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Julekonkurrence for børn – se side 7
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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: 
       Børge Pedersen - tlf. 51 24 44 20   
       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: box51253 

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 Lokalarkivet) tlf. 51 90 73 51 
Best.medl.:  Vakant (repr. for GIF)  tlf.
Suppleant: Liselotte Dybkjær   tlf. 22 62 02 17 
Suppleant: Anja Beck Nielsen  tlf. 60 61 67 80 

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: Michael Drost-Hansen   tlf. 22 58 56 79 
Best.medlem: Jimmi Brøndum   tlf. 25 65 88 13  
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: Jimmy Laursen   tlf. 22 70 30 16 
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.



4

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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Hej alle, her er lidt nyt fra Stouby Multihus/Spisehus 

Godt og vel 3,5 måneder er gået siden vi startede i Stouby Multihus..og ja vi nyder 
at være her. Vi glædes over opbakningen til vores tiltag, de glade skolebørn om 
morgenen samt alle brugerne af huset i løbet af dagen.  Kort sagt det er skønt at 
gå på arbejde og møde så megen glæde og venlighed.  
Fredags Tapas solgte vi 72 kuverter og Mortens Aften blev det til 140 
kuverter…TAK
Frem mod nytåret har vi lidt arrangementer som vi naturligvis gerne ser jer alle til, 
eller har lyst til at benytte. 

Den 4., 11. og 18 december er det muligt at bestille og afhente vores juleplatte til 
kr. 125,00 excl. brød og smør. 
Den 2. december har vi konfekt dag for byens unge( 4-11 år) fra kl. 15-17. Det 
bliver sjovt og måske lidt nusset på tøjet af marcipan, chokolade osv… 
Den 20. december er der mulighed for at kigge forbi og smage et glas portvin og 
lidt ris a la mande, bare sådan I kan vælge lige netop den/de portvine du skal 
nyde hen over jul og nytår. 
Den 31. december har vi vores nytårs take away menu, 3 snacks, 3 retter og 
kransekage til kr. 395,00 pr. kuvert. Der er også mulighed for at tilkøbe en 
vinpakke til menuen.  Afhentes mellem kl. 13-15. 

Vi glæder os til 2021, og håber på at vort land finder tilbage den kendte gænge, 
med mulighed for at mødes på kryds og tværs…..selvfølgelig med omtanke. 
Herfra os i Stouby Multihus ønskes I alle en rigtig glædelig jul og et godt og 
lykkebringende nytår……Vi ses 

/Peter Skov 

Annoncepriser i Stoubybladet 2021 

Tak til alle jer, der har annonceret i Stoubybladet i 2020!
Uden jer havde vi ikke et godt og velfungerende Stoubyblad. Vi har valgt at 
fortsætte med uændrede annoncepriser for 2021, men vi har brug for nye og flere 
annoncer i bladet, da vi ellers har svært ved at få økonomien til at hænge 
sammen, hvis der kommer mange indlæg. Det er dejligt med mange indlæg - det 
er jo derfor vi laver bladet - men det betyder, at der kan blive højere 
trykkeomkostninger.  
Så kære erhvervsdrivende: Ring til mig på 30 22 73 87, så vi kan få en snak om, 
hvordan du bedst annoncerer i Stouby Bladet. Du kan også skrive til mig på 
r_hedelund@hotmail.dk.

Du finder de aktuelle annoncepriser på www.stouby.nu under Stoubybladet.

/Rasmus Hedelund – annonceansvarlig, Stoubybladet. 
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Stouby GIF  
- Vidste du, at:

Der er fuld gang i foreningen igen, og aktiviteter er tilrettelagt, så alle retningslinjer 
omkring Covid-19 overholdes. For voksne gælder det, at der er et 
forsamlingsforbud på 10 personer pr. gruppe, mens unge under 21 år må være 
samlet 50 personer. Så der er plads til endnu flere børn og voksne på alle vores 
aktiviteter.

Er du fra 18 år, kan du betale for et årskontingent. Har man betalt et årskontingent 
kan man frit deltage i alle aktiviteter der direkte arrangeres af Stouby GIF 
(Aktiviteter under Stouby Motion og Kajakfællesskabet er ikke omfattet).  

