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Træskohage Fyr 2018

Stoubybladet
Foredrag med Frank Howitz den 28. oktober – se side 5

Julearrangement med Hyggehuset den 20. november – se side 14
Middag i Multihuset før Anders Mattesen den 3. november – se side 19

Nr. 191 - 34. årgang oktober 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. 
Bidrag til Lokalrådet: MobilePay til Lokalrådet: 49456 
 
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.:  Kristian Bandholm  tlf. 22 32 24 42 
Best.medl.: Mogens Dam (repr. for Multihuset) tlf. 51 90 73 51 
Best.medl.:  Vakant (repr. for GIF)  tlf.  
Suppleant: Liselotte Dybkjær   tlf. 22 62 02 17 
Suppleant: Thomas Kaehne Ghiladi  tlf. 20 42 52 71 
  
Bestyrelsen for Stouby GIF  
Formand: Jan Rosenmaj Pedersen  tlf. 29 17 80 81 
Næstfmd: Kim Uldahl   tlf. 21 36 06 98 
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 
Suppleant:  Kristina Juul   tlf. 25 32 69 65 
_________________________________________________________________ 

 
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 
bliver forkortet. Redaktionen sørger 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
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Fra barndom i ”Træskohuset” ved fjorden til aktiv journalist. 

Frantz Howitz, som er kendt for sine udsendelser på DK.4, fortæller sine erindringer 
ved et foredrag på Stouby Skole arrangeret af Stouby Lokalråd og Stouby Lokalarkiv. 

Frantz Howitz boede som barn nogle år i ”Træskohu-
set”, som ligger tæt på Vejle Fjord ved Træskohage fyr. 
Han begyndte sin skolegang i Stouby Forskole hos fru 
Møller. Senere flyttede familien til Vejle, hvor han blev 
elev i Nyboesgades Skole og gårdvagten hed Tommy 
Troelsen. Frantz Howitz står bag en bred vifte af udsen-
delser, fra arkæologiske udgravninger over lokale por-
trætter til musikalske talkshows og rejsebeskrivelser. 

Han har lovet at fortælle om sine erindringer fra tiden i Stouby og pluk af sine mange 
spændende oplevelser som journalist og tv-producer. 

Det sker:     Mandag d. 28 oktober 2019, kl. 19 – 21.  i Stouby Skole, biblioteket. 

                                            Alle er velkomne   Entre 30 kr 

 

 

 

 

 

             ”Træskohuset” til højre       Frantz Howitz med sin far 

 

 

”Træskohuset” ca 1960   

 

 

Stouby Lokalarkiv Lis Schrøder/M.Dam 
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Bæredygtighed, høstfest og samarbejde mellem Skovly og skolen 
 
Bæredygtighed i børnehøjde 
I Skovly har børn i alle aldre og voksne siden de kom tilbage fra sommerferien 
været travlt optaget af at arbejde med emner der handler om bæredygtighed, høst 
og i øjeblikket æbler. 
Børnehavens børn har i forbindelse med et længerevarende projekt omkring 
bæredygtighed arbejdet med skrald og affald som et tema. Her er det blevet til 
ture op til Stouby og i skoven, hvor der er blevet samlet skrald, som efterfølgende 
er blevet sorteret efter alle kunstens regler inden for kategorierne plast, papir, 
metal og småt brændbart.  
De ældste børn har i den forbindelse også været på besøg på den lokale 
genbrugsstation 
Alle børnehavens børn har lavet sokkedyr i alverdens flotte farver af 
overskydende sokker og genbrugspapir, som børnene selv har pyntet og givet et 
personligt præg. 
I slutningen af august blev børnenes arbejde afsluttet ved, at alle forældre over to- 
dage blev inviteret på kaffe og fik rundvisning i en flot udstilling af plancher, sokke-
dyr og genbrugskunst, som flere af børnene havde hjulpet med at gøre klar til. 
 
Æbler som omdrejningspunkt 
I september har både børn i vuggestuen og børnehaven været i gang med at 
høste frugter og fine blomster fra vores plantekasser, der i forårsmånederne blev 
klargjort, sået og holdt øje 
med.  
Vi har plukket nogle af de fine 
blomster og brugt 
grøntsagerne til bål mad. 
Børnene var med til at 
skrubbe, skrælle og skære 
grøntsagerne, som bagefter er 
blevet brugt til at lave en dejlig 
supper. 
I de sidste par uger har 
vuggestuen børn og voksne 
været i gang med et tema om 
æbler. Her handler det om, at 
se, dufte, smage og synge 
sange om æbler med Skovlys mindste børn. 
En af pædagogerne har lavet nye sange til børnene, der handler om æbler, de har 
lavet æblegrød, læst små bøger om æbler og ud af forskellige billeder lavet en 
plakat med æbler. 
I slutningen af september holdt de mindste børnehavebørn høstfest sammen med 
vuggestuens børn på legepladsen. Her blev der pyntet flot op med blomster og 
afgrøder, som børn og forældre havde med hjemmefra.  Der blev der spist ny-
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høstede æbler og boller med marmelade - alt sammen bagt og lavet i fællesskab i 
Skovly, som en del af vores hverdagsaktiviteter. 
 
