. 
  9. 
10. 
16. 
23. 
30. 

april 
april 
april 
april 
april 
april 
april 
maj 
maj 
maj 
maj 
maj 
maj 
juni 
juni 
juni 
juni 
juni 
juni 
 

M. bebudelse 
Palmesøndag 
Skærtorsdag 
Langfredag 
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. 
 

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

 
 
 
 
 
 
Hessellund 
Konfirmation 

Ingen 
10.30 
Ingen 
16.00 
Ingen 
10.30 
Ingen 
Ingen 
10.30 
Ingen 
10.30 
Ingen 
10.30 
Ingen 
10.30 
Ingen 
10.30 
Ingen 
9.00 

 

 
 
 
Liturgisk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hessellund 

 
 
Fællesspisning for enlige 
Fredag den 5. april kl. 18.00 arrangerer menighedsrådet fællesspisning i Stouby Multihus for 
enlige i vore sogne. Det koster kun 40 kr. for mad, kaffe/te og kage. Der er mulighed for at købe 
drikkevarer.  
Tilmelding til Poul Erik på 7589 7051 eller 2162 1257 eller på mail til peas@km.dk senest ons-
dag den 3. april. 
Fredag den 10. maj kl. 18.00 – med tilmelding senest onsdag den 8. maj. 
 
Kirkekaffe 
Efter gudstjenester kl. 9.00 i vore kirker er der kirkekaffe i våbenhuset. 
 
Liturgisk gudstjeneste 
Fredag den 19. april kl. 16.00 er der liturgisk gudstjeneste i Hornum kirke. Det er en gudstjene-
ste, hvor vi i stedet for prædiken hører noget af lidelseshistorien og synger nogle af de salmer, 
der hører til langfredag. Der planlægges musikalske indslag ved denne gudstjeneste.  
 
Påskedag og 2. Påskedag 
Der er indsamling i påsken til KFUM og KFUM, der er en bred folkekirkelig børne- og ungdoms-
organisation, der er med at løfte den store opgave, som det er at give børn og unge kendskab til 
kristendommen. 
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Konfirmation 
Søndag den 5. maj kl. 10.30 er der konfirmation i Stouby Kirke. Der er i år 18 konfirmander, 11 
drenge og 7 piger, der bekræfter deres dåbspagt.  
Det er følgende: 
 
Alexander Skov   Cathrine Veje Mortensen 
Andreas Toft Rodding   Emma Kyhn Braun 
Carl Oscar Valbæk Pedersen  Laura Herholt Stærke 
Christoffer Nedergaard   Lærke Kirkedal Laursen 
Daniel Glisborg Boldrup   Malou Mai Brøndum 
Emil Seeberg Jeppesen   Sille Leonora Myhre 
Emil Villy Toft Boesgaard Petersen  Sofie Kvolsbæk Thingholm 
Jens Holst Jacobsen 
Mathias Jürgensen Trust 
Thor Bendixen 
Viktor Skibdal Bundgaard 
 
”Børn, Bøn og Burger” i Hornum 
Torsdag den 23. maj kl. 17.00 er der en kort familiegudstjeneste i Hornum Kirke. Bagefter er 
der fællesspisning i Træhuset ved kirken, hvor børnene og vi andre selv laver burgerne. Det er 
menighedsrådet, der står for arrangementet, hvor alle er velkommen. 
 
Pinsedag og 2. Pinsedag 
Der bliver indsamling til Folkekirkens Nødhjælp i pinsen. 
 
 
Set og sket fra 19/1 2018 – 26/3 2019 
 
Døbte i Stouby Kirke 
27/1  Mikkel Konrad Krogh Graff 
24/2  Villads Nørskov Stel 
 
Døde og/eller begravede i Stouby 
24/1  Albert Erik Larsen 
19/2  Bent Marinus Frøkiær 
19/3  Frans Ole Hviid Rasmussen 
 

 
Adresseliste:  
Sognepræst: Poul Erik Aandstad Sørensen, Kalmarvej 15, 7140 Stouby, 7589 7051 eller 
peas@km.dk  
Organist: Anne-Mette Villadsen, Illervej 17, 8620 Kjellerup quinua.annemette@gmail.com 
 
Stouby Kirke:  
Graverkontoret ved kirken: 7589 7435 – eller Stouby-kirke@hotmail.com 
Kirkeværge: Preben Laursen, Løgballevej 18, 7140 Stouby, 2258 9013 
Graver og kirketjener: Sten L. Thomsen 
 