Aktiviteter under Stouby GIF 

Bordtennis 
 Hver torsdag i den store sal fra kl. 18 – 20 – Træner Poul Erik

Badminton
 Tirsdage 60+ i tidsrummet 10.00-12.00 
 Onsdage ungdomsspillerne fra 16.30-17.30 – Der er trænere fra Hellebjerg 
 Onsdage 18.00-21.00 spiller seniorspillerne (18 år+) 

Gymnastik 
 Mandag kl. 17.45 – 18.55 Puls og Power for kvinder fra 16 år 
 Mandag kl. 19.00 – 20.00 ”Sure gamle mænd” gymnastik (puls / styrke) 
 Onsdag kl. 19.00 – 20.00 Zumba fra 16. år 
 Torsdag kl. 16.30 – 17.30 Børnehaveholdet 3-6 år 
 Torsdag kl. 16.00 – 17.00 Tons og Tummel, 0.-2. klasse 

Fodbold
 Mandag kl. 16.00 – 17.00 5 til 8 årige 
 Mandag kl. 17.00 – 18.00 U10/11 
 Mandag kl. 16.30 – 17.30 U12 (i Råruphallen) 
 Mandag kl. 18.00 – 19.00 U13/14 
 Torsdag kl. 17.30 – 19.00 U10-U16 (kunstgræs på BGI) 

Høvdingebold
 Torsdag kl. 20.00 – 21.00 fra 16 år 

Tæppecurling
 Torsdag 10.30 – 11.30 

Seniormotion
 Tirsdage kl. 9.30 – 10.30 med instruktør 
 Torsdage kl. 9.30 – 10.30 uden instruktion 
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Motion
 Fitness alle dag kl. 05.00 – 23.00 
 Indoor cykling (spinning) 

 Tirsdag kl. 18.30 - 19.30 
 Torsdag kl. 18.30 - 19.30 

 Cykling/styrke – Holdtræning. Mandag kl. 17.45 – 19.00 
 Holdtræning, styrke, balance og smidighed 

 Onsdag kl. 17.30 – 18.30 
 Lørdag kl. 08.30 – 09.30 

Læs mere om de enkelte aktiviteter på www.stoubygif.dk

/Stouby GIF 

Julekonkurrence for børn 

Put din besvarelse i Lokalrådets postkasse hos Min Købmand i Stouby senest den 
18. december. Så deltager du i konkurrencen om at vinde en flot gave, som 
Købmand Yding igen i år har sponsoreret. 
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HORNSYLD EL ApS
Møllevej 1 - 8783 Hornsyld - Tlf. 75 68 77 55

BARRIT EL
Tlf. 75 69 13 77

Se også internet:
www.hornsyldel.dk

 
HYLLE’S

MURERFORRETNING

LARS CHRISTIAN HYLLE

Hyrupvej 7  .  7140 Stouby .  Mobil 21 66 65 76

Alt murerarbejde 
udføres:

!

!

!

!

!

Fliser
Tag
Reparationer
Tilbygninger
Nybyggeri

OCK-anlæg
v/Ole Kilstofte
Fakkegravvej 42, 7140 Stouby
Mobil: 22 94 75 64 �  Tlf.: 75 89 75 64
E-mail: o_kil@hotmail.com
www.ock-anlaeg.dk

Belægning �  Anlægning af græsplæner �  Træfældning
Plantning �  Ny anlæg �  Renovering �  Beskæring
Og vedligeholdelse af boligforeninger og erhverv

Ring for uforbindende tilbud ...

Telefon 75 69 14 15
www.rosenvoldcamping.dk

 

 

**

HYRUP 
MASKINSTATION AS

TLF. 75 89 75 00

Landbrugets partner hele året

JULEGAVE  
GAVEKORT

Spa-receptionen har åbent for salg 
af julegaver og gavekort frem til  
den 23. december kl. 9.00-16.00

Hotel og spa har julelukket fra  
13. december 2020 til 2. januar 2021 receptionen@vejlefjord.dk  |  76823380
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Stouby Skoles Venner 

Som så mange andre steder, er vores aktivitetsniveau lavt. Som I sikkert havde 
gættet, bliver der ikke juletræsfest og fastelavnsfest i de kommende måneder, 
men vi vender stærkt tilbage. 

I mellemtiden er der sket lidt bag ved kulisserne. Vi har haft vores 
generalforsamling, og fået et nyt medlem i foreningen. Peter Skov har ikke 
længere børn på skolen, så han erstattes af Line Laursen. Samtidig har vi fået en 
ny suppleant i form af tilflytter Michael Steffensen. FEDT når de nye melder sig på 
banen lige fra starten, det er vi glade for. 