Høstby – et godt eksempel på samarbejde med Stouby skole 
 

 
Det er tanken at børnehavens ældste børn i uge 41 samarbejder med Stouby 
skole og deltager i skolens emneuge med arbejdende værksteder, butikker og 
egen møntfod og meget mere – i folkemunde kaldet ”Høstby”.  
Her vil der på begge vores matrikler være liv og glade dage de første fire dage af 
ugen, hvor børn fra skolen vil besøge Skovly og omvendt.  
I Skovly skal der presses æblemost med håndkraft på den fine æblepresser, som 
lokalrådet fornylig har doneret og bages æblekager i løbet af ugen.  
Høstby – ugen afsluttes torsdag d. 10.oktober på Stouby Skole, hvor dørene fra 
kl.14.00-17.00 bliver slået op for alle byens forældre, bedsteforældre og søskende 
til børn i både Skovly og på skole.  
På denne dag er der salg fra forskellige boder og mulighed for at møde naboen 
eller en anden du helt sikkert kender. Her vil den nypressede most og kagerne 
kunne købes sammen med en hel masse andre fine ting og sager, der i løbet af 
ugen er blevet produceret af alle børnene på skolen. 
Denne eftermiddag trak sidste år ca. 300 mennesker til huse, hvor Stouby-boere 
på lige fod med i år var inviteret til en hyggelig eftermiddag og afslutning på 
Høstby. 
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Sanatorievej 26
7140 Stouby
Tlf. 7682 3380
receptionen@vejlefjord.dk

Se spa-arrangementer i kalenderen
www.hotelvejlefjord.dk/kalender  Bestil SPA på 7682 3380

SPAOPLEVELSER

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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Prøvetime 
Få en gratis prøvetime og 
se om det er noget for dig. 

 

 

 

 

Fitness 
Fitnesstræning forgår i motionslokalet, hvor der både er mulighed for kredsløbs- og styrketræning. 
Alle personer over 15 år er velkomne til fitnesstræning, og kan vælge mellem forskellige abonnements. 

 
Forældre/barn træning 
Er du fyldt 12 år eller går i 6. klasse er du også velkommen til fitnesstræning.  
Dette skal ske i følgeskab med dine forældre eller bedsteforældre.  
 
Seniorfitness 
Vi tilbyder fælles seniortræning alle tirsdage og torsdage mellem kl. 9:00 – 11:00.                
 
Indoor Cycling 
Indoor cycling er også kendt som spinning i daglig tale og vi byder på forskellig 
hold i løbet af ugen. 
Vi har flere nye Tomahawk ic7 cykler med watt måling samt Body Bike cykler 
 
Instruktionstime 
Alle nye medlemmer skal have en instruktionstime.  
Instruktionstimen er gratis. I forbindelse med indmeldelsen aftales der tid med instruktørerne. 
 
Der vil være frivillige instruktører til rådighed i motionslokalet i henhold til en ophængt instruktørplan. 
Instruktørerne er uddannet af DGI. 
 

 
Motionslokalet er åbent for medlemmer alle ugens 7 dage, fra kl. 05:00 til kl. 23:00.       
 
Holdplan pr. 01.10.2019 
Mandag 18.00 : Cycling/Styrke v. Karen 
Tirsdag 17.30 : Cycling v. Line 
Torsdag 18.30 : Cycling v. Jimmi 
Lørdag 8.30 : Hold træning v. Vibeke og Karen 
 
VI GLÆDER OS TIL AT SES JER! 
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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.

Åbent hver onsdag 15—18 
eller efter aftale 
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Sekretær til Stouby Gymnastik og Idrætsforening  

Idrætsforeningen har brug for en sekretær til at tage referater ved vores 
bestyrelsesmøder, som vi afholder hver 3. måned.  

Du har måske kendskab til Conventus og en interesse i at opdatere og 
oprette nye hold.  Du kan hjælpe med at lave opslag og begivenheder på 
Facebook. Måske du har en idé til en ny idrætsgren eller aktivitet, og du vil 
gerne være med at til at føre det ud i livet. Du er helt selv med til at præge 
dine opgaver, og byder ind med den tid og det overskud, du har til 
rådighed. Du kan læse meget mere om idrætsforeningen i Stouby på 
stoubygif.dk 
Ved spørgsmål og interesse kan du kontakte formand Jan Rosenmaj 
Pedersen på tlf. nr. 29718081 eller nuværende sekretær Maria Sahl 
Nedergaard på tlf. nr. 51612057. 

Streg 

Foredrag med Christian Bøving - gå ikke glip af denne spændende aften! 
Kræftens Bekæmpelse Juelsminde holder foredrag med Christian Bøving, 
tidligere livlæge på Kongeskibet Dannebrog,  
onsdag den 13. november 2019 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde skole. 
 
Christian Bøving har måttet kæmpe hårdt, for at nå 
dertil hvor han er i dag. Især den personlige kamp har 
været barsk. Som lille usikker dreng i et skævt 
familieforhold præget af druk, ydmygelser og 
systematiseret vold, har han fået en ballast, der er guld 
værd i hans arbejde som læge. 
Nu oser han af overskud, og glæder sig over at kunne 
fortælle om sit liv, som lille usikker dreng og hårde 
kampe, sine oplevelser som udsendt til Afghanistan, sit tidligere job som livlæge 
og  nu også som TV vært på DR 1. 
 