Hornum Kirke:  
Graver og kirketjener: Kirsten Heide Laursen, Stensvej 10, 8300 Odder, 2130 6120 eller 
hornumgraverkontor@gmail.com 
Kirkeværge: Michael Brund, Hornumvej 22, Hornum, 8783 Hornsyld, 2233 0669 
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FOF Horsens-Hedensted-Vejle 
Ane Staunings Vej 21 B, 8700 Horsens 
www.fof.dk/horsens-hedensted-vejle 

Telefon: 7625 8988 

Tilmelding 
Via hjemmeside eller på telefon 7625 8988  

NYHED!  
Nyt samarbejde med  
Stouby Multihus 

Sommer Hatha Yoga 
Holdnummer: 192007 
Periode: 22-05-19 til 12-06-19 
Tidspunkt: 4 onsdage kl. 17:00 - 18:30 

Holdnummer: 192008 
Periode: 07-08-19 til 28-08-19 
Tidspunkt: 4 onsdage kl. 17:00 - 18:30 

Holdnummer: 192009 
Periode: 26-05-19 til 23-06-19 
Tidspunkt: 4 søndage kl. 11:00 - 12:30 

Holdnummer: 192007 
Periode: 04-08-19 til 25-08-19 
Tidspunkt: 4 søndage kl. 11:00 - 12:30 

Holdnummer: 192004 
Periode: 23-04-19 til 25-06-19 
10 tirsdage kl. 19:35 - 21:05 

Holdnummer: 192003 
Periode: 23-04-19 til 25-06-19 
10 tirsdage kl. 18:30 - 19:30 

Danse-fitness eller Udstræk & afspænding 
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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   5180 3948 
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 Anne Rosenmeyer Stouby Skovvej, 2, 7140 Stouby  7589 7868 
Fællesbestyrelse Skovly/Skole Anne Thøgersen    6126 1459 
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 Morten Seeberg Nielsen ledere@stoubyspejder.dk  26219883 
Oldermanden for Stouby Sogn Poul Skytt  mail: skytt@hafnet.dk   2062 9916  
 
Lægevagt: 7011 3131:  Hjertestarter findes ved indgangen til Multihuset 
 
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 Mogens Dam  web: stouby-lokalarkiv.dk   5190 7351 
 
Stouby-Hornum Menighedsråd Laurids Madsen  Vejlevej 80, 7140 Stouby  2034 8573 
Stouby Motion  Klaus Holgersen Lindevangen 7, 7140 Stouby  5364 5335 
Stouby Multihus, formand Marianne K. Kristensen mail: mkjerkegaard@gmail.com   4027 7155 
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   Valther Th. Petersen Vejlevej 93, 7140 Stouby  7974 1260 
Fællesbestyrelse Skovly/Skole Anne Thøgersen    6126 1459 
 
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 

AKTIVITETSLISTE
 
Mountainbike: se træningstider på Facebook: mtb7140
Lokalarkivet: torsdage kl. 19.30-21.30 (minus skoleferier). Ellers efter aftale.
Onsdagsklubben: Arrangementer for efterlønnere & pensionister – se side 21

April :
13. ”Farvel til fattiggården” - Åbent hus og loppemarked kl.11-15 - se side 9
23. Generalforsamlingen i Lokalrådet kl. 19.00, Multihuset - se side 17
23. Stiftende Generalforsamling i Træskohave Fyrpasser-laug - se side 18
30. Generalforsamling i Stoubys Aktive Piger kl. 19.00, Multihuset - se side 27
30. Foredrag om Orkideer v/ Haveselskabet kl. 19.00, Stouby Skole - se side 23 

Maj:
3. Koncert med Michael Falch, Multihuset – se mere i Stoubys Facebook gruppe
5. Konfirmation kl. 10.30, Stouby Kirke - se side 29
10. Fællesspisning for enlige kl. 18, Multihuset, side 28
13. Vandretur ”GÅ –FOR LIVET” kl. 19.00 - se side 14
15. Arbejdsdag i Spejderhytten, kl. 17.00-19.00 - se side 7
28. Sommerudflugt til TIRPITZ kl. 8.30 - se side 25

Næste nummer af bladet (nr. 189) udkommer i starten af juni 2019. 
Deadline for materiale til bladet er fredag den 24. maj
Stoubybladet udkommer 6 gange om året (i starten af hver lige måned) 
Deadline for materiale til de efterfølgende numre er henholdsvis: 26. juli,  
27. september og 22. november 2019.