I efterårsferien fik vi repareret skolens MTBspor med KÆMPE lokal opbakning. 
Der kom 20 mand, og flere havde ikke børn på skolen mere, det var dejligt med 
den opbakning. På to timer havde vi klaret opgaven, der blev afsluttet med 
sponseret forplejning af Skovs Mad fra Multihuset – TAK. 

Samtidig arbejder vi stadig sammen med Stouby GIF omkring  Stouby 
Aktivitetspark, hvor vi er halvvejs med finansieringen af de 1,5 mio. Vi har 
ansøgninger ude til sidste del af finansieringen, som vi afventer svar på. Lokale 
sponsorater modtages også 

Vi ses – GOD JUL OG GODT NYTÅR - Stouby Skoles Venner. 

Onsdagsklubben program  forår 2021 

Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt Nytår 

Vi har ikke lavet et nyt program p. gr. a. Corona situationen 

Hvis der kommer ændringer vil vi hænge en besked op på opslagstavlen ved 
Købmanden

Klubben er for områdets efterlønner og  pensionister. Vi mødes i fælleshuset i  
Mølleparken kl. 14.00, hvis ikke andet er nævnt   
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Snullik’s Data
Bellevej 8, 

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

Mail: mail@snulliksdata.dk 

Alt inden for tryksager.

Vrigstedhus 
Stor og lille sal. Service til 65 personer.  

Opvaskemaskine.  
Henvendelse: 

Lis Laursen 

Tlf: 23 37 68 91 



korrEkturlæSNING
tEkStforfatNING
maGaSINEr
VISItkort
PlakatEr
aVISEr
hæftEr
maNualEr
kIrkEBlaDE
PoStkort
folDErE
BøGEr 
loGo
flaG
EmBallaGEr
hjEmmESIDE- tjEk & tEkStEr

PrESSEmEDDElElSEr
fIrmaPræSENtatIoNEr

fIrmaIDENtItEt
aNNoNcEr
Nyt loGo

ISBN-NumrE
rEDaktIoN

NyhEDEr
ÅrSraPPortEr

BIllEDrEDIGErING
forfattErhjælP

DESIGNlINjEr
mENukort

BaNNErE
roll uPS

NyhEDSBrEVE

PE-DESIGN
GrafISk kommuNIkatIoN

marianne Pedersen, aksel Nielsens Vej 10, 7140 Stouby

t: 2087 0747  www.pe-design.dk m: pe@pe-design.dk
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Nyt fra Stouby GIF  

Tirsdag den 17. november blev den årlige generalforsamling afholdt i Stouby GIF. 
Generalforsamlingen forløb i god ro og orden med masser af afstand. Du kan 
læse formandens og udvalgenes beretning samt regnskabet på www.stoubygif.dk

Vi har brug for flere hænder 
Frivilligt arbejde er faktisk sjovt, givende og lærerigt – specielt hvis vi er mange 
om det. Derfor er vi i Stouby GIF påbegyndt et arbejde med at få beskrevet de 
frivillige opgaver, der udføres for at få foreningen og alle dens aktiviteter til at 
fungere. For hver enkel opgave er der udarbejdet en detaljeret beskrivelse, 
estimeret tidsforbrug og hyppighed. Et eksempel på dette kan være vask af 
overtrækstrøjer en gang månedlig og 1 time pr. gang.
Det er endnu ikke bestemt, hvor og hvordan vi vil præsentere opgaverne – men I 
hører fra os ;-).

Pt. står vi og mangler instruktører for at kunne blive ved med at tilbyde spring til 
vores gymnaster på 0.-2. klasses holdet. Kontakt Lisbeth Thomsen, tlf: 50973139 

Flere har efterspurgt E-sport i Stouby GIF og der står allerede nogle klar til at 
hjælpe med den tekniske del. For at kunne realisere projektet, mangler vi en 
tovholder til området. Er det noget for dig, så kontakt: Jimmi Brøndum: 25658813 / 
jb@zelectedfoods.dk.  