Alle er velkomne! 

/Kræftens Bekæmpelse Juelsminde v. Formand Kirsten Blume Schmidt. 
 

Streg 
 
Stouby Jagtforening 
 
12. oktober, 09. november og 14. december er der jagt i Præsteskoven.  
Vi mødes på vendepladsen kl 10.00. Tilmelding til Ole Mikkelsen tlf. 23 98 41 93. 
Er der blandt medlemmerne ønske om en træningsaften til løbende vildt hos evt. 
Korsholm, arrangerer vi gerne. Giiv et praj til Ole Mikkelsen og vi finder en dato.  
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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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Onsdagsklubben program efterår  2019 
 
 
2/10 Bankospil: husk en gevinst max 25 kr. Klubben giver kaffe og kage 
 
16/10 Jytte Kragh kommer og spiller klaver. Fællessang 
 
30/10 Vi får besøg af Damernes Magasin 
 
13/11 Bernt Kramer kommer og fortæller om livet i skoven 
 
27/11 Julehygge ved Birte og Freddy. Der serveres æbleskiver 
 
11/12 Julefrokost. Nærmere information følger 
 
 Glædelig jul og godt nytår! 
 
8/1 2020 Mandagsmusikanterne. Kr.40,00 incl. kaffe  
  
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. 
 
 
Streg 
 
Sammenholdets U12 spillede to flotte kampe i Lund – september 2019 
 

 
Mere information om fodboldhold og andre idrætsgrene i Stouby på 
www.stoubygif.dk       
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Stoubys Aktive Piger  
 
 
Sangaften onsdag 23. oktober 2019  
kl. 19.00 i Stouby Multihus. 
 
Vi får besøg af Birte Stisen og Freddy Herbst. 
Syng-dansk-aften, hvor vi skal have rørt vores sangstemmer. 
Kom og vær med! Det bliver så hyggeligt. Mænd er velkommen. 
 
Der serveres kaffe og brød. 
Pris 50 kr. for medlemmer. 75 kr. for ikke medlemmer. 
Tilmelding senest søndag 20. oktober 2019 til: Karen Mærkedahl  
tlf.: 24 66 65 50 eller mail: karen@mmaerkedahl.dk 
  
 
Julehygge m/ Susanne fra HyggeHuset onsdag 20. november 2019  
kl. 19.00 i Stouby Multihus 
 
Vi inviterer til en hyggelig og kreativ aften, hvor vi sammen laver 
juledekorationer og adventskranse. 
Susanne vil medbringe forskelligt materiale, murstensforme, lys osv., som du 
kan købe til dine dekorationer. Du er også meget velkommen til at tage dit 
eget med. 
HUSK evt. at medbringe gran, pyntegrønt, mos, kogler, ler, oasis, ståltråd, 
limpistol, grensaks osv. 
Du kan købe julevarer og færdige dekorationer til ekstra gode priser denne 
aften fra HyggeHuset. 
Se mere på hyggehuset.dk  
 
Der serveres gløgg, æbleskiver, kaffe, te og småkager 
Pris for medlemmer 75 kr. og 125 kr. for ikke medlemmer 
Udlodning af gevinster fra HyggeHuset på indgangsbilletten. 
Tilmelding senest torsdag 14. november 2019 til 
Anne Marie Nordbek tlf: 50 40 67 82 eller mail: nordbek@hafnet.dk 
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Billeder fra Hornsyld Bridgeklub 
 
Hornsyld Bridgeklub spiller i Stouby Multihus 
 – se mere på www.hornsyldbridgeklub.dk  
 
 
Generalforsamling i april 2019. Formand 
Anders Bloch aflægger beretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokalvindere mm. fra vores klubmesterskab 2018/19. 

 
Vores sæsonafslutning april 2019.  
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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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Siden sidst fra Stouby og Omegns Lokalråd 
  
Vi har netop passeret jævndøgn og dag for dag kommer vi længere ind i 
efterårsmånederne . Det er slut med de lyse sommeraftener, men efteråret har 
også sin charme. Så vender møderne i vore foreninger tilbage, og man får igen 
lyst til at sidde lunt og godt bag computeren og skrive lidt. 
  
Salatfadet. Jeg har gennemført 50 ture med ”Salatfadet”,  og det er tid til at gøre 
status inden kørslen snart indstilles for vinteren. 30 ture er gået til Træskohage 
Fyr, og der har været stor interesse for at høre fortællingen om 
tuberkulosehospitalet og restaureringen af Træskohage Fyr. Turene har for det 
meste været med turister fra Rosenvold Strand Camping og Løgballe Camping, 
men jeg har også kørt til et bryllup og beboere på Kildevældet i Hornsyld. 
Der skal lyde en stor tak til Vejle Fjord Fonden, Skov og Park der har givet 
tilladelse til at jeg må køre ned gennem skoven og næsten helt ud til fyret. Der har 
også været ture til Stenhøj Strand, Vrigsted Kirke og til mit landbrug. 
  
Børnehaven ”Skovly” og almene boliger.  Lidt utraditionelt har vi skrevet til 
udvalgsformændene for partierne i byrådet og borgmesteren op til forhandlingerne 
om budgettet for 2020. Skrivelsen vedrører de manglende kr. 500.000 i 
forbindelse med ombygningen af ”Skovly”,  og at vi ønsker at få del i puljen for 
almene boliger. 
  
”Skovly”. Forældrebestyrelsen  har fremsendt et ønske til Udvalget for Læring i 
forbindelse med ombygningen af ”Skovly”, men der mangler kr. 500.000,- i forhold 
til det kommunen kan tilbyde. Sagen har været drøftet i Udvalget for Læring, og et 
flertal i udvalget går ind for at finde de manglende kr. 500.000 i forbindelse med 
budgetforhandlingerne. Et mindretal stemte imod, men mindretallet i udvalget er 
en del af flertallet i byrådet. Vi håber, at vores bidrag til budgetforhandlingerne 
bærer frugt, således at ombygningen foretages som Forældrebestyrelsen har 
ønsket det. 
  
Almene boliger. Straks efter, at vores skrivelse blev afsendt til 
udvalgsformændene og borgmesteren, blev vi kontaktet af Juelsmindehalvøens 
Almene Boligselskab, der også administrerer vore ældreboliger. 
Vi er nu i dialog med boligselskabet, men efter at vi har kontaktet politikerne har 
flere lokalråd også vist interesse for almene boliger. Vi er dog glade for, at 
mulighederne for at få almene boliger i Stouby undersøges først. 
  
Anløbsbroen neden for Hotel Vejlefjord. Hedensted Kommune har oplyst, at 
Naturstyrelsen har anmodet kommunen om at redegøre for broens påvirkning af 
det naturområde (Natura 2000),  hvor broen ønskes anlagt, og det ser ud til, at en 
tilladelse ikke er lige om hjørnet. Vi fik afslag på vores ansøgning til Friluftsrådet 
om kr. 500.000,-, og vi må derfor afsøge andre muligheder. 
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Turistsamarbejde med Horsens og Odder. Hedensted kommune har 
indgået  en alliance med Horsens og Odder Kommuner vedr. et fremtidigt 
turistsamarbejde, ”Kystlandet”. I vort turistområde ”Stouby – Vejlefjord” er vi 
meget opmærksom på, at det måske ikke lige ligger til højrebenet for os. Vort 
område ligger meget tættere på Vejle, og vi har et ønske om, at vi også tilknyttes 
turistsamarbejdet i Vejle Kommune. Det er borgmesteren opmærksom på, og han 
har lovet, at der etableres en form for samarbejde med Vejle. Vi håber 
selvfølgelig, at der også følger midler med til markedsføringen. 
 

 
  
Rosenvold Strand badebro. Se mere på www.visitjuelsminde.dk  
 
Den rådne toiletbygning ved Rosenvold. Kommunen har nu tilbudt os en 
toiletbygning på eksisterende sokkel med genbrug af sanitet og med 
gennemsigtige lysplader i taget. Der kommer ikke lys i bygningen og udekøkkenet 
er også ”forsvundet”.  Det er ikke sådan en toiletbygning, vi blev  stillet i udsigt, og 
vi har oplyst, at vi gerne vil vente til foråret for at få en bedre løsning. Vi har 
brugere af toiletterne det meste af året, og det kan ikke være rigtigt,  at der skal 
bruges pandelamper, når man skal på toilet. En spøgefugl har allerede fået 
fremstillet et stor skilt med tekst ”Denne bygning ejes og vedligeholdes af 
Hedensted Kommune”. 
  
Knuste flasker i bålhytten. Vi har fået en henvendelse fra skolen om, at der 
ofte ligger knuste ølflasker i bålhytten, når eleverne møder mandag morgen. I den 
anledning gik jeg om til bålhytten en lørdag aften. hvor jeg  talte med 5 unge, der 
sad i hytten og hyggede sig.  Jeg nævnte, at det er fint at de vil benytte hytten, 
men at det er et problem med knuste ølflasker. Det kunne de godt forstå, og siden 
har der ikke været problemer. 
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Det er snart længe siden, at jeg stod for SSP-samarbejdet i politiet, og det er lige 
efter bogen, at småproblemer skal løses lokalt.  
  
Pontonbro v. jollehavnen. Der er et stort ønske fra Jollelauget, 
Kajakfællesskabet og vinterbaderne om at få en pontonbro ud for Jollelaugets 
slæbested, i stedet for den rådne træbro. Lokalrådet har påtaget sig opgaven med 
at søge midler hjem til projektet. Broen, der er 28 m lang, beløber sig til ca. kr. 
130.000. 
  
Juletræet. Også i år vil vi hente vores juletræ i Statsskoven, og ligesom de 
tidligere år håber vi,  at Torsten kan finde et træ af passende størrelse.  Vi har 
desværre ikke grej og mandskab til at gå i konkurrence med juletræet på 
Råhuspladsen i København, der normalt måler omkring 32 meter i højden. 
  
Ole Flemming Lyse/formand. 
 