Kildevældets Venner 

”Hvor er det længe siden, der har været et hyggearrangement i forbindelse med 
Kildevældets Venner!” 
Denne bemærkning har vi hørt flere gange, og bestyrelsen er helt enig.
Vi håber, at foreningens medlemmer forstår, at den nuværende situation (covid 
19), gør det meget vanskeligt, at holde de hyggetimer, som ellers er blevet en 
tradition. 
Kedeligt for de ellers meget flittige frivillige og ikke mindst kedeligt for de 
mennesker, som bor på Kildevældet. 
For at råde bod på savnet blandt beboerne, har bestyrelsen arrangeret nogle 
overraskelser, adventsgaver, som vi håber beboerne, vil glædes over.          Det 
skal være overraskelser, og vi håber, at de alle kan gennemføres, alt efter den 
aktuelle situation. 

Glædelig jul til alle beboere, pårørende og frivillige, 
vi håber, at det kommende år bliver mere normalt og aktivt. 

Mange varme hilsner fra  bestyrelsen for Kildevældets Venner. 
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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

 

  

 

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

Her er plads til 
din annonce
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Siden sidst fra Stouby og Omegns Lokalråd

Julen nærmer sig med hastige 
skridt, og Fyrpasserlauget har 
tændt julebelysningen i toppen af 
Træskohage Fyr. Snart opsættes 
også juletræet ved Multihuset, og i 
år har Multihuset lovet at betale for 
juletræet. Lokalrådet har gennem 
mange år betalt for træet, men da 
vore indtægter nu er blevet 
reduceret på grund af manglende 
indtægter fra Sommerfest og 
Halfest, har vi fundet en gammel 
aftale frem. Den går ud på, at 
Stouby Skole, Stouby 
Erhvervsforening, Stouby Multihus 
og Lokalrådet skiftevis skal 
betale  for juletræet. 

Skolestruktur. Hedensted 
Kommunes politiske partier har alle 
meldt ud, at man vil bevare de 
nuværende skoler i kommunen. 
Imidlertid  er man nu begyndt at se 
på skolestrukturen, og der er 
kommet et forslag om at ændre 
Stouby Skoles struktur således at 
eleverne skal forlade skolen efter 
4. klasse.  Herefter skal de gå på 
Hornsyld Skole sammen med 
elever fra Stenderup og Rårup,  og 
to år senere skal de flyttes til SIM-
skolen. Endvidere er der fremlagt en prognose, der viser, at Stouby Skole, der i 
dag har 155 elever bliver reduceret til 97 elever i 2027. På vegne af lokalrådet har 
jeg i et læserbrev  reageret voldsomt på disse udmeldinger, der er helt usaglige 
og i stedet for at komme med dommedagsprofetier om faldende børnetal, bør vore 
politikere i stedet sætte massivt ind på at øge bosætningen i vore landsbyer. Det 
er den direkte nøgle til flere elever. Efterfølgende er der netop kommet en ny 
prognose, der viser at Stouby Skole i 2027 nu forventes at have 122 elever. 
Tidligere har Stouby Skole klaret sig bedre end de udmeldte prognoser, og vi vil 
selvfølgelig arbejde på at bevare Stouby Skole med det nuværende elevtal. 

Stien ved Fakkegrav. Ungeafdelingen, Hedensted Kommune er gået i gang med 
at renovere stien fra P-pladsen til stranden, og det ser rigtig fint ud. Trappen bliver 
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renset og udbedret, og buske og småtræer bliver fjernet, og pludselig er der rigtig 
god plads. 

Strategisk planlægning for Landsbyer. Folketinget har besluttet, at der skal 
foretages en strategisk planlægning for landsbyer med et indbyggerantal på 
mellem 200 – 1000 borgere.  I Hedensted Kommune, er tale  om 15 landsbyer, og 
Stouby ligger på en klar førsteplads med hensyn til  befolkningsfremgang i 
perioden 2015 til 2020. Fremgangen  i Stouby har været på 12,4 %, og vi er i dag 
registreret med 881 indbyggere.  Gennemsnittet for de 15 landsbyer er på 1,4 %. 
Hen over foråret får vi besøg at planlæggere fra kommunen, og sammen skal vi 
se på Stoubys muligheder for yderligere udvikling, og her vil et ønske om 
udstykninger til flere lejeboliger vil stå højt på listen.  

Lejeboliger/almene boliger. Borgmesteren og Juelsmindehalvøens Almene 
boligselskab er i dialog med ejeren af Savværksgrunden med henblik på at købe 
grunden til bebyggelse af almene boliger. Vi er lidt utålmodige, for vi har akut brug 
for flere lejeboliger, og hvis handlen ikke kommer på plads, vil vi straks ansøge 
om at få 6 af byggegrundene i den nye Skovhavegård-udstykning ændret til tæt, 
lav bebyggelse, således at der kan opføres omkring 20 almene boliger. Vi er i god 
dialog med boligforeningen, og derfor skal der handles, inden de ”hopper af 
krogen” og vender sig mod projekter i andre landsbyer. 

Min Købmand. Lokalrådet har været i løbende kontakt med Johs. og Ulla og flere 
af vores borgere har med interesse spurgt ind til udsigten til at bevare vores 
købmand. Johs. har gennem nogen tid været i dialog med sin 
købmandsorganisation for at afsøge flere muligheder. Det har p.t.  ikke været 
muligt at finde en køber til købmandsforretningen, men der er interesse for at leje 
den, idet omsætningen er rigtig fin. Johs. ønsker at afhænde forretningen, og vi 
står nu i en situation som i  Stenderup og Daugård. Begge steder er det lykkedes 
at bevare deres købmandsforretninger. Lokalrådet vil snarest nedsætte en 
arbejdsgruppe, der skal i dialog med Ulla og Johs. og deres 
købmandsorganisation, som har stor ekspertise i at bevare købmandsforretninger 
i landsbyer. Når der foreligger noget konkret, vil vi indkalde til et 
borgermøde.  Bevarelse af vores købmand skal have topprioritet i 2021. 

Anløbsbroen ved Hotel Vejlefjord. Vi har nu fået den endelige tilladelse fra 
kommunen til at opføre broen. Der er gået ca. halvandet år, siden vi indsendte 
ansøgningen, men  den har også været i høring hos 16 instanser. Der har ikke 
været kritiske bemærkninger, og Vejle Kommune har tilkendegivet at man gerne 
vil inddrages, når der skal indsættes en turbåd. Vi kan nu gå i gang med at 
hjemsøge de sidste midler og se om vi kan finde en båd, der vil egne sig til 
formålet.

I ønskes alle en Glædelig Jul samt et Godt Nytår. Tak for god opbakning i 2020. 

Ole Flemming Lyse, Formand. 
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Stoubys Aktive Piger afholder PIGE – EVENT 
Lørdag d. 30. januar 2021 kl.12.00 i Stouby Multihus 

Vi spiser en lækker buffet, hvor vi samtidig har social hygge. 

Inden kaffen kommer Jytte Nygaard fra TØJBILEN og viser tøj til 
kvinder i aldersgruppen 40 + til hverdag og fest. Gode danske mærker i Str. S - 
XXXL.
Bestyrelsen vil gå modeshow og derefter er der 
mulighed for at kigge, mærke og købe. 

Vi glæder os til at se Jer. 
Pris for medlemmer:175,- kr. Pris for ikke medlemmer: 
250,- kr 
Tilmelding senest fredag den 22. januar 2021
Birgitte Rasmussen: gitte30576998@gmail.com
eller Jytte Petersen: jyttev398@gmail.com   

DER TAGES FORBEHOLD FOR ARRANGEMENTET I FORHOLD TIL 
CORONAREGLER

Tilbud om kørsel til og fra gudstjeneste 

Tradition og fornyelse: Det plejer at være et enten-eller, men.. 
hvad enten du hælder mere til det ene end til det andet, har du mulighed for at 
opleve begge dele hver søndag i Stouby eller Hornum kirke. 
 Er du mere til den traditionelle danske salmeskat, eller du sætter pris på nyere, 
allerede klassiske salmer, har du mulighed for at synge med på begge typer. 

Dåb, konfirmation, bryllup eller begravelse er begivenheder de fleste af os bruger 
kirken til. Ved juletid er der trængsel og alarm og i disse corona-tider må vi alle 
forholde os til denne klassiske kirkelige begivenhed! 

Kom derfor også på almindelige søndage og lyt til prædikens nærværende 
livsforkyndelse med udgangspunkt i de ældgamle tekster.
Tradition i nutidsklæder! 
 Som faste kirkegængere tilbyder vi desuden kørsel til og fra gudstjeneste, hvis du 
har problemer med at komme til kirken. 