Streg 
 
Anden i Stouby den 3. november – se mere på Facebook 
Der er udsolgt til showet, men du kan starte aftenen med ANDEN med at spise i 
Stouby Multihus. 
Menu: 
Forret: Kokkens egen 
græskarsuppe 
Hovedret: Oksefilet med 
ovenbagte petit kartofler 
og garniture 
Svinemørbrad med 
flødekartofler  
Pris: Kun 119 kr. 
Dessert: Is med 
hjemmelavet 
chokoladesauce kan 
tilkøbes for kun 35 kr. 
Husk forudbestilling på 
telefon/sms 29667040 
eller på mail: 
cafe@stoubymultihus.dk  
Cafeen åbner kl. 16.45. 
Der kan købes øl, vin, 
vand m.m. før og efter 
showet, der starter 
præcis kl. 19.00. Der er 
ingen pause i showet, 
der varer 90 min. 
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Start på efteråret 
Så er vi kommet rigtig godt i gang med efterårssæsonen. Vi startede med fælles 
flaghejsning, og sendte de spejdere der skulle rykke op videre til deres nye 
grupper. Så det var en rigtig hyggedag, hvor der både blev bagt snobrød, 
pandekager og lavet lagkager. Vi har sagt 
velkommen til en del nye spejdere, men vi kan 
sagtens være flere, så det er bare med at møde 
op onsdage kl. 17.00, hvis man skulle have lyst 
at prøve.  
Vi arrangerer også spejdermøder for hinanden. 
Sidst var det Junior spejderne, der arrangerede 
for de øvrige grupper. Spejderne skulle lave 
bestik poser, for så kan man nemlig holde styr 
på sit spisegrej, når man er på lejr. Så der blev 
gået til den med at klippe stof, sy på 
symaskiner og knytte snor til at lukke bestikposerne med.  
 

 

 
 
 
 
 

Vigtige datoer: 
1.-3. nov. 2019 Weekendlejr 

2. nov. 2019 
Avisindsamling 
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Avisindsamling 
Stouby Spejderne samler pap og aviser ind cirka én 
gang i kvartalet. Pengene fra pappet og aviserne er 
et godt bidrag til spejderarbejdet. Så husk at sætte 
jeres pap og aviser ud senest kl. 9.00 på 
indsamlingsdagene, for vi starter nemlig kl. 9 med at 
samle ind, og det vil jo være ærgerlig, hvis ens pap 
og aviser står tilbage pga. af det er stillet for sent ud. 
Der bliver sat skilte op ved indfaldsvejene til byen, 
inden der er indsamling. Og sidst var det vores nye 
flotte skilte, som bedste Bente havde været så flink 
at lave                                 
Avisindsamlingerne bliver som regel sluttet af i 
fællesskab med en pølse og med en tak til dem der 
har hjulpet og en venlig tanke til dem, som har stillet 
aviser ud.  
 
 
 
 
 
 
Arbejdsdag 
Den 18.september havde vi fælles arbejdsdag, hvor mange 
spejdere havde taget deres forældre med. Så de kunne give 
en nap med et par timer, men så kunne de til gengæld også 
redde sig aftensmaden. Vejret artede sig heldigvis 
nogenlunde, så der kunne blive lavet en del udendørs.     
Der blev bl.a. malet (så nu er vi næsten hele hytten rundt), 
samlet nye bordbænkesæt, slået 
med trimmer og der blev gjort rent i 
hytten. Så mange tak for hjælpen 
til alle de forældre der mødte op.  
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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

Karen Hansen Lyse og  
Anette Dam Jacobsen 
 

Godkendte revisorer 
 

Erhvervsvej 2 
8721 Daugård 
 

Tlf.: 7589 6066 

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



23
 23 

 
 
Naturvidenskabelige foredrag - livestreaming fra Aarhus Universitet  
Tirsdage kl. 19-21 på Juelsminde Bibliotek & Hedensted Bibliotek 
Få hjernen tanket op med spændende viden, når vi transmitterer direkte fra 
foredrag på Aarhus Universitet. Det er gratis og kræver ingen tilmelding.  
 
Tirsdag d. 8. oktober  
Professor Hans Kjeldsen: På krydstogt ud i Solsystemet 
Tirsdag d. 22. oktober 
Lektor Rikke Louise Meyer: Snedige bakterier 
Tirsdag d. 29. oktober 
Professor Søren Rud Keiding: Viden om vand 
Tirsdag d. 5. november  
Professor Sebastian H. Mernild: Mennesker i klimaets brændpunkter 
Tirsdag d. 12. november 
Professor David Lundbek Egholm: Hvordan is og vand dannede Danmark 
Tirsdag d. 19. november 
Professor Tobias Wang: Forædling af mennesket – før og nu 
Tirsdag d. 26. november 
Professor Torben Sigsgaard: Luften vi indånder  
 
Spørge Jørgen - Børneteater for 3-8 årige. 
Team Teatret står bag denne up to date version  
af den kendte historie om den meget spørgende Jørgen. 
Med musik, hurtige replikker, sjove spørgsmål og svar. 
Bestil gratis billetter til både børn og voksne  
på hedenstedbib.dk eller på et af Hedensted 
Bibliotekerne i den betjente tid. Max. én voksen pr. barn. 
Lørdag d. 9. november kl. 10-10.40 
Hornsyld Bibliotek 
 
Læs om de mange spændende aktiviteter i efterårsferien på hedenstedbib.dk eller 
på Hedensted Bibliotekernes Facebookside. 
Her finder du bl.a. Kalles Store Trommeshow, Pyntning af cupcakes, Bogfoldning, 
Lav sjove Rullinger, Readathon, Thormod Tegners Tegneskole. 
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STOUBY  

 
                                       
HORNUM                      

Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Tirsdag den 
Onsdag den 
Torsdag den 
Søndag den 
Tirsdag den 
 
 

  6. 
13. 
20. 
27. 
  3. 
10. 
17. 
24.        
  1. 
  8. 
15. 
22. 
24. 
25. 
26. 
29. 
31. 
 
 

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

16. s.e. trin. 
17. s.e. trin. 
18. s.e. trin. 
19. s.e. trin. 
Alle helgen 
21. s.e. trin. 
22. s.e. trin. 
S.s. i kirkeåret 
1. s. i advent 
2. s. i advent 
3. s. i advent 
4. s. i advent 
Juleaften 
Juledag 
2. Juledag 
Julesøndag 
Nytårsaften 

Ingen 
10.30 
Ingen 
10.30 
10.30 
Ingen 
  9.00 
Ingen 
10.30 
Ingen 
10.30 
Ingen 
13.00 
10.30 
Ingen 
Ingen 
14.00 

 
 
 
 
 
 
Hessellund 
 
 
 
 
 
og 16.00 
 
 
 
Champagne 

10.30 
Ingen 
9.00 

Ingen 
9.00 

10.30 
Ingen 
9.00 

Ingen 
14.00 
Ingen 
10.30 
14.30 
Ingen 
Ingen 
14.00 
Ingen 

 

 
 
Hessellund 
 
 
 
 
Hessellund 
 
Fam.gudstj. 
 
 
 
 
 
Motzfeldt 
 
 
 

Fællesspisning for enlige 
Efter en sommerpause er der igen fællesspisning i Stouby Multihus for enlige kl. 18.00 følgende 
fredage: 4. okt. og 1. nov. og 6. dec. Pris for mad, kaffe og kage er 40 kr. Der kan købes drikke-
varer. Det er menighedsrådet, der står for fællesspisningen, og der er tilmelding senest onsda-
gen før arrangementet til Poul Erik på 7589 7051 eller 2162 1257 eller mail til peas@km.dk 
 
Alle Helgens Dag 
Denne dag mindes vi dem, som vi har mistet i årets løb. Dem, der er døde og/eller begravet i 
sognet siden sidste Alle Helgens Dag, vil blive læst op med navn, dødsdag og alder ved guds-
tjenesterne i Hornum Kirke kl. 9.00 og Stouby Kirke kl. 10.30.  
 
Koncert i Stouby Kirke 
Søndag den 10. november kl. 15.00 kan vi opleve Danmarks mest populære trompetist Per 
Nielsen. Programmet spænder fra ”Amazing Grace”, ”O´mio, Babbino caro” af Puccini til ”Can 
you feel the love tonight” fra ”Løvernes Konge og ”I skovens dybe stille ro”. Ved koncerten bliver 
Per akkompagneret af den fantastiske Carl Ulrik Munk-Andersen og som gæstesolist medvirker 
1. solospiller i Sønderjyllands Symfoniorkester – den rumænsk fødte stjerneviolinist Alexandru 
Radu. Han spiller bl.a. den forrygende ”Czardaz” af Monti. Både Carl Ulrik og Alexandru har 
medvirket på de fleste af CD-udgivelser samt ved hans julekoncerter.                                         
Der er derfor lagt op til 70 min. underholdende og musikalske oplevelser med Per Nielsen. 
Billetprisen er 215 kr. incl. billetgebyr, og de købes på www.ticketmaster.dk eller tlf. 7015 6565 
eller ved indgangen, hvis der ikke er udsolgt.  
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STOUBY  

 
HORNUM                      

Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Onsdag den 
Torsdag den 
Fredag den 
Søndag den 
Onsdag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den  
Søndag den 

  7. 
14. 
21. 
24. 
25. 
26. 
28. 
31. 
  4. 
11. 
18. 
25. 
  1. 
  8. 
15. 
22. 
   

dec. 
dec. 
dec. 
dec. 
dec. 
dec. 
dec. 
dec. 
jan. 
jan. 
jan. 
jan. 
feb. 
feb. 
feb. 
feb. 
 

2. s. i advent 
3. s. i advent 
4. s. i advent 
Juleaften 
Juledag 
2. Juledag 
Julesøndag 
Nytårsaften 
Hellig 3 konger 
1. s.e.h. 3 k. 
2. s.e.h. 3 k. 
S. s.e.h. 3 k. 
Septuagesima 
Seksagesima 
Fastelavn 
1. s. i fasten 

Ingen 
10.30 
Ingen 
13.00 
Ingen 
Ingen 
 
16.00 
Ingen 
10.30 
Ingen 
19.30 
Ingen 
Ingen 
  9.00 
Ingen 

  
Bil 
 
og 16.00  
 
 
Fællesgudstj. 
Champagne 
 
 
 
 
 
 
Fin Petersen 

  14.00 
    Ingen 
     10.30 
     14.30 
     10.30 
     Ingen 

 
      Ingen 
      10.30 
      Ingen 
      10.30 
      Ingen 
      10.30 
       Ingen 
       Ingen 
       10.30 

 Famgudstj 
 

Bil, R. Mai  
 
Bil   
 
Fællesg. 