Glædelig højtid, Inge og John, 29918151. Ring gerne lørdagen før gudstjenesten! 

Af  hjertet.. Inge og John Ph.D...Pensionister hele dagen! 
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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 Autoværksted
Vi værner om det gode tillidsforhold til vores kunder

• Online booking
• Privat- og erhvervsbiler

• Lav timepris
• Højt serviceniveau

Tlf. 75 68 73 18
enghojsauto.dk

Enghøjs
Autoværksted
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 Vigtige datoer: 
23. januar 2021 avisindsamling 
27. januar spejder opstart 
14. april 2021 avisindsamling 

Tak for i år 
Ja så gik spejderåret 2020, og det er jo nok ikke de positive ting, det bliver vil 
husket for. Det gik i hvert fald ikke, som vi havde regnet med, da vi startede op i 
januar. Men på den anden side så har spejderaktiviteten ikke det været det, der 
har været værst ramt pga. Corona. Vi havde jo masser af aktiviteter, der kunne 
laves udendørs, og pladsen mangler vi ikke.
Så vi er klar til at tage en ny tørn i 2021, som nok også starter op med restriktioner 
og holden afstand.  
Men vi er klar til at tage imod både nye og gamle spejdere onsdag den 27. januar 
2021.
Vi ses 😊😊
God jul og godt nytår
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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
SS

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 
 

   RID REVISION - DET PROFESSIONELLE LOKALE ALTERNATIV 

 Vore faglige kompetencer kan du stole på 
 Vor personlige service og engagement kan du opleve 
 Samarbejde med os bygger på gensidig tillid 
 Vi kommunikerer i et forståeligt sprog 

   På hjemmesiden kan du læse kundeudtalelser om samarbejdet med os. 

Her er plads til 
din annonce
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Aktiviteter i præstegården i Gammelby for 100 år siden 

Unge piger kunne - mod betaling – få en oplæring i 
finere husholdning  
Hos pastorinde fru Fenger Eriksen. De blev kaldt 
”Frøkenpiger” 
På billedet ses fra venstre frøkenpigerne Inger 
Green og Helga Elle. 
Bagerst fru Fenger Eriksen. Til højre fru Rask. 
Stouby Præstegård juli 1917. 

Pastor Fenger Eriksen og frue i Præstegården i 
Gammelby

Pastor Hans Sessing Theilade og frue i døren. 
Kusken er Niels Tønning, som var kusk i 
Præstegården i 10 år. 
Niels Tønning er Ellen Halds morfar. 
Ca år 1900 

Præstegårdsforpagter Andreas Klein (77 år) og 
hustru Stine, maj 1932 

Stouby Lokalarkiv Lis Schrøder / Mogens Dam 
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STOUBY  HORNUM
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Torsdag den 
Fredag den 
Lørdag den 
Søndag den 
Torsdag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 
Søndag den 

29.
  6. 
13.
20.
24.
25.
26.
27.
31.
  3. 
10.
17.
24.
31.
  7. 
14.
21.
28.

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

1. s. i advent 
2. s. i advent 
3. s. i advent 
4. s. i advent 
Juleaften
Juledag 
Anden 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 
2. s. i fasten 

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

og 16.00 

Ingen
14.00
Ingen
10.30
14.30
Ingen
Ingen
9.00

Ingen
10.30
Ingen
9.00

Ingen
10.30
Ingen
9.00

Ingen
10.30

Hessellund

Hessellund

Hessellund

Familiegudstjeneste i Hornum Kirke 
Søndag den 6. dec. kl. 14.00. Efter gudstjenesten er der gløgg, sodavand og 
æbleskiver lige uden for kirken, da det ikke vil være forsvarligt at være i Træhuset, 
hvor vi de andre år har haft julehygge med det hele. Alle er velkommen.

Julekoncert i Stouby Kirke den 13. dec. kl. 19.30 med Ann-Mette Elten.
Hygge og højtidelighed er indbegrebet af en julekoncert med Ann-Mette Elten. 

Med sin flotte stemme giver hun nyt liv til vores 
mest elskede julesalmer og sange, og luften 
sitrer, når hun giver sig i kast med nogle af de 
helt store klassiske sange fra sit album 
"Adagio". Hun var i mange år forsanger i bandet 
”På Slaget 12”.
Hendes repertoire som sangerinde spænder 
utrolig bredt, og vi kan glæde os til en flot optakt 
til julen.