Konfirmander  
Der er undervisning i Multihuset den 3. dec. – men derefter er der pause indtil den 18. 
feb. 2015. Når der ikke er konfirmandundervisning, så er der almindelig undervisning på 
SIM, hvor I skal med bussen kl. 8 fra Stouby Skole. 
 
Kirkebilen slutter med udgangen af dette år 
Fra nytår kører der ikke længere kirkebil til Stouby og Hornum Kirke.  

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

Messias er et engelsk oratorium i tre dele, som er komponeret af barokkomponisten 
Georg Friedrich Händel (1685-1759).  
Værket blev komponeret på rekordtid - kun 24 hektiske dage - i 1741 og uropført i Dublin 
april 1742. Händels Messias blev året efter opført i London og senere over hele Europa 
og verden.  
Koncerten varer ca. 55 min, og der er gratis adgang. 
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Familiegudstjeneste i Hornum  
Søndag den 8. dec. kl. 14.00 er der familiegudstjeneste i 
Hornum Kirke. Bagefter er der julehygge i Træhuset med 
æbleskiver, gløgg, sodavand, juleklip, og der er 
godteposer til børnene. Vi slutter af med at pynte juletræet 
i kirken med de fine ting, som børnene har lavet.           
Alle er velkommen. 
 
Juleaften 
Ved de 3 gudstjenester juleaften samler vi ind til Børnesagens 
Fællesråd, der hjælper vanskeligt stillede børn og unge i 
Danmark. De har det særligt svært netop i juletiden. 
 
Nytårsaften 
Der er nytårsgudstjeneste i Stouby Kirke tirsdag den 31. dec. 
kl. 14.00 i stedet for nytårsdag. Efter gudstjenesten er der 
champagne, sodavand og kransekage i våbenhuset, hvor vi 
kan ønske hinanden godt nytår. Der bliver indsamling til Det 
danske Bibelselskab nytårsaften i Stouby Kirke og søndag den 
5. januar i Hornum Kirke. 
 

Set og sket fra 22/7 2019 – 27/9 2019 
 
Døbte i Stouby Kirke 
25/8 Alexander Behari Jespersen 
 
Døbte i Hornum Kirke 
18/8 Villum Stræde Simonsen 
 
Viede eller velsignede par i Stouby Kirke 
24/8 Ulrik Overgaard Sørensen & Bettina Hjermov Lassen 
 
Døde og/eller begravede i Stouby 
28/8 Robert Gerard Maczko 
31/8 Annalise Vinther 
  5/9 Jens Egeberg Benfeldt 
  9/9 Kirsten Thaagaard Frederiksen 
12/9 Gerda Nygaard Larsen 
 
Adresseliste:  
Sognepræst: Poul Erik Aandstad Sørensen, Kalmarvej 15, 7140 Stouby, 7589 7051 eller 
peas@km.dk  
Organist: Ledig. Der bruges vikarer indtil videre. 
 
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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STOUBY  

 
HORNUM                      

Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Onsdag den 
Torsdag den 
Fredag den 
Søndag den 
Onsdag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den  
Søndag den 

  7. 
14. 
21. 
24. 
25. 
26. 
28. 
31. 
  4. 
11. 
18. 
25. 
  1. 
  8. 
15. 
22. 
   

dec. 
dec. 
dec. 
dec. 
dec. 
dec. 
dec. 
dec. 
jan. 
jan. 
jan. 
jan. 
feb. 
feb. 
feb. 
feb. 
 

2. s. i advent 
3. s. i advent 
4. s. i advent 
Juleaften 
Juledag 
2. Juledag 
Julesøndag 
Nytårsaften 
Hellig 3 konger 
1. s.e.h. 3 k. 
2. s.e.h. 3 k. 
S. s.e.h. 3 k. 
Septuagesima 
Seksagesima 
Fastelavn 
1. s. i fasten 

Ingen 
10.30 
Ingen 
13.00 
Ingen 
Ingen 
 
16.00 
Ingen 
10.30 
Ingen 
19.30 
Ingen 
Ingen 
  9.00 
Ingen 

  
Bil 
 
og 16.00  
 
 
Fællesgudstj. 
Champagne 
 
 
 
 
 
 
Fin Petersen 

  14.00 
    Ingen 
     10.30 
     14.30 
     10.30 
     Ingen 

 
      Ingen 
      10.30 
      Ingen 
      10.30 
      Ingen 
      10.30 
       Ingen 
       Ingen 
       10.30 

 Famgudstj 
 

Bil, R. Mai  
 
Bil   
 
Fællesg. 