Billetpris: 195 kr. incl. gebyr.
Der er kun få billetter tilbage. De kan købes hos købmanden i Stouby eller på 
billetsalg.dk
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Julekoncert i Stouby Kirke den 15. dec. kl. 19.30 
Kor4 fra Vejlefjord synger under ledelse af organist Carsten Thomsen, der også 
spiller stykker på orgelet. Der vil være solosange af Bach, Pergolesi, Adam med 
Cantique de Noël (Julenat). Puccini samt smukke julemelodier. Der er også en 
smuk duet af Pergolesi, og violinsolo af Bach og Williams.
Der er gratis entre til den julekoncert, som er arrangeret af Stouby-Hornum 
Menighedsråd.

Juleaften
Der vil kun være plads til 118 personer i Stouby Kirke juleaften og 50 personer i 
Hornum Kirke, så det kan ikke undgås, at nogen går forgæves – desværre. Hver 
anden bænk vil stå tom. Husk at bruge mundbind før og efter gudstjenesten. Vi 
bruger sang-ark juleaften, og alle opfordres til at holde afstand - også efter guds-
tjenesten.
Juledag er der er bedre plads kl. 10.30 i Stouby Kirke. Der er indsam-ling til 
Børnesagens Fællesråd juleaften og juledag. Alle ønskes en glædelig jul.  

Nytårsaften 
Der er nytårsgudstjeneste i Stouby Kirke torsdag den 31. dec. kl. 14.00. Efter
gudstjenesten er der bobler, sodavand og kransekage i våbenhuset og i kirken, 
hvor vi kan ønske hinanden godt nytår. Husk at holde afstand.
Der bliver indsamling til Det danske Bibelselskab nytårsaften i Stouby Kirke og 
søndag den 3. januar i Hornum Kirke. 

Set og sket fra 26/9 2020 –  19/11 2020 

Døbte i Stouby Kirke 
18/10 Sammie Jørgensen Grud Petersson 

Døbte i Hornum Kirke 
15/11 Olivia-Liv Nørskov Stel 

Adresseliste:
Sognepræst: Poul Erik Aandstad Sørensen, Kalmarvej 15, 7140 Stouby, 7589 
7051 eller 2162 1257 eller mail til peas@km.dk
Organister: Birgit Eskildsen og Ingrid Lund 

Stouby Kirke:
Graverkontoret ved kirken: 7589 7435 – eller Stouby-kirke@hotmail.com
Graver og kirketjener: Sten L. Thomsen 
Kirkeværge: Preben Laursen, Løgballevej 18, 7140 Stouby, 2258 9013 

Hornum Kirke:  
Graver og kirketjener: Kirsten Heide Laursen, Stensvej 10, 8300 Odder, 2130 
6120 eller hornumgraverkontor@gmail.com
Kirkeværge: Michael Brund, Hornumvej 22, Hornum, 8783 Hornsyld, 2233 0669 
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Kære medlemmer 
HUSK forsat at passe godt på jer selv og andre, når I træner i Stouby Motion.  
Vask hænder før og efter træning, sprit maskiner/håndvægte/redskaber af før og efter brug, medbring håndklæde og 
hold afstand. Luft gerne ud undervejs og sprit dine hænder af løbende. 
Husk egen drikkedunk samt yogamåtte. 

Hold : 
Mandag : cycling/styrke 18.00 
Tirsdag : cycling 18.30 
Onsdag : cycling/styrke el. puls/styrke 17.30-18.30 
Torsdag : cycling 18.30 
Lørdag  : cycling/styrke el. puls/styrke 8.30-9.30 

OBS på evt. ændringer henover julen, hold øje med 
online booking på hjemmesiden. 

Vi ønsker alle vores medlemmer og borgere i Stouby 
en glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår. 
2020 har været et udsædvandigt år. Vi sætter stor pris 
på jeres fortsatte opbakning. Samt jeres store indsats 
for at overholde alle retningslinjer i forhold til Covid-
19. 

 

 

 

 

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 – 
10:00.       

Indoor Cycling
Indoor cycling er også kendt som spinning i daglig tale. 
Vi benytter Tomahawk IC7 cykler med watt måling samt Body Bike cykler.  
Vi tilbyder flere forskellige hold i løbet af ugen.

Julen kommer tidligt til Stouby Motion i år 
  D. 27/11 lander der nemlig 2 spritnye løbebånd. 

   Pas godt på dem! 

Motionslokalet er åbent for medlemmer alle ugens 7 dage, fra kl. 05:00 til kl. 23:00 

Hvis du som nyt medlem ønsker en 
introduktion til maskinerne, kan du 
booke dette på vores hjemmeside, 
der kan ligeledes bookes  
nøgleudlevering

HOLD AFSTAND  
VASK OG AFSPRIT HÆNDER HYPPIGT 
AFSPRIT MASKINER FØR OG EFTER 
 
MEDBRING HÅNDKLÆDE OG MÅTTE  
LUFT GERNE UD MENS DU TRÆNER 

 
Fitness tryday  
Søndag d. 10. januar 2021 
Åbent hus fra kl. 10:00-13:00. 
 
Vores instruktører står klar til at vise 
rundt, og der vil være mulighed for at 
prøve fitness, indoor cycling og 
holdtræning. 
 
Tag din ægtefælle, veninde, barn, nabo 
mf. under armen - kom og prøv kræfter 
sammen med os 
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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 web: www.stouby-skole.aula.dk  7974 1666 
Fællesbestyrelse Skovly/Skole Anne Thøgersen mail: annaschouboe@gmail.com  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 mail: 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  Stouby Møllevej 12 C, 7140 Stouby 2460 7410 
Rosenvold Havns Bådelaug Ove Henriksen  Lilleeje 14, 8722 Hedensted  7589 0027 
Saunalauget  Mette Ullersted  mail: mail@metteullersted.dk
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 
Stoubynet  Børge Pedersen Borgergade 5, 7140 Stouby  5124 4420 
Stouby Aktivitetsklub Vagn Jacobsen  Idrætsvej 5, 7140 Stouby   7589 7011 
Stouby Børneklub Anna Majbritt Due Overbyvej 21, 7130 Juelsminde  4128 0446 

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 Peter Skov  mail: peter@skovsmad.dk    4055 0412 

Stouby Skakklub Jens Otto Grabau Kirkevænget 336, 8310 Tranbjerg 8755 4141 
Stouby Skole   Valther Th. Petersen www.stouby-skole.aula.dk   7974 1265 
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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AKTIVITETSLISTE

Mountainbike: se træningstider på Facebook: mtb7140
Lokalarkivet: tors. lige uger kl. 19.30-21.30 (minus skoleferier). Ellers efter aftale. 

December 2020 
2. Konfektdag for børn mellem 4 og 11 år i Stouby Multihus – se mere side 5 
4. Bestil og afhent juleplatte i Multihuset – se mere på Multihusets Facebookside 
6. Familiegudstjeneste i Hornum Kirke kl. 14 – se mere side 20 
11 Bestil og afhent juleplatte i Multihuset – se mere på Multihusets Facebookside 
13. Julekoncert i Stouby Kirke kl. 19.30 med Ann-Mette Elten – se mere side 20 
15. Julekoncert i Stouby Kirke kl. 19.30 med Carsten Thomsen – se mere side 20 
18. Frist for deltagelse i julekonkurrence for børn – se mere side 7 
18. Bestil og afhent juleplatte i Multihuset – se mere på Multihusets Facebookside 
24. Julegudstjeneste i Stouby Kirke kl. 13 og 16 – se side 20 
24. Julegudstjeneste i Hornum Kirke kl. 14.30 – se side 20 
31. Nytårsgudstjeneste i Stouby Kirke kl. 14 – se side 21 
31. Nytårs take-away i Stouby Multihus – se mere på Multihusets Facebookside 

Januar 2021 
10. ”Bevæg dig for livet” – åbent hus i Stouby Motion kl. 10-13 – se mere side 22 
27. Spejder-opstart i 2021 – se mere side 17 
30. Event ved Stoubys Aktive Piger, Stouby Multihus kl. 12 – se mere side 15 

Næste nummer af bladet (nr. 199) udkommer i starten af februar 2021.
Deadline for materiale til dette blad er fredag den 22. januar 2021. 
Stoubybladet udkommer 6 gange om året (i starten af hver lige måned)  
Deadline for materiale til de efterfølgende numre er 19. marts og 21. maj 2021.
Ret til ændringer forbeholdes. 

           ¼ annonce liggende (Batteribyen)

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 

 Snullik’s Data, tlf. 27517078