Konfirmander  
Der er undervisning i Multihuset den 3. dec. – men derefter er der pause indtil den 18. 
feb. 2015. Når der ikke er konfirmandundervisning, så er der almindelig undervisning på 
SIM, hvor I skal med bussen kl. 8 fra Stouby Skole. 
 
Kirkebilen slutter med udgangen af dette år 
Fra nytår kører der ikke længere kirkebil til Stouby og Hornum Kirke.  

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

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

Julepileflet lørdag 12. oktober kl. 9-16 
Råhaugegård Pil, Sattrupvej 3, 8752 Østbirk 

 
Her er der mulighed for at lave julehjerter og stjerner i 
pilebark. Dørkranse, adventskranse, stjerner, hjerter, små 
juletræer…. i pilegrene. 
Du kan låne værktøj på dagen. Der er mulighed for at købe 
værktøj og tilbehør i butikken. 
Medbring selv mad og drikkevarer til hele dagen. Ulla giver et rundstykke inden vi 
starter og hun har te/kaffe på kanden resten af dagen.  
Pris:  kr. 350,- (ikke medlemmer kr.400,-) excl. materialer.  
(Der skal påregnes en materialepris på kr. 80,00 - 150,00). 
Tilmelding: Tlf. 2368 9658 eller bjerreherred@haveselskabet.dk (begrænset 
deltagerantal) 
 

Tivoli bag facaden – torsdag 24. oktober kl. 19-21.30 
Hornsyld Skole (gymnastiksalen), Nørregade 4, 8782 Hornsyld 

"Fik du ikke hørt eller set Tivoli i juni til CPH, så får du nu muligheden for at opleve 
et foredrag næsten i egen 'baghave', da Tivolis 
chefgartner Tom Knudsen kommer og underholder 
os alle en hel aften om den skønne have."  
Aftenen ledsages af billeder og masser af gode 
historier.    
Så kom og nyd en hyggelig aften i Tivoli på 
Hornsyld skole.  
  

Entre incl. kaffe og forskellige æblekager kr. 75.- 
(ikke medlemmer kr. 100.-) 
 
 
Julehygge/inspiration til juledekorationer – torsdag 21. nov. kl. 18.30-21.30 
Hornsyld Skole (gymnastiksalen), Nørregade 4, 8782 Hornsyld 
 
I år får vi besøg af Line Minea Ramdal, som tidligere har lavet 
påske/forårs inspiration for os. Line vil give os en masse ideer 
og inspiration til julens dekorationer.  
Vi bortlodder de færdige dekorationer, og der vil være gode 
chancer for at vinde. Som øvrige år vil der serveres ny kogte 
klejner, rød- og hvid gløgg, æbleskiver, kaffe/te, hjemmebagte 
brunkager og mandariner. Vi synger julesange og hygger os.  
Tilmelding er nødvendig da der max. er plads til 90 deltagere. 
Entre: 100 kr. (Ikke medlemmer 125 kr.)  Tilmelding:  
Mail: bjerreherred@haveselskabet.dk eller telefon: 23689658 
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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, på Hotel Vejlefjord, Rosenvold Havn og Løgballe Camping.  
 
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 Kirkevænget 336, 8310 Tranbjerg 8755 4141 
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: torsdag lige uger kl. 19.30-21.30 (minus skoleferier) og efter aftale.

Oktober 
12. Jagt i Præsteskoven v/Stouby Jagtforening. Se side 11
16. Onsdagsklubben kl. 14 – fælleshuset i Mølleparken. Se side 13
23. Syng-dansk-aften v/Stoubys Aktive Piger. Multihuset kl. 19. Se side 14
28. Foredrag med Frantz Howitz kl. 19 på Stouby Skole. Se side 5
30. Onsdagsklubben kl. 14 – fælleshuset i Mølleparken. Se side 13

November
1. Fællesspisning for enlige kl. 18 i Multihuset. Se side 24
2. Avisindsamling v/spejderne. Se side 21
3. Allehelgensgudstjeneste. Hornum Kirke kl. 9. Stouby Kirke kl. 10.30. Se side 24
3. ”Anden bringer ud” i Stouby. Kl. 19 i Multihuset. Se side 19
9. Jagt i Præsteskoven v/Stouby Jagtforening. Se side 11
10. Koncert med trompetist Per Nielsen. Stouby Kirke kl. 15. Se side 24
13. Onsdagsklubben kl. 14 – fælleshuset i Mølleparken. Se side 13
13. Foredrag v/Christian Bøving. Himmelrummet i Juelsminde kl. 19. Se side 11
20. Julearrangement v/Hyggehuset. Multihuset kl. 19. Se side 14
27. Onsdagsklubben kl. 14 – fælleshuset i Mølleparken. Se side 13

December
6. Fællesspisning for enlige kl. 18 i Multihuset. Se side 24
14. Jagt i Præsteskoven v/Stouby Jagtforening. Se side 11

Næste nummer af bladet (nr. 192) udkommer i starten af december 2019. 
Deadline for materiale til bladet er fredag den 22. november 2019.
Stoubybladet udkommer 6 gange om året (i starten af hver lige måned) 
Deadline for materiale til de efterfølgende numre er henholdsvis: 
31. januar, 27. marts og 22. maj 2020.


